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Príhovor starostky obce
Vážení spoluobčania,
leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu
prihlásila jeseň. Jeseň je veľmi očarujúce ročne obdobie, so svojskou atmosférou, je čarovné
obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Je aj predzvesťou zimy,
ktorá prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu.
Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako
krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Je to
ročné obdobie, ktoré k nám prichádza vždy v rovnakom
čase ako švihnutím čarovného prútika. Každý z nás cíti, že prichádza k nám krásne
obdobie. Prichádza k nám každý rok, ale vždy iná. Jej príchod je každoročne
spojený s rovnakým rituálom. S príchodom jesene sa mení aj príroda. Ulice sú plné
opadaného lístia, ktoré vytvárajú farebné koberce. Štebotavé lastovičky postupne
čoraz viac utíchajú a odlietajú prečkať tuhú pani Zimu do teplých krajín. Ostatné
zvieratká nelenia a usilovne znášajú do svojich brlohov zásoby potravy, ktoré im
pomôžu prečkať mrazivú zimu. Pre nás nám jeseň ponúka veľa práce v našich záhradách, ktorú okrem iných povinností
s radosťou musíme zvládať, či už vykopať zemiaky, uskladniť zeleninu a popasovať sa s úrodou ovocia, ktorá je tento
rok bohatá. Záhrady a celá príroda, o ktorú sme sa po celý rok starali, nám teraz vydá svoje bohatstvo.
A čo naše deti? Školy otvorili opäť svoje brány, aby privítali svojich žiakov, najmä malých prváčikov a leňošenie
počas prázdnin a dovoleniek vystrieda pracovné tempo a nové povinnosti.
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Ing. Jarmila Hrúzová, starostka obce

V mesiaci jún sme podali na podnet nášho občana Róberta Šarinu žiadosť o grant –
Grantový program predajcu 2012. Názov projektu: „Spoločne za jedným stolom“.
V rámci tohto projektu sme žiadali finančný príspevok na zakúpenie nerezových podnosov
a polievkových mís. Náš projekt bol úspešný a bola nám schválená suma 350 € z požadovanej
sumy 1201,60 €. Maximálny príspevok na zamestnanecký projekt bol 1000 €. Tento projekt je
financovaný z „Nadácie ORANGE“.
V mesiaci júl bola podpísaná Darovacia zmluva č. 4/ZGP – 2012/04 – ZGPP o poskytnutí
daru na účely realizácie projektu medzi obcou BREZOLUPY a Nadácie ORANGE. Následne boli
poukázané finančné prostriedky na účet obce a obec zadala objednávku do Nového mesta nad
Váhom – JAZ s.r.o., kde sa podľa projektu objednalo:
Nerezové misy polievkové 3 litrové
12 kusov
180,72 €
Podnos ovál 50 x 35
10 kusov
100,30 €
Podnos nerez + veko
2 kusy
27,14 €
Podnos ovál 40 x 26
12 kusov
79,20 €
Spolu:
387,36 €
Obec sa bude podieľať spolufinancovaním sumou 37,36 €, ktorá tvorí rozdiel medzi
získanými financiami z projektu a zadanou objednávkou.
Cieľom projektu bolo a je zlepšiť kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sú poriadané počas
roka obecným úradom, jednotlivými zložkami pracujúcimi v obci, ale aj pri rôznych rodinných
a spoločenských oslavách všetkých občanov, na ktorých sú potrebné, či už polievkové misy a na
servírovanie podnosy. Doteraz poskytované sú už znehodnotené, obité a pamätajú už veľmi veľa
akcií z minulých rokov.
Osobne, ale aj cestou obecných novín, ďakujeme nášmu občanovi Róbertovi Šarinovi,
ktorý nám ponúkol tento zamestnanecký projekt, Nadácií ORANGE za schválenie projektu, ale aj
Mgr. Erike Hrebíčkovej za výborne a kvalitne spracovaný projekt. Predložený projekt oslovil
Nadáciu Orange práve vďaka jeho veľmi dobrému obsahovému vypracovaniu a umiestnil sa
v prvej desiatke.
Zároveň upozorňujeme občanov, že čakáme ešte na vyhodnotenie a schválenie dvoch
ďalších projektov:
1. Projekt na Úrad vlády - Oprava mosta na Jerichove
2. Projekt podaný na MF SR – Rekonštrukcia elektriky v sále KD Brezolupy.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012. Rozpočet obce na
rok 2012 bol schválený uznesením OZ č. 6/2011 zo dňa 30.11.2011 ako vyrovnaný s celkovým
objemom príjmov a výdavkov vo výške 106 350 €. V priebehu I. polroka 2012 roka bol rozpočet
upravený uznesením OZ č. 3/2012 zo dňa 17.05.2012. Po úprave rozpočtu celkové príjmy
predstavujú sumu 110 317 € a výdavky 109 767 € .
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Sumarizácia čerpania rozpočtu za I. polrok 2012
ROZPOČET

Pôvodný
2012

Upravený
2012

Čerpanie
I. polrok

Plnenie
I. polrok

v €

v €

v €

v %

1.

Bežné príjmy spolu:

106 350

110 317

62 751

56,88%

2.

Bežné výdavky spolu:

106 350

106 507

45 053

42,30%

3.

Rozdiel - prebytok bežného rozpočtu:

0

3 810

17 698

4.

Kapitálové príjmy spolu:

0

0

0

5.

Kapitálové výdavky spolu:

0

3 260

3 256

99,88%

6.

Príjmy spolu (bežné+kapitálové):

106 350

110 317

62 751

56,88%

7.

Výdavky spolu (bežné+kapitálové):

106 350

109 767

48 309

44,01%

8.

Celkové príjmy spolu

106 350

110 317

62 751

56,88%

9.

Celkové výdavky spolu

106 350

109 767

48 309

44,01%

V príjmovej časti rozpočtu sú daňové príjmy naplnené na 57,48%, nedaňové príjmy na 48,16%, granty a transfery
na 75,29%. Bežné príjmy boli naplnené na 56,88%, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie rozpočtované
neboli.
Vo výdavkovej časti rozpočtu boli v I. polroku 2012 celkové výdavky čerpané na 44,01%, z toho bežné výdavky na
42,30%, kapitálové výdavky na 99,88%. Výdavkové finančné operácie rozpočtované neboli.
Faktúry za 1.polrok 2012:
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Faktúra
Faktúra ILLE
Faktúra obecné noviny 2012
Faktúra odvoz TKO 2012
Faktúra poplatok dexia za cp
Faktúra potraviny rod. prídavky ondrus
Faktúra rozbor vody z obecného vodovodu
Faktúra stravenky 1. štvrť. 2012
Faktúra stravné - prídavky ondrus
Faktúra telefón 12/2011
Faktúra toner ocu
Faktúra toner pc
Faktúra zariadenie kuchyne KD
Faktúra zariadenie kuchyne 2. časť
Faktúra spp
Faktura za elektrinu zaloha
Faktúra za tovar - prídavky na deti Ondrus
Faktúra za aktualizáciu KEO programu
Faktúra - záloha za plyn
Faktúra EKO Hunka - odvoz TKO za 1/2012
Faktúra EKO Hunka - vrecia na plasty
Faktúra KEO V. Krtíš - doplatok modulu mzdy
Faktúra KEO V. Krtíš - aktualizácia programu
Faktúra ZIŠ Brezolupy - prídavky - stravné Ondrusová
Dušana
Faktúra za posyp miestnych komunikácii - Správa ciest TN
Faktúra za opravu vedenia rozhlasu na Jerichove - Roman
Zvala Oponice
Faktúra za toner PC
Faktúra za potraviny - rod. prídavky, Fi

Číslo
802528
20553211
110768
CEN/2333/201
11500857
114941211
1230001289
5/2012
5734046562
1143
12001
201220001
201220003
7446089278
7445747470
11500898
2012000002
7212420357
120006
120044
20120358
20120109

Suma
36,00 €
46,80 €
418,24 €
39,96 €
46,00 €
33,48 €
421,66 €
29,13 €
35,04 €
40,00 €
17,00 €
162,00 €
- 140,41 €
3502,99 €
8,12 €
21,00 €
174,00 €
646,82 €
36,00 €
50,57 €
13,42 €

Dátum
09.01.2012
08.12.2011
10.01.2012
29.12.2011
17.01.2012
30.12.2011
25.01.2012
31.01.2012
17.01.2012
15.12.2011
11.01.2012
18.01.2012
28.01.2012
28.01.2012
30.01.2012
8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
8.02.2012
16.02.2012
16.02.2012

82012

11,18 €

16.02.2012

31200005

85,70 €

16.02.2012

12012

50,00 €

16.02.2012

12018
11500857

40,00 €
46,00 €

16.02.2012
16.02.2012
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P.č.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Faktúra

Číslo

Faktúra za školenie - archív a registratúra,
Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom a.s.
Faktúra KEO V. Krtíš - doplatok modulu majetok WIN
Faktúra SOZA - autorské práva
Faktúra SPP - plyn záloha
Faktúra za rozbor vody, obecný vodovod, Fi Trenč. vodohos.
spoločnosť
Faktúra Ille WC, hygienické potreby
Fak za aktualizáciu programu, Fi HPC Uhrovec
Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka,
Chynorany
Faktúra za potraviny - prídavky Ondrus, Pišojová A. Fi Coop
Jednota
Faktúra za telefon, Fi Slovak Telekom, a.s.
Fak ZŠI Brezolupy - stravné deti Ondrusové - prídavky
Faktúra - záloha elektrina, Fi ZSE
Fak za stravenky - 2.štvrť.2012 Vaša stravovacia
Fak za odvoz kom odpadu, Fi EKO Hunka Chynorany
Faktúra záloha za plyn, SPP
Fak - kontrola has. prístrojov - Fi Kováčik, Livina
Fak za potraviny - prídavky na deti Ondrus, Fi Coop Jednota
Faktúra - aktualizácia programu, KEO V. Krtíš
Fak HPC - aktualizácia programu - HPC Uhrovec
Faktúra - výroba hriadeliek, vozík Pož. ochrana, Fi Unikov,
Dežerice
Faktúra za záhradnícke služby, Fi Kolembus Stanislav,
Brezolupy
Faktúra - záloha za plyn, SPP
Faktúra za odvoz kom. odpadu - likvidácia čiernej skládky,
EKO Hunka
Faktúra za odvoz kontajnerov- Brezolupy, EKO Hunka,
Chynorany
Faktúra za odvoz kontajnera - Jerichov, EKO Hunka
Chynorany
Faktúra za stravné - deti Ondrusové, prídavky, Fi ZŠI
Brezolupy
Faktúra za potraviny - deti Ondrusové, prídavky, Fi Coop
Jednota Topoľčany
Faktúra za telefon - Slovak Telekom, a.s.
Faktúra za rozbor vody, obecný vodovod, Fi Trenč. vodohos.
spoločnosť
Faktúra za okná a dvere v kult. dome na Jerichove, Fi
Krajčík, VOBA plast
Faktúra za vchodové dvere v kult. dome na Jerichove, Fi
Krajčík, VOBA plast
Faktúra za potraviny - Ondrus D. prídavky, Fi Coop Jednota
Topoľčany
Faktúra za odvoz komunálneho odpadu, Fi EKO Hunka
Chynorany
Faktúra záloha za plyn - KD Brezolupy a Jerichov, Fi SPP
Faltúra za chlór - obecný vodovod, Fi Chemicals Slovakia
Bánovce n/B.

1201104
5735057684
20121040
2121107876
7282403629

39,00 €
48,65 €
23,88 €
20,40 €
174,00 €

29.02.2012
16.02.2012
23.02.2012
21.02.2012
01.03.2012

140470212

621,71 €

29.02.2012

807576
201200063

36,34 €
35,00 €

05.03.2012
01.03.2012

120055

428,48 €

29.02.2012

11501028

88,55 €

01.03.2012

43,63 €
17,13 €
3093,75 €
403,01 €
428,48 €
174,00 €
120,72 €
38,03 €
13,42 €
15,00 €

16.03.2012
28.03.2012
16.04.2012
16.04.2012
14.04.2012
16.04.2012
13.04.2012
03.04.2012
19.04.2012
25.04.2012

82012

24,00 €

25.04.2012

20121

194,00 €

10.05.2012

7282462056

174,00 €

10.05.2012

120203

851,27 €

10.05.2012

120167

234,23 €

10.05.2012

120204

168,00 €

10.05.2012

182012

16,75 €

10.05.2012

11501107

50,32 €

10.05.2012

3738042887

39,01 €

17.05.2012

141230412

151,52 €

18.05.2012

272012

2 809,75 €

04.05.2012

462012

446,46

08.06.2012

11501218

105,60

08.06.2012

120250

424,39

08.06.2012

7307452475

174,00

08.06.2012

20120390

26,22

08.06.2012

9736054462
17050154
7445957066
1230005936
120118
7312413230
20120250
11501060
20121719
2012000088

Suma

Dátum

Tieto informácie sú zverejnené aj na webovej stránke obce Brezolupy: www.obecbrezolupy.sk, kde sú
pravidelne aktualizované a môžete si ich pozrieť.
K 10.09.2012 má obec Brezolupy na bežnom účte vo VUB banke 19 045,12 eur a na dotačnom účte vo
VÚB banke 41,61 eur.
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Mgr. Ľubica Gálisová

Hospodárenie miest, obcí a VÚC:
Ministerstvo financií hodnotí pravidelne ako hospodária mestá a obce a zahrňuje tam finančné zdravie obce
a finančnú stabilitu. Do výpočtu skóre finančného zdravia sú zahrnuté údaje za roky 2008 – 2011. Výsledné skóre môže
dosahovať hodnoty -3 až +3, pričom vyššia hodnota predstavuje lepšie finančné zdravie obce, čo znamená, že obec
zodpovedne hospodári so svojimi financiami. Naša obec bola v porovnaní s ostatnými obcami v rámci Slovenska v
celkovom skóre hodnotená + 2,4, čím sa zaradila medzi obce s výborným finančným zdravím. Celkový dlh na
obyvateľa v našej obci je 0 €, pritom v rámci Slovenska ja 157 €.
Ak by ste sa bližšie chceli dozvedieť o hodnotení, môžete si nájsť na internete: www.obce.ineko.sk

Samospráva obce

Kontrola ročnej účtovnej závierky
V mesiaci október bude na obecnom úrade vykonaná kontrola ročnej účtovnej závierky audítorkou Ing. Ďurdžovou
Evou, ktorá spočíva:
- previerka ročnej účtovnej závierky a výsledkov hospodárenia, ktorá sa vykonáva v zmysle Zákona č. 431/2002
Zb.z. o účtovníctve, účtovnej osnovy a postupov účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce
stanovenej MF SR č. 24501/2003 – 92, opatrenie MF ASR č. 1407/2003 – 92, ktorými sa ustanovujú
podrobnosti v usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto
predkladania, ako aj ostatných predpisov a nariadení na zostavenie a predloženie účtovnej závierky za
zúčtovacie obdobie.
- Oceňovanie majetku podľa Zákona č. 431/2002 Z.z.
- Odpisovanie HIM podľa Zákona č. 431/2002 Z.z. § 28, ods. 1
- Majetok obce
Súvaha:
AKTIVA (majetok)
1. Dlhodobý hmotný majetok: budovy a stavby, stroje a zariadenia, dopravné prostriedky
2. Dlhodobý finančný majetok: bežný účet, pokladňa, sociálny fond
PASÍVA (zdroje krytia)
- Fond dlhodobého hmotného majetku
- Peňažné fondy obce
- Výsledok hospodárenia
- Príjmy a výdavky
- Dlhodobé záväzky a sociálny fond
- Rozpočtové hospodárenie (rozpočet, tvorba a čerpanie rozpočtu, kontrola programového rozpočtu)
- Inventarizácia majetku obce
- Ročná závierka – súvaha ÚČ ROPOSFOV 1 – 01 a ročný prehľad aktív a pasív UČ 6 – 01
- Záverečný účet obce 2011, plnenie výdavkov a príjmov UČ RO2 – 04
- Správa hlavného kontrolóra
- Výročná správa za rok 2011, zápisnice a uznesenia
- Iné náležitosti, čo sa týkajú chodu obce, ktoré si audítorka vyžiada
Overenie sa vykonáva v zmysle Zákona SNR č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov. Cieľom
auditu je získať dostatočné množstvo audítorských dôkazov, ktoré umožnia audítorovi uskutočniť objektívne závery,
použiteľné pre zhodnotenie a vyslovenie názoru na účtovnú závierku a výsledok hospodárenia.
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Plnenie plánu kontrolnej činnosti obce za I. polrok
Vnútornú kontrola obce zabezpečuje hlavný kontrolór obce, ktorý je volený obecným zastupiteľstvom obce.
Jeho pôsobnosť je zameraná na plnenie samosprávnych funkcií s majetkom, dodržiavanie nariadení, smerníc, pokynov,
rozhodnutí, dodržiavania zákonnosti pri nakladaní s majetkom, dodržiavanie metód verejného obstarávania
a vybavovania sťažnosti. Vypracováva stanoviská k návrhu obecného rozpočtu a k návrhu záverečného účtu obce.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce na šesť rokov. Vykonáva svoju kontrolnú činnosť nezávislé a nestranne. Jeho
funkcia je nezlučiteľná s inými funkciami, ani s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce alebo člena
orgánu právnickej osobe.
Ako sme už v minulom čísle informovali, v našej obci vykonáva kontrolórku Ing. Jana Kubicová. Úlohy hlavnej
kontrolórka vyplývajú zo zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších noviel, najmä novely 369/2004 Z.z. o obecnom
zriadení.

§ 18 f
Úlohy hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,
ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci
obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred
jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do
60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s
hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným
zastupiteľstvom.
(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu
kontrolnej činnosti podľa § 18d.
(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol
poslancom alebo starostovi.
Podľa § 18 d a z 18 f tohto zákona kontrolórka v obci Brezolupy v I. polroku 2012 previedla kontrolu podľa
plánu kontrolnej činnosti:
1/ Kontrola dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce za rok 2011 v zmysle zákona č 311/2001 Z.z.
/Zákonník práce/.
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.
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5/ Stanovisko k Záverečnému účtu 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 Upozornenie občanov na skládky za miestnym ihriskom a skládky na poľnej ceste do
Miezgoviec – Vážení občania, v minulom čísle obecných novín sme Vás informovali o
uskutočnenej kontrole z obvodného úradu životného prostredia, ktorá sa zamerala na
odhalenie a následné odstránenie nelegálnych skládok v celom okrese Bánovce nad
Bebravou. Zistená nelegálna skládka bola odstránená na náklady obce. Napriek prísnemu
zákazu, ktorý vydal obecný úrad sa však znovu našli občania, ktorí vyvážajú a opäť
znečisťujú prostredie nepotrebným materiálom. Zatiaľ sme nepristihli na mieste občanov,
ktorí vytvárajú čierne skládky a znečisťujú aj naďalej životné prostredie. Chceli by sme ešte
raz požiadať občanov, aby v prípade zistenia týchto nezodpovedných osôb, nahlásili na
obecný úrad, alebo v prípade, že nechcú byť menovaní, poskytli informácie a tieto hodili do
poštovej schránky pri obecnom úrade. Tieto skládky zaťažujú obecný rozpočet a bude
sa musieť pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za komunálny odpad. Za nezodpovedných
občanov, ktorí tento odpad vyvážajú budú musieť platiť aj ostatní občania.
Ak sa pristihne občan, ktorý vyváža odpad, bude riešený pokutou v zmysle zákona.
Za pochopenie ďakujeme!
Ing. Jarmila Hrúzová

Ø Oznam obecného úradu – Obecný úrad oznamuje všetkým občanom, že v 42. týždni, podľa
počasia v dňoch 15. 10. – 20. 10. 2012 bude pristavený veľkoobjemný kontajner v Brezolupoch
a na Jerichove pri KD. Prosíme občanov, aby si dovtedy pripravili odpad okrem skla, plastov,
elektro a... odpad, ktorý do tohto odpadu nepatrí.
Ø Prísny zákaz fajčenia na verejných priestranstvách - Obecné zastupiteľstvo opätovne
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 Pozvánka do Březolúp – Starí páni z Březolúp pozývajú tých našich na odvetný zápas do
Březolúp dňa 17.08.2013. Prosíme našich futbalistov, aby si tento termín zaznačili, pretože
v družobnej obci Březolupy sa akcie plánujú rok dopredu a bolo by vhodné, aby ste si na tento
termín nič neplánovali. V tomto termíne je u nich Březolupská púť. V popoludňajších hodinách
sa odohrá futbalový zápas a po zápase bude nasledovať tanečná zábava. Okrem futbalistov,
ktorí nás budú reprezentovať vo futbale, pozývame aj našich občanov, ak majú záujem
zúčastniť sa. Všetkých Vás srdečne pozdravujú a tešia sa na odvetu.
Ø Zber šatstva – Oznamujeme občanom, že v dňoch 01.10 – 08.10.2012 bude prebiehať v našej
obci zber nepotrebného šatstva, ktoré môžete priniesť do KD do zasadačky v čase od 07,OO
hod. do 14,00 hod. Šatstvo musí byť čisté, poskladané a uložené v zaviazaných vreciach.
Organizácia „Pomocný anjel“ vopred ďakuje!!!
Ø Pozvánka na posedenie dôchodcov za III. štvrťrok - Klub dôchodcov srdečne pozýva
všetkých svojich členov na slávnostné posedenie pri príležitosti životných jubileí, ktoré sa bude
konať dňa 6. októbra 2012 o 17,00 hodine v KD.
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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 2. časť vzniku a vývoja školy v
Brezolupoch. V tomto čísle Vám chceme predstaviť ďalšie pokračovanie vývoja školy
v našej obci od roku 1936 po rok 1945.

Školský rok 1936/37
Pán učiteľ Majerčík nastúpil v októbri na vojenskú službu. Zvolená učiteľka Matilda Štrbavá z Dolných Naštíc.
Správkyňou školy sa stala Katarína Pavlenová.
Školský rok 1938/39
Škola bola zmenená na jednotriednu, nakoľko klesol počet žiakov na 49. Bolo vyhlásenie všeobecnej
mobilizácie.
24.12.1939 sa vrátil z vojenskej služby Ladislav Majerčík – miestny veliteľ Hlinkovej gardy – viazlo vyučovanie.
Žiačka Mária Pavlenová bola prijatá do dievčenského gymnázia v Žiline. Ladislav Majerčík narukoval
a zúčastnil sa poľného ťaženia v Poľsku.
Školský rok 1939/40
Škola zostala bez učiteľa. Neskôr sa vrátila učiteľka Katarína Pavlenová. Počet žiakov 44.
Neskôr v septembri sa vrátil učiteľ Majerčík a prevzal správu školy. 14. marca sa na „Vrchnici“ pálila „Vatra
slobody“, začala v obci pôsobiť Hlinkova mládež.
Školský rok 1940/41
Majerčík sa presťahoval do Kubrej pri Trenčíne, kde pôsobil ako učiteľ. V našej obci začal učiť Leonard Kasala
z Dolných Naštíc. Bola prejednávaná stavba novej školy.
Školský rok 1941/42
V tomto roku školu navštevovalo 48 žiakov. 1. septembra bola doteraz Obecná ľudová škola pretvorená na
Rímsko-katolícku ľudovú školu. V dňoch 8.- 9. júna sa konal výlet žiakov do Prievidze a Bojníc. Prvý deň
výletu si žiaci prezreli Prievidzu, potom učitelia zaobstarali nocľah v Bojniciach u mäsiara na povale v sene.
Pred spaním sa išli všetci okúpať do kúpeľov. Na druhý deň si prezreli Bojnice, zámok. Žiaci sa večerným
vlakom vrátili domov.
Školský rok 1942/43
Počet žiakov bol v tomto školskom roku 54. V tomto roku škola získala nového výpomocného učiteľa Vojtecha
Exlera. 13. septembra bola posviacka Rímsko – katolíckej ľudovej školy v Brezolupoch, zúčastnil sa aj
prezident Dr. Jozef Tiso.
20.12.1942 zomrel len 26 ročný učiteľ Leonard Kasala. 1.11. prišiel nový učiteľ František Brešťanský –
milovník ovocných stromov, stal sa aj riaditeľom školy. V decembri bol postavený kultúrny dom z bytov
riaditeľa starej školy.
Školský rok 1943/44
Školský rok sa začal až 1.10., nakoľko bola vojna a deti pomáhali rodičom. Každoročne sa začala konať
Stromková slávnosť.
Školský rok 1944/45
Rok začal až 25.9.1944, nakoľko bolo SNP. V škole boli zriadené dve triedy, lebo bolo 54 žiakov. Školská
práca bola prerušená, lebo Nemci podnikli útok na Brezolupy proti partizánom – vypálili dom Jána Číža
a cigáňov.
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Škola ani žiaci neutrpeli žiadne škody. Tento rok bol najhorším rokom pre školu a výchovu, pretože
vyučovanie bolo viackrát prerušené. Počas Veľkej noci Nemci zabrali školu a boli tu asi týždeň. 3. 4.
prechádzal cez obec front. Črepina z míny rozbila škridlu na škole. Potom postupne prechádzali rumunskí
a ruskí vojaci. Ubytovaní boli v škole. Vyučovanie pokračovalo až 14. mája.
Pokračovanie v budúcom čísle

Z kroniky vypísala Eva Drengubiaková

Mikroregión Nový Dvůr

Obec Vacenovice sa nachádza medzi Kyjovom a Hodonínom. Okolo obce sú rozsiahle zmiešané lesy,
polia, lúky a vinohrady. Národopisne patrí obec ku kyjovskému Dolňácku. V roku 2011 tu žilo 2 212
obyvateľov. Dodnes sa tu dodržuje veľké množstvo tradícii, zvykov a obradov. Vo Vacenoviciach pôsobí
niekoľko ľudových umelcov a remeselníkov, ktorých výrobky sú známe po celom kraji. Najstaršie
archeologické nálezy z okolia obce pochádzajú približne z doby 5.tisícročia p.n.l. Amatérske archeologické prieskumy v okolí
obce za posledné roky umožnili zostaviť prierez osídlením od neolitu až po prvé písomné zmienky o obci. Najväčšia hustota
zaľudnenia bola pritom doložená okolo 5. storočia p.n.l. (Kelti – osada Rúdník), ďalej v dobe Rímskej a najväčšie vôbec v dobe
Veľkomoravskej. Najstaršia písomná zmienka o Vacenoviciach je zo začiatku 13. storočia (rok 1228), podľa ktorej kráľ Přemysl
Otakar I . daroval kláštoru velehradskému 53 dedín, medzi nimi aj Vacenovice. Okolo 1560 sa vo Vacenoviciach usadili habáni,
ktorí zohrali v dejinách obce dôležitú rolu. Ich pokojný a hospodársky sa rozvíjajúci život začiatkom 17.storočia rázne ukončil vpád
Bočkajovských vojsk. Po vydaní cisárskeho patentu v roku 1622 sa museli zo zeme vysťahovať. Nálezy habánskej keramiky v obci
popisuje v knihe Lidové hrnčířství a džbánařství autor Heřman Landsfeld zo Strážnice. Nielen na jeho prácu nadväzuje archeológ
a bádateľ Jiří Pajer zo Strážnice, ktorý v roku 2005-6 objavil vo Vacenoviciach vypaľovaciu habánsku pec - unikát celoeurópskeho
významu. V roku 1848 obec podala žiadosť o zriadenie školy a hneď nasledujúci rok sa učilo v pánskej hájovni. Ale v roku 1879 už
bola vybudovaná nová škola, ktorá s rôznymi nadstavbami, údržbou a rekonštrukciami slúži dodnes.

Budova školy

Kostol z roku

V súčasnej dobe pôsobia v obci dve dychové hudby, dva mužské spevácke zbory, ženský spevácky zbor, cimbalová muzika a dve
moderní skupiny. K športovému vyžitiu slúži športový štadión s dvomi futbalovými ihriskami a krytou tribúnou a tiež
novovybudovaný hasičský areál. Medzi pravidelné spoločensko-kultúrne akcie patria plesy, súťaž mažoretiek, letné
kino, vinobranie, krojované hody, vianočné koncerty a.i. Vacenovice sú
taktiež členom Mikroregiónu Nový Dvůr. Prírodné podmienky: Z troch
strán je obec obklopená zmiešaným a listnatým lesom. Lesný masív je
vlastne súčasťou prírodnej zóny Pomoravie a okrajovou súčasťou
CHKO Biele Karpaty, Natura 2000 (vtáčia oblasť). Je taktiež
podmienkou stabilizácie naviatych pieskov, tzv. „moravskej ahary“,
ktorej časť do k. ú. Vacenovice zasahuje. Z hľadiska vodnej bilancie je
územie deficitné, väčšej súvislej vodnej plochy tu niet.
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Centrum obce s Obecným úradom

Mgr. Erika Hrebíčková

Zdroj: internet

Partnerstvo a cezhraničná spolupráca

Dňa 11. augusta 2012 sme privítali v našej obci občanov družobnej obce z Moravy – obce Březolupy. Spolu našu obec
navštívilo 40 občanov aj so starostom Ing. Petrom Kuklom.
Po príchode sme im pripravili obed v suteréne KD a Mgr. Dagmar Píšová ich informovala o histórií a súčasnosti našej obce
Brezolupy i časti Jerichov. Po obede sme navštívili miestnu časť
Jerichov, kde im občania pod vedením Ing. Kataríny Fejovej pripravili
bohaté pohostenie v KD. Po návrate z Jerichova sa uskutočnila
prehliadka obce – navštívili sme kostol, v ktorom nás pán farár, Mgr.
Miroslav Hoždora, oboznámil s históriou nášho kostola, potom sme
prešli do ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
kde si naši hostia so záujmom prezreli priestory školy a internátu. Zo
školy sme nakoniec prešli okolo parku na miestne ihrisko, kde sme
pre návštevu pripravili kultúrno – športové popoludnie.
V športe si zmerali sily „starí páni“ vo futbalovom zápase
oboch obcí. Naši futbalisti sa nedali zahanbiť a zápas vyhrali 3 : 0.
„Sláva víťazom – česť porazeným“. Starým pánom z Březolúp po skončení zápasu odovzdal predseda TJ Brezolupy, Ing. Juraj
Valach, pohár za účasť v medzinárodnom
futbalovom zápase a upomienkové darčeky.
Následne sa uskutočnila súťaž v preťahovaní
lanom a štafetová súťaž v pití piva, kde súťažili
dve 10 členné družstvá – jedno z našej obce
a jedno z obce Březolupy. Po prvom polčase
futbalového zápasu prebiehala súťaž v kopaní
pokutových kopov. Počas celého popoludnia
prebiehala aj súťaž vo varení gulášov, ktorej sa
zúčastnili aj naši hostia z Březolúp. Do súťaže
sa prihlásilo spolu 9 družstiev. Nakoľko určená
komisia skonštatovala, že všetky guláše boli chutné, nebolo
víťaza, ale ani porazeného. Všetci kuchári boli ocenení
„Radom zlatej varešky“ a kuchárskou čapicou.
Naši dôchodcovia pripravili ochutnávku koláčov
brezolupských gazdiniek a na pamiatku pre návštevu
medovníčky s erbom obce. Pre deti bol pripravený skákací
hrad, ktorý si však veľa neužili pre nepriaznivé a daždivé
počasie. Do tanca a nálady nám vyhrávala hudobná skupina
LUX a návštevníci si mohli zaspievať za doprovodu
harmonikárov. Moderátorkou podujatia bola Alena Gregušová
z rádia WOW. Hoci nám počasie neprialo, akcia sa vydarila
a návšteva odchádzala spokojná a vďačná za pekné privítanie,
pohostenie a príjemné strávené popoludnie. Už teraz sa tešia na odvetný futbalový zápas v Březolupoch.
A o tom, že sa naši hostia cítili naozaj dobre a príjemne, svedčí aj následné poďakovanie pána starostu Ing. Petra Kuklu,
ktoré v mene svojom aj v mene zúčastnených zaslal písomne našej pani starostke.

Mgr. Dagmar Píšová

Obecný úrad a TJ ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu nášho
podujatia, alebo sa podieľali na príprave a organizácií návštevy. Zároveň vyslovujeme poďakovanie
nasledujúcim sponzorom, ktorí prispeli na akciu finančnou hotovosťou, alebo vecnými darmi: Obecný úrad
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Brezolupy, Telovýchovná jednota Brezolupy, Križan Mäsko, Ing. Valach Juraj - V-Club, Jozef Janík –
Reštaurácia „u Golonku“, Juraj Valach – Herňa VIX, Stanislav Kolembus – Záhradnícke služby, JOMA
Bánovce nad Bebravou, Ján a Idka Paulenoví, Iveta Rosová, Klub dôchodcov Brezolupy, Grňo Pavol,
Brida Jozef – BRIDAS, Mgr. Raučina Vladimír, Rajnoha Rastislav – autoservis.
Vyjadrenie starostky obce k anonymným oznámeniam:
V minulom roku 15. októbra 2011 sa naši občania zúčastnili na hodoch v Březolupoch. Pri tej príležitosti sme
ich rovnako aj my pozvali do Brezolúp na deň 11. 08. 2012, kde sme im pripravili varenie gulášov spojené s futbalom
a so sprievodnými akciami. Akciu sme navrhli a spoločne pripravovali s jednotlivými zložkami obce a niektorými
občanmi a dohodli sme program akcie. Tešili sme sa na našich hostí a na príjemný deň, ktorý prebehne v duchu
priateľstva.
Nielen že nám neprialo počasie, čo však nevieme ovplyvniť, no niektorí občania Brezolúp toto podujatie opäť
využili a pripravili na tento deň ďalšie anonymné udanie. Je to už po 3 krát a vždy sú podpísaní občania z Brezolúp. Milí
„občania z Brezolúp“, čo píšete tieto spomínané anonymné oznámenia, chcem sa Vás opýtať, prečo sa schovávate za
našich občanov? Za tých občanov, ktorí sú milí, pracovití, pomáhajú pri aktivitách bez nároku na mzdu, vo voľnom
čase? Ale aj za občanov, ktorí žijú svoj pokojný život bez toho, aby niekoho urážali, ohovárali a udávali? Vy, anonymní
udavači, uvedomujete si, že poškodzujete meno ostatných občanov Brezolúp a zväzujete im ruky, aby mohli robiť
i naďalej akcie, ktoré sa dostali do povedomia široko ďaleko? Vôbec nemáte výčitky svedomia, že ste svojim počinom
nedôstojne znevážili akciu, ktorá mala byť prejavom priateľstva medzi dvomi národmi a dôkazom našej pohostinnosti?
Ak máte výhrady voči mojej osobe, verejne Vás vyzývam, riešte to zoči–voči so mnou. Neznižujte sa k takýmto
úbohostiam, ktorých sme sa stali v poslednom období opakovane svedkami a ktorými škodíte najmä tým občanom, za
ktorých sa zbabelo ukrývate.
Anonymné udávanie sa začalo v máji 2010 pred komunálnymi voľbami a pretrváva dodnes. Opakovane som
obviňovaná, že sa obohacujem okrem iného aj praním futbalových dresov a upratovaním. Čestne prehlasujem, že toto
robím už niekoľko rokov, dokonca som to robila aj v čase, keď som ešte nebola vo funkcii starostky obce. Či už to bolo
za predsedu TJ p. Kolembusa, p. Grňu a teraz Ing. Valacha. Bez nároku na mzdu periem dresy, upratujem a nielen ja,
ale v minulých rokoch to robila p. Mačasová Daniela, ktorá túto prácu vykonávala počas mojej neprítomnosti a p.
Lásková, ktorá perie dresy žiakom aj „A“ mužstvu a taktiež vypomáha pri upratovaní. Dresy prala aj p. Pialová, v čase,
keď pracovala na obecnom úrade na aktivačných prácach. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti na aktivačných prácach
nepracuje nikto, musíme to robiť my. Alebo si snáď myslíte, že tie dresy netreba prať? Či si dokonca myslíte, že sa to
spraví samé? Alebo to chcete robiť VY? Nech sa páči, stačí povedať. Nie je potrebné o to žiadať anonymným listom.
Ďalšie udanie prišlo na Ženáčsky ples. Opäť bolo namierené na moju osobu a na predsedu TJ Ing. Valacha.
Následne na výročnej schôdzi TJ v mesiaci január 2012 sa výbor TJ vzdal činnosti a ponúkol miesto vo výbore trom
osloveným občanom, ktorí boli prítomní na schôdzi. Títo to odmietli a od ostatných členov a hostí nebol vznesený
žiadny ďalší návrh na nový výbor. Neprebehli žiadne nové voľby, výbor TJ teda pracuje vo svojom zložení ďalej. Každý
má šancu sa realizovať. Tí, ktorí vo výbore aktívne pracujú, vedia najlepšie, čo táto práca obnáša. Koľko starosti
a obetavosti vo svojom voľnom čase vyžaduje. Čo to pre svoju zaslepenosť nevidíte? Financie do kasy netečú samé,
viete Vy vôbec čo to obnáša, aby sa futbal ako tak udržal nad vodou? Koľko námahy stojí zohnať aké také euro
navyše? Sponzori nám pomáhajú ako sa len dá, za čo im patrí nesmierna vďaka, ale to predsa nemôže stačiť. Keby
ste si toto všetko dokázali uvedomiť, nikdy by ste tak úboho neklesli a neznížili by ste sa k takým činom, len pre to, aby
ste pre zaslepenú nenávisť voči jednému, či dvom ľuďom vedome škodili ostatným spoluobčanom.
Hrniec trpezlivosti však prekypel, tak Vám oznamujem že bolo z mojej strany dňa 14.08.201 podané trestné
oznámenie na neznámeho páchateľa podľa Zákona SNR č. 372/1990 Zb. na deň 11.08.2012. Opäť prehlasujem, že
anonymné oznámenia sa nezakladajú na pravde. Chcem sa však opýtať „anonymných občanov“, či sa náhodou práve
oni nedržia hesla: „PODĽA SEBA, SÚDIM TEBA“ ?
Na záver však chcem ešte raz poďakovať sponzorom, všetkým občanom, organizáciám, ktorí pomohli pri
zabezpečovaní a realizácii tejto akcie. Napriek mnohým snahám neprajníkov, akcia bola hodnotená na vysokej úrovni
nielen našimi hosťami z Březolup, ale aj našimi občanmi a návštevníkmi zo širokého okolia. Sme radi, že obrovskú
snahu a zodpovedný prístup týchto ľudí neznevážilo konanie niektorých občanov Brezolúp, ktorí sa snažili túto akciu
zdiskreditovať.
Ing. Jarmila Hrúzová
Stanovisko Klubu dôchodcov
V auguste sme privítali priateľov z obce Březolupy. Aj náš Klub dôchodcov sa snažil prispieť
k dôstojnému priebehu akcie. Ako spomienku na návštevu našej obce sme si pre našich hostí
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pripravili vyzdobené medovníkové srdiečka aj s erbom našej obce. Pohostili sme ich domácimi koláčmi, ktoré mali veľký
úspech. No našli sa občania, ktorí sa snažili „pozvaním“ rôznych kontrol akciu zmariť. Tak sme sa preslávili aj za
hranicami Slovenska, že aj takýchto občanov máme v našej obci a veľmi sme sa za nich hanbili. Napriek neprajníkom
sa akcia vydarila a tešíme sa na ďalšiu.
Klub dôchodcov

T e l o v ý c h o v n á j e d n o t a „Partizán“
Futbalová sezóna 2012/2013
čerpané z internetovej stránky: www.oblfzprievidza.sk
5. augusta 2012 začala futbalová sezóna 2012/2013.

V tejto sezóne nám odišiel tréner p. Dubný, preto sme museli ihneď túto situáciu
riešiť a vybaviť nového trénera. Po hľadaní sme nakoniec podpísali zmluvu s p.
Gajdošom, ktorému chceme aj touto cestou poďakovať za doterajšiu prácu, za vybavenie teplákových
súprav, ako aj našim hráčom. Blahoželáme futbalistom A družstvu za doterajší úspech, ktorý dosiahli po 8. kole,
neprehrali zatiaľ ani jeden zápas a sú umiestnení na I. mieste s počtom bodov 20 a so skóre 16 : 5. Veľmi nás to
teší. Hoci vieme, že každá séria raz končí, budeme aj naďalej držať našim chlapcom palce a podporovať ich v ďalšom futbalovom
zápolení, aj napriek tej situácií, ktorá sa valí na moju hlavu i na adresu p. starostky.
Veľmi pekne by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí to myslia nielen s brezolupským futbalom vážne, ale aj s inými
akciami poriadanými v našej obci. Bez týchto akcií by futbal nemohol existovať, nakoľko od futbalového zväzu žiadne financie
nedostaneme. Nebyť obecného úradu, p. Jozefa Janíka, ktorí zabezpečuje občerstvenie pre hráčov a fanúšikov
a zopár podnikateľov, by situácia s futbalom bola kritická.
Nesmieme zabúdať aj na našich žiakov a poďakovanie patrí trénerom p. Mikušovi, Grňovi, ako
i rodinám Čížovej, Láskovej, Kolembusovej, p. Bartekovi a Jandákovi, ale i ďalším, ktorí sa bezplatne starajú
o mužstvo žiakov, alebo pre našich futbalistov – žiakov upečú zákusok, prípadne koláč, ktorý im po zápase
dobre padne. Žiaci majú svoj fond, ktorý si zabezpečili vďaka brigáde pod vedením Ing. Ctibora Hrúza. Tento
fond spravuje p. Lásková Jaroslava, z ktorého sa kupuje žiakom občerstvenie po zápasoch. Veľké poďakovanie patrí aj p.
starostke, ktorá zabezpečuje úpravu objektov miestneho ihriska, ako aj pranie dresov, pri ktorom jej pomáhajú p. Lásková
a v minulosti p. Mačasová. Ak si niekto myslí, že sa tu niekto obohacuje, nech príde osobne, alebo so svojou podporou
„brezolupských občanov“ a nech si skúsia ako je to pracovať vo výbore TJ a najmä vtedy, keď sa snažíte a niekto vám hádže
horiace polená pod nohy. Všetko, čo okolo futbalu a akcií robíme, robíme to pre naše deti a mládež, futbalistov A mužstva, a to
bez nároku na odmenu, a nie ako si niekto myslí. Bol som nútený podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za
ohováranie. Veľmi by som bol rád, keby tento neznámy, ktorý sa skrýva za skupinu občanov Brezolúp vyšiel

z anonymity a prišiel si vydiskutovať všetky problémy, ktoré ho ťažia!
V nasledujúcich riadkoch Vám dávame na vedomie výsledky zápasov našich družstiev, termíny jesenných
zápasov a strelcov gólov.
Rigler Ivan
4
Plášek Miroslav 1
Tabuľka výsledkov a rozpis zápasov
Mačas Pavol 3
Morávek Peter
1
I. trieda PE, BN A družstvo
05.08.2012 Brezolupy – Rybany
2:0
Mačas Michal 3
Kušnier Peter
1
12.08.2012 Miezgovce – Brezolupy
0:2
Kajaba Peter 2
Rosa Radovan
1
19.08.2012 Brezolupy – Biskupice
2:1
26.08.2012 Nadlice – Brezolupy
1:2
Tabuľka výsledkov a rozpis zápasov
02.09.2012 Brezolupy – Zlatníky
3:0
III. trieda žiaci BN
09.09.2012 Malá Hradná – Brezolupy 1 : 3
25.08.2012 Ruskovce – Brezolupy
7:0
16.09.2012 Brezolupy – Kolačno
1:1
01.09.2012 Brezolupy – Biskupice
0:6
23.09.2012 Hradište – Brezolupy
1:1
08.09.2012 Uhrovec – Brezolupy
28 : 0
15.09.2012 Brezolupy – Dežerice
0:7
Rozpis ďalších zápasov jesennej sezóny:
30.09.2012 Brezolupy – Krásna Ves
19.09.2012 Brezolupy – Rybany
0 : 11
07.10.2012 Dolné Naštice – Brezolupy
22.09.2012 Pravotice – Brezolupy
15 : 0
14.10.2012 Brezolupy – Pravotice
21.10.2012 Brezolupy – Dvorec
Rozpis ďalších zápasov
28.10.2012
Livinské Opatovce – Brezolupy
jesennej sezóny:
29.09.2012
Brezolupy –
Zlatníky
Strelci gólov v 1. až 7. kole:
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06.10.2012
13.10.2012
20.10.2012
27.10.2012

Dvorec – Brezolupy
Brezolupy – Krásna Ves
Dolné Naštice – Brezolupy
Podlužany – Brezolupy
Ing. Juraj Valach

Bol
som od začiatku zázračným dieťaťom.
Všetci o mne už od detstva hovorili, že to bude hotový
zázrak, ak sa niečo zo mňa stane.
Paul Cézanne
Skončili sa prázdniny a opäť sa 1. septembra začal nový školský rok.
Vyučovanie začalo 3. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho
kalendárneho roka. Člení sa na obdobie školského vyučovania, po ktorého
skončení nasleduje obdobie školských prázdnin. Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna
príslušného kalendárneho roka; po ňom nasledujúce obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31.
augusta príslušného kalendárneho roka.

Termíny školských prázdnin na školský rok 2012/2013
Posledný deň
vyučovania
pred začiatkom
prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

30. október 2012
(utorok)

31. október –
2. november 2012

5. november 2012
(pondelok)

VIANOČNÉ

21. december 2012
(piatok)

24. december 2012 –
7. január 2013

8. január 2013
(utorok)

POLROČNÉ

31. január 2013
(štvrtok)

1. február 2013
(piatok)

4. február 2013
(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

15. február 2013
(piatok)

18. február –
22. február 2013

25. február 2013
(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský
kraj, Trenčiansky kraj

22. február 2013
(piatok)

25. február –
1. marec 2013

4. marec 2013
(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky
kraj, Trnavský kraj

1. marec 2013
(piatok)

4. marec –
8. marec 2013

11. marec 2013
(pondelok)

27. marec 2013
(streda)

28. marec –
2. apríl 2013

3. apríl 2013
(streda)

28. jún 2013
(piatok)

1. júl –
30. august 2013

2. september 2013
(pondelok)

PRÁZDNINY

JESENNÉ

JARNÉ

VEĽKONOČNÉ
LETNÉ

Po dňoch u starých rodičov, pobytov pri mori alebo v horách, po dňoch v letných
táboroch alebo chvíľ, ktoré môže poskytnúť len bezstarostné leto, stretávame sa spolu znova
pred školskou bránou. Dva mesiace prázdnin plné zážitkov, sladkého „ničnerobenie“, prešli do
spomienok. Načerpali ste nové sily, aby ste sa mohli venovať tomu, čo vás v škole každoročne
čaká – vyzbrojiť sa vedomosťami a zručnosťami, poznávať nové pravidlá a zásady, ktorými sa
budete riadiť v živote. Začiatok školského roka je dobrým dôvodom na to, aby sme spoločne
začali prácu, ktorá má zmysel a bez ktorej by sa celá naša spoločnosť nemohla hýbať dopredu.
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Asi nemusím ani pripomínať aký význam má vzdelanie pre mladých ľudí v dnešných časoch, kedy svet naokolo a život
v ňom akosi samozrejme očakáva schopných, vzdelaných a zorientovaných ľudí, ktorý celkom
prirodzene ovládajú počítač i cudzie reči, jedným slovom úspešných. Tiež vás nejdem nudiť
tvrdením, že cesta k tomuto úspechu nie je ľahká. Všetci vieme, že niekomu ide učenie ľahšie,
inému pomalšie, ale asi sa zhodneme na tom, že pre každého je vzdelanie dôležité
a u každého začína prvým krokom. Veľmi by som si priala, aby každý jeden zo žiakov našej
mestskej školy po dnešnom prechode cez školskú bránu dostal jednu tabletku „školychtíča“,
ktorého účinky by nevypršali najmenej do júla budúceho roku. K tomu pomyselnému prvému
kroku vykročme pravou nohou, v ústrety novému školskému roku, ktorý poskytuje opäť novú šancu! Čaká Vás 10
mesiacov snaženia, driny a prekonávania ťažkostí, ale verím, že bude viac radosti z vašej práce, nových priateľstiev
a zábavy, a dúfam, že hlavne nepôjde o premárnených 10 mesiacov. Viem, aj z vlastnej skúsenosti, že začínať nový
školský rok nebolo vždy ťažké. Pokiaľ si znovu zvyknete ráno vstávať, nabehnúť na istý režim dňa, môžete to vnímať
ako nepríjemnú povinnosť. Keď však v škole znovu nájdete svojich priateľov a dobrých spolužiakov a super učiteľov,
budete sa na každý nový deň do školy priam tešiť.
Máte skvelých učiteľov, ktorí sú vždy pripravení podať vám v pravej chvíli pomocnú ruku, dobrú radu či riešenie.
Snažte sa aj v tomto školskom roku nesklamať ich dôveru, ale poskytnúť im čo najviac radosti svojou snahou v učení.
Zvlášť chcem osloviť najmenších žiakov z našej obce, ktorí idú do školy a zasadnú do školských lavíc prvýkrát
– našich prvákov: Hudecová Dominika, Klačko Šimon, Kolembus Šimon, Kováč Adrián, Lehocký Lukáš, Šarina
Jakub a Ďurčová Ešli. Vitajte, naši milí prváci! Očakávate, že v škole vás učitelia naučia čítať, písať, počítať
a rozumieť množstvu vecí, ktoré vám dospelí nehovorili, lebo ste boli ešte malí. Toto je váš krok do budúcnosti, čo je
miesto, kde budete tráviť zvyšok svojho života. Každodenné skvelé výkony v škole sú ako tehly, z ktorých si staviate
budúcnosť. Keď budete neúnavne klásť tehlu za tehlou, cieľavedome postupovať vyššie a vyššie, nakoniec si postavíte
schodište vedúce až na vrchol. Musím vám povedať, že výťah je mimo prevádzky a po schodisku budete musieť
poctivo vyšliapať peši. Želám vám, aby sa vaše očakávania splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby sa vám vaša pani
učiteľka páčila, aby ste si ju obľúbili a aby vám prvé nadšenie a vzrušenie zo školy vydržalo celých deväť rokov.
Keď teda vy dnes znovu po prázdninách sadáte do školských lavíc, urobte si predsavzatie, aby ste počas tohto
roka boli lepší ako ten predchádzajúci. Nie iba kvôli známkam a lepším výsledkom, ale práve kvôli tomu, aby sa vaše
sny, ktoré o svojom budúcom povolaní z času načas snívate, aby sa aj naplnili. Bez učenia a bez istej disciplíny a aj
prísnosti voči sebe to ale nepôjde.
Aj žiaci ostatných ročníkov majú svoje očakávania. Očakávate, že sa stretnete v škole so svojimi spolužiakmi, že
budete mať nové predmety, nových učiteľov. Alebo, že vám školský rok rýchlo ubehne,
že pôjdete na výlety a exkurzie, že budete mať veľa nových zážitkov, na ktoré sa
spomína celý život. Milí žiaci, želám vám, aby ste našli správnu mieru medzi učením
a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Iba tak budete mať radosť sami zo seba
a radosť vašich blízkych vám určite tiež príde vhod. Usilujte sa sami svojim dobrým
správaním, tvorivosťou a aktivitou urobiť si zo školy svoju srdcovú záležitosť.
Milí rodičia, aj vy ste učitelia. Vytvorte svojim deťom podnetné prostredie plné lásky,
v ktorom zlosť a nenávisť nemajú svoje miesto. Prostredie, kde vládne porozumenie, istota. Toto bude dobrým
predpokladom pre vysokú výkonnosť vašich detí v škole. Škola, žiaci a učitelia svojimi výsledkami reprezentujú seba,
ale aj svoju obec. Každý deň v škole nech je pre vás veľkým zážitkom, a prajem vám, aby ste sa tam cítili ako
v milujúcej rodine. Nezabúdajte, že ak budete dobým príkladom pre svojich spolužiakov i kamarátov, usilovní v konaní
dobra ale i v učení, budete prežívať krásne detstvo.
Vám, vážení rodičia, pribudnú ďalšie povinnosti. Viacerí ste dnes po prvýkrát priviedli svoje dieťa do školy.
Určite si kladiete otázky, ako to v tej škole bude, ako to vaše dieťa zvládne. Odpoveď na ne vám dá dieťa a čas.
Nezabúdajte, že dieťa ste dostali ako dar, o ktorý sa treba starať. Usilujte sa svojmu dieťaťu sprítomňovať Božiu
lásku, pomáhajte mu modlitbou, proste zaň, aby milovalo pána Boha i ľudí, aby sa správne rozhodovalo. Potrebuje aj
naďalej lásku, starostlivosť, ochranu a trpezlivosť, ako aj pokojné domáce zázemie. Ubezpečujem vás, že týmto
spôsobom najlepšie pomôžete k rozvoju i rastu svojho dieťaťa.
Redakcia obecných novín, ale i obecný úrad praje všetkým deťom, aby mali okolo seba
veľa ľudí, ktorí na vás budú mať čas a budú vás chápať.
Prajeme vám žiakom
základných škôl a študentom stredných a vysokých škôl veľa
chuti,
múdrosti
a energie do vášho štúdia, aby ste spoločne, a pravou nohou,
vstúpili do nového
školského roka 2012/2013.
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Nie je na svete väčší zázrak, než dieťa.
Nie je nič čistejšieho, než jeho oči.
Nie je nič sladšieho než jeho úsmev.
Nie je nič krutejšieho, než spôsobiť deťom bolesť.

Zdroj: internet

Mgr. Dagmar Píšová

Rok 2012
Naši jubilanti:
Plášková Mária
Chlpeková Mária
Raganová Marta
Kováčiková Zdena
Valachová Elena
Vlnka Peter
Potužáková Mária
Brida Jozef
Bridová Elena
Zwiasová Naďa
Oršulová Elena

90
80
70
70
65
65
60
50
50
50
50

21. 08.
19. 09.
08. 07.
23. 09.
13. 09.
14. 07.
21. 09.
30. 07.
01. 07.
06. 07.
31. 08.

Srdečne blahoželáme!
Nech pre Vás vždy slnko svieti jubilanti naši milí,
to Vám prajú všetci v tejto krásnej chvíli.
Aby Vám Vaše šediny dávali dlho silu,
túžime navždy predĺžiť slávnostnú túto chvíľu!

Bola svadba, ona stála tíško vedľa neho,
siahajúc mu po ramená.
Na tácke ležali dva snubné prstene.
Povedali – áno, to najvážnejšie slovo,
Tak trochu dojatí zapísali svoje mená
do veľkej knihy.
Dňa 24. augusta sa dožili
jubilea – 60 rokov
spoločného života naši občania Amália a Ján Valachoví.
obecného úradu a redakcie obecných novín im srdečne
a prajeme do ďalších spoločných rokov ešte veľa zdravia,

prekrásneho
V mene
blahoželáme
šťastia a lásky.
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Želáme Vám, aby ste v zdraví ešte dlhé roky užívali plody svojej práce, obklopení láskou
a priazňou svojich najbližších. Nech sú i ďalšie kroky Vášho spoločného života sprevádzané pevným
zdravím, vzájomným porozumením a úprimnou láskou.

Dňa 19. júla 2012 nás navždy opustil náš spoluobčan
Jaroslav Kšiňan vo veku 66 rokov
Česť jeho pamiatke!

Rady a recepty pre gazdinky
Domáci kečup
Suroviny: 1 kg paradajok, 1/2 kg jabĺk, 1/4 kg cibule, 4 strúčiky cesnaku, 20 dkg
kryštálového cukru, 6 ks nového korenia (guľôčok), 4 ks klinčekov (4 tyčinky klinčeky),
4 ks bobkového listu (4 listy), 3 kávové lyžičky soli, 1 kávová lyžička červenej sladkej
papriky
Postup: Všetko spolu rozvaríme a varíme aspoň 30 minút. Rozvarenú masu poriadne
rozmixujeme a prepasírujeme cez sitko (podľa veľkosti dierok sitka bude kečup hustý,
alebo riedky = pre riedky kečup môžeme použiť aj gázu). Precedený kečup nalejeme do vopred dôkladne umytých
pohárov, alebo fliaš a sterilizujeme asi 30 min. Ak chceme pikantný kečup, pridáme do celej masy feferóny, alebo chilli
papričky podľa chuti. Ak chceme kečup sladký a vhodný pre malé deti, pridáme viac cukru.
Zdroj: internet

Nálevy na šaláty:

Šaláty sú pre svoju relatívne veľkú výživnú hodnotu a bohatý obsah vitamínov neodmysliteľnou súčasťou racionálnej
výživy. Pripisujú im liečivé účinky, najmä, keď sa pripravujú z viacerých prísad a vhodne sa ochutia. Treba ich koreniť
veľmi mierne, aby sa nepotlačila chuť a aróma rozličných druhov zeleniny. Opatrne zaobchádzajme aj s octom, ale
odvážnejšie s olejom, aby sa lepšie uplatnili vitamíny. Bohato používajme pažítku, zelenú petržlenovú vňať, zelenú vňať
mladej cibuľky, zelerovú vňať, kôpor. Nimi sa šaláty najvhodnejšie ochucujú, okrem toho používame mleté korenie
a roztlačený cesnak. Na surové šaláty nepoužívajme iba osladenú, osolenú a octom ochutenú vodu. Vhodnejšie sú
nálevy, tzv. dressingy. Za základ môžeme použiť jogurt, prípadne kyslú smotanu s majonézou. Takto je šalát ľahší
a chutnejší. Potom už pridáme iba soľ, biele korenie, horčicu, citrónovú šťavu, kečup, alebo špeciálne koreniny na
šaláty.
Z majonézy môžeme pripraviť rôzne nálevy:
§ Ružovú majonézu dostaneme, keď do základu pridáme aj kečup.
§ K mäsovým šalátom sa výborne hodí majonéza s chrenom, ktorý nastrúhame spolu s jabĺčkom.
§ Pažítkový nálev si urobíme tak, že do majonézy nakrájame na tvrdo uvarené vajíčka, primiešame smotanu
a horčicu.
§ Príprava šalátu zo zelenej papriky, uhoriek, húb, mrkvy, zemiakov a karfiolu si žiada, aby sme ho nechali
v chladničke stáť aspoň dve hodiny, lebo len vtedy „dozreje“.
§ Šalát z paradajok alebo zeleného šalátu zhotovujeme tesne pred podávaním – inak by paradajky zmäkli a šalát
zvädol.
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Oprava: Redakcia obecných novín sa ospravedlňuje za chyby, ktoré sa nedopatrením dostali do
predchádzajúceho čísla. Osobne sa ospravedlňujeme p. Ivanovi Čížovi za nesprávny názov
firmy. Správny názov firmy je „TRANS – BAN“.
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. Juraj
Valach, za Klub dôchodcov Anna Jandáková, Mgr. Ľubica Gálisová, Ing. Jana Kubicová
Počet výtlačkov: 175
Cena: nepredajné
Texty neprešli jazykovou úpravou.
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