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Číslo 1 /2022
OBECNÝ ÚRAD BREZOLUPY
ÚRADNÉ HODINY od 1. júna 2021:
PONDELOK: 7,30 – 16,30
UTOROK:
7,30 – 14,00
STREDA:
7,30 – 12,00
ŠTVRTOK:
7,30 – 16,00
PIATOK: nestránkový deň
Na obecnom úrade pracujú na čiastočné úväzky účtovníčka: Ing. Libuša Zajacová

a administratívna pracovníčka: Monika Čabráková

Pohľad na našu obec Brezolupy

Prajeme všetkým občanom príjemné čítanie a skoré vrátenie sa do normálneho života!

„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom Tvojho
života.“ Mark Twain

1. Príhovor starostky obce
Vážení spoluobčania,
máme za sebou už takmer druhý rok náročného obdobia. Obdobia, ktoré nám znemožnilo nielen stretnutia s rodinami a blízkymi ale
bolo aj plné opatrení a obmedzení, rušenia kultúrnych a športových podujatí ale i ekonomickej neistoty. Mnohé veci, ktoré sme brali
automaticky, zrazu prestali fungovať, alebo sa museli prispôsobiť novej situácii. Novou súčasťou konania a rozhodovania starostu
v tomto období bolo zabezpečenie plnenia všetkých úloh obecného úradu, vyplývajúcich tejto verejnoprávnej inštitúcii zo zákona.
Nehovoriac o prenose nových kompetencií zo štátu na samosprávy bez potrebného dostatočného finančného krytia, prípadne niekedy
rýchlo meniacej sa legislatívy. Činnosť a riadne fungovanie obecného úradu nie je možné vykonávať formou Home Office. Znamená
to, že sme museli plniť svoje povinnosti iba prezenčne. Hlavnou úlohou bol boj s pandémiou a to hlavne v podobe celoplošného
testovania obyvateľstva. V roku 2021 sme potrebovali splniť aj ďalšiu dôležitú úlohu v podobe sčítania bytov a obyvateľstva. Prvýkrát
sa sčítavalo elektronicky, čo bola nová výzva nielen pre našich občanov ale aj pre sčítacích komisárov. Len podotknem, že sčítanie
obyvateľov je dôležitá vec, od ktorej sa odvíjajú aj podielové dane pre obec.
Obec Brezolupy však i napriek tomuto zložitému obdobiu vyvíjala intenzívnu činnosť.
Finančne najnáročnejšie projekty :
- vybudovanie verejného osvetlenia v častiach obce, kde ZSDIS previedla zakáblovanie elektrickej energie do zeme
- výmena domových vodomerov
- realizácia ústredného kúrenia v kultúrnom dome Brezolupy
- výmena a oprava nefunkčných šupacích ventilov a hydrantov na obecnom vodovode
- znovuzokruhovanie obecného vodovodu cez potok pri ihrisku
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- komplexné čistenie obecného vodovodu a domových prípojok
- oprava vodovodného potrubia na Jerichove
Nemenej dôležité boli aj brigády zložiek a pomoc občanov pri osadení kríža na Jerichove, upratovanie kultúrneho domu po
realizácii ústredného kúrenia, úprava detského ihriska a osadenie lanovej pyramídy pre deti, dvoch nových lavičiek, pomoc pri
odstraňovaní porúch na obecnom vodovode, organizovanie kultúrnych a športových podujatí /hody, Mikuláš/. Veľmi si vážim občanov,
ktorí sa dokázali zomknúť a pomôcť pri májovej povodni a augustovej veternej smršti. Zároveň sa chcem prostredníctvom Obecného
Spravodaja poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej
kultúrneho i duchovného života.
Začínajúci rok 2022 nezačal v dobrej atmosfére, ktorej príčinou bol zákaz vychádzania, obavy z ďalších vĺn ochorení,
nejasných opatrení, či opačných osobných názorov na očkovanie. Ešte sme sa nedostali z jedného problému a máme tu nového
strašiaka v podobe vojny na Ukrajine. Rozpočet obce na rok 2022 bol plánovaný s rešpektom a opatrnosťou, nakoľko nikto nevie,
akým smerom sa bude vyvíjať ekonomika štátu a napĺňanie rozpočtov jednotlivých samospráv.
Do nového obdobia želám všetkým občanom veľa zdravia, Božieho požehnania i pokoja v rodinách a čo najmenej
negatívnych emócií a nenávisti prameniacich z témy aktuálnej pandémie. Zažívame zložitú dobu a nie je čas na nenávisť a zlobu, ale
na spoluprácu a spolupatričnosť. Nech sa nám v našich Brezolupoch dobre žije.
Iveta Rosová, starostka obce

2. Slovo na úvod
„Každý boj vo vašom živote z vás vyformoval človeka, ktorým ste dnes. Buďte vďační za
ťažké časy, môžu vás len posilniť.“ Keanu Reeves
Vážení Brezolupčania, milí spoluobčania!
Keď sme si 1. januára 2020 navzájom priali všetko najlepšie do nového roka nemohli sme ani len tušiť, že nás
čaká ťažká skúška v podobe pandémie koronavírusu, ktorá však trvala aj v roku 2021 a trvá dodnes. Na prechodný čas sa
život nielen v našej obci, ale prakticky na celej planéte, zastavil. Boli sme všetci preľaknutí a nevedeli sme na chvíľu ako
ďalej. Pandémia vniesla do našich príbytkov strach z osobných stretnutí a uzatváranie sa pred sociálnymi kontaktmi. Ku
strachu o zdravie a našu bezpečnosť sa postupne pridal strach z klesajúcich príjmov do rodinných rozpočtov, čo v mnohých
prípadoch prispelo k zhoršovaniu duševnej pohody v rodinách.
Naša sociálna izolácia bola pre nás trestom, ale zároveň príležitosťou na uvedomenie si tých malých
a jednoduchých vecí, ktoré nás skutočne robia šťastnými a spokojnými v živote. Príležitosťou na uvedomenie si ako sa
navzájom všetci potrebujeme. Zrazu aj ten najhorší šéf pohladil dušu každého zamestnanca osamoteného a pracujúceho
v útrobách svojho príbytku prostredníctvom online meetingu, aj pani predavačka v potravinách bola o čosi výnimočnejšia
a vzácnejšia, tak ako naši hrdinovia – zdravotníci a záchranári v prvých líniách, ktorí dávali a zachraňovali. Aj hlas pani
učiteľky na online hodine si žiaci vážili oveľa viac ako kedykoľvek predtým.
Korona v plnej nahote ukázala charakter ľudí, ktorí pomohli aj keď pomoc sami potrebovali. Odkryla skutočnú tvár
tých, ktorí úplne nepomohli, sedeli doma v bezpečí a stále dokázali ublížiť tým, čo bojovali, pomáhali. A práve preto chcem
aj touto cestou úprimne poďakovať zamestnancom obce, ktorí sa nemohli uzavrieť do bezpečia svojich príbytkov, ba práve
naopak v mnohých prípadoch okrem svojich pracovných povinností sa aktívne zapájali do dobrovoľníckej pomoci či už pri
šití a doručovaní rúšok, donáške obedov, nákupov a liekov našim spoluobčanom. Náš obdiv si zaslúžia naši učitelia, ktorí
v krátkom čase našli spôsob na zabezpečenie náhradnej formy vyučovania pre naše deti.
Veľkou silou a energiou mňa osobne v ťažkých chvíľach napĺňala spolupatričnosť mnohých z vás, našich
spoluobčanov, ale aj niektorých poslancov, členov zložiek obce, ktorí bez akéhokoľvek vyzvania pomáhali pri mnohých
dobrovoľníckych aktivitách v priebehu dvoch rokov pandémie. Poďakovanie patrí všetkým spoluobčanom, ktorí aj napriek
obmedzeniu osobnej slobody, vedeli byť tolerantní a zodpovední. V takýchto hraničných situáciách sa v plnej nahote prejaví
sila komunity a ja som osobne hrdá na to, že naša komunita prejavila veľkú mieru spolupatričnosti.
Aj v roku 2022 sa budeme musieť vyrovnávať s obmedzeniami či zákazmi, ktoré majú dopad na náš osobný či
pracovný život, na naše priateľstvá, záľuby. Musíme sa vyrovnávať s nepríjemnými pocitmi, ktoré s pandémiou súvisia – so
strachom, neistotou, hnevom či zúfalstvom. Je to veľmi ťažké obdobie pre každého z vás, tak ako aj pre mňa osobne. Pevne
však verím, že v roku 2022 sa situácia zmení k lepšiemu a my sa znova budeme môcť vrátiť do normálneho života, deti
do škôl, budeme sa môcť stretávať tak ako pred tým, zájsť si na futbal či hokej, koncert alebo večeru do reštaurácie.
A najmä, že budeme môcť byť spoločne a kedykoľvek bez strachu z nákazy s našimi blízkymi, starými rodičmi, širšou
rodinou či priateľmi. Z celého srdca by som si priala, aby sme sa zbavili korony a mohli žiť ako predtým. Aby sa nám všetkým
v našej obci dobre žilo! Spoločne verme, že toto naše najväčšie prianie sa nám v roku 2022 splní.
Vážení spoluobčania!
V roku 2022 vám prajem hlavne fyzické a psychické zdravie, aby vás všetky negatívne informácie a udalosti zďaleka
obchádzali. Aby ste našli to, po čom v kútiku svojho srdca túžite a veríte. Aby sa vám váš rodinný a pracovný život vyvíjal správnym
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smerom. Jedno príslovie hovorí, že „po každej búrke vyjde slnko“. Nech je tomu teda aj v našich rodinných a pracovných
spoločenstvách. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonávať zlo dobrom, znášajme nedorozumenia, buďme
trpezliví, zodpovední a ceňme si to, čo má naozaj hodnotu.

Milí čitatelia, reč je obrovským darom pre človeka. Jej pôsobenie vo svete informácií je neprekonateľné. Reč vo
forme tvoriacich slov a následne slová premietnuté do písma nám však ponúkajú všestranný dlhotrvajúci informačný efekt.
Informovanosť je dôležitá pre každé jedno spoločenstvo a naša obec nie je výnimkou. Som si vedomá toho, že
informovanosť občanov v našej obci má svoje nedostatky a je ju potrebné neustále zlepšovať. Ospravedlňujeme sa, ale
situácia, ktorá stále pretrváva, obmedzila aktivity, ale niečo sa predsa za rok a pol udialo a tom by sme vás chceli v tomto
čísle informovať.
Vážení občania, po dlhšej odmlke – pandémia, počas ktorej bol vyhlásený núdzový stav a nemohli sa uskutočňovať
aktivity v obci, prichádza dnes deň, kedy držíte v rukách aktuálne číslo brezolupských novín, druhé číslo našich obecných
novín za rok 2020, ale zároveň číslo za rok 2021, ktorý vydávame pod názvom „Brezolupský spravodaj“. V tomto čísle
si môžete prečítať nové zaujímavostí zo života našej obce, ale i rôzne udalostí, ktoré sa udiali v priebehu druhého polroka
2020 a celého roka 2021. Verím, že aj v tomto vydaní nájdete zaujímavý súhrn informácií z práce Obecného úradu a
samotnej obce. Nie je jednoduché vyjsť v ústrety všetkým informačným potrebám, ale dúfam, že prinášame dostatok faktov
o tom, ako postupne napredujeme v kľúčových oblastiach. Zložité problémy, ktoré sa nakopili v posledných rokoch nie je
možné vyriešiť zo dňa na deň.
Redaktorka novín - Mgr. Dagmar Píšová, pre vás za II. polrok 2020 a za uplynulý rok 2021 pripravila jedno číslo obecných
novín, v ktorých si môžete nájsť množstvo zaujímavých informácií zo života v obci i mimo nej. Na tomto mieste chcem poďakovať
všetkým predsedom alebo ich zástupcom organizácií v obci Mgr. Emílii Melasovej, Márii Ančincovej, Ing. Petrovi Ančincovi, Ing.
Ivanovi Klačkovi, Mgr. Dagmar Píšovej, starostke obce Ivete Rosovej, zástupkyni starostky Mgr. Miriam Poliačikovej,
účtovníčke obce Ing. Libuši Zajacovej, administratívnej pracovníčke obce Monike Čabrákovej, Lucii Lehockej, ktorí akokoľvek
prispeli a podieľali sa na tvorbe týchto novín.
Pri tejto príležitosti si dovolím aj vám ako čitateľom dať do pozornosti, že svojou „troškou do mlyna“ môžete prispieť aj vy. Pre
obecný časopis je dôležité, aby fungoval aj v duchu čitatelia čitateľom, a preto ako redaktorka novín privítam každý podnet, ktorý by
pomohol vylepšiť časopis po kvalitatívnej či obsahovej stránke. Viac prispievateľov znamená viac tém, informácií a postrehov.
Dúfam, že sa Vám aj toto číslo našich Obecných novín bude páčiť. Nájdete si v ňom informácie zo života obce, informácie zo
zaujímavých akcií a brigád z obce, ale aj nepríjemné vecí, ktoré obec zažila a to boli kalamity, ktoré vznikli vplyvom nepriaznivého
počasia a samozrejme dôležité oznamy. Máme za sebou viacero úspešných akcií, no žiaľ, pre epidémiu koronavírusu boli rôzne
aktivity, ktoré sme v našej poriadali obmedzené. Dúfame, že sa budeme môcť čoskoro vrátiť do normálneho života, budeme môcť
poriadať v obci rôzne aktivity a stretávať sa pri rôznych príležitostiach. V novinách nebude chýbať spoločenská rubrika a štatistické
údaje hovoriace o živote v obci.
Mgr. Dagmar Píšová, redaktorka novín

Pohľad
do
histórie
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3. Samospráva obce Brezolupy
Demografia
Podľa posledného sčítania obyvateľov SOBD 2021 bol k 31. decembru 2021 stav obyvateľov našej obce nasledovný:

Počet obyvateľov obce Brezolupy a Jerichov k 31. decembru 2021: spolu 508
muži: 241 (47,44%)
•
•
•

ženy: 267 (52,56%)

Predproduktívny vek (0 - 14 rokov)
Produktívny vek (15 – 64 rokov)
Poproduktívny vek (65 a viac)

72 (14,17%)
338 (66,53%)
98 (19,30%)

Sčítanie ľudí k 1. januáru 2021
Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.
Na Slovensku v súčasnosti žije 5 449 270 obyvateľov. Z celkového počtu obyvateľov je 49 percent mužov a 51
% žien. Výsledky sčítania potvrdil trend starnutia obyvateľstva. Podiel obyvateľov v predproduktívnom veku (od 0 do 14
rokov) tvorí 15,9 %, v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov) 67 % a podiel obyvateľov v poproduktívnom veku (viac ako
65 rokov) predstavuje 17,1 %.
"Oproti roku 2011 výrazne narástol podiel obyvateľov nad 65 rokov. Vidíme to vo všetkých krajoch, najviac
ich počet narástol v Trenčianskom kraji," spresnila Ivančíková.
Až 98,9 % obyvateľov s trvalým pobytom má slovenskú štátnu príslušnosť. Z prvých výsledkov tiež vyplýva, že o
niečo viac obyvateľov žije v mestách (53,2 %) ako na vidieku (46,8 %).

Bratislava má 475 503 obyvateľov, najviac ich žije v Petržalke
Hlavné mesto SR Bratislava má podľa zverejnených údajov minuloročného sčítania 475 503 obyvateľov. V rámci 17
bratislavských mestských častí ich najviac (114 000) býva v Petržalke. Naopak, najmenej (1635) v mestskej časti Čunovo.

Sčítanie obyvateľov 2021 v Bánovciach nad Bebravou
V Bánovciach nad Bebravou, našom okresnom meste žije k 1. januáru 2021 spolu 17 311 obyvateľov z toho:
mužov 8 360 (48,29 %) a žien 8 951 (51,71 %).
Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín: predproduktívny vek (0-14 rokov) - 2 298 (13,27 %), produktívny
vek (15-64 rokov) - 11 817 (68,26%) a poproduktívny vek (65 a viac rokov) - 3 196 (18,46 %). Štruktúra obyvateľstva
podľa štátnej príslušnosti: so štátnou príslušnosťou SR - 17 205 (99,39 %).
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Rozpočet obce B R E Z O L U P Y za roky 2020, 2021
Rozpočet obce Brezolupy k 31.12.2020
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Celkové príjmy

Schválený rozpočet
167 550
800
30 779
199 129

Upravený rozpočet
213 419,42
98 293
8 840
320 552,42

Skutočnosť k 31.12.2020
213 147,12
98 292,26
6 479
317 918,38

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Celkové výdavky

167 129
32 000
0
199 129

151 280,42
79 912
89 360
320 552,42

136 142,59
66 972,20
89 359,95
292 474,74

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Celkové príjmy

Schválený rozpočet
171 011,23
0
40 000
211 011,23

Upravený rozpočet
197 543,25
0
65 000
262 543,25

Skutočnosť k 31.12.2020
194 754,03
960
65 000
260 714,03

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Celkové výdavky

154 563,23
56 448
0
211 011,23

192 206,19
69 487,06
850
262 543,25

173 274,81
59 675,96
0
232 950,77

Rozpočet obce Brezolupy k 31.12.2021

Rozpočet na rok 2022
Rozpočet obce Brezolupy na rok 2022
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové
Celkový rozpočet príjmy / výdavky

Schválený rozpočet
163 664
151 254
10 000
17 310
0
5 100
173 664 / 173 664

Rozpočtová skladba príjmov a výdavkov za jednotlivé roky je podrobne zverejnená na stránke obce v časti zverejňovanie
– rozpočet. V Brezolupoch dňa 17.02.2022
Vypracovala: Ing. Libuša Zajacová

Predkladá: Iveta Rosová

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V II. polroku 2020 sa obecné zastupiteľstvo zišlo na rokovaní dňa 23. júla 2020, 2. októbra 2020, 22. októbra 2020 a 14. decembra
2020. V roku 2021 sa obecné zastupiteľstvo zišlo na rokovaní dňa 11. marca 2021, 3. júna 2021, 26. augusta 2021, 4. novembra
2021, a 17. decembra 2021.
Poslanci obecného zastupiteľstva v Brezolupoch prerokovali a schválili:
1. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Brezolupy a zmeny v rozpočte
2. Zámer nájmu nebytového priestoru formou obchodnej verejnej súťaže
3. Vyňatie ornej pôdy a následnú výstavbu obytných domov na základe prijatých žiadostí
4. Zámer previesť nehnuteľný majetok obce – obecný pozemok z dôvodu osobitného zreteľa v prospech Západoslovenskej
distribučnej, a.s.
5. Žiadosť o finančnú výpomoc obciam na kompenzáciu výpadku podielových daní
6. Zapojenie do diskusie pána Jána Hájnika, ktorý navrhol preveriť možnosť odpredať vodárňam cenné papiere
7. Žiadosť o zmenu ornej pôdy v rozlohe 1 000 m² na stavebný pozemok pre následnú výstavbu rodinného domu
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8. Podmienky a kritéria odpredaja prebytočného hnuteľného majetku – pracovného stroja Bielorus
9. Začiatok rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci – výmenu starých elektrických stĺpov za nové
10. 3. zmenu rozpočtu:
•
•
•
•
•
•

Bežné príjmy
196 371,38 EUR
Bežné výdavky
166 266,00 EUR
Kapitálové príjmy
99 093,00 EUR
Kapitálové výdavky
94 364,00 EUR
Príjmové finančné operácie
54 525,62 EUR
Výdavkové finančné operácie
89 360,00 EUR

Celkové príjmy:
349 990,00 EUR
Celkové výdavky:
349 990,00 EUR
11. Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy o výmere 1 475 m² z dôvodu preklasifikovania ornej pôdy na stavebný
pozemok
12. Rozpočtové opatrenia, ktoré budú vykonané bez celkovej zmeny rozpočtu
13. Predložený rozpočet na rok 2021, s výhľadom na rok 2022, 2023
14. Cezhraničnú spoluprácu, o ktorú požiadal Ing. Peter Kukla z obce Březolupy na projekte: Rybník Hluboček, spoločná
prezentácia prírodného dedičstva Březolup a Brezolúp
15. Zriadenie vecných bremien na pozemkoch potrebných na výstavbu elektrických káblov v rámci stavby
16. Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy o výmere 784 m² z dôvodu preklasifikovania ornej pôdy na stavebný pozemok
17. Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy o výmere 1664 m² z dôvodu preklasifikovania trvalého trávnatého porastu na
stavebný pozemok
18. Umiestnenie 2 lavičiek na miestnom ihrisku v rámci cezhraničnej spolupráce s obcou Březolupy – dotácia na projekt
Rybník Hluboček
19. Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy o výmere 800 m² z dôvodu preklasifikovania ornej pôdy na stavebný pozemok
20. Dar od pána Pavla Stanka – parcela vo výmere 664 m² v blízkosti športového areálu, pod lipami, kde sa nachádzajú stoly,
ktoré sa využívajú počas športových a kultúrnych akcií
21. Kompenzáciu 500 € z dôvodu, že cez parcelu bude viesť vodovodné potrubie
22. Záverečný účet obce Brezolupy a celoročné hospodárenia za rok 2020 bez výhrad.
23. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenie na tvorbu rezervného fondu vo výške 18 240,16 €
24. Žiadosť Lucie Lehockej o výstavbu lavičky hradená vďaka projektu ViewBench
25. Zmenu rozpočtu obce – Uvoľnenie z rezervného fondu:
- 10 000 € na dofinancovanie rekonštrukcie ústredného kúrenia
- 4 000 € na obnovenie zokruhovania a napojenia obecného vodovodu na moste pri potoku
- 6 000 € na výmenu poškodeného potrubia na vodojeme
26. Žiadosť spoločnosti Master real BN s.r.o., o vydanie stanoviska k odňatiu poľnohospodárskej pôdy o výmere 500 m² na
výstavbu rodinného domu
27. Návrh Zmluvy č. 1 z VÚB banky na úver so sumou 25 000 € na kapitálové výdavky
28. Použitie rezervného fondu na bežné výdavky súvisiace s vodovodom
29. Zmenu rozpočtu – navýšenie rozpočtu o úver a rozpočtové opatrenia č.2
30. Žiadosť o povolenie umiestnenia líniovej stavby – rozšírenie NNK distribučného rozvodu
31. Plán podujatí a brigád v obci Brezolupy:
Podujatia v obci: Účasť na medzištátnom podujatí – hody v partnerskej obci Březolupy – 20. október 2021, Hodová zábava –

18. september 2021, Návštevy dôchodcov nad 65 rokov – október a december 2020 a 2021, Oslava Mikuláša – 6.
december 2020, 5. december 2021, Relácie do miestneho rozhlasu ku Dňu matiek, Vianoce, Nový rok

Brigády v obci: „Rekonštrukcia archívu a miestnej knižnice“, „Brigáda – Deň Zeme“, „Renovácia detského ihriska“, „Upratovanie KD
a Domu smútku“
Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch neschválilo:
1. Žiadosť o kúpu obecného majetku vo výmere 20 m²
2. Žiadosť o spevnenie prístupovej cesty
Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch sa nezaoberalo:
1. Žiadosťou o odpustenie poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na rok 2021
Obecné zastupiteľstvo v Brezolupoch zobralo na vedomie:
1. Zapisovateľka rokovaní OZ bola určená Mgr. Miriam Poliačiková
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Kubicu k Návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2023
3. Výsledky a upozornenia kontroly okresného prokurátora
4. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020
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5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Kubicu k záverečnému účtu za rok 2020
6. Správu hlavného kontrolóra k prijatiu úveru obce Brezolupy
7. Žiadosť o spevnenie obecnej cesty
8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Ing. Kubicu k Návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024
9. Viacročný rozpočet obce na roky 2023 a 2024

Obecný vodovod
Vážení občania, v nasledujúcich riadkoch a na priložených obrázkoch sa opäť máte možnosť dozvedieť aké práce sme
vykonávali na našom obecnom vodovode.

Porucha na potrubí obecného vodovodu na moste cez potok v Brezolupoch – apríl 2021

V apríli 2021 vznikla porucha na moste cez potok Hydina v Brezolupoch, ktorú spôsobila búrka. Opäť museli niektorí
občania „vykasať“ rukávy a postarať sa o opravu tejto poruchy. Ďakujeme ochotným občanom - Pavol Valent, Ľuboš
Ragan, Jaroslav Parobok, Jozef Pavlen, Ján Král, Juraj Kluvánek, Roman Šebeň, Jozef Oravec a Ján Hulina za
pomoc pri odstraňovaní poruchy a príprave na znovu zokruhovanie na obecnom vodovode.

Výmena nefunkčného hydrantu pri vodojeme
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September 2021 – Výmena ponorky
Po dvoch rokoch sme opäť museli meniť ponorku. Ďakujeme všetkým za pomoc.

Osadenie ATS stanice pri vodojeme k pripojeniu na nový zdroj vody
Práce na prepojení obecného vodovodu stále pokračujú jún 2021

Čistenie vodovodného
potrubia – november a december 2021
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Milí občania! Určite ste si už všimli, že sa u nás v Brezolupoch a na Jerichove opravovali niektoré hydranty a ventily. Údržba
musela prebehnúť z dôvodu
následného preplachu vodovodných
potrubí, ktorý sa uskutočnil hneď po
údržbe. Preplach potrubia bol
nevyhnutný kvôli usadeninám vo
vodovodnom potrubí a navyše
prebehol ekologickým spôsobom.
Práce zabezpečila firma Wilseko.
Postupnými krokmi sa firma snažila
o bezchybný chod vodovodu a
zlepšenie kvality pitnej vody.
Zároveň sa ospravedlňujú za
obmedzenia, ku ktorým počas prác
prišlo.
Firma Wilseko ďakuje všetkým občanom za trpezlivosť, spoluprácu a za pochopenie.

Porucha na potrubí – vodovodnom premostení obecného vodovodu na moste cez potok
na Jerichove – február 2022
Nielen v Brezolupoch, ale aj na Jerichove sa vyskytla porucha na vodovodnom premostení cez potok. Opäť chceme
poďakovať našim občanom, ktorí ochotne prišli a poruchu odstránili: Jozef Hrebíček, Samuel Hrebíček, Jozef Pavlen,
Jaroslav Parobok, Jozef Kováč a Stanislav Kolembus.
Ďakujeme všetkým za pomoc!
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Vážení občania!
Najväčšou súčastnou prioritou obce je zabezpečiť dokončenie prepojenia obecného vodovodu na nový zdroj vody
zo skupinového vodovodu Bánovce nad Bebravou – Žitná Radiša.

Vodovod bol vybudovaný v roku 1987- 1989 pod vedením starostu Vojtecha Hrebíčka s vlastným vrtom o hĺbke 100 m. V roku
1998 sa vrt zasypal. Podarilo sa ho vyčistiť do hĺbky 60 m, ponorné čerpadlo bolo v hĺbke 40 m. V roku 2017 sa znovu zasypal

a videomonitoring potvrdil závažnosť poruchy studne, bez možnosti opravy ocelovej výstuže. Čerpadlo sa osadilo len do
hĺbky 24 m.
Vďaka úsiliu bývalej starostky Ing. Jarmily Hrúzovej sa podarilo presvedčiť ZSVS a.s. Nitra, aby ako svoju investíciu
vybudovali prepojenie obecného vodovodu Brezolupy na skupinový vodovod Bánovce nad Bebravou, čo nie je bežné
v porovnaní s inými obcami.
V čase môjho nástupu do funkcie prebiehalo konanie stavebného povolenia. Prišla pandémia a hrozilo, že tento
projekt pozastavia. Teraz je už našťastie prepojenie zrealizované až po obecný vodojem. ZSVS a.s. prisľúbila, že ukončia
prepojenie ešte pred Vianocami 2021. Situáciu skomplikoval Covid a úmrtie riaditeľa ZSVS a.s. – závod Topoľčany, ktorý
tento projekt realizoval. V súčastnosti prebiehajú finálne práce na skolaudovaní projektu prepojenia. Je predpoklad, že by
sa malo všetko zrealizovať do leta 2022.
Zámerom ZSVS a.s. Nitra bolo dopraviť vodu po vodojem a predávať nám ju bez toho, aby prevzali do správy
a prevádzky aj technológiu, prípojky a rozvody priamo v obci.
Začala som intenzívne hľadať možnosti ako docieliť, aby ZSVS a.s. prevzala kompletný vodovod aj pod svoju
správu. Jednou z mnohých aktivít bolo aj stretnutie s generálnym a investičným riaditeľom v Nitre. Vďaka tomuto, ale aj
iným náročným jednaniam máme stále šancu, že ZSVS a.s. náš vodovod prevezme pod svoju správu a prevádzku, nakoľko
sme splnili všetky podmienky, ktoré nám boli dané / komplexné čistenie potrubia vodovodu, výmena niektorých ventilov,
hydrantov atď/
Dúfam, že dobré referencie od všetkých oslovených osôb, presvedčia predstavenstvo ZSVS a.s. Nitra aby
odsúhlasilo prevzatie nášho vodovodu do ich správy. Prevádzkovanie vodovodu obcou by znamenalo nielen naďalej riešiť
prípadné poruchy, ale aj plniť čím ďalej zložitejšie prevádzkovanie vodovodu v plnom rozsahu platnej legislatívy. To by sa
následne prejavilo v ďalšom zvýšení ceny za vodu.
Prehľad výdavkov v roku 2021 spojených s prevádzkou obecného vodovodu aj s plnenením požiadaviek ZSVS a.s.
147,24 chlór
Prevádzkové náklady:
5.538,03 Eur
- 3.700,79 energie
- 1.690,00 mzdové náklady
Bežné opravy a údržba
3 973,86 Eur
Rozbory vody
1 153,20 Eur
Obnovenie zokruhovania vodovodu
3 674,06 Eur
Výmena vodomerov: /roky 2020-2021/
14.481,20 Eur
Výmena hydrantov a uzatváracích ventilov
11.416,26 Eur
Komplexné čistenie vodovodného potrubia
21.306,75 Eur
Spolu
61.543,36 Eur
Rosová Iveta, starostka obce

Informácie pre občanov
•
•

Upozornenie občanov na správne separovanie odpadu a používanie správnych nádob:
Vývoz komunálneho odpadu sa bude v roku 2022 uskutočňovať každý nepárny týždeň v PONDELOK!

✓ Vážení spoluobčania, aj napriek viacerým upozorneniam v obecných novinách, cestou miestneho rozhlasu i na
úradnej tabuli pred obecným úradom, stále sa nájdu nedisciplinovaní občania, ktorým separovanie nič nehovorí
a robia si po svojom.
✓ Prosíme občanov, aby do kontajnerov pri obecnom úrade separovali odpad podľa nasledujúcich pokynov
v novinách alebo pokynov na nálepkách jednotlivých kontajnerov. V nasledujúcich riadkoch si prečítajte „EKO HUNKA
VÝZVU“ na separovanie odpadu od firmy, ktorá nám zber odpadu zabezpečuje.
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EKO HUNKA – VÝZVA!!!
Žiadame občanov obce Brezolupy, aby pri separovaní odpadu používali správne nádoby, čo najšetrnejšie vhadzovali odpad
(treba kartóny, krabice a väčšie kusy poskladať alebo potrhať, a plastové vecí postláčať), nakoľko sa nádoby
vyvážajú raz do mesiaca a nezamieňali si komunálny odpad za triedený.

Zmena je hlavne pri triedení plastov!!! Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny!!!

V praxi to znamená, že do 1100 litrových nádob pri obecnom úrade:
✓ Na plasty:
PATRIA: PET fľaše, fľaše z aviváže, fľaše zo šampónov (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením),
fólie (fólie alebo farebné)
NEPATRIA: mastné obaly so zvyškom potravín, odpad z kuchyne, obaly z nebezpečných látok, novodurové rúry, hadice,
rukavice, káble, striekačky, plienky, polystyrén, kelímky od jogurtov.

✓ Na papier:
PATRIA: noviny, časopisy, kancelársky papier, kartóny, reklamné letáky, papierové obaly, papierové vrecúška, papierová
lepenka
NEPATRIA: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby,
obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky)

✓ Na sklo:
PATRIA: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí
(väčšie množstvo patrí na zberný dvor firmy EKO HUNKA), sklené črepy
NEPATRIA: porcelán, keramika, drôtené sklo, auto sklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo
technické druhy skla.

Vratné PET fľaše a sklené fľaše vracajte do obchodu!!!
Pri triedení odpadu dodávateľom služby bude ostatný odpad, ktorý nie je uvedený v odpade, ktorý tam patrí –
považovaný za komunálny odpad a bude fakturovaný obciam ako komunálny odpad podľa platnej uzatvorenej
zmluvy. Pri triedení odpadu dodávateľom služby bolo zistené, že až 2/3 separovaného odpadu tvorí odpad
KOMUNÁLNY, čiže taký, ktorý tam nepatrí.
Termíny odvozu separovaného odpadu:
Mesiac
Plasty
Sklo
Papier
Kovy

1
19.1.
11.1.
5.1.

2
1.2.
15.2.
2.2.

3
2.3.
29.3.
30.3

4
27.4.
13.4.
5.4.

5
6
7
8
9
17.5.
28.6.
12.7.
9.8.
6.9.
17.5.
28.6.
12.7.
23.8.
13.9.
31.5.
21.6.
26.7.
30.8.
27.9.
budú odvážané na zavolanie podľa potreby
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4.10.
26.10.
11.10.

11
9.11.
22.11.
15.11.

12
6.12.
13.12.
7.12.

✓ Každoročne, obec Brezolupy, zabezpečuje a pristaví pred Obecným úradom v Brezolupoch a pri Kultúrnom dome na
Jerichove VEĽKOOBJEMOVÉ KONTAJNERY na komunálny odpad, elektro odpad a na
železo. Aj tento rok by mali byť tieto kontajnery pre občanov pristavené, no ešte nie je
stanovený presný dátum. Všetci občania sa termín včas dozvedia cestou miestneho
rozhlasu. Prosíme občanov, aby do kontajnerov pri obecnom úrade separovali odpad
podľa nasledujúcich pokynov v novinách alebo pokynov na nálepkách jednotlivých
kontajnerov.
✓ Upozorňujeme občanov, aby pri separovaní odpadu papiera a plastov postupovali
nasledovne. Vzhľadom na to, že tento odpad sa vyváža len raz do mesiaca, treba kartóny,
krabice a väčšie kusy poskladať alebo potrhať, a plastové vecí postláčať.
✓ Prosíme občanov, aby pri obecný úrad nenosili odpad, ktorý tam nepatrí!!!
Opotrebované pneumatiky z vášho auta, motorky, štvorkolky, ba dokonca aj z bicykla alebo
kolobežky, môžete odovzdať v akomkoľvek pneuservise alebo predajcu pneumatík. Tieto
subjekty sú totiž povinné postarať sa o ich likvidáciu, recykláciu alebo materiálové či
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energetické zhodnotenie. Každé takéto miesto označené ako „miesto spätného odberu pneumatík” je povinné prijať
všetky druhy pneumatík, bez ohľadu na miesto ich kúpy, značku alebo veľkosť. Ďakujeme za pochopenie...

Ešte stále neviete: Čo kam patrí?
Kam patria PET fľaše? Patria do kontajnera určeného na
plasty, musia však byť bez zvyškov potravín!
Kam patria použité hygienické potreby? Hygienické
potreby – použité detské plienky, obaly zo zubnej pasty
a pod., patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.

Kam patrí polystyrén? Ak ho nie je veľa, tak patrí do kontajnera na
plasty. Ak je rozmerný, odneste ho na zberný dvor firmy EKO
HUNKA!
Kam patria krabice z kartónu? Po zmenšení objemu,
napríklad poskladaním, patria do nádob na papier.
Kam patrí molitan? V menšom množstve ho môžete vhodiť do
zmesového odpadu, vo väčšom množstve patrí na zberný dvor
firma EKO HUNKA.

➢ Vážení občania v nasledujúcich riadkoch vás opäť informujeme o poplatkoch za služby poskytované obcou:

Cenník služieb poskytovaných obcou:
• Prenájom sály KD – občania obce 70 €, občania z iných miest a obcí – 200 €
• Prenájom zasadačky KD – 10 €
• Prenájom kuchyne – občania obce 20 €, občania z iných miest a obcí – 30 €
• Zapožičanie riadu - 5 €
• Refundácia spotreby EE
• Refundácia spotreby plynu
• Poplatok za spotrebu vody
Skutočná spotreba energií bude rátaná podľa aktuálneho cenníka.
Poplatok za hrobové na lehotu 10 rokov
• vo výške 3 EUR/rok – jedno hrob alebo prehĺbený hrob;
• vo výške 5 EUR/rok - za dvoj hrob;
• vo výške 2 EUR/rok – detský hrob;
• vo výške 2 EUR/rok – urnové miesto

Iveta Rosová, starostka obce

Kalamity v Brezolupoch
V roku 2020, 2021 a 2022 nás príroda potrápila viacerými kalamitami – výdatnými zrážkami a silným vetrom

Veľká potopa
pri bývalom
družstve

20. október 2020 - Aj v našej
museli sme bojovať s výdatnými

obci nám príroda dala zabrať a
zrážkami. Veľká potopa bola pri

bývalom družstve, a preto ako
dobrovoľníci a miestni hasiči, ktorí
odstraňovali zaplavené miesta.

vždy museli prísť na pomoc
pomocou techniky a rôzneho náradia
Keď
sa počasie umúdrilo,
v Brezolupoch sa podarilo.

odčerpávanie vody pri družstve
Ďakujeme všetkým ochotným
našej obci za pomoc!

občanom a dobrovoľným hasičom v
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Povodeň na Jerichove a v Brezolupoch pod hájom
➢ 17. máj 2021 - Tento deň nám príroda znova ukázala svoju moc a museli sme bojovať s
povodňami na Jerichove aj v Brezolupoch. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí neváhali a
ochotne nám prišli pomôcť.

Dobrovoľní občania Brezolúp a členovia hasičského zboru sa zišli a naplnili množstvo vriec pieskom, ktoré
použili pri povodní

Veterná smršť v Brezolupoch pri bývalom družstve a na Jerichove na kultúrnom dome
➢ 1. august 2021 - Príroda nám zas a znova ukázala svoju silu zasahovali hasiči a pomáhali aj dobrovoľní hasiči z
Brezolúp. Silný vietor strhol strechu z budovy bývalej sýpky.
➢ 30. januára 2022 strhlo časť strechy z kultúrneho domu na Jerichove, ktorú sme museli celú nanovo prerobiť.
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4. Školský rok 2021/2022
Milí žiaci! Už je I. polrok za vami a čaká vás zvládnuť ešte II. polrok. Tento rok ste mali
školský rok trochu lepší ako minulý rok. Pre koronavírus môžete chodiť do školy, ale
v karanténe zostávajú len žiaci s pozitívnym testom na Covid 19 alebo len triedy, v ktorých je
viac pozitívnych žiakov. Teda učenie sa z domu online so svojimi učiteľmi je len v nutných
prípadoch. V nasledujúcej tabuľke vás chceme informovať o termínoch prázdnin v tomto
školskom roku.
Milí žiaci, v mene svojom, ale i obecného úradu, si dovolím zaželať vám šťastné ukončenie
školského roka, čo najmenej vymeškaných hodín a leto plné pohody a zážitkov. Aby toto
obdobie bolo pre každého z Vás obdobím oddychu a načerpania novej energie a síl do
ďalšieho školského roka.

V priebehu mesiaca apríl sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2022/2023 vo všetkých
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bánovce nad Bebravou, kde naše deti navštevujú školu.
Základné školy budú zapisovať nových budúcich prvákov podľa rozhodnutia rodiča. Rodič môže zapísať dieťa iba do jednej
základnej školy. Naši budúci prváčikovia: Bebjaková Tamara, Ďurechová Sofia, Hanko Richard, Kolembusová Ella, Škreňo
Michal, Valachová Vanda,
Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Trvanie prázdnin

Začiatok vyučovania po
prázdninách

Trenčiansky kraj

4. marec 2022 (piatok)

7. marec 2022 - 11. marec 2022

14. marec 2022 (pondelok)

Veľkonočné

13. apríl 2022 (streda)

14. apríl 2022 - 19. apríl 2022

20. apríl 2022 (streda)

Letné

30. jún 2022 (štvrtok)

1. júl 2022 - 31. august 2022

5. september 2022 (pondelok)
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5. Organizácie v Brezolupoch
Klub dôchodcov – Akcie uskutočnené za II. polrok 2020 a v roku 2021
Je to neuveriteľné, ale už skoro 2 roky akoby sa zastavil čas a stále nevieme, kedy budeme môcť začať normálne
žiť a fungovať. V našom KD sme si spestrovali svoje seniorské roky aktivitami, ktoré nás udržovali pri zdraví a dobrej nálade.
Všetko toto nám takmer 2 roky chýba. Chaos, ktorý tu už rok vládne, niekomu vyhovuje, ale nám seniorom určite nie. My
sa chceme stretávať, navštevovať termálne kúpaliská, uskutočňovať výlety, zaspievať a zatancovať si na našich
stretnutiach. Sme radi, že Klub dôchodcov pokračoval vo svojej činnosti aj ďalej, hoci počas pandémie COVID19 sa neuskutočňovali
všetky akcie pre vyhlásený lockdown. Nám sa podarilo pri uvoľnení opatrení zorganizovať a uskutočniť aspoň pár akcií posedenia venované jubilantom, ktorí v priebehu rokov 2020 a 2021 oslávili svoje okrúhle výročie, účasť na natáčaní
programu „Muzikanti hrajte“, návšteva wellness v Bojniciach.
V nasledujúcich riadkoch sú rozpísané poriadané aktivity KD, ktoré sa poriadali počas II. polroka 2020 a počas roka 2021.

➢ 25. jún 2020 členská schôdza na miestnom ihrisku
Po čiastočnom uvoľnení opatrení od júna 2020 sme mali členskú schôdzu na miestnom ihrisku dňa 25. júna 2020 spojenú
s opekaním.
- Zablahoželali sme všetkým členom, ktorí oslávili za I. polrok svoje životné jubileá.
- Na schôdzi sme si pripomenuli aj dva významné sviatky – Deň matiek a Deň otcov.
- Na členskej schôdzi sme oslávili významné životné jubileá našich členov – Cyril Jandák a Emília
Ševčíková – 80 rokov a Ľudmila Kuricová – 70 rokov. Bohužiaľ oslavu sme nemohli uskutočniť skôr,
nakoľko boli sprísnené opatrenia a stretnutia boli zakázané. Takže dnes sme si pripomenuli ich životné
jubileá a oslávili ich spoločne aj keď trochu oneskorene.
➢ 13. august 2020 – Natáčanie hudobného programu „Muzikanti hrajte“
Účasť na natáčaní hudobného programu, ktorý poriada televízia Senzi: „Muzikanti hrajte“ na Ľubianke:
Dňa 13. augusta 2020 sa zúčastnilo natáčania 13 členov: Pavol Valent, Ing. Jarmila Hrúzová, Anna Ertlová, Zdena
Beláková, Augustína Pišojová, Mgr. Dagmar Píšová, Vladislav Píš, Bernardína Králová, Bc. Emília Pristašová, Mgr.
Ľubica Gálisová, Mária Kšiňanová, Marta Danišová a Alena Klemanová.
➢ 23. október 2020 sme si pripomenuli Mesiac úcty k starším – úcty k múdrosti a skúsenosti. Nakoľko sme nemohli
poriadať oslavu, rozdali sme všetkým svojim členom pozdravy a darček – vonné sviečky. Zároveň sme odovzdali členom
pri významných životných jubileách darčekový poukaz.
„Október, jeden z jesenných mesiacov nám pripomína to, aby sme nezabudli na našich starších občanov. Aby sme ukázali to,
ako ich máme radi, uctili si ich za všetko čo prežili. Veď všetci vieme, aké je dôležité mať pri sebe takýchto ľudí. Ľudí, ktorí nám
rozumejú a nájdu si čas na všetky rozhovory. Drahí naši členovia KD, tešíme sa, že Vás máme. Vieme, že sa radi stretávate

a zhovárate spoločne, no žiaľ súčasná situácia nám to nedovoľuje, preto aspoň malým pozdravom a darčekom Vám
chceme vzdať úctu a vďačnosť k Vášmu sviatku. Milí naši seniori, želáme Vám veľa zdravia, aby ste nikdy neprestali byť
duchom mladí, aby Vaša jeseň života bola dlhým babím letom plným harmónie a spokojnosti a aby ste všade okolo rozdávali
krásu, radosť, optimizmus, životný elán a lásku. Želáme Vám všetkým pevné zdravie, spokojnosť a veľa radosti so svojou
rodinou“.
➢ December 2020 sme v spolupráci s Obecným úradom navštívili svojich členov
a odovzdali vianočný pozdrav.
Tak ako za oknom hviezda padá, nech do Vášho srdca šťastie sadá, zabudnite
na bolesť a starostí a rok 2020 prežite v zdraví, láske, šťastí a radosti. Krásne
a veselé Vianoce želá ObÚ a výbor KD Brezolupy.
Rok 2021

➢ Oberanie
a sušenie
lipového kvetu – ako každý rok,
tak aj v roku 2021 sme pre členov
Klubu dôchodcov obrali a usušili
lipový kvet, aby sme v prípade
členských schôdzi mali na
kvalitný bylinkový čaj, ktorý si
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vždy uvaríme. Poďakovanie patrí členom KD Ing. Jarmile Hrúzovej, Mgr. Dagmar Píšovej, Ing. Ctiborovi Hrúzovi, Pavlovi
Valentovi a Vladislavovi Píšovi.
➢ 23. júl 2021 na miestnom ihrisku – výročná členská schôdza
Prvým bodom našej členskej schôdze bude oficiálna rozlúčka s našim dlhoročným členom Vojtechom Valachom:
Stíchol dom, záhrada, dvor, už nepočuť Tvoje kroky v ňom.
Odišiel si cestou, kam ide každý sám, len dvere spomienok si nám nechal otvorené dokorán.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš stále žiť.

Je nám ľúto, že sme sa nemohli zúčastniť priamo rozlúčky, ktorá sa konala v decembri 2020, tak sme sa s našim Vojtom
rozlúčili dnes. Po skončení príhovoru sme išli na cintorín a dali aj na rozlúčku za všetkých členov ikebanu na jeho hrob.
A všetci sme si ho úctili minútou ticha.
Následne sme pokračovali v schôdzi, na ktorej sme si pripomenuli uskutočnené akcie, pripomenuli výročia členov KD
a počas sedenia sa konečne porozprávali a užili si spoločné stretnutie.
➢ Oslava životných jubileí - Dňa 27. augusta 2021 sme poriadali slávnostnú členskú schôdzu v sále KD spojenú
s oslavou životných jubileí našich dvoch členiek: Jolana Marculincová sa dožila 90 rokov a Ľubica Gálisová 60
rokov.
„Striebro vašich vlasov je náš veľký poklad, striebro vašich vlasov je múdrosti doklad, striebro vlasov každý
z nás si váži, striebro vašich vlasov naša láska stráži“!

Wellness pobyt v Bojniciach – Dňa 31. augusta 2021 sa
členovia KD Ing. Jarmila Hrúzová, Augustína Pišojová, Pavol Valent, Ľudmila Mačasová, Mária
Drengubiaková, Bernardína Králová, Alena Klemanová a Marta Danišová zúčastnili Wellness v Bojniciach
v liečebnom dome Mier. Navštívili 4 bazény v LD Mieri – vonkajší, žltý, modrý s morskou soľou a zelený plavecký.
➢
Dňa 11. októbra 2021 sme si pripomenuli Mesiac úcty k starším – úcty k múdrosti a skúsenosti. Nakoľko bol
lockdown a nemohli sme sa stretnúť, tak sme pre členov KD pripravili balíčky s kozmetikou a pozdrav. Členom
sme darčeky priniesli domov.
➢
Poďakovanie patrí všetkým členom, najmä členom výboru, ktorí sa pravidelne zúčastňovali akcií, pripravovali
posedenia a občerstvenie.
Ako v predchádzajúce roky, aj tento rok sme mali pre našich členov naplánované rôzne akcie. Ja nám však ľúto,
že zatiaľ sme tieto aktivity nemohli robiť pre pandémiu Koronavírusu. Dúfame však, že sa nám ho podarí čo najskôr
poraziť a budeme sa opäť môcť stretávať.
Mgr. Dagmar Píšová, predsedkyňa KD

➢

Telovýchovná jednota Partizán Brezolupy
Správa o futbalovom dianí v obci – od jari 2020 až po jeseň 2021
Vrátim sa týmto príspevkom trochu späť v čase a to konkrétne ako fungoval mužský
futbal v našej obci v „lockdavnovom“ období, kvôli pandémii Covid-19.
Dňa 2. novembra 2019 skončila jesenná časť futbalovej sezóny pre mužov TJ
Brezolupy. Po odohratí 12. kôl sme boli ziskom 3 bodov na poslednom mieste.
V januári 2020 sme začali so zimnou prípravou. Tréningy ako aj celá zimná príprava bola podľa môjho názoru jedna
z najlepších akú si ja pamätám u mužov. Dobrá dochádzka na tréningy ako aj odohraté prípravné zápasy. Ale týždeň pred
prvým majstrovským zápasom prišla informácia, že súťažné zápasy sa neuskutočnia. Po pár mesiacoch prišla správa
z Oblfz Prievidza o anulovaní celej sezóny 2019/ 2020.
Po uvoľnení opatrení sme začali s tréningom v júni 2020. V podstate začala príprava na sezónu 2020/2021, ktorá aj
odštartovala, ale po odohratí 10 zápasov bola súťaž opäť prerušená. Počas celej doby prerušenia – od októbra 2020 sme
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netrénovali. Trénovať sme mohli začať od mája 2021 aj to s určitými obmedzeniami. Pretože bol príliš krátky čas na
zohranie mužstva po dlhšom čase bez tréningov, logicky prišla správa z Oblfz Prievidza – znovu bol anulovaná celá sezóna
2020/ 2021. Tu ešte spomeniem, že z týchto 10 zápasov sme získali 4 body a boli sme priebežne posledný v tabuľke. Pred
sezónou sa doplnil káder o týchto hráčov: Michal Pisár, Dávid Pisár, Michal Čačko.
Keďže sa nedohrala ďalšia sezóna, začali sme sa pripravovať na novú sezónu 2021/ 2022. Pred sezónou sa doplnil káder
o týchto hráčov: Patrik Kováč, Daniel Laššo, Tomáš Daniš, Erik Škarba, Peter Žáčik st. a Anton Kaplan. Jeseň sme
začali zápasmi o Pohár Oblfz. V 1.kole vonku s Miezgovcami / výhra 3:1 / a v 2.kole doma s Dolnými Našticami / prehra 0:6
/. Jesenná časť súťaže sa úspešne dohrala a po 12. kolách sme so ziskom 6 bodov na 13. mieste a posledné Krásno bolo
vylúčené zo súťaže. 18. septembra 2021 hrala naša TJ Partizán Brezolupy na miestnom ihrisku hodový futbalový zápas
s ŠK Podhoran Krásna Ves, s výsledkom 0:2. Po ukončení zápasu sa konala na ihrisku hodová zábava.
Celkovo hodnotím jeseň 2021 z futbalovej stránky dobre a pri troche povestného šťastia sme mohli získať viac bodov
z niektorých zápasov.
Na záver skončenej futbalovej jesene 2021 ĎAKUJEM všetkým, ktorí nás podporujete a fandíte, vedeniu obce a hráčom
za pomoc okolo ihriska i mimo neho. Prajem všetkým úspešný a hlavne zdravý rok 2022!

Spracoval dňa 31.1.2022 Ing. Ivan Klačko, člen výboru TJ

Dobrovoľný hasičský zbor Brezolupy
Toto obdobie nebolo jednoduché pre nikoho a zvlášť hromadné akcie sa veľmi ťažko uskutočňovali, alebo neboli vôbec.
Ochrana zdravia bola prioritou a tomuto sa museli prispôsobiť aj dobrovoľné
hasičské zbory. V tomto čase sme
sa venovali zlepšovaniu vybavenia
DHZ a údržbe.
Z toho, čo sa podarilo uskutočniť
spomeniem taktické cvičenie 8.
augusta
2020
v Rybanoch.
Predmetom cvičenia bol nácvik
budovania protipovodňovej bariéry,
pomocou vakov plnených vodou.
Tieto vaky sú súčasťou vybavenia
protipovodňového vozíka, ktorý má naša obec prepožičaný od štátu. Cvičenie
bolo celkom unikátne, lebo preverilo koordináciu a spoluprácu rôznych DHZ, ako aj pripravenosť na krízovú situáciu.
V októbri 2020 sa DHZ zapojilo
do odčerpávania vody po
dažďoch,
kedy
hrozilo
zosunutie svahu a zavalenie
miestnej komunikácie. Táto
akcia trvala niekoľko dní a naši
členovia, ako aj ďalší občania
obce sa obetavo zapojili.
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Po miernom uvoľnení pravidiel sa nám 1. augusta 2021 podarilo zorganizovať výročnú členskú schôdzu DHZ,
ktorá sa vzhľadom na niektoré stále platné opatrenia konala na
miestnom ihrisku. Ale samozrejme keď si hasiči vyberú deň na
posedenie, tak sa niečo udeje. Tento deň začal veľmi pekným počasím
ale poobede sa prihnala veterná smršť aj s prudkým dažďom. Toto
počasie nielen zatápalo pivnice, ale vietor narobil škody na budove
bývalej sýpky, kde vietor
strhol strechu a prerušil
dodávku
elektrickej
energie. Museli zasahovať
aj profesionáli, ktorí nás
zavolali na pomoc pri zásahu a aj si požičali vybavenie z hasičskej zbrojnice. Naši
členovia Ševčík Štefan ml., (veliteľ DHZO), Daniš Pavol a Ing. Ančinec Peter
vypomáhali pri zásahu. Zaslúžený guláš a posedenie si dopriali až neskoro večer.
Naša jednotka DHZ je zaradená do kategórie C. Na základe tohto
zaradenia, postupne doplňujeme vecné prostriedky a technické vybavenie, ktoré
pre jednotku DHZ obce predpisuje príslušná vyhláška. Nákup vybavenia sa koná
na základe štátnej dotácie. Tieto prostriedky boli zatiaľ použité hlavne na nákup hasičských hadíc, uniforiem, pršiplášťov,
zimných búnd, rukavíc, náradia, nákup náhradných súčiastok a podobne.
Pri zmenách, aké nám pripravuje naše počasie, sa kvalitné vybavenie a pomoc dobrovoľníkov dostáva do popredia
našej činnosti. Prediskutovali sme aj s našou pani starostkou nový skladový priestor, predsa len sme sa rozrástli
a množstvo vybavenia je potrebné vhodne uskladniť, aby bolo prístupné rýchlo a jednoducho v prípade zásahu alebo
pomoci profesionálnym hasičom.
Do budúcnosti dúfame, že sa situácia natoľko zlepší, aby sme sa mohli vrátiť aj k súťažiam a trénovať náš dorast.
Veľmi by ma potešilo, keby sa aj naši muži rozhodli ukázať čo v nich je. A chcem im všetkým poďakovať za ochotu pomáhať.
Mária Ančincová

Dobrovoľný hasičský zbor Jerichov
Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Jerichov sa v uplynulom období aj napriek ťažkej covidovej situácii uberala
po stránke organizačnej, verejnoprospešnej i tréningovej, v rámci ktorej sme sa pripravovali na súťaže.
Mesiac máj preveril našu zásahovú schopnosť, nakoľko bol dňa 17. mája 2021 náš DHZO Jerichov v rámci kategórie
C, do ktorej sme zaradený, vyzvaný k zásahu. V čase od 14:30 do 19:30 sme zasahovali v našej obci - v obci Jerichov.
Dobrovoľný hasičský zbor Jerichov
Počet zasahujúcich členov bol 8 (Bezák Radovan ml., Kováč Branislav, Kováč Jozef ml., Kováč Karol ml., Kováč
Patrik, Kováč Roman, Pilch Dušan, Zwias Viliam). Činnosť pri zásahu:
- Odstraňovanie prekážok a spriechodňovanie vodného toku Hydina na viacerých úsekoch v obci.
- Plnenie protipovodňových vriec pieskom pri Obecnom úrade v obci Brezolupy a ich následný transport na
miesto potreby v obecnej časti Jerichov.
- Stavanie protipovodňových zábran pri domoch so súpisným číslom 1034 a 1038 v obecnej časti Jerichov.
Jún už mal optimistickejší charakter. Dňa 19. júna 2021 naši mladí hasiči (Hudecová Dominika, Kováč Adrián,
Lehocký Lukáš) pomáhali pri príprave a realizácii spoločného šampionátu Majstrovstiev Slovenskej republiky a Českej
republiky v cestnej cyklistike. Za spomínanú pomoc sme obdržali Ďakovný list primátorky mesta Bánovce nad
Bebravou. Následne sa dňa 26. júna 2021 konala územná súťaž DHZ v obci Rybany. Z okrsku číslo 2 sa zúčastnil len náš
Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý súťažil v kategórii muži a z ôsmych družstiev v danej kategórii obsadil druhé miesto.
V súťažnom duchu sme pokračovali aj v nasledujúcich mesiacoch. Dňa 28. augusta 2021 sa naši mladí hasiči zúčastnili
súťaže v obci Kšinná, kde obsadili tretie miesto a 4. septembra 2021 získali druhé miesto na Memoriáli Rudolfa Hanku
v obci Žitná Radiša. Za mladými hasičmi nezaostávali ani naši starí páni, ktorí sa na Nočnej pohárovej súťaži v obci
Rybany umiestnili na druhom mieste.
Aj napriek tomu, že bolo súťaží v dôsledku nepriaznivej covidovej situácii málo, naši hasiči nezaháľali. Hasičskú
striekačku PS 12 sme dali na generálku do českej republiky, pomáhali sme pri stavbe nového kríža na Dolnom Jerichove,
podujali sme sa aj na realizácii betónovej pätky na stožiari, ktorý kedysi slúžil na sušenie hadíc a v dôsledku podmytia jeho
základov hrozilo jeho spadnutie. Tradične sme prispeli k prvomájovým oslavám stavbou mája pri obecnom dome na
Jerichove a na tričká, ktoré nám venovala pani starostka sme dali vyhotoviť potlač a tak majú naši mladí hasiči nové dresy,
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tentokrát s krátkym rukávom. A nakoľko sme k priestorom hasičovne pri obecnom dome na Jerichove získali aj priestory
starej hasičovne na Dolnom Jerichove, začali sme s vypratávaním, čistením i revíziou oboch priestorov.
Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým členom DHZ, ale i priaznivcom hasičského športu, ktorí sa zapájali do
činnosti a aktívne priložili ruku k dielu. Ďakujem a chválim našu mládež a verím, že v podobnom duchu budeme pokračovať
i v nasledujúcom období. Ste šikovní a rastú z vás výborní hasiči! Veľká vďaka patrí i našim sponzorom a taktiež
i Obecnému úradu Brezolupy. Ďakujeme za vašu podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Melasová Emília, DiS. art.

➢ 30. apríl 2021 - Stavanie mája na Jerichove
Tak toto je tradícia, ktorú možno mladšie ročníky poriadne nepoznajú, no v našej obci je stále živým každoročným zvykom. Strom máj
kedysi symbolizoval víťazstvo jari nad zimou. Vysoké máje vyzdobené farebnými
stužkami chlapci v minulosti stavali pod okná svojim vyvoleným dievčatám, o ktoré
mali vážny záujem. V
našej obci staviame
máj každoročne pre
všetkých, v centrálnej
zóne pred budovou
kultúrneho domu. Naši
mládenci, chlapi a
hasiči strom máj
bezpečne umiestnili
na svoje miesto.

➢19.

a 20. jún
2021 – Majstrovstvá SR a ČR
v cestnej cyklistike
19. a 20. júna 2021 sa v Bánovciach nad
Bebravou konali Majstrovstvá SR a ČR
v cestnej cyklistike, kde pri
organizačnom zabezpečení daného
podujatia vypomáhali aj členovia DHZ,
konkrétne naši mladí hasiči: Hudecová
Dominika, Kováč Adrián a Lehocký
Lukáš.

➢ 28. august 2021 – pohárová súťaž v Kšinnej
Dňa 28. augusta 2021 sa naši mladí hasiči z DHZ Jerichov zúčastnili
na pohárovej súťaži v Kšinnej, získali pohár a obsadili krásne 3.
miesto. O víkend skôr, dňa 21. augusta 2021 sa konala nočná súťaž v
Rybanoch,
kde
naši starí páni z
DHZ
Jerichov
obsadili pre zmenu 2.
miesto. Gratulujeme!
Mgr.Melasová Emília,
DiS. art.
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6. Partnerstvo a cezhraničná spolupráca
20. október 2021 návšteva hodov v Březolupoch
Starosta obce Březolupy, Ing. Peter Kukla nás opäť pozval v roku 2021 na tradičnú návštevu v družobnej obci s cieľom zúčastniť sa
posvícení – hodov v Březolupoch. Stretnutie sa uskutočnilo 20. októbra 2021 v Březolupoch. Zároveň bol pre našich zúčastnených
poriadaný výlet do Zlína a prehliadka obce Březolupy.

6. Partnerstvo a cezhraničná spolupráca

Ďakujeme našim českým hostiteľom za vrúcne privítanie, krásne pripravený program a pohostenie. Tešíme sa na ďalšie
stretnutie!

Projekt na lavičky
Vďaka cezhraničnej spolupráce Březolupy - Brezolupy, sme z projektu získali 2
lavičky na detské ihrisko. Ďakujeme!
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7. Aktivity poriadané v obci
Rekonštrukcia kúrenia v Kultúrnom dome Brezolupy

7. sme
Aktivity
poriadané
obci Vykurovanie plynovými telesami
Z prostriedkov Európskej únie a obce
urobili rekonštrukciu
kúrenia v KDvBrezolupy.
GAMAT sme nahradili ústredným vykurovaním.
Rekonštrukcia kúrenia v Kultúrnom dome Brezolupy

Hodová zábava 18. september 2021
Hody sú oslavou vysviacky kostola, sú dňom stretnutia rodiny za spoločným,
bohato prestretým stolom, sú časom družných rozhovorov a spomínania.

Hodová zábava 18. september 2021

V sobotu
18.
septembra
2021
popoludní sa odohral
tradičný
hodový
futbalový zápas TJ
Brezolupy – TJ
Krásna Ves, ktorý
skončil výsledkom 0:2.
Počas
celého
popoludnia bol pre deti
zabezpečený Skákací hrad. Bol hodový sobotný večer, 18. september 2021,
keď na miestne ihrisko v Brezolupoch prišla o 18,00 hodine hudobná skupina
SYSTÉM a zároveň prichádzali aj prví hostia. Telovýchovná jednota
v spolupráci s Obecným úradom usporiadal na miestnom ihrisku už tradičnú Hodovú zábavu. Počas zábavy bolo o občerstvenie
postarané a hostia si mohli pochutiť na chutnom guláši. Pri dobrej hudbe sa zúčastnení, všetky vekové kategórie - od najmenších po
najstarších, zabávali do neskorých nočných hodín. Dúfajme, že pandémia čoskoro skončí a my sa budeme môcť takto zabávať

častejšie.

Mgr. Miriam Poliačiková, zástupkyňa starostky
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Návšteva našich dôchodcov nad 65 rokov
➢ 23. november 2020 - Obecný úrad Brezolupy s podporou Nadácie ZSE odovzdal darčeky
Aj napriek nepriaznivej situácii s pandémiou, sme nezabudli na našich seniorov nad 65 rokov a potešili sme ich milým darčekom. V
Návšteva našich dôchodcov nad 65 rokov
darčekových taškách, boli pre dôchodcov darčeky: stolový kalendár na rok 2021, rúška, balený
čaj, čokoláda a pozdrav.
Milí naši seniori, mesiac október patrí Vám. Ste pre nás nefalšovaným
obohatením, zdrojom tradície a skúsenosti. Nech to všetko od Vás
môžeme čím dlhšie čerpať plným priehrštím. Nech je Vaša jeseň plná
farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie
života. Prajeme Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu,
elánu, spokojnosť a veľa radosti zo života. Prežite ďalšie roky
obklopení láskou a úctou svojich najbližších.

➢

December 2020 – odovzdanie vianočných
pozdravov
Nakoľko sa blížili vianočné sviatky a nemohli sme sa stále
stretávať, navštívili sme našich dôchodcov, odovzdali
pozdravy a popriali príjemné prežitie vianočných sviatkov
a veľa zdravia v Novom roku 2021.
Pod stromčekom darčeky čo srdce pohladia, rodinu,
priateľov, čo nikdy nezradia.
Ku šťastiu krôčik, k bohatstvu krok, prekrásne
Vianoce a šťastný Nový rok.

12. marec 2021 - Obecný úrad Brezolupy
doručil respirátory
➢

Boli sme radi, že sa nám podarilo vďaka
starostky obce Ivete Rosovej, zástupkyne starostky obce Mgr. Miriam
Poliačikovej, poslankyne Beáte Valovčiakovej a Ivane Čížovej doručiť do každej
domácnosti respirátory, ktoré zabezpečil Obecný úrad Brezolupy. Dúfam, že spolu
toto nepriaznivé obdobie zvládneme a budeme sa môcť konečne voľne nadýchnuť.
Ďakujeme!!!

➢ Október 2021 – odovzdanie darčekov
Október - mesiac úcty k starším - aj v našej obci sme si opäť uctili našich
občanov a všetkým nad 65 rokov sme doručili malý darček. Za pomoc pri
balení a rozdávaní darčekov ďakujeme Ivke Čížovej, Martinke
Kolembusovej, Mirke Poliačikovej a tiež ďakujeme pani Ľubke Pitnerovej
za nádherne vyzdobené perníčky.

Oslavy Mikuláša v Brezolupoch – 6. december 2020, 5. december 2021
Oslava Mikuláša – 6. december
Oslavy Mikuláša v Brezolupoch2020
– 6. december 2020, 5. december 2021
Padá sniežik, vietor fúka,
Mikuláš nám dary núka.
Poďte, deti, detičky,
rozbaľte si balíčky.
Kto poslúchal mamku, ocka,
na každého darček počká.
Kto bol samá nezbeda,
tomu beda, prebeda...
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Aj v našej dedinke dňa 6. decembra 2020 rozžiaril detské očká Mikuláš. Detičiek bolo veľa, tak si priviezol aj svojich
pomocníkov - anjela a čertov. Po dedine chodil na voze s koníkmi a rozdával balíčky všetkým dobrým deťom od 0 do 15
rokov. Počas celej cesty ich sprevádzali pekné vianočné piesne, ktoré zneli z obecného rozhlasu. Ďakujeme všetkým, ktorí
nám pomohli zorganizovať Mikuláša...

Oslava Mikuláša – 5. december 2021
Mikuláš nezabudol na naše detičky ani v roku
2021 a v nedeľu 5. decembra 2021 o 9:30 hod.
prišiel opäť do Brezolúp a na Jerichov so
svojimi pomocníkmi - anjelom a čertom, aby
rozžiaril zvedavé detské očká. Začínal chodiť na
Jerichove. Poprosili sme rodičov a deti, aby vyšli
von a uľahčili Mikulášovi rozdávanie balíčkov.
Hoci Mikuláš so svojimi pomocníkmi rozdával
darčeky vonku pred domami, aj tak si detičky
pre Mikuláša pripravili rôzne pesničky,
básničky, ale aj krásne namaľované
obrázky. Rozžiarené očká a šťastný úsmev – to

bola zase odmena pre nás dospelých. Kto
vydržal, mohol sa s Mikulášom odfotiť. A tých bolo veru neúrekom. Ďakujeme Ti Mikuláš,
že si na nás nezabudol a tešíme sa na teba opäť o rok.

V mene obecného úradu
ĎAKUJEME všetkým, ktorí
nám akokoľvek pomohli pri
realizácii našej akcie.

Cvičenie zamerané na Jogu
Cvičenie JOGY v sále Kultúrneho domu Brezolupy
„Základným cieľom jogy je oslobodenie duše od hmoty, aby sa duša priviedla do stavu čistého
vedomia. Prostriedkom k tomuto cieľu je sebaovládanie a sebazdokonaľovanie ľudskej
psychiky a psychofyziológie (meditácia, askéza a telesné cvičenia)“.
Žienky, ktoré máte chuť zacvičiť si jogu a odreagovať sa od všedných starostí – môžete tak
urobiť každú stredu a piatok o 18,00 hodine v našom kultúrnom dome.
Precvičuje Lenka Bridová. Prineste si so sebou karimatky. Srdečne Vás pozývame!

Hokejbalový turnaj Breza - 29. august 2021 – 4. ročník
29. august 2021 - HOKEJBALOVÝ TURNAJ BREZA CUP - 4. ročník
Konečne poradie:
Cvičenie
zamerané
na Jógu
Hokejbalový turnaj
Breza
- 29. august
2021 –
1. HBK DUKLA JERICHOV
2. JANDÁKOVCI
3. DUKLA BN/TN FANS
4. HBK BOŠANY

4. ročník

Ľudovít Marko
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8. Brigády občanov v obci
August 2020 – rekonštrukcia archívu a miestnej knižnice
Leto 2020 sme využili nielen na dovolenky, ale pomaly sme opravili a zmodernizovali miestnosti na obecnom úrade. Podarila
8. knižnice
Brigády
občanov
obci vybrúsené a nalakované parkety,
sa nám rekonštrukcia archívu, miestnej
a zasadačky
- sú nanovovvymaľované,
zrenovované regále v knižnici a nové regále v archíve. Ďakujeme pánovi Pristašovi Mariánovi, Královi Jánovi, Čížovej Ivane,
Poliačikovej Miriam a všetkým, ktorí si aj napriek uponáhľanej dobe našli čas a ochotne nám pomohli.

24. apríl 2021 Deň Zeme – brigáda
Kto mal záujem, nezabudol v sobotu 24.
apríla 2021 na náš "Deň zeme" a prišiel
na brigádu na vyčistenie okolia obce
Brezolupy a Jerichov. V sobotu 24.apríla
2021 o 8:00 sa stretli brigádnici pred
obecným úradom, kde im boli k dispozícii
vrecia na zber odpadu. Zúčastnení sa
rozdelili do skupiniek a dohodli si lokality
zberu. Každý nápad bol vítaný.
Ani naša obec nie je ľahostajná voči
životnému prostrediu. Preto sme pri
príležitosti MEDZINÁRODNÉHO DŇA
ZEME aj my vyčistili okolie obce
Brezolupy a Jerichov. Podarilo sa nám to vďaka občanom, ktorí
obetovali slnečnú sobotu
24. apríla 2021 na zber
odpadkov.
Pred
obecným úradom sa zišli
všetky vekové kategórie od najmenších až po
starých rodičov. Všetci
zobrali vrecia, rukavice,
dobrú náladu a vyrazili
do okolia našej obce.
Počas
dňa
boli
pristavené
veľkoobjemové kontajnery, ktoré sa rýchlo napĺňali. Ešte raz
všetkým veľké ĎAKUJEME!
„Keď bude vylovená posledná ryba, vyrúbaný posledný strom a otrávená posledná rieka,
až vtedy si uvedomíme, že peniaze sa nedajú jesť.“
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3. júl 2021 – Renovácia detského ihriska
Keďže epidemiologická situácia ešte stále nebola priaznivá pre väčšie akcie, rozhodli sme sa zrenovovať detské ihrisko v
Brezolupoch a ako prekvapenie zakúpiť na detské ihrisko nový prvok. Dúfam, že sme tak potešili nielen deti, ale aj rodičov.
Bol to krásny darček ku Dňu deti, ktorý bol 1. júna a darčekom sme im popriali všetko najlepšie. Dúfame, že na budúci rok,
teda v roku 2022, bude situácia už
lepšia a budeme sa môcť vrátiť
ku krásnym akciám, ktoré sme pre
deti robili.
Keď sa stretne partia správnych ľudí
s chuťou do práce, vydarená brigáda
je zaručená. Počas soboty 3.júla
2021 sme zrenovovali areál
detského ihriska - vybrúsili, natreli a
vymenili sme dosky na hojdačkách,
natreli sme stoly a lavice v altánku a
pod lipami a samozrejme sme deťom
pripravili prekvapenie - lanovú
pyramídu. O občerstvenie bolo
postarané, opiekli sme si špekáčiky, schladili sa čapovanou kofolou a pivom.
Toto všetko sa nám podarilo vďaka finančnej podpore z projektu ZSE, pána
Pastoreka, Obecného úradu Brezolupy a samozrejme našich šikovných občanov.
Zo srdca všetkým, ktorí akokoľvek prispeli alebo pomohli ďakujeme !!!

Upratovanie v kultúrnom dome a v Domu smútku

V kultúrnom dome sme zorganizovali brigádu. Vypratali sme zbytočné a
nepotrebné veci. Potom sme sa pustili do čistenia podláh - osem hodín
kľačania na kolenách a parný čistič stáli zato, podlahy sú ako nové. Upratovalo sa aj po rekonštrukcii kúrenia.
Upratovanie domu
smútku a oprava
stien.
Všetkým
dobrovoľníkom,
ochotným pomôcť patrí ešte raz veľké
ĎAKUJEM!
Mgr. Miriam
Poliačiková,
zástupkyňa starostky
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17.september 2021 – projekt ViewBench
Každý človek nám dá určite za pravdu, že čo i len chvíľka strávená pri kúzelnom
západe Slnka či scenéria pohorí a malých mihajúcich sa dediniek v pozadí, dokáže
človeku spríjemniť deň. Sme dvaja mladí
ľudia, Lucia a Daniel, ktorí sa hrali s
myšlienkou, ako by sme mohli zlepšiť
vyhľadávanie pekných miest na
Slovensku, ktoré mnohokrát veľa ľudí
nepozná, a tak vznikol projekt s názvom
ViewBench. Doposiaľ sme s pomocou
Nadácie pre deti Slovenska (NDS) mohli
zrealizovať umiestnenie dvoch lavičiek.
Jedna sa nachádza v Bratislave a druhá
práve v našej malebnej dedinke
Brezolupy. Na výstavbe tretej lavičky stále
pracujeme, no každú chvíľu sa
prostredníctvom instagramu @ viewbench
alebo na webovej stránke dozviete o jej
presnom umiestnení. Lavička je
sprístupnená každému jednému z nás. Presné polohy lavičiek a mnoho ďalšieho môžete sledovať na webovej stránke
viewbench.sk. Za osadenie lavičky ďakujeme pánovi Danišovi Pavlovi.
Lucia Lehocká

9. Cirkevný život
Stavanie a vysvätenie kríža na Jerichove.
Dobrovoľní občania z Jerichova sa dohodli, že spolu postavia drevený kríž. Po výrobe kríža postavili podstavec, do ktorého
umiestnili zhotovený drevený kríž. Dňa 26. septembra
2021 sa zišli občania
obce na slávnostnom vysvätení kríža.
9. Cirkevný
život
26. september
2021 - Vysvätenie
a Požehnanie
kríža na
Jerichove
dôstojným pánom
farárom Jozefom
Blahovcom

Ďakujeme všetkým ochotným ľuďom na Jerichove, ktorí sa s chuťou do práce zapojili.
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22. február 2022 - narodeniny nášho pána farára:
Mgr. Jozef Blahovec, farský administrátor
S láskou a vďakou chceme pozdraviť nášho duchovného otca Jozefa Blahovca v našej farnosti, ktorý
sa z Božej milosti 22. februára 2022 dožil 40 rokov života. Z úprimného srdca Vám, duchovný otče,
blahoželáme, v modlitbách vyprosujeme od nebeského otca pevné zdravie, hojnosť jeho milostí, plnosť
darov Ducha Svätého a od nebeskej Matky stálu ochranu. Nech Pán odmení Vašu pastiersku službu
a nech požehnáva i ďalšie roky Vášho kňazského života. My, Vaši farníci z Brezolúp, želáme
dobrého zdravíčka, nech aj naďalej Boh isto vedie Vaše kroky, nech Vás vždy požehnáva a pozor na
Vás dáva, to Vám zo srdca vyprosujeme.

Dňa 6. júna 2021 vo farskom kostole vo Vysočanoch deti prijali Prvé sväté prijímanie
Sväté prijímanie je pojem, ktorým katolícka a pravoslávna cirkev označuje posvätený chlieb a víno, ktoré kresťania
prijímajú pri slávení Eucharistie.

S láskou a vďakou chceme pozdraviť nášho duchovného otca vdp. Jozefa Blahovca v našej farnosti,
ktorý sa z Božej milosti 22. februára 2022 dožil 40 rokov života. Z úprimného srdca Vám, duchovný
otče, blahoželáme, v modlitbách vyprosujeme od nebeského otca pevné zdravie, hojnosť jeho milostí,
plnosť darov Ducha Svätého a od nebeskej Matky stálu ochranu. Nech Pán odmení Vašu pastiersku
službu a nech požehnáva i ďalšie roky Vášho kňazského života. My, Vaši farníci z Brezolúp, želáme
dobrého zdravíčka, nech aj naďalej Boh isto vedie Vaše kroky, nech Vás vždy požehnáva a pozor na
Vás dáva, to Vám zo srdca vyprosujeme.

Dňa 24. októbra 2021 vo farskom kostole vo Vysočanoch prijali birmovanci Sviatosť birmovania
Sviatosť birmovania ľudovo nazývaná birmovka, je sviatosť, počas ktorej podľa náuky katolíckej cirkvi zostupuje na
adeptov prijatia Duch Svätý.

10. Spoločenská rubrika
V II. polroku 2020 a v roku 2021 sa narodili tieto deti:
Tereza Vinklerová, Nataša Komolíková, Stela Melasová, Vivien Škarbová a Eliška Spálová

10. Spoločenská rubrika

Blahoželám Vám k narodeniu Vášho potomka. Nech Vám Váš potomok prinesie
veľa radosti a šťastných chvíľ, nech je zdravý a rastie ako z vody!
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V II. polroku 2020 a v roku 2021 sa narodili tieto deti:
Tereza Vinklerová, Nataša Komolíková, Stela Melasová, Vivien Škarbová a Eliška Spálová

Blahoželám Vám k narodeniu Vášho potomka. Nech Vám Váš potomok prinesie

Za II. polrok 2020 a za rok 2021 sa zosobášili:

Eva Ševčíková a Štefan Šorec
Lucia Kluvánková a Bc. Matúš Ašverus

Ivana Švecová a Ing. Michal Dubovský, PhD.
Barbora Valovčiaková a Ing. Michal Komolík
Veronika Valachová a Róbert Laven
Lenka Bridová a Michael Boutorus
Prstienky ste si vymenili,
čo Vám ešte môžeme priať?
Aby ste spolu šťastne žili
a jeden druhého mal navždy rád.

Za II. polrok 2020 a za rok 2021 nás navždy opustili naši občania:

Anna Parobková,
vo veku 77 rokov
Igor Sečanský,
vo veku 63 rokov
Mária Lehocká,
vo veku 94 rokov
Július Dohnálek,
vo veku 77 rokov
Ľudovít Marko,
vo veku 70 rokov
Vojtech Valach,
vo veku 78 rokov
Mária Vavrová,
vo veku 67 rokov
Richard Bartek,
vo veku 47 rokov
Mária Chlpeková,
vo veku 89 rokov
Július Kusý
vo veku 95 rokov
Štefan Tasáry,
vo veku 79 rokov,
Spi ticho, tichúčko, dosníval si života sen a cestou
bolesti odišiel si tam, kde je mier a láska len.
Česť ich pamiatke!

Za II. polrok 2020 a za rok 2021 sa zosobášili:

Milí
chcela
by som
Vás informovať o smrti dvoch členov
tomu,
Za II.kapely
polrok „Profil“,
2020 a zaajroknapriek
2021 nás
navždy opustili naši občania:
Evaobčania,
Ševčíková
a Štefan
Šorec
Anna
Parobková,
vo
veku
77 rokov
že
neboli
obyvatelia
našej
obce.
Veľa
občanov
našej
obce
si
na
nich
veľmi
radi
spomenú,
nakoľko
Lucia Kluvánková a Bc. Matúš Ašverus
Igor
Sečanský,
hudobná skupina u nás hrávala veľa rokov na plesoch. Náš svet
nečakane
opustil spevákvoa veku 63 rokov
Ivana Švecová a Ing. Michal Dubovský, PhD.
Mária
Lehocká,
vo veku 94 rokov
basgitarista legendárnej kapely Profil Ján Žitňanský vo veku 61
rokov
a trombónista kapely
Barbora Valovčiaková a Ing. Michal Komolík
Július
Dohnálek,
vo veku 77 rokov
Eduard Sedlár.
Česť ich pamiatke!
Veronika Valachová a Róbert Laven
Ľudovít Marko,
vo veku 70 rokov
Lenka Bridová a Michael Boutros
Vojtech
Valach,objavilo v vo
veku 78 rokov
V prípade, že si neželáte, aby sa vaše meno, či meno vášho
príbuzného
spoločenskej
rubrike, kontaktujte nás
Mária
Vavrová,
vo
veku 67 rokov
osobne na obecnom úrade alebo na kontaktných údajoch uvedených v tiráži.
Prstienky ste si vymenili,
Richard Bartek,
vo veku 47 rokov
Milí
občania,
chcela
by som
Vás informovať o smrti dvoch členov
kapely
„Profil“, aj napriek
tomu,
Mária
Chlpeková,
vo veku
89 rokov
čo
Vám
ešte
môžeme
priať?
V II. polroku 2020 a v roku 2021 oslávili svoje životné jubileá:
že neboli obyvatelia našej obce. Veľa občanov našej obce si naJúlius
nich veľmi
radi
spomenú,
nakoľko
Kusý
vo
veku
95 rokov
Aby ste spolu šťastne žili
hudobná
skupina
u nás hrávala
veľa rokov
na plesoch.
Náš svet
nečakane
opustil spevákvoa veku 79 rokov,
Majová
Mária
60
Tománková
Daniela
65
Štefan
Tasáry,
a jeden druhého
mal navždy
rád. Žitňanský vo veku 61 rokov a trombónista kapely
basgitarista
legendárnej kapely
Kajaba Peter
60Profil Ján
Pišojová Augustína
65Spi ticho,
Lásková
tichúčko,
Želmíra
dosníval si75života sen a cestou
Eduard
.
Česť
ich
KusýSedlár
Vladimír
60
Čanigová Alena
65 bolesti
Oravcová
odišiel
Štefánia
sipamiatke!
tam, kde je75mier a láska len.
Valach Štefan
60
Darmová Marta
65
Šimunová Irena
Česť ich pamiatke!
75
Stránsky Jozef
60
Filo Jozef
70
Hadvig Ján
75
Gašparík Stanislav
60
Hadvigová Amália
70
Lehocký Milan
75
Mačas Pavol
60
Hájnik Ján
70
Plášek Ivan
75
Kováčová Soňa
60
Hájniková Eva
70
Dohnálková Emília
75
Wenberg Jefrey Scott 60
Korcová Emília
70
Hrebíčková Božena
75
Čaniga Dušan
65
Kuricová Ľudmila
70
Čmelová Elena
80
Majerech Milan
65
Pilchová Helena
70
Čmelo Rudolf
85
Píšová Dagmar, Mgr.
65
Marková Margita
70
Valachová Viola
85
Kováč Jozef
65
Valent Pavel
70
Marculincová Jolana
90
Piala František
65
Kováč Jozef
70
Kajabová Ľubica
65
Kuric Dušan
75
Adamou Susan Margaret75

OSPRAVEDLNENIE: V Brezolupskom spravodaji číslo 2/2019 a 1/2020 bolo uvedené meno Tatiana Hájniková bez
titulu Ing. Za nesprávne uvedené údaje sa pani Ing. Tatiane Hájnikovej ospravedlňujeme.
Zároveň by sme chceli upozorniť občanov, ktorí dosiahli štúdiom titul pred alebo za menom, aby prišli na obecný
úrad a informovali svojim dokladom zamestnankyňu o jeho získaní. Po overení môžeme váš titul používať.

Brezolupský spravodaj vydáva Obecný úrad Brezolupy. Kontakt: 038/7660233, email: brezolupyocu@gmail.com, www.obecbrezolupy.sk,
Facebook: Obec Brezolupy
Redaktorka: Mgr. Dagmar Píšová (textová a grafická úprava). Do vydania prispeli: Mgr. Dagmar Píšová, Iveta Rosová, Mgr. Miriam
Poliačiková, Ing. Libuša Zajacová, Monika Čabráková, Mgr. Emília Melasová DiS. art., Mária Ančincová, Ing. Ivan Klačko, Ľudovít Marko,
Lucia Lehocká, Radovan Rosa st., Radovan Rosa ml., Jaroslav Kobyda
Počet výtlačkov: 185
Cena: nepredajné
Texty neprešli jazykovou úpravou
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