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 Príhovor starostky obce 
 
Vážení spoluobčania, 

 v týchto horúcich letných dňoch sa Vám opäť prihováram prostredníctvom ďalšieho vydania Obecných novín. 
Verím, že ste si už na ne zvykli a tešíte sa na aktuality, správy a zaujímavosti zo života našej obce. Za posledné 
mesiace sa toho udialo pomerne dosť. V jednotlivých rubrikách prinášame informácie o aktuálnych zmenách, 
o realizovaných i pripravovaných kultúrnych, ale aj športových podujatiach. Leto je už v plnom prúde, deťom začali dlho 
očakávané prázdniny a dovolenkové dni máme ešte len pred sebou. Niektorí v zahraničných  letoviskách, iní využijú 
domáce ponuky a iní si zas najlepšie oddýchnu doma, pri práci, so svojimi najbližšími. Nezáleží na tom kde, dôležité je, 
aby sme cez leto skutočne načerpali energiu. Leto nám všetkým ponúka veľa možností, ako tráviť čas v prírode, stačí 
len občas zabudnúť na pracovný stres, nedorozumenia, vyjsť si za dedinu a v myšlienkach sa vrátiť do čias, keď sme si 
s okolitým svetom viac rozumeli.   

Dovoľte mi teda, aby som Vám všetkým v závere príhovoru zaželala krásne letné dni, plné pohody a deťom 
radostné prázdniny. Užite si ich, no nezabúdajte pri tom na opatrnosť, aby ste v septembri opäť  zdravé a oddýchnuté 
zasadli do školských lavíc.  
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 Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce 

 

  

 
V KD na Jerichove sa uskutočnila v mesiaci apríl a máj rekonštrukcia a vykonali 

sa vnútorné úpravy. Práce 
začali výmenou okien 
a dverí. Na ich rekonštrukciu 
bolo výberové konanie, do 
ktorého sa prihlásili 3 firmy: 
MP – Plast s.r.o., Marián 
Sýkora, živnostník 
CPO92320, VOBA Plast 
s.r.o.. Z týchto troch 

dodávateľov obecné zastupiteľstvo na základe ponuky 
rozhodlo a vybralo firmu VOBA Plast. V máji sa v KD zhodila stena, garniže, pripravila sa sála 
a kuchyňa na renováciu podláh. V sále sa brúsili, tmelili a lakovali parkety, dávali sa nové lišty 
po obvode. V kuchyni sa musela vymeniť PVC krytina, pretože bola od farby a tiež veľmi 
znehodnotená. Taktiež sa vymenili soklové lišty. Na tieto práce boli oslovení dvaja živnostníci: 
p. Bíreš a FAF s.r.o.. Po odborných prácach nastúpila maľovacia a upratovacia čata, kde 
materiál získala Ing. Katarína Fejová sponzorsky.  

Rozpočet na rekonštrukciu –  
Výmena okien a dverí        3 256, 21 € 
Práce – brúsenie, tmelenie, lakovanie, lištovanie, lepenie PVC krytiny     671,40 € 
Materiál – PVC krytina, sokel, lišty, lepidlo         281,14 € 
Zakúpenie fólie, rohoží a garniži             52,96 € 
Výdavky spolu na rekonštrukciu KD       4 261,71 €   

 
Obecné zastupiteľstvo 

ďakuje všetkým, 
ktorí sa akýmkoľvek  

spôsob pričinili 
o rekonštrukciu KD,  
ale najmä občanom 

Jerichova,  
ktorí sa zapojili 

a svojou prácou pomohli. 

  Samospráva obce 

 
 
 

Činnost' hlavného kontrolóra obce vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších noviel, najmä novely 
369/2004 Z.z. o obecnom zriadení. Podľa § 18 d a z 18f tohto zákona bude v obci Brezolupy v I. polroku 2012 
vykonávať dole uvedenú kontrolnú činnosť':  
1/  Kontrola dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce za rok 2011 v zmysle zákona č 311/2001 Z.z.      
/Zákonník práce/.  



 3 3 

2/  Kontrola úhrady miestnych dani za psa v zmysle VZN obce o miestnych daniach a zákona č. 582/2004 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady za rok 2011.  
3/  Kontrola správnosti vyplácania cestovných príkazov zamestnancom OcÚ za rok 2011 v zmysle zákona č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách.  
4/ Kontrola plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2012 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy.  
5/  Stanovisko k Záverečnému listu obce za rok 2011 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy.  
6/  Vypracovanie správy za I. polrok 2012.         Ing. Jana Kubicová, hlavný kontrolór  

 

Informácie pre občanov a poriadané aktivity v obci 

Ø Odstránenie skládky za miestnym ihriskom a skládky na poľnej ceste do Miezgoviec 
– Vážení občania, v mesiaci apríl sme mali kontrolu z obvodného úradu životného 
prostredia, ktorí sa zamerali na kontrolu nelegálnych skládok v celom okrese Bánovce nad 
Bebravou. Vzhľadom k tomu, že všetci dobre viete, ako to vyzeralo za miestnym ihriskom 
a po poľnej ceste do Miezgoviec, sme dostali za úlohu tieto čierne skládky odstrániť. Na ich 
odstránenie sme potrebovali hon s rukou a kontajnery. Požiadali sme firmu s.r.o. Hunka, 
ktorý nám vyšiel v ústrety. Vyviezli sme neuveriteľných 12 kontajnerov na skládku do 
Livinských Opatoviec. Po odvoze sme robili ešte terénne úpravy a tým nás celé 
odstránenie skládky stálo 1253,50 €.  
-  Vážení   občania, je to na zamyslenie, pretože hore uvedené  finančné prostriedky sa 
mohli použiť na iný účel a nie na odstraňovanie nelegálnych skládok, ktoré vytvárajú 
nezodpovední občania. Tieto skládky sú v súčasnom období kontrolované, aby sa 
zabránilo znečisťovaniu životného prostredia. 
- Obecný úrad vydáva prísny zákaz vyvážať za miestne ihrisko, po poľnej 
ceste smerom do Miezgoviec i do okolitého lesa stavebný odpad, plastové fľaše, sklo, 
strešný odpad, elektronický odpad, žalúzie, trávu, hnilé ovocie, burgyňu, zdochnuté zajace, 
papier, handry a iný nepotrebný materiál. Toto všetko sa našlo na čiernych skládkach. 
Nevidíme dôvod, aby sa takýto odpad vyvážal a tým sa znečisťovalo naše prostredie. Obec 
zabezpečuje odvoz odpadu – plastové fľaše, sklo, elektronický odpad, 2x do roka zber 
šatstva, objednáva veľký kontajner a dokonca železný odpad vám prídu zobrať až priamo 
domov. Ak sa pristihne občan, alebo niekto z vás upozorní na občana, ktorý vyváža 
odpad, dostane pokutu v zmysle zákona. K takémuto riešeniu už obec pristúpila 
a nemenovanému občanovi za vývoz odpadu udelila pokutu v sume 33 €.  V budúcnosti 
budeme nezodpovedných občanov nielen pokutovať, ale i ich zverejňovať. 
-  Všetci si uvedomme, že pri vytváraní nelegálnych skládok a  následne ich odstraňovanie 
zaťažuje obecný rozpočet. Finančné prostriedky, ktoré sa použijú na odstránenie takýchto 
skládok sa musí rozrátať do poplatku za komunálny odpad. Za nezodpovedných občanov, 
ktorí tento odpad vyvážajú budú musieť platiť aj ostatní občania. Dnes máme poplatok na 
jedného občana 11 €, čo je už dosť vysoká suma, v ktorej nie sú započítané náklady na 
čierne skládky. Pri započítaní môže táto suma ešte narásť, a to by sa vám určite nepáčilo.  
Ak nechceme k takémuto zvyšovaniu pristúpiť, musíme  dôslednejšie kontrolovať a hlásiť 
nezodpovedných občanov, ktorí znečisťujú životné prostredie a tým aj prostredie našej 
obce, čo je prísne zakázané!!! Neberme to ako žalovanie, či udávanie, ale pozerajme sa 
na vec z hľadiska úspory rozpočtu obce a hlavne sa tešme z čistého okolitého prostredia, 
kde denne prechádzame a kde žijeme. Za pochopenie ďakujeme!                     Ing. Jarmila Hrúzová 

Ø Havarijný stav mosta na Jerichove – vieme, že o moste na Jerichove sme napísali 
v obecných novinách už viackrát. Doposiaľ sa nám nepodarilo zohnať finančné prostriedky. 
Dňa 22. mája 2012 sme dali žiadosť na úrad vlády p. predsedovi Róbertovi Ficovi, kde sme 



 4 4 

ho požiadali o finančný príspevok z rezervy vlády v hodnote 16 000 €. Budeme musieť ešte 
nejaký čas čakať na vyjadrenie úradu vlády a po ich stanovisku rozhodneme, čo ďalej. Ak 
by sa nám nepodarilo získať finančné prostriedky, budeme nútení urobiť opatrenia po 
dohode s krajským dopravným oddelením, pretože z rozpočtu obce nemôžeme 
vyfinancovať celú opravu mosta. Na opravu mosta je pripravený projekt, z ktorého sme 
vychádzali a uvedená suma 16 000 € nemusí byť konečná.                               

Ø Prísny zákaz fajčenia na verejných priestranstvách  - Obecné  zastupiteľstvo upozorňuje 
všetkých fajčiarov, aby striktne dodržiavali Zákon č. 377/2004 Z.z. § 7, odsek 1 písmeno a, 
a odsek 3 o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa odseku 3 
obec prísne zakazuje fajčiť na verejných priestranstvách – v autobusovej zastávke, v altánkoch, 
pred Pohostinstvom, pred Potravinami COOP Jednota, na športovom areáli i na miestnom 
cintoríne. V prípade porušenia bude obec postupovať v zmysle zákona.   

Ø Oznam obecného úradu – Obecný úrad oznamuje všetkým občanom, že v dňoch 20. 08. – 
31. 08. 2012 bude pracovníčka OcÚ p. Gálisová čerpať dovolenku. Žiadame občanov, aby si 
svoje súrne a neodkladné úradné záležitosti vybavili ešte do odchodu na dovolenku – do 17. 
08. 2012. 

Žiadame občanov, aby si všímali informácie na úradnej tabuli 
pri OcÚ, kde sú priebežne dávané dôležité informácie a oznamy 
pre všetkých občanov! 
 

 Obec Brezolupy – história školy 

 V predchádzajúcom čísle časopisu sme vám predstavili 1. časť vzniku a vývoja školy 
v Brezolupoch. V tomto čísle Vám chceme predstaviť ďalšie pokračovanie vývoja 

školy v našej obci od roku 1930 po rok 1936.

Školský rok 1930/1931 
7. marca bola organizovaná oslava na počesť pána prezidenta Tomáša G. Masaryka. V tomto 
roku bol poriadaný školský okružný výlet - Hradište – Vestenice – Látkovce. V Látkovciach si žiaci 
prezreli pálenicu a kaštieľ. V tomto školskom roku bol u žiakov okresným lekárom zistený mums. 
25. januára 1931 bolo poriadané divadelné predstavenie  pod názvom „Kríž pod lipami“ – zisk bol 
použitý na vymaľovanie javiska a novú oponu. Chudobní žiaci dostali príspevok na oblečenie vo 
výške 100Kč – za čo im boli kúpené topánky Baťa a ponožky. Školu navštívil školský inšpektor M. 
Branický, ktorý navrhol, aby sa obec postarala o výstavbu novej dvojtriednej školy. Škola bola 
navrhnutá na pozemku na „Chríbe“. 
Školský rok 1931/1932 
V tomto roku sa stal novým učiteľom Martin Čikkel. 
Školský rok 1932/1933 
V tomto roku bolo až 74 žiakov, preto školská stolica podala žiadosť o povolenie druhej triedy. 
Miesto učiteľa Čikkela bol zvolený učiteľ Ladislav Majerčík, učiteľ druhej triedy bol Ján Valach. 
V tomto roku bola jeden krát detská besiedka „Stromčeková slávnosť“ konala sa 25. decembra po 
Štedrej večeri. V tomto roku boli poriadané rôzne prednášky. 
Školský rok 1933/1934 
Žiaci boli rozdelení do 2 tried. Prvá trieda mala 37 žiakov – 22 dievčat a 15 chlapcov. Druhá trieda 
mala tiež 37 žiakov z toho 21 chlapcov a 16 dievčat. Miesto J. Valacha nastúpila, ako výpomocná 
učiteľka Katarína Pavlenová. Ladislav Majerčík prevzal správu školy – vyučovanie bolo striedavé, 
nakoľko bolo v škole miesto len pre jednu triedu. Dvaja žiaci boli oslobodení od školskej 



 

dochádzky. Počas roka bolo dvakrát divadelné predstavenie – „Kubo“ a „Michal a Matej“.  
22. februára vysielala tunajšia mládež do rádia folkloristickú scénku „Fašiangové zábavy 
v Brezolupoch“. Od Vianoc do marca bola v škole zriadená čitáreň – čítalo sa dvakrát týždenne. 
Školský rok 1934/1935 
V tomto roku ubudlo žiakov. V prvej triede bolo 37 žiakov. V druhej triede  29 žiakov. Bol 
poriadaný kurz pre dospelých, na ktorom sa vyučovali počty, slovenčina a zemepis. Občania obce 
sa rozhodli, že si zakúpia rádioprijímač – čiastočne prispela financiami aj obec, na zvyšok boli  
použité zisky z divadelných predstavení, a prispeli aj občania. Žiaci sa zúčastnili boja proti 
chrústom – denne ráno chodili zbierať chrústy (najviac na Vrchnicu) – nazbieralo sa 360 litrov 
chrústov. Peniaze, ktoré žiaci za chrústy dostali, asi 36 Kč,  boli použité na výlet žiakov do 
Turčianskeho Svätého Martina. Bol to prvý väčší výlet – trval 2 dni, cestovalo sa vlakom. 
Cestovanie bolo veľkým zážitkom, nakoľko deti prvýkrát cestovali vlakom. Do Bielic sa deti 
doviezli na vozoch. Počet účastníkov bol 12. 
Školský rok 1935/1936 
V prvej triede bolo 32 žiakov. V druhej triede bolo 38 žiakov. 33 žiakov sa stalo členmi dorastu 
Československého červeného kríža. Do školy dochádzali rôzne časopisy pre učiteľov, ale i pre 
žiakov –„Mladý život“, „Slniečko“. Žiaci si vyvesili tabuľu s nadpisom „Čo nového vo svete“, kde si 
vyvesovali rôzne výstrižky z novín, obrázky. Vyskytla sa žalúdočná choroba. Citujem z kroniky: 
„Vody v studniach bolo málo a bola ako kaluža.“ V tomto roku žiaci navštívili letecký deň 
v Bánovciach. Akcia mala veľký úspech, lebo žiaci ešte nevideli z blízka lietadlá. 
Pokračovanie v budúcom čísle            Z kroniky vypísala Eva Drengubiaková 

 Mikroregión Nový Dvůr 
 

  
 
 
 
 V minulých číslach našich obecných novín sme vám postupne opisovali obce Mikroregiónu Nový 

Dvúr, konkrétne Milotice,, Skoronice a  Svatobořice-Mistřín. Dnes Vám priblížime ďalšiu obec  a to Ratíškovice 
(nemecky Ratischkowitz). Je to obec v okrese Hodonín v Juhomoravskom kraji. V roku 2011 tu žilo 4 126 obyvateľov.  
Ratíškovice patria medzi najľudnatejšie obce  v Českej republike. 

  Ratíškovice patria medzi najstaršie obce v okrese Hodonín. 
O dávnej minulosti svedčia mnohé archeologické nálezy z jej 
katastra. Bola  tu nájdená mamutia stolička a mamutia kosť z 
obdobia mladšieho paleolitu, kamenný praslen z mladšej doby 
kamennej, hlinená nádoba 
s náradím z doby 
bronzovej, hlinené nádoby 
mohylovej kultúry, úžitková 
nádoba z doby železnej, 

mnohé keramické nálezy pochádzali z obdobia slovanského osídlenia. Prvá 
písomná zmienka o obci je uvedená vo veľmi významnom dokumentu – v 
listine Jindřicha Zdíka, syna prvého českého kronikára Kosma. Pre informáciu 
uvádzame čitateľom, že Kosmas (nar. 1045, Zdice – † 21. október 1125) bol 
prvý známy český kronikár, autor Kosmovej kroniky (Chronica Boemorum). 
Kronika stojí na úplnom počiatku českej historiografie a je všeobecne 
považovaná za jedno z najvýznamnejších literárnych diel, ktoré v českých zemiach v stredoveku vzniklo. Zároveň je to 
jeden z najdôležitejších historických prameňov pre poznanie českého raného stredoveku. 
K historickým zaujímavostiam obce patrí rímsko-katolícký farský kostol, vystavaný v rokoch 1855– 1857. Kostol bol 
postavený podľa plánov hodonínskeho staviteľa Jozefa Lichta v slohu historického romantizmu. Ku kostolu prináleží 
fara a cintorín. Súčasťou mobiliaru kostola je drevená soška Panny Márie s Ježiškom v náručí, ktorá je jednou z 



 

najhodnotnejších súčastí chrámu. Ide o dielo datované okolo r. 1400, baroková  korunka je inštalovaná dodatočne. 
Pôvod sošky a cesta, akou sa toto gotické dielo dostalo do ratíškovickej farnosti, sú zastrené  tajomstvom. 
Zaujímavou ukážkou ľudového umenia je cintorínska brána. Bola zhotovená v r. 1957 pri príležitosti stého výročia 
postavenia ratíškovického kostola miestnym majstrom 
kováčskeho remesla Františkom Hnilicom. Ďalej sa v 
katastri obce nachádza niekoľko desiatok krížov, pomníkov 
a kaplniek postavených v minulých storočiach. 
Juhomoravský kraj je už tradične známou vinárskou 
oblasťou, takže Ratiškovice sú samozrejme ďalšou obcou 
pre ktorú sú vínne pivnice – sklepy neoddeliteľnou súčasťou.    
Ratíškovice sú známe aj ako centrum športu. Dobrej 
športovej tradícii zodpovedá športový areál s dvomi 
trávnatými a jedným škvarovým ihriskom, volejbalovými 
antukovými kurtmi, tenisovým kurtom s umelým povrchom, kolkárňou so štyrmi automatickými dráhami a plaveckým 
bazénom s ubytovňou. Fotovoltaická elektráreň v Ratiškoviciach bola uvedená do prevádzky v novembri 2009. Celkovo 
sa jedná o 10 350 kusov panelov inštalovaných na pevných konštrukciách i polohovacích jednotkách. Elektráreň sa 
nachádza na 10 ha nevyužívané plochy, pozemky sú vo vlastníctve obce Ratíškovice. 
Zdroj: internet                                                                                                                Mgr. Erika Hrebíčková 
 

Partnerstvo a cezhraničná spolupráca 

 
V roku 2011 sme dva krát 
navštívili na pozvanie starostu 
Ing. Petra Kuklu obec 
Březolupy. Prvý krát sme sa 
zúčastnili osláv, kedy obec 
oslávila 750 rokov a druhý krát 
sme boli pozvaní dňa 15. 
októbra na slovácké hody. 

Z našej obce sa zúčastnilo 15 občanov. Tento rok chceme opätovať ich návštevu. Po dohode s pánom starostom obce 
Březolupy sa návšteva uskutoční dňa 11. augusta 2012. Pripravujeme pre nich kultúrno – športové popoludnie 
a prehliadku obce Brezolupy a Jerichov. Pri tejto príležitosti uskutočníme aj súťaž vo varení gulášov, ktorej sa zúčastnia 
aj naši hostia z Březolúp. V športe si zmerajú sily starší páni vo futbale z oboch obcí. O podrobnejšom programe budú 
občania oboznámení na plagátoch a cestou miestneho rozhlasu.  

Obecné zastupiteľstvo Brezolupy prosí všetkých občanov, aby si v auguste pred návštevou poupratovali, 
vykosili a vyčistili priestory a okolie svojich domov. Chceli by sme prezentovať našu obec ako peknú a upravenú 
dedinku. Čo sa týka súťaže vo varení gulášov, prosíme záujemcov všetkých zložiek, prípadne jednotlivcov, aby sa 
prihlásili na obecný úrad do 30. júla 2012. Záujemcovia, ktorí sa prihlásia na varenie gulášov, si musia nahlásiť názov 
gulášu a meno skupiny, priniesť si svoj kotlík a suroviny do gulášu. 

Začiatkom augusta sa bude konať porada, kde budú pozvaní všetci, ktorí sa budú podieľať na príprave a 
organizácií návštevy a zároveň budú prizvaní a oboznámení s podrobnejšími informáciami aj súťažiaci vo varení 
gulášov. Akcia bude prebiehať na športovom areáli v Brezolupoch. Obecný úrad ako aj zložky v obci pozývajú všetkých 
občanov i príbuzných, aby sa zúčastnili tejto akcie, kde sa môžu nielen zabaviť, ale aj stráviť príjemné popoludnie 
a vymeniť si skúseností s občanmi našej družobnej obce z Moravy – obce Březolupy. Ukážme im, že aj my sme 
pohostinní, úctiví a vieme sa dôstojne prezentovať pred našimi priateľmi.                                         Mgr. Dagmar Píšová 

 
 
 
 



 

 
                            

                 
Na  základe  požiadavky  DHZ   Brezolupy  na  výročnej schôdzi   bola  odovzdaná  
žiadosť,  kde  mal  náš  DHZ záujem usporiadať okresnú  hasičskú   súťaž   mladých  
hasičov  „PLAMEŇ“.   Táto  žiadosť bola akceptovaná a komisia rozhodla, že 
„Plameň   2012“  sa uskutoční v Brezolupoch, lebo spĺňame všetky požiadavky. Pred 
súťažou prebiehali úpravy a prípravy – kosenie, náter garážovej brány, čistenie 
budovy TJ, upratovanie garáže a ďalšie práce spojené so súťažou. 

Dňa 02. júna 2012 sa v obci Brezolupy 
uskutočnilo okresné kolo mladých hasičov „Plameň“. Súťaže sa zúčastnilo 31 
družstiev z celého okresu Bánoviec nad Bebravou. Súťažilo sa v kategóriách 
chlapci a dievčatá, v 5 a 8-členných družstvách v požiarnom útoku a štafete. 
Súčasťou okresného kola Plameň boli aj preteky jednotlivcov, ktorých sa 
zúčastnilo 51 súťažiacich, z toho 33 chlapcov a 18 dievčat, vo vekových 
kategóriách do 11 a od 12 rokov. Do krajského kola súťaže postupujú chlapci 
a dievčatá z 8-členných družstiev, ktoré skončili na prvých miestach. 
 Výsledky okresného kola mladých hasičov: 
Chlapci 8-členné družstvá 1. miesto DHZ Rybany 

2. miesto DHZ Dolné Ozorovce 
3. miesto DHZ Uhrovec 

Dievčatá 8-členné družstvá 1. miesto DHZ Rybany 
2. miesto DHZ Žitná Radiša 
3. miesto DHZ Zlatníky 

Chlapci 5-členné družstvá 1. miesto DHZ Malá Hradná 
2. miesto DHZ Žitná Radiša 
3. miesto DHZ Bánovce nad Bebravou 

Dievčatá 5-členné družstvá 1. miesto DHZ Dvorec 
2. miesto DHZ Timoradza 
3. miesto DHZ Biskupice 

Chlapci od 12 rokov 
              do 11 rokov 

Dávid Kšiňan (15 rokov) DHZ Horné Naštice 
Andrej Sekáč (11 rokov) DHZ Vysočany 

Dievčatá od 12 rokov 
                do 11 rokov 

Adriana Rédekyová (13 rokov) DHZ Zlatníky 
Magdaléna Bežová (9 rokov) DHZ Žitná Radiša 

 
Za obec Brezolupy sa zúčastnilo 5 členné družstvo, ktoré skončilo z 9 súťažiacich družstiev na 5. mieste. 

V prebore jednotlivcov Michal Pisár skončil na 2. mieste. Cestou obecných novín chceme našim mladým hasičom 
pogratulovať a popriať im veľa úspechov v ďalších súťažiach. Poďakovanie 
patrí aj predsedovi DHZ p. Dušanovi Oravcovi a hlavne veliteľovi p. Pavlovi 
Danišovi, ktorý pripravoval mladých hasičov na súťaž. Určite si neviete 
predstaviť, koľko námahy a nervov ho to stálo, pretože v dnešnej dobe 
pracovať s mládežou nie je ľahké. Chcem opätovne vyzdvihnúť a poďakovať 
aj ostatným členom DHZ  a všetkým občanom, ktorý pomáhali pri 
organizácií v deň súťaže (rozloženie stolov, pripravenie vriec na odpad, 
usmerňovanie a organizovanie jednotlivých súťažiacich, ktorí prichádzali 
autami  a iné veci spojené so súťažou). Poďakovanie patrí aj členkám Klubu 
dôchodcov, ktoré vydávali stravu pre 250 hasičov. Stravu zabezpečil ODHZ 
Bánovce nad Bebravou.   

Nielen naši mladí hasiči sa zúčastnili súťaže. Dňa 9. júna 2012 sa uskutočnila Okresná hasičská súťaž 
dospelých hasičov v Dolných Ozorovciach. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo z Jerichova, ktorým tiež všetkým ďakujeme 
za reprezentáciu obce.            (red) 



 

T e l o v ý c h o v n á    j e d n o t a  „Partizán“ 
 

Ukončenie  sezóny 2011 - 2012 
                                                   čerpané z internetovej stránky: www.oblfzprievidza.sk 
                    V  júni  skončila  futbalová  sezóna  2011/2012. V  nasledujúcich  
                    riadkoch  Vám  dávame  na  vedomie  tabuľky  našich   družstiev  
                    a strelcov gólov. Blahoželáme družstvu A za úspech, ktorý dosiahli. 
   
Tabuľka - I. trieda PE, BN  A družstvo                                                                                                                        
 Klub Z V R P Skóre Body + 

Body 
 1 Dežerice 24 15 6 3 76:25 51 15 
2 Dvorec 24 13 6 5 51:30 45 9 
3 Dolné Naštice 24 12 6 6 64:34 42 6 
4 Biskupice 24 13 4 7 47:39 40 7 
5 Brezolupy 24 13 1 10 40:32 40 4 
6 Zlatníky 24 10 4 10 41:37 34 -2 
7 Ruskovce  10 4 10 25:30 34 -2 
8 Nadlice 24 8 6 10 37:45 30 -6 
9 Krásna Ves 24 8 3 13 35:55 27 -9 
10 Hradište 24 8 2 14 39:47 26 -10 
11 Rybany 24 7 3 14 34:61 24 -12 
12 Livinské 

Opatovce 
24 6 5 13 34:64 23 -13 

13 Klatová Nová 
Ves 

24 6 4 14 27:51 22 -14 

                                                                                                           

Strelci gólov:       
Gajdoš Branislav 10 
Mačas Pavol      5 
Rigler Ivan    5 
Mačas Michal      3 
Morávek Peter   3  
Kajaba Peter      2 
Bujna Juraj    2 
Darmo Juraj      2 
Rosa Radovan      2 
Plášek Miroslav   2 
Weldl Vladimír   2 
Valach Tomáš      1 
Valach Matej      1 

 

Tabuľka - III. trieda žiaci BN              
 Klub Z V R P Skóre Body + 

Body 
 1 Zlatníky 26 23 2 1 186:13 71 32 
2 Dolné Naštice 26 22 3 1 110:16 69 30 
3 Krásna Ves 26 19 4 3 103:17 61 22 
4 Uhrovec 26 17 3 6 126:23 54 15 
5 Livinské 

Opatovce 
26 16 3 7 154:37 51 15 

6 Horné 
Ozorovce 

26 15 2 9 150:58 47 8 

7 Rybany 26 14 3 9 99:58 45 6 
8 Dvorec-

Chlievany 
26 10 3 13 74:67 33 -6 

9 Podlužany 26 8 4 14 52:67 28 -11 
10 Haláčovce-

Otrhánky 
26 9 1 16 56:142 28 -14 

11 Biskupice 26 6 2 18 51:114 20 -19 
12 Ruskovce 26 5 0 21 28:216 15 -24 
13 Brezolupy 26 2 1 23 28:183 7 -32 
14 Dežerice 26 0 1 25 13:219 1 -38 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strelci gólov:       
Brabec Alan  17  
Láska Vladimír      7 
Jandák Adrián   2 
Lauš Martin   1 
Antala Šimon   1  
Švec Anton   1 

 
 
   

 
 
 
 
 
 

http://www.oblfzprievidza.sk


 

                                                                        

Telovýchovná jednota Brezolupy a Valachovci  Vás oboznamujú s výsledkami rodinného futbalu. Dňa 30. júna 2012 
o 13,00 hodine sa uskutočnil na futbalovom ihrisku v Brezolupoch 13. ročník rodinného futbalového turnaja. Turnaja sa 
zúčastnili 4 rodiny  - Šmatlákovci z Nadlíc, Varhaníkovci z Malej Hradnej, Strempekovci z Haláčoviec – Otrhánok 
a Valachovci z Brezolúp. Počas prestávok sa konala súťaž 
v kopaní pokutových kopov. Prvé 3 miesta obsadili: Varhaník 
Juraj, Šmatlák Lukáš a Varhaník Peter. Najstarší zúčastnený 
hráč bol Varhaník Jozef z Malej Hradnej – 62 rokov a najmladší 
Marcel Strempek z Hallačoviec - Otrhánok – 13 rokov. Po 
vyčerpávajúcich, ale dobrých zápasoch, ktoré sa konali za 
veľkých horúčav, turnaj skončil nasledovne: 

1. miesto: Valachovci z Brezolúp 
2. miesto: Šmatlákovci z Nadlíc 
3. miesto: Varhaníkovci z Malej Hradnej 
4. miesto: Strempekovci z Haláčoviec - Otrhánok.  

Víťazom blahoželáme a zároveň oznamujeme, že 14. ročník 
rodinného futbalového turnaja sa bude konať v roku 2013 
na Malej Hradnej. 

 
 
 
Organizátori futbalového turnaja GÁBOR CUP Vás pozývajú na turnaj, ktorý sa bude konať dňa 

07. júla 2012 o 13,00 hodine na miestnom ihrisku v Brezolupoch. Turnaja sa zúčastnia družstvá: 
Gábor, Hella, Man, a Brezolupy.  

V priebehu turnaja počas prestávok si môžete prísť zasúťažiť v kopaní pokutových kopov. 
Občerstvenie pre fanúšikov bude zabezpečené. Srdečne Vás všetkých pozývame!  

 
 

 
 

                                                                                                                                                                   
     

 

Nechajte deti si užívať svoje detstvo, lebo 
detstvo je len jedno! Je to najkrajšia fáza života!                                            
                                                                                          
Klauduš G. 

 
Medzinárodný deň detí - MDD je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň 

detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje každoročne 1. júna.  
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the 

Wellbeing of Children) v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili 
deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom 
svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň 
poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Podľa 
jednej z verzií v roku 1925 čínsky generálny konzul v americkom meste San Francisco zhromaždil skupinu čínskych 
sirôt a pripravil im sviatok Festival člnov - drakov. Akcia sa konala práve 1. júna. Tento dátum je na svete 
najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách. Niektoré štáty oslavujú MDD v iný deň, napríklad v Španielsku je 
to druhá májová nedeľa, vo Švédsku prvá októbrová nedeľa, v Maďarsku zasa posledná májová nedeľa. Vo väčšine 
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krajín sú pre deti v tento deň pripravené rôzne aktivity, školské výlety, súťaže či iné podujatia. Hlavným cieľom je však 
upozorniť na problémy, s ktorými zápasia deti po celom svete.  

Medzinárodný deň detí je zároveň príležitosťou uvedomiť si, že na mnohých miestach sveta sú deti vystavené 
rôznym formám nespravodlivosti. Milióny detí na svete sú zbavené detstva len preto, lebo žijú v chudobe. Tá ich 
pripravuje o možnosť prežiť, vyvíjať sa. Vojnové konflikty ich pripravujú o rodičov, ničia im zdravie, narúšajú školskú 
dochádzku, v niektorých krajinách ich verbujú ako bojovníkov do ozbrojených skupín.  

Podľa štatistík každé tri sekundy skoná vo svete jedno dieťa, 121 miliónov detí nechodieva do školy a 310 
miliónom detí sa nedostáva zdravotnícka starostlivosť.  

Ľudia na celom svete si pripomínajú aj ďalšie, podobne zamerané, sviatky pre najmenších. Okrem iného 
napríklad Svetový deň detí (20. november), Deň počatého dieťaťa (25. marca), Medzinárodný deň nezvestných detí 
(25. mája), Medzinárodný deň detí, ktoré sa stali obeťami agresie (4. júna), Medzinárodný deň za odstránenie práce 
detí (12. júna), Deň afrického dieťaťa (16. júna) alebo Medzinárodný deň mládeže (12. augusta).  

Pri príležitosti MDD na celom Slovensku organizujú rôzne inštitúcie početné programy pre deti. Napríklad deň 
otvorených dverí, zábavné, kultúrne a ďalšie podujatia spojené s hrami. Na ratolesti čaká množstvo zábavy v 
jednotlivých mestách a obciach.  
Zdroj: internet                                                                                                                                               Mgr. Dagmar Píšová 

 
A nebolo to inak ani v našej obci Brezolupy. Dňa 09. 
júna 2012 o 14,00 hodine sa na miestnom ihrisku 
začalo popoludnie pre naše deti, ktoré oslávili svoj 
sviatok. Akcia pre deti bola presunutá o týždeň pre 
okresné kolo hasičskej súťaže „Plameň“, ktorá sa 
konala v Brezolupoch práve dňa 02. júna 2012. Celé 

popoludnie sa nieslo v športovom duchu a vychutnávaním si 
rôznych pripravených atrakcií. Deti pri vstupe dostali účastnícke 
kartičky, na ktoré sa im zaznačovalo absolvovanie jednotlivých 
disciplín a občerstvenia. Podujatia sa zúčastnilo 91 detí. 
Najväčšou a u nás novou atrakciou, ktorá bola u nás prvý krát, 
bola vodná bublina z Trenčína. Hoci už po tretí krát si deti 
vyskúšali skákací hrad, tešili sa naň aj tento rok. Veľký záujem 
pre deti bolo aj maľovanie na tvár, pri ktorej sa manželia Martina 
a Stanislav Kolembusoví riadne zapotili s náročnými obrázkami na rozžiarené detské tváričky. Okrem týchto atrakcií sa 
deti mohli povoziť na poníkoch, ktorých majiteľom je Dušan Kováč. No a poslednou atrakciou, na ktorú sme všetci 
netrpezlivo čakali, bol cukríkový dážď. I napriek počasiu, ktoré nám Medard o 17,00 hodine priniesol, nám padali nielen 
kvapky dažďa, ale aj cukríkový dážď, za ktorý ďakujeme nášmu bývalému občanovi z Jerichova Martinovi Ďurinovi.  

Deti mali v priebehu celého popoludnia zabezpečené občerstvenie – pitný režim, párky a sladké odmeny, pri 
ktorých pomáhali členovia Klubu dôchodcov.  

Celé podujatie sa nieslo vo veľmi veselej a priateľskej 
atmosfére a deti si prišli na svoje. 



 11

Nesmieme zabudnúť však aj na finančnú stránku, od ktorej sa celá akcia odvíjala. Bez získaných finančných 
prostriedkov a dobrovoľníckej práce občanov by sa ťažko podarilo uskutočniť takúto pestrú akciu pre deti. Dovoľte mi, 
aby som v mene svojom, v mene všetkých organizátorov, ale hlavne v mene všetkých zúčastnených detí, poďakovala 
sponzorom krásneho popoludnia: 
Sponzori Príjem v eurách Výdavky Výdaj v eurách 
TURŇA – Finer Jerichov 100 výkresy   2,02 
Obecný úrad Brezolupy  cukríky farby na maľovanie 27,30 
Bridas s.r.o. 50 cukríky 46,21 
Mgr. Raučina Vladimír 50 minerálka   9,17 
p. Kodaj – spojovací materiál 10 párky 43,50 
Lusy s.r.o. 20 párky na opekanie 14,50 
Majerech Milan 50 kečup, horčica   4,46 
Krajčík – VOBA PLAST 50 poníky                       15 
Reštaurácia u Golonku džúsy stužky na balíčky   6,30 
Pekáreň Bánovce n.B. chlieb skákací hrad                       50 
ALIMEX Bratislava – Lehocká 
Anna 

50 vodná bublina                     190 

Kolembus Stanislav – 
záhradnícke služby 

50 tácky, poháre                         6 

TRANS Bánovce n. B. 50 občerstvenie pre organizačný výbor                       20 
ZŠI Brezolupy 30   
Kolembusová Martina maľovanie na tvár   
Spolu príjmy 510 € Spolu výdavky 434,46 
Zostatok z akcie je 75,54 € je uložený v trezore a tieto finančné prostriedky budú použité na oslavu MDD v roku 
2013! 
A celkom na záver chceme poďakovať všetkým sponzorom, našim tínedžerom, mládeži, všetkým občanom, ktorí 
pomáhali pri stanovištiach, pri športových súťažiach, pri občerstvení a pri organizovaní tejto akcie pre deti i našej 
moderátorke, ktorá nás sprevádzala akciou.  

Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!!!   Ing. Jarmila Hrúzová 
 
 

 
Dňa 3.júna 2012 oslavovali tí najmenší svoj sviatok aj v obci 

Jerichov – medzinárodný deň detí. Počas krásneho dňa mali deti veľa 
dôvodov pre úsmev. Nechýbal šašo Maroš, ktorý deti potešil svojimi 
pesničkami, hádankami a súťažami a dokázal roztancovať i dospelých. 
Súčasťou pestrého 
programu bolo 
maľovanie na tvár, 
cukrová vata, 
opekačka. Deti sa 
mohli vyskákať na 
skákacom hrade, 
povoziť sa na 
koníkovi Rudkovi. 
Každé dieťa malo 
pripravené sladkú 
odmenu, tiež 
dospelí si pochutili 
na pečenom prasiatku. Vyvrcholením celej akcie bol príchod 
motorkárov, ktorí predviedli svoje krásne motocykle, povozili deti i 
dospelých a zanechali v nás úžasný pocit. 

Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
tom, aby mohli deti osláviť svoj deň a podporili túto akciu.     

Ing. Katarína Fejová 
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Klub dôchodcov 
 

    Posedenie  
    dôchodcov  
    za I. štvrťrok 
V mesiaci apríl 2012 sa naši dôchodcovia 
opäť zišli na slávnostnom posedení, aby 
oslávili svoje životné jubileá za prvý štvrťrok. 
K jubilantom patrili aj Vojtech Valach 
a Dušan Pilch z Brezolúp, ktorí oslávili svoje 
70 – té narodeniny. 

 
 

Nielen veľa slniečka v srdiečku 
k narodeninám Vám prajeme, ale tak 
isto veľa šťastia, zdravia, lásky, aby 
ste nemali na čele smutné vrásky. 

Na svete nech prežívate samé radosti 
a nemáte nikdy žiadne starosti. 

 
Všetko najlepšie! 

 

Základná  škola  internátna  pre  žiakov  s  
narušenou  komunikačnou 

schopnosťou a Špeciálna materská škola 
 
 
 
 

Dňa 6. júna 2012 sa naši žiaci zúčastnili 
koncoročného výletu v Bojniciach a okolí.  

Najskôr sme sa so svojimi pani učiteľkami 
preniesli do praveku. V jaskyni sme objavili pravekú 
rodinu a videli mamutiu kostru. Nakoniec sa deti zahrali 
na pravekých ľudí, obliekli si svojho šamana a 
zatancovali tanec slnka. Svoje vedomosti z vlastivedy 
si mohli overiť v krátkom pripravenom teste. 

Potom sme sa časom preniesli do stredoveku, 
do čias princov a princezien. Navštívili sme Bojnický 
zámok. Zámkom nás previedla princezná so svojim 
kamarátom. Deti si prezreli rôzne zákutia zámku, zistili 
s čím sa hrali malé princezničky, čo si obliekali a 
obúvali. Deťom sa prehliadka veľmi páčila, veľa dievčat 
si prialo aspoň na chvíľku sa preniesť do dávnych čias.    
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Cestou k autobusu sme navštívili svet dinosaurov. Potom už naša cesta viedla do čarokrásnej 

prírody Kamenca pod Vtáčnikom. Deti si prišli na 
svoje – poskákali si na trampolíne, zahrali si futbal 
a na záver si opiekli špekáčky. Výlet sa vydaril a 
deti sa už teraz tešia na ďalšie spoznávanie nášho 
okolia. 
 
 
 
 
 
 
 
Dňa 15.6.2012 sa uskutočnil v kultúrnom dome 
Brezolupy už 2. ročník školskej akadémie. Aj tento 
rok sa deti svedomito pripravovali na akadémiu. 

Nacvičili si rôzne scénky, piesne, tance. Deti netrpezlivo čakali na svojich najbližších. Mamičky, 
ockovia, babky, dedkovia si 
posadali do hľadiska a čakali, čím 
ich tento rok prekvapia ich deti. 
Začiatok patril prezentácií fotiek a 
videí z rôznych školských akcií. 
Pani riaditeľka Mgr. Jana Kupková 
s pani zástupkyňou Mgr. Dagmar 
Píšovou vyhodnotili školský rok 
a odmenili najaktívnejších žiakov 
školy. Potom sa už predstavovali 
triedy svojim programom. 
Akadémia bola plna tanca a spevu. 
Najskôr vystúpili naši najmenší 
škôlkári. Po nich zatancovali 
country tanec druháci, ukázali, čo 
už vedia prípravkári, prváci 

zatancovali šmolkovský tanec, tretiaci 
nám zarepovali, štvrtáci zahrali scénku po 
anglicky a zatancovali z muzikálu Na skle 
maľované. Žiaci spolu s pani učiteľkami si 
dali obrovskú námahu, aby ukázali čo 
vedia a aký majú talent. Po programe 
všetky deti odovzdali svojim rodičom 
vlastnoručne pripravené darčeky. Záver 
akadémie patril poďakovaniu pani 
riaditeľke a pani zástupkyni a nakoniec 
rozlúčke so štvrtákmi. Na akadémií sa 
prezentovali aj naše tety kuchárky, ktoré 
pripravili malé občerstvenie pre všetkých 
zúčastnených. 
 
Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh akadémie, rodičom, ktorí prispeli k občerstveniu 
a pani starostke za poskytnutie kultúrneho domu.                                                    
                                                                                       Eva Drengubiaková 
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Rok 2012 

 
Naši jubilanti:    

Ragan Stanislav   85  20. 04.         
Valachová Emília  75  27. 06. 
Valach Vojtech   70  29. 04.         
Pilch Dušan   70  10. 05.          
Kováčik Gabriel   70  25. 06.      
Pajtinková Jolana  65  05. 04. 
Vlnková Viera   65  15. 04. 
Ančincová Mária  60  26. 06. 

         Valachová Božena  50  16. 05.   
                  Srdečne blahoželáme! 
   Nech cesta Vášho života je stlaná ružami, 
                              nech Vaše srdce zlý osud nezmení, 
                                                          nech splnia sa Vám vždy Vaše želania, 
                                                                                         nech Vaše oči nikdy sa slzami neskalia! 

 
 

Slávik Slovenska 2012 
22. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácií 
slovenskej piesne, ktorá sa konala dňa 28. júna 2012 v obci 

RYBNÍK pod záštitou garanta súťaže PETRA DVORSKÉHO a starostu obce Rybník Ing. 
IMRICHA KRÁLIKA. 

Aj naše deti  vedia reprezentovať nielen sami seba, 
ale aj svoje rodiny a obec. Takouto žiačkou je Lucia 
Lehocká, ktorá sa zúčastnila hore uvedenej súťaže. 
Zvíťazila v školskom kole, okresnom kole a tak nás mohla 
reprezentovať aj vo finálovom kole 22. ročníka celoštátnej 
speváckej súťaže detí. Súťaž  prebiehala v troch kategóriách 
za účasti 37 000 súťažiacich. 

 
 „Naša Lucia“ sa zúčastnila v I. kategórií – 

najmladších súťažiacich, medzi prvými ôsmimi 
finalistami. Gratulujeme!!! 

„Milí priatelia a ctitelia slovenskej ľudovej 
piesne, úprimne sa teším, že vás môžem privítať 
v krásnom prostredí folklórne bohatej obce Rybník, 
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obce s bohatou históriou a bohatou skúsenosťou.“ – takto začal finálové kolo garant súťaže p. Peter Dvorský.  
 
Ďalej pokračoval: „Priviezli sme vám najkrajšie zlaté hlásky z celého Slovenska, najlepších interpretov 

slovenskej ľudovej piesne, ktoré vzišli z tisícov malých speváčikov. Prišli otvoriť aj vaše srdcia a vložiť do nich 
poklad, na ktorý my, Slováci, musíme byť právom hrdí, a ktorý nesmieme nechať napospas.“  

Na záver poďakoval za pomoc a úsilie všetkým, ktorí prispeli k súťaži a poprial všetkým finalistom, ale aj ich 
pedagógom a rodinným príslušníkom  veľa úspechov a vytrvalosti v práci a v úsilí o to, aby krásne ľudové piesne žili 
ďalej. 
 

 
Dňa 4. apríla Športový strelecký klub v spolupráci 
s EUROPROFITOM v Bánovciach nad Bebravou 
usporiadali súťaž: Cena Oslobodenia. Z našej obce, časti 
Jerichov, sa súťaže zúčastnila  Olívia  Ann  Susan  
Adamou,  ktorá   v  kategórií  najmladších žiačok v streľbe                

       zo vzduchovky získala krásne  3. miesto. Gratulujeme!!! 
 

 
Dvojmesačné voľno, ktoré majú vaši 
potomkovia pred sebou, je vysnívanou 
métou každého školského roka. To čo 
pre nich spôsobuje takú radosť, môže 
byť pre vás malým strašiakom.  

 
Rodičia by sa mali počas letných prázdnin usilovať o to, aby deti 
neprežívali voľný čas len vypĺňaním aktivít u starých rodičov, v letných 
táboroch, s kamarátmi a sami, ale aby si vyčlenili čas aj na spoločnú 
dovolenku s nimi. Čas prežitý so starými rodičmi je podľa odborníčky 
pre dieťa nenahraditeľnou skúsenosťou. Starých rodičov by sme 
starostlivosťou o deti nemali počas letných prázdnin zaťažovať 
dlhodobo, pretože pre nich predstavuje veľkú psychickú aj fyzickú 
záťaž. 
Podľa psychologičky Smikovej by rodičia mali počas letných prázdnin 
starostlivo pripravovať aj víkendový program a namiesto únavného 
nakupovania, upratovania, rekonštrukcie bytu, práce na záhrade, dať 

prednosť pobytu v prírode, návšteve letných kultúrnych podujatí 
alebo letných atrakcií. "Dieťa s desiatovým chlebom v ruke na 
kúpalisku to ocení oveľa viac ako unudené pri kompletne 
pripravenom nedeľnom obede v horúcej kuchyni,". 
Tou najdôležitejšou métou pre vás by malo byť zredukovanie 
ich energie.  
Čím dlhšie totiž deti sedia na jednom mieste a nie sú niečím zaujaté, 
tým viac začínajú vymýšľať nejaké šibalstvá. Najlepšie preto 
spravíte, ak budete väčšinu času tráviť vonku. Zatiaľ čo si doobeda 
spravíte domáce povinnosti, oni sa môžu hrať blízko domova. 
Nemusíte sa o nich príliš strachovať.  
Je potrebné dodať im trošku voľnosti a dôvery. Určite si priestor, v 

ktorom sa môžu pohybovať a vy môžete pokojne variť a upratovať. A potom poobede sa vyberte von s nimi. Najlepšie 
sa vybehajú niekde na lúke. Zoberte loptu alebo vymýšľajte nejaké pohybové aktivity priebežne. Dievčatá môžete 
naučiť pliesť venček. Viete koľké deti to už neovládajú? Učte ich spoznávať prírodu a dajte im rady ako sa správať v 
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lese a čo využiť vo svoj prospech. Občas sa vyberte na pešiu túru a niekedy prevetrajte bicykle alebo kolieskové 
korčule. 

Redakcia obecných novín praje všetkým deťom príjemné prežitie prázdnin 
a načerpanie nových síl a elánu do nového školského roka.           
 Zdroj: internet                    Mgr. Dagmar Píšová 
 

Pozvanie na Stanový tábor v Brezolupoch 
Už niekoľko rokov sa koná v Brezolupoch stanový tábor pre deti. Nie je tomu inak ani tento rok. 

V dňoch 28.07. – 30.07.2012 sa bude poriadať opäť na miestnom ihrisku stanový tábor. Prosíme 
záujemcov, aby sa prihlásili najneskôr do 25.07.2012 na obecnom úrade. Poplatok je 5 €.  

Už teraz sa tešíme na vašu účasť! 

Rady a recepty pre gazdinky 
 
Kysnuté koláče 
Cesto: 1 kg hladkej múky, 3 lyžice cukru,  6,5 dcl mlieka, 6 dkg masti alebo oleja, 1,5 lyžičky soli, 
kvasnice. 
Kvások: Zo 6,5 dcl mlieka odliať trochu na kvások, pridať 1 lyžicu cukru a kvasnice. 
Postup: Všetky hore uvedené suroviny zmiesime spolu s pripraveným kváskom na hladké cesto. 
Hneď po dobrom vypracovaní, cesto  rozdelíme na 2 časti. Obidve časti cesta rozdelíme ešte na  
3 bochníky. Každý bochník rozgúľame do kruhu a rozdelíme na 8 častí. Pripravené časti naplníme plnkou podľa chuti 
tvarohovou, makovou, orechovou alebo slivkovým lekvárom. Poukladáme na plech a hneď dáme piecť.                                                           

Marcela Čmelová  
Malinovkový koláč 
Cesto: 3 celé vajcia a 30 dkg práškového cukru vymiešame do peny. Potom pridáme 10 lyžíc 
oleja, 40 dkg polohrubej múky, 1 prášok do pečiva, 1 celú malinovku a spolu dobre premiešame. 
Poleva: 20 dkg práškového cukru, 1 malé maslo, 2 lyžice kakaa spolu vymiešať. 
Cesto dáme upiecť a ešte na horúce dáme vymiešanú polevu.     
                                                                                                                       Petra Adamou 

 
Šťavnatý koláč 
Cesto: Upečieme piškótové cesto zo 4 vajec, 15 dkg cukru, 15 dkg múky, 1 prášok do pečiva. Žĺtky s cukrom 
vymiešame do spenenia, dáme 6 lyžíc horúcej vody a na záver primiešame múku zmiešanú s práškom do pečiva 
a sneh z bielkov. Po upečení polejeme šťavou z ovocia zmiešanou s rumom. 
Postup: Zmiešame 2 tvarohy a 2 riccoty s cukrom (množstvo podľa chuti), grankom alebom kakaom a 1 kyslú smotanu. 
Rozotrieme polovicu zmesi na vychladnuté cesto, poukladáme ovocie: jahody, ríbezle... Natrieme druhú polovicu zmesi 
a na vrch dáme šlahačku.                           Eva Drengubiaková 
 
Prajeme dobrú chuť!                                                                                                            

 
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) 
Do vydania prispeli: Ing. Jarmila Hrúzová, Mgr. Erika Hrebíčková, Eva Drengubiaková st., Ing. Katarína 
Fejová, Marcela Čmelová, Petra Adamou 

http://www.obecbrezolupy.sk
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Počet výtlačkov: 175                          Cena: nepredajné                            Texty neprešli jazykovou úpravou. 

 


