občasník obce Brezovička
Nový rok v plnom prúde
Rok 2014 je už v riadnom zábehu. Predsavzatia,, ktoré si mnohí dávali na jeho prahu,
prahu možno
zovšedneli, vybledli a pomaly sa ich záväznosť
záväznos vytráca. A možno
ožno práve teraz naberajú na sile
a dôležitosti. Aj vy ste si azda nejaký ten záväzok dali a teraz sa viac čii menej úspešne pokúšate o jeho
naplnenie? Jedna známa herečka
čka na otázku, či si zvykne dávať nejaké predsavzatie, odpovedala jasne,
že nemá vo zvyku začínaťť nový rok takýmto spôsobom. Napriek tomu možno považova
považovať každý dobre
mienený záväzok za veľmi
ľmi vhodný prostriedok ako skvalitni
skvalitniť svoj život. Stopka fajčeniu
faj
a alkoholu
vedie rebríček najčastejších
astejších novoro
novoročných sľubov.
ubov. Akým predsavzatím si môžeme skvalitni
skvalitniť život
v našej obci? A potrebujeme si ho vôbec skvalitniť?
skvalitni ? Myslím, že vždy je tu priestor na zlepšovanie
našich medziľudských vzťahov,
ťahov, lebo práve vzťahy
vz
vo veľkej
kej miere vytvárajú celkový
celko obraz našich
obcí. Ak si navzájom vychádzame v ústrety a dokážeme si pomáhať,, tak práve vtedy sa v našich
obciach rozvíja vzájomná spolupatričnosť,
spolupatri
úcta a pokoj. Denne vidíme v správach, koľko
nedorozumení, hádok, sporov, ba aj slovných či fyzických útokov sa deje v nejednom meste či dedine
na Slovensku i vo svete. Z čoho
č
pramení toľko
ko nepríjemných konfrontácií? Dôvod je jasný,
neschopnosť rozumnej a plodnej komunikácie, nedostatok spoločenského
spolo enského taktu, neochota ustúpiť
ustúpi zo
svojej pozície aj napriek poznaniu, že nie je správna a opodstatnená. Za enormným nárastom
medziľudského
udského iskrenia však stojí aj sebectvo a hľadanie
adanie vlastného prospechu za každú cenu. Je na
nás, ako bude vyzerať tvár našich obcí a miest. Verme, že aj v našej dedinke, obkolesenej nádherným
vencom lesa, sa nám bude žiťť dobre a spokojne. K tomu nech nám Pán Boh pomáha, aby sme mali
srdcia vždy otvorené pre potreby našich blížnych a neustále hľadali
adali cesty porozumenia a lásky, aby
sme kráčali životom v poznaní a dodržiavaní Božích prikázaní, ktoré človeka nijako nezväzujú, ale
práve naopak dávajú mu poznať skutočnú slobodu v zodpovednosti za seba a blížnych. Takže, ešte
raz si zaželajme pokojný a požehnaný čas naplnený tvorivými počinmi a konštruktívnym dialógom,
ktorý bude viesť k verejnoprospešným
jnoprospešným rozhodnutiam.
/ kp /

Z aktivít v našej obci
Stavebné a rekonštrukčné
čné práce ... Počas minuloročného
ného leta a jesene sa pristúpilo aj v našej obci k
renovácii sakrálnej pamiatky - kaplnky sv. Jána Nepomuckého. Nachádza sa v strede
strede obce a je už dlhé
desaťročia neoddeliteľnou súčasť
časťou kultúrneho a duchovného diania. Možno ju vnímať
vníma ako kúsok
duchovna vo víre každodennosti, presýtenej častým
astým strachom o zajtrajšok a neistotou z budúcnosti. Sv.
Ján Nepomucký je ochrancom pred živelnými
živelnými pohromami a v minulosti mu bolo zasvätených mnoho
kaplniek. Na rekonštrukcii tej našej sa podieľal
podie
miestny podnikateľ p. Roman Švec v spolupráci s
občanmi. Chceme im poďakovať
ďakovať za pomoc pri záchrane pamiatky, ktorá má svoje osobité miesto v
našich srdciach. V tom istom období prebiehala aj výstavba novej autobusovej zastávky tiež pod
stavebným dozorom podnikateľa p. Romana Šveca.
Šveca V obci sa postupne rekonštruuje aj Materská

škola. Doteraz bola vymenená strešná krytina, ktorú zabezpečila a osadila firma spomínaného
podnikateľa. V opravách sa bude pokračovať počas jarných prázdnin.

Z kultúrnych podujatí ... V októbri minulého roku vystúpili deti z našej Materskej školy a folklóristi
súboru Smrekovica z Vyšného Slavkova v programe pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

Stretnutie jubilantov a privítanie detí do života ... V našej obci sa v nedeľu, 2. februára,
uskutočnilo kultúrne podujatie venované ako darček všetkým tým, ktorí sa v minulom roku dožili
okrúhleho výročia alebo privítali vo svojej rodine nového člena. Nezabudlo sa ani na najstarších
obyvateľov obce – pána Imricha Dulina / 94 rokov / a pani Annu Mašlejovú / 94 rokov /. Taktiež
patrili gratulácie aj manželom, ktorí si pripomenuli 25. výročie spoločného života. V programe
vystúpili deti a mládež našej obce, ochotníci z J. Vole a tiež Mažoretky pod vedením Mgr. K.
Janíčkovej. O hudobný sprievod ľudových piesní sa postaral Mgr. R. Duda a V. Polomská.

Z plánu činností v tomto roku ... V marci bude prebiehať výstavba jednej z dvoch nových trafostaníc
z dôvodu nedostatočnej elektrickej siete. Trafostanica bude vybudovaná pri požiarnej zbrojnici.
Výstavbu bude zabezpečovať Východoslovenská distribučná, a.s..

V tomto roku nás čaká aj oslava 50. výročia založenia športového futbalového klubu TJ Sokol.
Už teraz sa začína s postupnými prípravami na toto podujatie. V prvom marcovom týždni
bude pokračovať ďalšia etapa obnovy Materskej školy v spolupráci s projektom študentov
gymnázia v Lipanoch v oblasti aplikovanej ekonómie. V obci by sa mal konať aj odber krvi.
Výzva ... Vážení občania, chceme vás osloviť s výzvou, aby ste sa zapojili do projektu
vytvorenia stálej výstavy, ktorá by dokumentovala históriu našej obce formou starších
fotografií. Preto vás prosíme, ak máte doma nejaké fotografie, ktorými by ste chceli prispieť
do tohto projektu, tak ich môžete priniesť v obálke s vaším menom a adresou na Obecný úrad
v Brezovičke vždy počas pracovných dní. Je dôležité, aby ste na každú fotografiu dozadu
napísali rok a udalosť, ktorú fotografia znázorňuje. Zber fotografií potrvá do konca marca
2014. Vaše fotografie vám budú po technickom spracovaní vrátené. Aké fotografie môžete
doniesť? - z rodinných slávností, z duchovných a kultúrnych podujatí v obci a v rodinách, z
prác na poli, v domácnosti a okolo gazdovstva, zo školy, z výletov konaných obcou alebo
farnosťou, zo športovej najmä futbalovej činnosti v našej obci, z bežného života, z hasičských
súťaží, z rôznych prírodných živlov, z čias pôsobenia barónky v našej obci, zo svetovej vojny,
zo základnej vojenskej služby, z rôznych prác na zveľaďovaní našej obce v minulosti, z
príchodu biskupa, z primícií a pod. Fotografie môžu pochádzať z dávnejšej minulosti, ale aj z
neskorších čias. Už dopredu vám chceme poďakovať za ochotu a záujem podieľať sa na
príprave tejto výstavy.
Od 3. marca začína výber poplatku za tuhý komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a daň za
psa. Občania, ktorí sú držiteľmi Jánskeho plakety si môžu uplatniť nárok na zníženie poplatku
za TKO. Splatnosti: daň za psa do 31.1.2014, poplatok za TKO do 31.5.2014 a daň
z nehnuteľnosti do 31.8.2014.
Otázka – odpoveď ... Čo vám chýba v našej obci, čo by ste uvítali? Keďže rád športujem,
tak mi chyba viac možností rozvoja športových aktivít. Ihrisko je síce fajn, ale je na ňom často
mŕtvo a také multifunkčné ihrisko by snáď nejaké tie deti možno prinútilo vstať od TV a PC a
zašportovať si. Je to zrejme drahšia investícia, ale poznám menšie obce, ktoré ho majú. –
Uvítal by som sfunkčnenie našej knižnice. – Viac aktivít pre dôchodcov, možno zriadenie
Klubu dôchodcov.

