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Vážení spoluobčania,

Príhovor starostky obce

opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému
stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si
na krásne chvíle prežité v tomto roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca
už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach.
Rok 2011 sa nezadržateľne blíži ku koncu. Na dvere klopú Vianoce so svojim neopakovateľným čarom ľudskej
spolupatričnosti, popretkávanej trblietavými vločkami vzájomného porozumenia, priateľstva a lásky. V týchto dňoch viac
ako inokedy pociťujeme k sebe úctu, vďačnosť a radosť za to, že môžeme pobudnúť i so svojimi blízkymi, svojou
rodinou, priateľmi, či známymi.
Symbolika Vianoc akoby na chvíľu dala zabudnúť na všetky tienisté stránky každodenného bytia, na malicherné
škriepky príkoria, ktoré človek prijímal, ale neraz i rozdával. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým
najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky a
porozumenia.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti Vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu
prácu v tomto roku. Za množstvo vykonanej práce pri
fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich
pracoviskách, za prácu v prospech našej obce.
Preto mi, milí spoluobčania, dovoľte, aby som
vám zaželala nielen v svojom mene, ale aj v mene
pracovníkov obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva, radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Želám vám, aby sa splnili vaše priania, očakávania a predsavzatia. Našim deťom želám, aby si pod vianočným
stromčekom našli ten najkrajší darček, aký si vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať
im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky, veľa zdravia šťastia a lásky do nadchádzajúceho roka 2012 .
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Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce

Obecné zastupiteľstvo na svojich zasadnutiach rieši aktuálne problémy podľa plánu, požiadavky
a sťažnosti občanov, ale aj iné problémy, ktoré sa počas roka vyskytujú. Zároveň navrhuje a schvaľuje
rozpočet obce, ktorý bol na rok 2012 zostavený na základe bilančných tokov z oblasti príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu obce. Predstavuje zosúladenie finančných zdrojov obce s rozvojovými
zámermi v rámci programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Návrh rozpočtu obce na rok 2012
schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 30.11.2011
PRÍJMY
Zdroj

Položka

Názov položky

Suma v eurách

111 003

Výnos dane územnej samosprávy

59 530

121 001

Daň z pozemkov

11 500

121 002

Daň zo stavieb

121 003

Daň z bytov

20

212 003

Za prenájom

7 400

133 001

Daň za psa

133 013

Daň za komunálne odpady

212 002

Prijmy z reklamy, vyhlásenie v rozhlase

243

4 500

440
6 600
450

úroky

30

229 002

Prijaté vodné – obecný vodovod

221 004

Správne poplatky

170

223 001

Cintorínske poplatky – dom smútku

340

291 004

Sociálne služby

312 001

Dotácie MF, Min. pôdohospodárstva

530

312 002 1

Aktívna politika práce

730

312 002 2

Dotácie REGOB

730

212 004
212 002 3
312 011

11 200

30

Prijmy z prenájmu strojov

10

Dotácie z KU TN, TSK

340

Transfery na volby, rodinné prídavky
SPOLU

1 800
106 350

VÝDAVKY
Program

Podprogram

1

01.01

Správa Obecného úradu a réžia

32 209

2

02.01

Výkon funkcie starostky obce

22 610

02.02

Územné plánovanie, zámery a štúdie

02.03

Členstvo v samosprávnych organizáciach

02.04

Kontrolná činnosť

1 380

Výkon Obecného zastupiteľstva

2 230

02.01.1
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03.01

Názov

Kronika obce

Suma v eurách

30
765

170

2

03.02

Obecná knižnica

190

03.03

Obecný rozhlas

190

04.01

voľby

90

04.02

Archív a registratúra

60

04.03

Vzdelávanie zamestnancov obce

04.04

Správa a údržba budov

04.05

Stavebné konanie, súp. Čísla budov

04.06

Rybárske lístky, včelstvá

04.07

Informačné tabule

340

04.08

Cintorínske služby

640

04.09

Výber daní a poplatkov

04.10

Správa obecného vodovodu

05.01

Osvedčovanie listín a podpisov

30

05.02

Register obyvateľov

40

06.01

Civilná ochrana

10

06.02

Požiarna ochrana

7

07.01

Odvoz a separácia odpadu

7 125

8

08.01

Verejné osvetlenie

4 560

08.02

Slávnostné osvetlenie obce

9

09.01

Údržba komunikácii, chodníkov

10

10.01

Klub dôchodcov

240

10.02

Rodičia a deti, dets. Tábor, Mikuláš

450

11.01

Podpora športových aktivít občanov

230

11.01. 1

Podpora klubu telovýchovná jednota

2 250

Správa kultúrneho domu

2 000

12.01.1

Elektroinštalácia – sála kult. domu

2 000

12.01.2

Zateplenie javiska kultúrneho domu

2 000

4

5
6

11
12

13

12.01

340
2 985
150
5

80
12 996

495

60
4 680

12.02

Správa kult. Domu Jerichov

510

12.03

Kultúrne akcie poriadané obcou

760

13.01

Verejná zeleň – výsadba , kosenie

1 310

13.01.1

Detské a športové ihriská

60

13.01.2

Verejnoprospešné práce

80

SPOLU

106 350

Zostatok finančných prostriedkov na účte obce je 7 621 eur. V januári 2012 bude potrebné uhradiť zálohu na
elektrickú energiu v čiastke cca 4 000,- eur. Zatiaľ nie je známa výška prevodov finančných prostriedkov zo
štátu na obce. Pravdepodobne bude oveľa nižšia ako v roku 2011.
Mgr. Ľubica Gálisová

Prísny zákaz vydaný obecným zastupiteľstvom:

1/ Obecné zastupiteľstvo prijalo na zasadnutí obecného úradu prísny zákaz vyvážať akýkoľvek stavebný a iný
materiál za miestne ihrisko smerom do Miezgoviec. Obecné zastupiteľstvo robí pravidelné kontroly a má
informácie, že nežiaduci materiál vozia občania, ktorí prerábajú rodinné domy a podobné práce. Vo
večerných neskorých hodinách si pripravia do vozíkov odpad a vyvážajú ho na zakázané miesta, v prípade
nemajú problém doniesť vrecia plné starých nepotrebných handier, papiera, matracov, staré kočiare a iný
materiál. Obecný úrad prikazuje občanov, aby rešpektovali VZN o odpadoch. Prichytení alebo nahlásení
občania budú bezodkladne predvolaní na priestupkové konanie a budú voči ním vyvodené dôsledky.
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2/ Vážení občania do kontajnerov na sklo patrí skutočne len materiál zo skla. Žiadame Vás, nehádžte sklo do
kontajnera spolu s igelitovými taškami, ale vyprázdnite ich.
3/ Do vriec na plasty patria len fľaše z minerálnych vôd. Ostatný odpad ako (plastové poháre z jogurtov,
pivové fľaše, plasty zo šampónov, pracích prostriedkov, aviváže atď.) patria do komunálneho odpadu.
V prípade nerešpektovania prísnych zákazov obce, bude musieť obecné zastupiteľstvo pristúpiť
k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad (z dôvodov opakujúcich sa pokút od odberateľa odpadu za
nevytriedený odpad).
4/ Oznamujeme obyvateľom, že na území obci je zákaz voľného pohybu psov. Pes sa môže po obci
pohybovať len na vodítku pod dohľadom svojho majiteľa. Majitelia veľkých plemien sú povinní okrem vodítka
zabezpečiť svojho psa aj náhubkom. Nakoľko sa v poslednom období množia sťažnosti od obyvateľov, budú
na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2004, ktorým sa vymedzujú podmienky držania psov,
vyvodené dôsledky v zmysle platného nariadenia. Toto nariadenie ustanovuje niektoré podmienky držania
psov, evidenciu psov a pokuty pre držiteľov psov a tých, ktorí psa vedú na území obce Brezolupy.
Obecný úrad, vzhľadom na nedisciplinovanosť a nedodržiavanie hore uvedených nariadení niektorých
občanov, dostal od príslušných orgánov pokutu 3 x po 50 €. Sú to peniaze, ktoré mohli byť využité na
iné účely.
Na základe týchto skutočností bude občanovi, ktorému sa porušenie týchto nariadení dokáže, uložená
pokuta v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2010 do výšky 30 €.

SamoSpráva obce

Porucha na obecnom vodovode
Naša obec zásobuje obecným vodovodom pitnou vodou 495 občanov a Základnú školu pre žiakov
s narušenou komunikačnou schopnosťou, benzínovú pumpu, právnické osoby.
Boli sme nútení odstaviť obecný vodovod z dôvodu havarijného stavu - poruchy na spádovom potrubí
AKNA glóbusu v dĺžke 30 metrov a pristúpiť k jeho okamžitej výmene. Vodný zdroj HVB – 2 bol vybudovaný
v roku 1986. Pozostáva z ponorky (v hĺbke cca 40 m), výtlačného potrubia PVC PN 100 (v dĺžke 1 498 m ),
so stúpaním do vodojemu AKNA 200/24/3 (vo výške 30 m).
Máme železitú vodu, ktorá sa upravuje mangánom. V dôsledku korózie vznikla mimoriadna situácia,
ktorá sa nedala inak riešiť, iba obtiažnou výmenou oceľového potrubia za plastové do výšky 30 metrov. Táto
oprava sa musela riešiť okamžite, pretože obec bola odstavená od pitnej vody. Bola to náročná výmena
z dôvodu zlého prístupu a okrem výmeny potrubia bolo nutné vymeniť vyhrievanie a tepelnú izoláciu na
zabezpečenie vody proti mrazu v zimných mesiacoch a v nočných hodinách, kedy je minimálny odber.
Oprava poruchy pre tak malú obec ako je naša, veľmi nabúrala rozpočet obce ku koncu kalendárneho
roka, ktorá predstavuje sumu 3 021,17 eur. Poruchu nám opravila firma VOTEP s.r.o., za čo im týmto aj
ďakujeme za opravu, ktorá bola veľmi náročná.
Tento list spolu so žiadosťou a prílohami bol poslaný na MŽP SR – environmentálny fond, sekcia vôd –
havarijný stav o preplatenie financií cca o 5% menej ako boli náklady, pretože obec sa musí podieľať so
spoluúčasťou.

OZNAM PRE OBČANOV BREZOLÚP A ČASTI JERICHOV
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 22.09. 2011 navrhlo a následne odsúhlasilo
zvýšenie poplatku pitnej vody z obecného vodovodu pre fyzické osoby z 0,60 cent/m3 na sumu
0,80 cent/m3 a pre právnické osoby z 0,85cent/m3 na sumu 1,05 e/m3 .
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Svoje rozhodnutie odôvodňuje neustálym zvyšovaním elektrickej energie, zvyšovaním
poplatkov za prevádzku, poplatky za povinné rozbory vody, poplatky za opravy na
vodovodnom potrubí atď.
Obecné zastupiteľstvo

Informácie pre občanov a poriadané aktivity
 Stanovisko k posudku mosta na Jerichove – v minulom čísle sme vás informovali
o obhliadke mosta. Na základe projektovej dokumentácie – pre stavebné povolenie nám
vypracovala firma ADEST, a.s. Rybany ponukový rozpočet na opravu mosta vo výške
12 491,23 eur. Rozpočet neobsahuje prípravné práce spojené s prekládkami inžinierskych
sietí opravy uloženia mostnej konštrukcie na spodnú stavbu mosta, ani pokládku
asfaltového koberca. V súčasnosti čakáme ešte na dve ponuky. Vzhľadom k tomu že
oprava mosta je finančne náročná a obec nemá dostatok prostriedkov na jeho opravu,
z dôvodu nepredvídaných výdavkov (napr. oprava vodojemu), sa obec rozhodla začiatkom
roka 2012 požiadať VUC Trenčín o finančnú pomoc. Našou snahou bude získať dostatok
financií z rozpočtu obce a z externých zdrojov. Veríme, že sa nám podarí zohnať dostatok
financií na pokrytie nákladov na opravu, ktorú plánujeme v II. štvrťroku 2012.

 Brigáda pod lipami v parku – v mesiaci október sa konala brigáda na úpravu parku pod
lipami spojená s výsadbou nových kvetov. Boli odstránené letničky a vysadené trváce
rastliny. Pred výsadbou bolo treba pripraviť pôdu – porýľovať, prekopať, naviezť novú hlinu,
popolievať, nakoľko bolo veľmi sucho a pod. Pri týchto prácach nám veľmi pomohli
mládežníci Daniš Pavol ml. a Adrián Jandák, ktorí pomáhali okrem iného aj pri sadení
sadeníc. Na to, že túto prácu vykonávali prvý krát, išlo im to veľmi dobre a sľúbili, že sa
budú o tieto rastlinky starať po celý rok. V mene svojom ďakujem za pomoc nielen týmto
mladým mičurincom, brigádnikom, ale aj dospelým, ktorí sa brigády zúčastnili – Jaroslave
Láskovej, Pavlovi Valentovi a Milanovi Lehockému.
Ing. Jarmila Hrúzová

 Program dávok potravín v roku 2011 – v minulom čísle sme Vás informovali o programe
dávok potravín. Hlavným cieľom bolo pomôcť osobám v núdzi dodaním potravín a to
hladkej múky a cestovín. Všetkým našim občanom, ktorí sa prihlásili a splnili podmienky,
boli odovzdané potraviny podľa plánu.

 Vianočný balíček pre dôchodcov nad 80 rokov – pri príležitosti vianočných sviatkov
navštívime v dňoch 22. – 23. decembra aj v tomto roku v domácnostiach starých občanov
nad 80 rokov. Odovzdáme im vianočný balíček a zároveň im poprajeme veľa zdravia,
šťastia, spokojnosti a radosti do ďalších prežitých rokov.

 Upozornenie pre rodičov - oznamujeme rodičom malých detí, že plánujeme poriadať počas
zimných sobôt a nedieľ pre deti popoludnie s rozprávkami a spoločenskými hrami. Obsahom
týchto stretnutí, ktoré sa budú konať v zasadačke obecného úradu, bude posedenie s knihou,
pozeranie rozprávok, súťaž v spoločenských hrách, prípadne iné činnosti podľa záujmu detí.
Záujem o účasť detí na týchto spoločných stretnutiach, nahláste na obecný úrad.
 Pozvánka na 43. ženácky ples v Brezolupoch – TJ pozýva všetkých
občanov obce Brezolupy na ďalší ples, ktorý sa uskutoční dňa 18. februára
2012 v kultúrnom dome. Do tanca bude hrať tanečná skupina LUX.
V prípade záujmu sa môžete prihlásiť u p. Kolembusa Stanislava,
č.t.0908787704. Tešíme sa na Vašu účasť!

 Pozvánka – nakoľko ďalšie číslo novín bude vydané až v marci, chceme Vás aj
Vaše deti už teraz pozvať na Fašiangový karneval, ktorý sa bude konať vo fašiangovom
období. Presný termín Vám bude oznámený na vývesnej tabuli.
Pripravte deťom fašiangové masky, nakoľko sa uskutoční súťaž
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o najkrajšiu masku. Dúfame, že sa čo najväčšom počte stretneme na karnevale.
O občerstvenie bude postarané. Pri organizačnom zabezpečovaní detského karnevalu uvítame
Vašu pomoc. Prídite, neobanujete!
 Výbor Klubu dôchodcov - pripravil pre svojich členov v mesiaci september 2011 v budove
telovýchovnej jednoty posedenie. Pripomenuli si svoje životné jubileá, ktoré oslávili členovia
v 3. štvrťroku. Strávili tak príjemné popoludnie. Zároveň pozýva všetkých členov dňa
29.12.2011 na posedenie pri príležitosti vianočných sviatkov a ukončenia kalendárneho
roka. Bližšie informácie budú ešte členom upresnené.
 Svätý Mikuláš – sa narodil do bohatej kresťanskej gréckej rodiny manželom Epifaniovi a
Ioanne v maloázijskom gréckom meste Pataraasi v roku 270. Bol biskup. Zomrel pokojnou
smrťou 6. decembra roku 330 a jeho telo bolo uložené do sarkofágu
a namočené do myrhy. V Gréckokatolíckej
cirkvi na Slovensku je svätý biskup
Mikuláš veľmi uctievaný a slávi sa práve
na výročie jeho smrti.
Aj v obci Brezolupy prišli dňa 03. 12. do
kultúrneho domu Svätý Mikuláš a Santa Claus,
ktorí priniesli pre naše deti darčeky. Nechýbali ani
malí čertíci a anjeli. Najskôr si deti prezreli prezentáciu o tom, kto
to bol Svätý Mikuláš a ako žil. Potom oboch spoločne privítali
a po odovzdaní darčekov poďakovali anjeli Lucia Lehocká a Nina Danišová. Na záver si deti
spoločne s Mikulášom a Santa Clausom zatancovali pri hudbe.

Obec Brezolupy - história
V predchádzajúcom čísle časopisu sme vám predstavili históriu starostov a richtárov obce
do roku 1948. V tomto čísle si môžete prečítať a zoznámiť sa s predsedami MNV
a starostami našej obce od roku 1948 po súčasnosť.

1948 – predseda MNV – Ján Číž
1949- 1952 – predseda MNV – Rudolf Dohnálek
1953 – predseda MNV – Anna Pšenáková
1954 – predseda MNV – Ján Rosa
1955 – 1956 – predseda MNV – Ján Pilch
1957 – 1958 – predseda MNV – Rudolf Boďo
1964 – 1971 – predseda MNV – Stanislav Valach
podpredseda MNV – Rudolf Plášek
tajomník – Ján Beňačka
1972 – 1976 – predseda MNV – Rudolf Boďo
podpredseda MNV – Michal Kleman
tajomník – Ján Beňačka
1981 – 1985 – predseda MNV – Štefan Ševčík
podpredseda MNV – Vojtech Hrebíček
1986 – 1989 – predseda MNV – Vojtech Hrebíček
podpredseda MNV – Ján Šagát

1990 – 1994 - starosta obce – Vojtech Hrebíček
vo voľbách získal 281 hlasov
1994 – 1998 - starosta obce – Vojtech Hrebíček
vo voľbách získal 306 hlasov
1998 – 2002 - starosta obce – Vojtech Hrebíček
vo voľbách získal 215 hlasov
2002 – 2006 - starosta obce – Ing. Jarmila
Hrúzová
vo voľbách získala 148 hlasov
2006 – 2010 - starosta obce – Ing. Jarmila
Hrúzová
vo voľbách získala 193 hlasov
2010
- starosta obce – Ing. Jarmila
Hrúzová
vo voľbách získala 188 hlasov
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Nielen dejiny národov, ale aj dejiny každej obce, píšu jej samotní občania. Každý po sebe
niečo zanecháva. Sú to stopy, ktoré zostávajú viditeľné aj o mnoho generácií neskôr. Všetci tí,
ktorí držali v rukách richtársku palicu, sa viac, či menej výrazne zapísali do života našej obce.
Za všetku ich snahu im patrí veľké poďakovanie nás všetkých.
Z kroniky vypísala Eva Drengubiaková

Mikroregión Nový Dvůr

Ak sa po našom minulom čísle vydáte na prehliadku zámku v Miloticiach – barokovej perly južnej Moravy –
určite si naplánujte aj návštevu slováckej obce Skoronice, ktorá je v poradí druhou obcou mikroregiónu Nový Dvür,
ktoré vám postupne predstavujeme. Obec Skoronice získala v roku 2000 titul „Vesnice roku“. Modrá stuha za bohatý
kultúrny a spoločenský život je ocenením za udržovanie ľudových tradícií zvykov, ktoré tu nie sú len „folklórom“, ale
spoločne prežívanou tradíciou.

Obec Skoronice se nachádza 5 km juhovýchodne od Kyjova, má približne
545 obyvateľov a 185 obytných domov. V dokumentoch sa Skoronice prvý krát
spomínajú ako slovanská obec v roku l322 . Materiálnym dokladom o stredovekom
osídlení územia obce sú nálezy dobovej keramiky objavené vo výkopoch pri
stavbe nových domov. Sedemnáste storočie, ktoré svojimi vojnami ťažko
poznačilo celé Slovácko, prinieslo Skoroniciam skazu. Osada bola počas tridsaťročnej vojny po nájazdoch Gabriela
Bethlena vypálená a vyľudnená, vyplienené boli taktiež vinice. V roku 1677 dokončil znovu osídlenie obce milotický
feudál Gabriel Serényi obyvateľstvom nemeckého pôvodu zo svojho kunwaldského panstva. Priezviská vtedajších
nemeckých kolonizátorov z Kunína sa v obci zachovali dodnes (napr. Šnajdr, Šindler, Lunga).
Známa ľudová tradícia „Jízda králů“ sa dodnes okrem Skoronic pravidelne koná na Slovácku v Hluku,
Kunoviciach, Vlčnove má podľa podľa dostupných výkladov svoj pôvod v úteku uhorského kráľa Mateja Korvína pred
vojskami Juraja z Podebrad. Uhorský kráľ, aby sa neprezradil vzhľadom a rečou, obliekol
sa do ženského kroja a do úst si vložil ružu.
Okrem Jazdy kráľov sú Skoronice preslávené
etnografickým múzeom - Slovácká izba. Múzeum sa
nachádza v najstaršom zachovanom dome v obci, ktorý
pochádza z roku 1903. Po jeho rekonštrukcii v roku 1998
bolo v časti objektu zriadené múzeum s typickým
vybavením sedliackej domácnosti pred sto rokmi.
Medzi ďalšie zaujímavosti patria taktiež vinárske pivnice,
Skoronické búdy s vinárskou uličkou. Skoronickí vinári sú
družní a pohostinní; radi vás pozvú na pohárik, aj keď na
to nemajú licenciu.
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Ďalšími historickými pamiatkami sú sochy sv. Františka a Anny a kostol sv. Floriána, ktorý bol vysvätený v roku 1886.
Najstaršou pamiatkou v obci je drevená socha Panny Márie z 15. storočia. Je teda stará najmenej polovicu tisícročia.
Zdroj: internet

Mgr. Erika Hrebíčková

Partnerstvo a cezhraničná spolupráca

Slovácke hody v obci Březolupy
Každoročne sa tretí víkend v mesiaci október v Březolupoch konajú tradičné krojované Slovácke
hody s právom. Táto udalosť je príležitosťou na prezentáciu
miestneho
kroja,
ktorý
patrí
do
skupiny
krojov
uherskohradišťských-bílovských. Pri tejto príležitosti navštívi obec veľké
množstvo návštevníkov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Za týždeň po
hodoch sa konajú hodové Dozvuky.
Tento rok starosta obce Ing.
Peter Kukla pozval aj
našich
občanov
na
Slovácke
hody.
Na
Březolupských hodoch sa dňa 15.10.2011 zúčastnilo aj 15
občanov z našej obce, ktorí sa prihlásili na základe výzvy
uverejnenej v minulom čísle novín. Po príchode do Březolúp
bol zraz účastníkov vo viacúčelovej hale. Potom, keď sa zišli
všetci účastníci, nastúpili si a v sprievode dychovky
„Staromestská kapela“, sa
vydal sprievod obcou.
Najskôr sa išlo pre starka (zvoleného richtára mládencov), potom pre starku
(zvolené dievča) a pred obecný úrad, kde požiadali o prijatie u starostu obce.
Na záver sprievod išiel do
kostola, kde sa konala
slávnostná hodová omša
a požehnanie hodového
práva v kostole. Po omši
sa sprievod vrátil späť do
športovej haly, kde sa
konalo vystúpenie chasy „tanečky“ všetkých krojovaných dievčat a mládencov.
O 20,00 hodine sa začala hodová zábava, na ktorej do
tanca hrala okrem hore menovanej kapely aj cimbalová hudba „CM Burava“. Počas programu sme odovzdali
starostovi obce a chase, ktorá tieto hody usporiadala, prinesené darčeky, pozdrav od všetkých občanov našej
obce a pozvali sme ich na budúci rok k nám do Brezolúp, čomu sa všetci potešili. Domov sme sa vrátili o 3
hodine ráno plný dojmov a zážitkov z pekne stráveného sobotňajšieho popoludnia a večera.
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Mgr. Dagmar Píšová

Telovýchovná jednota
„Partizán“
Odohraté zápasy a výsledky zápasov jesennej futbalovej súťaže
I. trieda PE, BN A družstvo
18.09.2011 Brezolupy – Dvorec 1 : 2
25.09.2011 Livinské Opatovce – Brezolupy 3 : 0
09.10.2011 Nadlice – Brezolupy 1 : 3
16.10.2011 Brezolupy – Zlatníky 3 : 0
23.10.2011 Ruskovce – Brezolupy 1 : 0
30.10.2011 Brezolupy – Biskupice 1 : 2

III. trieda žiaci BN
10.09.2011
15.09.2011
17.09.2011
24.09.2011
01.10.2011
08.10.2011
15.10.2011
22.10.2011
29.10.2011

Krásna Ves – Brezolupy 8 : 0
Brezolupy – Zlatníky 0 : 5
Brezolupy – Livinské Opatovce 1 : 12
Uhrovec – Brezolupy 3 : 0
Brezolupy – Horné Ozorovce 0 : 5
Dvorec Chlievany – Brezolupy 7 : 0
Brezolupy – Ruskovce 4 : 5
Podlužany – Brezolupy 8 : 1
Brezolupy – Biskupice 2 : 2

1 Biskupice

12 8 1 3 26 : 22 25 7

2 Dvorec

12 7 3 2 28 : 14 24 6

1 Dolné Naštice

12 12 0 0

61 : 6

36 18

3 Dolné Naštice

12 6 4 2 35 : 15 22 4

2 Zlatníky

13 11 1 1

82 : 4

34 13

4 Dežerice

12 6 4 2 30 : 13 22 7

3 Livinské Opatovce

13 10 1 2 108 : 14

31 13

5 Zlatníky

12 6 2 4 22 : 20 20 2

4 Krásna Ves

13 9 2 2

59 : 10

29 8

6 Ruskovce

12 6 1 5 16 : 15 19 -2

5 Uhrovec

13 8 2 3

69 : 12

26 5

6 Horné Ozorovce

13 8 1 4

72 : 25

25 4

7 Rybany

13 7 1 5

49 : 35

22 4

8 Haláčovce-Otrhánky 13 5 0 8

26 : 85

15 -9

7 Livinské Opatovce 12 4 3 5 23 : 24 15 0
8 Brezolupy

12 5 0 7 17 : 19 15 0

9 Klátova Nová Ves 12 4 2 6 16 : 21 14 -4
10 Nadlice

12 3 4 5 15 : 16 13 -8

11 Hradište

12 4 1 7 18 : 23 13 -5

9 Dvorec - Chlievany

13 4 0 9

24 : 41

12 -6

13 3 2 8

20 : 40

11 -7
11 -7

12 Krásna Ves

12 3 2 7 13 : 31 11 -7

10 Podlužany

13 Rybany

12 2 1 9 11 : 37 7 -14

11 Biskupice

13 3 2 8

27 : 59

12 Ruskovce

13 2 0 11

13 : 115 6 -12

13 Brezolupy

13 1 1 11

16 : 76

14 Dežerice

12 0 1 11

Strelci gólov od septembra 2011:
Gajdoš Branislav 4, Mačas Pavol 1, Darmo Juraj 1,
Mačas Michal 2, Plášek Miroslav 1,
Výsledky jesennej súťaže sú čerpané
z internetovej stránky: www.oblfzprievidza.sk

4 -14

7 : 111 1 -17

Strelci gólov: Brabec Alan 3, Láska Vladimír 3,
Lauš Martin 1, Antala Šimon 1, Jandák Adrián 1.

Jarná futbalová súťaž začne 25.03.2012 a prvý zápas si hráči A družstva Brezolúp zahrajú
s Rybanmi o 15,00 hodine a žiaci 14.04.2012 s družstvom Dolné Naštice o 11,30 hodine.
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2 % - ak môžete, pomôžte !
Aj na budúci rok môžete pomôcť k zlepšeniu športového života Vašich detí, tínedžerov, i občanov,
ktorí sa pravidelne venujú športu a navštevujú denne športový areál v obci. Sú to hlavne deti a mládež.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko času deti strávia na miestnom ihrisku? Vybudovaný športový areál sa
musí udržiavať, opravovať a dobudovávať, čo stojí nemalé peniaze. Tento areál využívajú nielen detí, ale aj
dospelí. Výbor telovýchovnej jednoty Vás týmto prosí o pomoc formou 2% z vašich daní. Prispejte tak na
rozvoj športu a zveľaďovania športoviska.
Začiatkom roku 2012 Vám budú roznesené tlačivá. Ak máte možnosť osloviť Vašich známych,
kolegov, kamarátov, budeme len rady.
Všetkým občanom, ktorí nám prispeli v minulých rokoch 2% z daní (za rok 2011 to bola suma 1 212 eur, čo
bolo použité na výdavky spojené so športovou činnosťou) sa chce TJ Brezolupy poďakovať a verí, že i v roku
2012 sa pripoja aj ďalší občania z našej obce.
Ing. Juraj Valach, predseda TJ
Miesto narodenia Ježiša v Chráme

Vianoce sú kresťanským sviatkom vtelenia
a narodenia Ježiša Krista

Kristovho narodenia v Betleheme

V rímskokatolíckej cirkvi je druhým najhlavnejším sviatkom Sviatok narodenia
Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý sa podľa gregoriánskeho kalendára slávi 25.
decembra. Od reformácie sa Vianoce začínajú sláviť už deň vopred, na Štedrý večer
(24. decembra). Oslava narodenia Ježiša Krista sa takto rozkladá do o niečo dlhšieho
času. Kým protestanti sústreďujú svoju oslavu na podvečerné bohoslužby počas Štedrého dňa a na ranné bohoslužby
na 25. decembra, tak rímski katolíci sústreďujú svoju oslavu najmä k času, keď odbije polnoc medzi 24. a 25.
decembrom. Omša sa takto slávi priamo o polnoci, a preto sa nazýva polnočná omša.
V mnohých krajinách sú 24. a 25. december dňami pracovného
pokoja. Niekde sa podobne slávi aj Druhý sviatok vianočný (v
rímskokatolíckom kalendári sviatok sv. Štefana, v anglosaských
krajinách tzv. Boxing Day) - ktorý pripadá na 26. decembra.
Niektoré pravoslávne cirkvi slávia Vianoce 7. januára, kedy podľa
juliánskeho kalendára pripadá 25. december.
Oba tieto dátumy sú tradičné a ani jeden z nich nepredstavuje
skutočný historický dátum narodenia Ježiša Krista. 25. december je
ako cirkevný sviatok po prvýkrát doložený vo Filokalovom kalendári
z roku 354, ktorý čerpal z rímskych prameňov ("Depositio
Martyrum") z roku 336. Pôvod tohto dátumu je sporný. Často sa
poukazuje na možnú súvislosť s rímskym sviatkom slnečného božstva, tzv.
Dies Natalis Solis Invicti - Sviatok zrodenia nepremožiteľného slnka - ktorý
sa tiež sláviHATÁRl 25. decembra a prekrýval sa s tradičným dátumom
zimného slnovratu. Aj niektorí raní kresťanskí autori spájali narodenie Krista
so sviatkom znovuzrodenia slnka
Najnovšie názory na pôvod dátumu slávenia Vianoc prezentuje
historik William Tighe. Tvrdí, že Cirkev si vybrala na slávenie Vianoc 25.
december preto, lebo starí Židia verili, že izraelskí proroci boli počatí v ten
istý deň, v ktorý zomreli, a rímski kresťania za Tertuliánových čias vyrátali,
že Kristus zomrel 25. marca. To je dôvod, prečo Vianoce pripadli na 25.
decembra - jednoducho k tomuto dátumu pripočítali deväť mesiacov a vyšiel im predpokladaný dátum narodenia Ježiša
Krista. Vianoce patria spolu s Veľkou nocou a Turícami medzi hlavné kresťanské sviatky. Vianočné obdobie je jedným z
období rímskokatolíckeho liturgického roka. Trvá od prvých vešpier Sviatku Narodenia Pána až do nedele po Sviatku
Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi).
Kresťania aj nekresťania slávia Vianoce vzájomným obdarovávaním sa. Tento zvyk je v protestantskom
prostredí doložený od 16. storočia. V katolíckych rodinách sa darčeky naopak rozdávali na sviatok sv. Mikuláša. Medzi
ďalšie vianočné zvyky a symboly patrí ľudová dramatizácia vianočného príbehu (od 11. storočia), stavanie jasličiek (od
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13. storočia, sv. František z Assisi), adventný veniec (1839), vyzdobený vianočný stromček (od 19. storočia). Mnohé
krajiny majú ďalšie špecifické vianočné zvyky.
Slovo Vianoce (podobne ako čes. Vánoce) pravdepodobne vzniklo z nemeckého
Weihnachten, a to doslovným preložením druhej polovice slova a prevzatím a
prispôsobením prvej polovice. V nemčine je toto slovo v podobe wîhe naht prvýkrát
doložené až roku 1170. Prvá časť slova (weih-) je odvodená od výrazu weihen
(zasväcovať). Wei-nachten je teda niečo ako sväté noci, svätené alebo zasvätené
noci. Aj keď v dnešnej nemčine by sa muselo povedať: geweihte Nächte. Iný názor je,
že slovo Vianoce bolo zavedené do praxe v čase protestantizmu ako skomolenina
talianského "via (di)nozze" [čít. via (di) noce], čo doslovne znamená svadobná cesta ,
nakoľko k narodeniu Ježiša Krista došlo na ceste do Betlehema náhle.
Rímskokatolícka terminológia na Slovensku prevzala, či lepšie povedané si ponechala
tento protestanský novotvar. Správny názov sviatku by mal byť Narodenie, ako to bolo
v cyrilometodejskej staroslovančine: Roždestvo... a ako tomu je napr. dodnes v taliančine: Natale.
Zdroj: internet

Mgr. Dagmar Píšová

Vianoce boli a sú poznačené mnohými zvykmi. Týkali sa správania ľudí i štedrovečernej
večere. Niektoré sa zachovali, iné vymizli. Na Štedrý deň muselo byť napečené do východu
slnka. Naši predkovia potom celý deň držali pôst. Aj dnes sa traduje, že kto vydrží nejesť do západu slnka, uvidí zlaté
prasiatko. Doobeda ľudia zdobili vianočný stromček. Ten je nemeckého pôvodu a najprv sa ujal v mestách, až potom
na vidieku. Prvý raz ho spomína brémska kronika v roku 1570. Slováci stromček dlho odmietali ako neslovanský zvyk.
Súčasťou Vianoc sa stal až v druhej polovici 19. storočia. Štedrovečernú večeru predchádzali mnohé zvyky. Hviezda z
jadierok v rozkrojenom jablku dodnes znamená zdravie. Práve tak rybie šupiny vraj
zabezpečia bohatstvo a chren dodá odvahu. Cesnak sa jedol pre zdravie a aby zahnal
zlé sily. Stôl opásali reťazou, aby rodina bola
súdržná. Ak plameň sviečky na stole horí rovno,
rodina bude zdravá. Ak zhasne, niekto umrie. Veľa
sa dá vraj vyčítať aj z nočnej oblohy. Tmavé nebo
znamená plnú stodolu a veľa ovocia. Veľký svetlý
mesiac neúrodu, veľa hviezd však veľa kureniec a
hrozna. Štedrovečerná večera bola skromná a jednoduchá. Na začiatku sa jedla
oblátka s medom pre sladký a dobrý život. Polievka bola paradajková, vínová alebo rybacia. Až neskôr sa začala variť
kapustnica, hríbová či šošovicová polievka. Dnes je samozrejmou súčasťou večere vyprážaná ryba (niekde dokonca
rezne) so zemiakovým šalátom. Kedysi sa nejedlo nič vyprážané a ryby mali iba bohatší ľudia. Chudobnejší mali perky
s lekvárom (taštičky z rezancového cesta) alebo pupáky (kúsky kysnutého cesta) s mliekom a makom. Obdarúvali sa
najmä deti: dievčatá handrovými bábikami, chlapci drevenými vyrezávanými koníkmi či vozíkmi.
Maškrtou boli sušené plánky a slivky.
Vianočné perličky z Európy
V Nórsku sa nesmaží kapor, ale pečú sa kurčatá a podáva sa sladká kaša
s kandizovaným ovocím a mandľami či puding poliaty sladkým likérom. Deťom
nenosí darčeky Santa Claus, Ježiško ani Dedo Mráz, ale koza. Podľa rozprávky
o kráľovi Olafovi, ktorý zachránil pred istou smrťou vianočnú kozu a tá mu
z vďačnosti prinášala vzácne liečivé bylinky.
V Poľsku po celý štedrý deň dodržiavajú prísny pôst. Keď sa objaví prvá večerná hviezda, začne sa
podávať dvanásť chodov jedál, ako je dvanásť mesiacov v roku (napr. kapor v sladkej čiernej omáčke so slivkami, boršč
z červenej repy, moriak, rybacia polievka, kapusta s hríbmi, biely chlieb či žemle v mlieku dochutené makom a hrozienkami).
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Fíni veria v Santa Clausa, dokonca celý svet verí, že Santa býva práve vo Fínsku, preto mu tam všetky deti posielajú vianočné
priania. V tejto krajine nechýba vianočný stromček, Fíni pod ním tancujú, spievajú a tešia sa ako deti z darčekov, ktoré im nosí
veľký Ukko v červenom kabátiku s dlhou bielou bradou a polmetrovou čiapkou s rolničkou.
V Nemecku sa začínajú rozdávať darčeky na Mikuláša. Na štedrý deň ich nosí Ježiško alebo vianočný duch
s ryšavými vlasmi v plášti s kapucňou, ktorý neposlušné deti odnáša vo vreci. Ženy pečú perníčky
a pripravujú hus, pečené klobásky a šalát zo zemiakov. Najväčšiu tradíciu má v Nemecku bohato
vyzdobený vianočný stromček.
V Taliansku nosí darčeky Befana, lieta na metle, chodí do
domácností komínom a povolaním je čarodejnica. Nie je krásna, ale
má dobré srdce, zlatú povahu a pochopenie pre ľudské slabosti.
Taliani sú hrdí na tradíciu Betlehemov, ktoré sa dedia v rodinách po
niekoľko pokolení a figúrky si pamätajú nejedno storočie.
V Anglicku kedysi oslavovali Vianoce karnevalom. Dnes, len čo člen kráľovskej rodiny
zažne na Trafalgarskom námestí v Londýne obrovskú vianočnú jedľu, Santa Claus začne
plniť darčekmi pančuchy zavesené v krbe, gazdiná položí na stôl sladké bochníčky, puding
a hlava rodiny začne porcovať pečeného moriaka s gaštanovou plnkou a s výnimočne
jemným mäsom, pretože po tri dni mu domáci pán dával každé ráno pohárik sherry.
Zdroj: internet

Mgr. Erika Hrebíčková

Príspevky našich občanov
Dozrievanie ( Život v zrelom veku)
Tak, ako dni rýchlo plynú, tak nám rýchlo plynú aj roky. A zasa budeme o rok
starší. Vôbec nás to neteší, ale čo už, život je už raz taký. Poviete si: „Dnes je život
veľmi náročný, nie je lásky, šťastia, zdravia, aj s tými peniazmi to nie je tiež
jednoduché, akosi sa rýchlo rozkotúľajú. Veď nikdy to nebolo jednoduché. Nevadí,
len aby nám zdravie vydržalo, musíme si ho chrániť.“
Príroda je teraz veľmi pekne sfarbená, mali by sme viac chodiť na prechádzky, príroda je silná
liečiteľka. A neviete, čo vás tam čaká, ako sa tak prechádzate, prihovorí sa vám
veľmi príjemný pán. Čo to? Pozriete sa mu do očí, voľačo ma pichlo do oka. Hovorím
si :“To nemôže byť pravda, v mojom veku?“ Ale láska kvitne v každom veku, veď
každý kto je sám, môže byť milovaný. Len si musíme dávať pozor, aby sme neboli
sklamaný. Lebo sklamanie nás v zrelom veku viac bolí, ako za mladi.
Potom sa sústredíme na svoju rodinu. Veď máme krásne vnúčatá,
ktoré nadovšetko veľmi ľúbime. Sú to naše slniečka, pri nich sa cítime veľmi dobre,
lebo oni nás ľúbia čistou láskou. Ešte si pamätáme keď začali chodiť, keď im narástli
prvé zúbky. Aj keď vám prvýkrát povedali, babička veľmi ťa ľúbime. Babička, ty mi
nikdy neumrieš, budeš so mnou stále? Čo im na to poviete? Tichučko si vzdychnete
a po tvári sa vám skotúľa horúca slza. Vieme, že to nie je možné. A predsa sa oplatilo
žiť. Život ide ďalej, máme svoju rodinu a svojich blízkych, bez ktorých si to nevieme predstaviť, ktorí
nám vždy podajú pomocnú ruku.
Máme ešte vzácne priateľky, s ktorými si veľmi dobre rozumieme a máme si vždy čo povedať.
Aj úprimní priatelia sú vzácni, lenže tých je veľmi málo. A priateľky? Nájdu sa aj také, čo vás bolestivo
podrazia a niekedy aj vám, váš krásny vzťah s partnerom pokazia. Stáva sa všeličo. Ale človek je
veľmi vzácny kvet, zdá sa, že je úplne zvädnutý, ale stačí jeden úsmev a kvet sa zase oživí. Aby som
nezabudla na lásku medzi partnermi, ktorí sa dožili vo dvojici vysokého veku, môžeme im tichučko
závidieť. Nie všetkým sa nám to podarilo, ale zo srdca im to prajeme. A čo si najviac prajeme v zrelom
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veku? Asi to zdravíčko. Toho je čoraz menej, ale prečo, čo sa deje? Mali by sme sa nad sebou
zamyslieť, čo sme urobili pre svoje zdravie? Boli sme mladí, nebolo času rozmýšľať. Deti boli malé,
roboty čoraz viac pribúdalo. Deti nám odrástli, založili si svoje rodiny.
Teraz máme čas zamyslieť sa nad svojim prežitým životom. Za mojej mladosti, bol život veľmi
ťažký, ale bol aj veľmi veselý. Nesedeli sme pri počítači, ale sme chodili na pole
pomáhať rodičom. Kravičky vyháňať na pašu. A keď prišla sobota večer, v škole sa
hrávali divadlá, premietali sa filmy, alebo boli zábavy. Najkrajšie boli zimné večeri.
Napadlo veľa snehu. Nafúkalo veľké záveje, ledva sme sa prebrodili cez ne. V mojej
dedinke sa cez zimné večeri driapalo perie. Radi sme počúvali od starších ženičiek
všelijaké historky, až nám husia koža naskakovala. A keď prišlo deväť hodín,
zahrala harmonika pod oknami. Srdiečka nám od radosti poskočili. Perie sa rýchlo u
pratalo a tancovalo sa do polnoci. Bolo veru veselo.
A Vianoce, na tie si veľmi rada spomínam, boli veľmi šťastné a krásne. Mamička sa od rána
zvŕtala v kuchyni, piekla chlebík v peci, štrúdle, koláče, vianočky – bola to prenádherná vôňa. Neboli
žiadne zákusky. Ale najesť sme sa mohli iba raz za deň, keď sme chceli vidieť, ako padajú z neba
zlaté hviezdičky. Museli sme poslúchať, lebo nás strašili, že nás pribijú klincami na strechu. Veru sme
poslúchali. Keď sme konečne sadli za štedrovečerný stôl, tak tie zlaté hviezdičky sme videli v očiach
ocka a mamičky, lebo sme sa všetci zišli a nikto nám nechýbal. Darčeky? Tých bolo málo, ale boli sme
aj tak šťastní. Keď zvony ohlásili polnoc, išli sme do kostola privítať Ježiška. Sniežik krásne padal.
Z kostola sme išli zaspievať susedom pod okná koledy. Aj na Nový rok sme chodili vinšovať susedom.
Keď nám dali zopár peniažkov, tak sme si kúpili zemiakový škrob. Ach, či bol chutný!
Teraz je to celkom ináč. Každý sme akýsi iný, začali sme si závidieť, je veľa závisti,
nedokážeme si odpustiť jeden druhému. Ohrádzame sa vysokým plotom, aby nám sused nevidel do
dvora. Prečo? Veď vždy je lepšie, keď sused so susedom prehodí zopár slov, alebo sa počastujú.
Hneď je svet krajší. Vážme si jeden druhého, neodsudzujme mladých ľudí, veď my sme neboli iní, len
bola iná doba. Ešte vás prosím, chráňme si prírodu, aby aj tí čo prídu po nás, našli
krásnu prírodu a vážili si ju. Prajem vám veľmi šťastné Vianoce a šťastný Nový rok,
buďme k sebe dobrí, nezáviďme si, naučme sa odpúšťať, budeme zdravší
a budeme sa tešiť z každého začatého dňa. Prosme Pána Boha a Panenku Máriu,
aby sme v zdraví dožili ešte nejaký čas. Chráňme si lásku, rodinu a priateľov.

Najkrajší dar v živote je - ZDRAVIE, ŠŤASTIE, LÁSKA!

Mária Drengubiaková

Jesenná brigáda našich najmladších občanov
Dňa 9.11. sme vystúpili zo školského
autobusu o druhej hodine popoludní. Stretli
sme
pani
starostku obce
Brezolupy.
Zavolala
nás
hrabať lístie za obchodom, pod
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veľkou brezou. Išli sme si zaniesť aktovky, prezliekli sme sa a mohli sme začať. Teta starostka nám
dala troje hrable a metlu. Hrabali sme traja: Lucia Lehocká, Ninka Danišová a Miloško Láska. Lístie
sme nahrabali na jednu veľkú kopu. Zo začiatku nás to veľmi bavilo, ale po chvíli nás to prestalo baviť.
Nakoniec sa pridala k nám aj pani starostka a pomohla nám. Tak sme to spoločne dokázali! Sme radi,
že sme skrášlili časť našej obce.

Príspevok do novín poskytli Lucia Lehocká, Nina Danišová a Miloš Láska
Sme radi, že naše noviny zaujímajú aj našich najmladších občanov a chcú sa prezentovať svojou prácou. Dúfame, že
tento príspevok motivuje aj ostatných občanov a prispejú svojim príspevkom.

Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou
schopnosťou a Špeciálna materská škola
V školskom roku 2011/2012 navštevuje ZŠI pre žiakov s NKS 53 žiakov, z toho jedna žiačka je
z obce Brezolupy. Žiaci môžu navštevovať 6 záujmových útvarov - Angličtina hrou, Logopédia hrou, Malí
a Veľkí športovci, Hudobno-pohybový krúžok a Internetko. ŠMŠ navštevuje 17 detí v dvoch triedach Vláčikovo
a Stonožkovo. Pre žiakov pani učiteľky a pani vychovávateľky poriadajú rôzne akcie a výlety. Za všetky
spomeniem dve.
Akciu STRATENÉ KNIHY sme pripravili pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.
Podujatím sme chceli zaujať v súťaži o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.
V súčasnosti čoraz viac času trávia deti pi počítačoch, internete, a nezáujem o knihy vidieť aj pri návštevách
našej knižnice s názvom Knihozem. Práve to ma inšpirovalo, aby som deťom priblížila svet čítania, svet kníh.
Deti si prezreli krátku prezentáciu formou rozprávky o vzniku knihy. Na podujatie sme pozvali aj pani
spisovateľku Toňu Revajovú, ktorá deťom porozprávala o sebe, prečo píše, kde žije a pôsobí. Deti mali veľa
otázok a na záver besedy im pani spisovateľka podpísala jej knihu Denis a jeho sestry. Potom deti zahrali
spisovateľke krátku scénku. V nej sa dozvedeli, že do kníh sa nesmie písať, kresliť, trhať a krčiť strany.
Dodržiavanie týchto pravidiel budem kontrolovať spolu s knižnou hliadkou zloženou z detí.

Ďalšou vydarenou akciou bol III. futbalový zápas medzi našou školou a deťmi z obce Brezolupy. Deti si
zápas užili, síce sme nevyhrali, ale vyhrali deti z obce, náladu im to nepokazilo. Pretože sa hovorí, nie je
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dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Na jar, by chceli vyzvať deti z Brezolúp na odvetný zápas. Už teraz sa deti
tvrdo pripravujú.
Za školu hrali deti: Michal Pražienka, Denis Pražienka, Richard Facona, Kornel Mihalíček, Kevin
Kozák, Sebastián Čiko, Adam Ofúkaný, Justin Ďurák, Rasťo Dlugoš.
Za obec hrali deti: Samuel Hrebíček, Adrián Jandák, Vladimír Láska, Michal Bartek, Richard Bartek,
Patrik Plášek, Martin Beňadikovič, Kristián Kolembus

Eva Drengubiaková

Rok 2011
.
Manželstvo uzavreli:
Petra Puterková a Milan Majerech ml.

11.11.2011

Blahoželáme a prajeme veľa šťastných krokov na spoločnej ceste životom.
Svoje významné životné jubileá oslávili:

Horváthová Božena
Valent Pavol
Kováč Jozef
Mačas Pavol

04.11.
85
01.11.
60
14.11.
60
05.10.
50
Nech každý deň je pre Vás slávnostný
a úsmev nevymizne z pier Vám radostný.
Zdravie nech Vám slúži ešte dlhé roky,
šťastné nech sú

všetky Vaše ďalšie kroky.
V závere kalendárneho roka Vás informujeme o občanoch
V priebehu roka:
 sa narodilo 5 detí, z toho 4 dievčatá a 1
chlapec
 manželstvo uzavrelo 4 dvojice
 prisťahovalo sa 15
 odsťahovalo sa 11
 zomreli 3 občania
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Až vianočné zvony odbijú polnoc a oznámia príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite hneď
na všetky starosti a prežite chvíle v zdraví, šťastí a radosti.
Vážení občania, dovoľte nám, aby sme Vám všetkým popriali šťastné a veselé
Vianoce a do Nového roku 2012 veľa, veľa zdravia, šťastia a lásky. Zároveň by sme
chceli ešte touto cestou poďakovať všetkým tým občanom, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k rozvoju obce, či už brigádnicky, alebo boli nápomocní obecnému
úradu pri zveľaďovaní obce.

Vezmi dnes sviečku do dlaní, zašepkaj tisíc želaní,
pozri sa hore do neba, svieti tam hviezda pre teba.
V jej svetle svet sa ligoce, prajeme Vám krásne Vianoce.

recepty pre gazdinky
Tvarohový mrežovník
Cesto: 400 g hladkej múky špeciál, 100 g práškového cukru, 1 vajce, 1 ks kypriaci prášok do pečiva, 3 lyžice mlieka, 1
ks škoricového cukru, 1 hera, 1 ks vanilkového cukru
Plnka: 500 ml mlieka, 2 lyžice rumu, 1 vanilkový alebo kokosový puding, 250 g tvarohu, džem ríbezľový alebo
marhuľový (môže byť aj slivkový lekvár)
Postup: Zo všetkých surovín: múka, zmäknutý tuk, práškový, vanilkový cukor, kypriaci prášok, škoricový cukor, vajce,
mlieko – vypracujeme hladké cesto a dáme ho do chladu.
Z mlieka, cukru a pudingového prášku uvaríme hustý puding. Do vychladnutého pudingu vmiešame tvaroh a dobré
vyšľaháme.
Cesto rozdelíme na 3 časti. Jeden diel cesta rozvaľkáme, uložíme na vymastený a múkou posypaný plech a rozotrieme
naň plnku. Rozvaľkáme druhý diel cesta, položíme ho na plnku, popicháme vidličkou a natrieme džemom. Z tretieho
dielu cesta spravíme na koláči mriežky a dáme upiecť do vyhriatej rúry (150°C) na 35 minút. Prajem dobrú chuť!
Edita Bímová kuchárka ZŠI

Vínové kolieska

Cesto: 35 dkg polohrubej múky, 1 hera, 6 lyžíc bieleho vína.
Postup: Vymiešame múku, zmäknutý tuk a víno na hladké cesto. Rozvaľkáme a vykrajujeme rôzne tvary. Poukladáme
na plech a dáme upiecť do vyhriatej rúry (150°C) na 15 minút. Po upečení obalíme v práškovom cukre.
Dobrú chuť!
Mária Drengubiaková

Vianočné medovníčky, „ako ich robím ja“
Cesto: 5 celých vajec, 7 lyžíc medu rozpustiť, 3 lyžice rumu, 1 lyžička sódy bikarbóny, ½ kg práškového cukru, 4 dkg
bravčovej masti, „1 lyžička škorice, klinčeky, fenikel“ (možno nahradiť perníkovým korením).
Postup: Všetko spolu vymiešame a necháme do rána stáť. Potom pridáme 1 kg hladkej múky špeciál, dobre
vymiešame, rozgúľame a vykrajujeme rôzne tvary. Upečieme na vymastenom a pomúčenom plechu. Pred pečením
potrieť rozšľahaným vajcom a ešte jeden krát, keď ho vyberieme z rúry.
Slávka Valachová

Pár myšlienok a prísloví
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Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ničím.
Arthur Schopenhauser
Kto stále chodí po stopách niekoho iného, nezanecháva žiadne stopy. Reinhard K. Sprenger
Sú tisíce chorôb, ale len jedno zdravie.
Karl Ludwig Börne

Vždy s úsmevom

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí: „Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok?“
Druhá na to: „Dúfajme, že nie trinásteho?“
Na Vianoce sa stretnú dvaja kamaráti: „Prosím Ťa, prečo sa prechádzaš v takomto čase
pred panelákom?“ „Ale moja manželka spieva koledy a ja nechcem, aby si susedia mysleli, že ju bijem.“
Brezolupský spravodaj vydáva štvrťročne Obecný úrad Brezolupy.
Kontakt: 038/7660233, email: brezolupyocu@gmail.com, www.obecbrezolupy.sk
Redaktorka: Mgr. Dagmar Píšová (textová a grafická úprava), Mgr. Erika Hrebíčková, Eva Drengubiaková
Do vydania prispeli: Ing. Jarmila Hrúzová, Mgr. Ľubica Gálisová, Ing. Juraj Valach, Mária Drengubiaková,
Nina Danišová a Lucia Lehocká, Edita Bímová, Slávka Valachová
Počet výtlačkov: 170
Cena: nepredajné
Texty neprešli jazykovou úpravou.
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