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Editoriál
Často sa azda aj Vy pýtate len tak seba samých, čo by som mohol urobiť pre
obec, v ktorej žijem. Možností, ako sa zapojiť do diania v našich obciach, je
viacero. V mnohých dedinách sa konajú kultúrne, športové i spoločenské
podujatia. Každá ruka, každý nápad a záujem sa cení. Sociálny a komunitný
rozmer podujatí je naozaj nesporný. Nejde iba o podujatie pre podujatie, za
jeho tvorbou treba hľadať hodiny príprav a vzájomných rozhovorov a jeho
samotný priebeh by mal ešte viac rozvíjať vzťahy medzi nami. Aj mesiac
apríl, keď príroda ožíva rozkvitnutou a voňavou nádherou a počasie láka
k prechádzke, je vhodnou príležitosťou na rôzne občianske aktivity.
Vykročením do prírody akoby vstupujeme do bezplatného „supermarketu
vôní“. „Národným športom“ v mnohých obciach je však vytváranie divokých
čiernych skládok. Pohľad na takéto „ľudské dielka ľahostajnosti voči prírode“
je naozaj na veľké zamyslenie. Aktom ľudskosti sa tak môžu stať
organizované brigády pri zveľaďovaní obcí, miest či brehov potokov,
napríklad aj v rámci projektu 72 hodín, ktorý je zameraný na dobrovoľníctvo.
Skutkom záujmu o kultúrnosť prostredia sa môže stať aj rekonštrukcia
obecných budov, aká sa konala v našej Materskej škole, či oprava sakrálnych
pamiatok. Iným skutkom ľudskosti je darovanie krvi, ktoré prebiehalo
začiatkom apríla v susednej obci Brezovici a dočítate sa o ňom v tomto vydaní

našich novín. Takže záleží od nás samých, či a ako priložíme ruku k dielu
zvanému - Naša obec.
Požehnané a pokojné veľkonočné sviatky si zaželajme navzájom.

/ kp /

Opýtali sme sa aj za Vás ... z rozhovoru s našou pani starostkou
Ako hodnotíte svoje doterajšie pôsobenie?
Keď som nastúpila do funkcie starostky obce, mala som veľa plánov ako
pomôcť ľuďom zlepšiť kvalitu ich života. Mala som program, ktorý som
chcela počas 4 rokov splniť. Avšak človek mieni a Pán Boh mení. Bolo to tak
aj v tomto prípade. Po splatení úveru v decembri 2012 sme sa mohli pustiť do
investičnej činnosti – výstavba autobusovej zastávky; rekonštrukcia strechy
materskej školy, ktorá bola v havarijnom stave a boli sme nútení konať rýchlo;
vymaľovanie a rekonštrukcia strechy kaplnky; kúrenie v budove obecného
úradu, resp. kultúrneho domu; vnútorné úpravy v sále a kuchyni kultúrneho
domu, čiastočná rekonštrukcia materskej školy... Myslím si, že sa urobil kus
dobrej práce. Popritom sme nezabudli ani na kultúrne podujatia pre všetkých
občanov (deň matiek; deň detí; deň úcty k starším; stretnutie jubilantov).
Riadim sa myšlienkou, že kto nič nerobí – nič nepokazí a kto sa snaží niečo
vytvoriť, vybudovať – robí aj chyby.
Čo znamená pre Vás byť starostom? Starosta a kňaz sú dva vztyčné body
v obci a ak nie je niečo v obci v poriadku – „odnesie“ si to buď starosta alebo
kňaz. Preto práca starostky pre mňa znamená službu a veľkú zodpovednosť za
chod obce. Snažím sa ľuďom, v rámci možností či je piatok a či sviatok,
pomáhať.
Čo by ste odkázali obyvateľom našej obce? Život v obci je hlavne
o vzťahoch v nej. Preto buďme k sebe úprimní, trpezliví a majme otvorené
srdce aj pre chyby, ktoré dostal do vienka každý jeden z nás.
Byť starostkou je iste náročné, no aj pekné povolanie, čo vám dalo a čo
možno vzalo?
Ak by som mala byť konkrétna, nestačilo by mi miesto v týchto Hamborských
novinkách, a preto vo všeobecnosti spomeniem len to, že práca starostky mi

dala možnosť stretnúť a lepšie sa spoznať so zaujímavými ľuďmi ako z našej
obce, tak aj z okolitých obcí. A čo mi vzala? Možno za všetko stačí povedať:
„ČAS.“ Naša práca (starostov, starostiek, primátorov, primátoriek) nie je
o pevnom pracovnom čase. 24 hodinová pohotovosť je pre nás
samozrejmosťou, niekedy aj na úkor rodiny. Pozn. ďakujeme Vám za
rozhovor a všetko dobré.

Z verejnoprospešných aktivít
v našej obci ... Počas jarných
prázdnin sa uskutočnil projekt
študentov gymnázia v Lipanoch
v spolupráci s Materskou školou
a Obecným úradom v Brezovičke
v oblasti aplikovanej ekonómie.
Projekt spočíval v príprave a samotnej realizácii obnovy exteriéru, ale aj
interiéru spomínanej Materskej školy. Do projektu revitalizácie sa zapojili
traja študenti gymnázia v Lipanoch, menovite Simona Žihalová, Klaudia
Bujňáková a Jozef Dufala. Po skončení ich zaujímavej a pre spoločnosť veľmi
prospešnej práce sme im položili niekoľko otázok. Odpovedí sa zhostila
Simona Žihalová.
Prečo ste sa rozhodli práve pre projekt v našej obci? Ako vyzerala Vaša
prvotná spolupráca s našou obcou? Čo všetko bolo potrebné k tomu, aby
sa projekt obnovy našej materskej školy mohol začať?
Dlho sme
rozmýšľali nad tým, pre aký projekt sa rozhodneme. Veľa študentov sa
rozhodlo pre turnaje, karnevaly a podobné akcie. Nám osobne to prišlo nie
veľmi prospešné, pretože účelom nášho projektu mala byť pomoc ľuďom,
ktorí to potrebujú, a tiež skrášlenie okolia či ukázať mladým ľuďom, že nudu
nemusia zabíjať počítačmi alebo televíziou, ale že môžu byť prospešní
a potrební, ak dokážu vo svojom voľnom čase robiť aj niečo zmysluplné. Tak
sme sa nakoniec rozhodli pre škôlku vo Vašej obci. Zhodli sme na tom, že sa
pokúsime deťom urobiť radosť a obnovíme im miesto na zábavu. S Vašou
obcou sa nám spolupracovalo veľmi dobre. K tomu, aby sme tento projekt
mohli zrealizovať, bolo potrebné schválenie nášho "Malého projektu" v
Iuvente, konzultácia s pani starostkou a pani riaditeľkou. Museli sme sa

poradiť so stolárom a tiež boli potrební mnohí ľudia, ktorí mali chuť aj snahu
pomôcť.
Čo je obsahom Vášho projektu a v čom je pre Vás zaujímavý?
Obsahom nášho projektu, ako sme už spomenuli, bola obnova miesta na
hranie pre deti.
Konkrétne mojím projektom bolo postaviť drevený domček so šmýkačkou.
Celé to bolo pre mňa zaujímavé, pretože som prvýkrát realizovala projekt.
Čo Vám dala práca na tomto projekte?
Práca na tomto projekte nám dala veľké skúsenosti, ale najmä skvelý pocit a
radosť z toho, že sa nám podarilo pomôcť niekomu inému.
Zažili ste počas prípravy Vášho projektu niečo vtipné? Ak áno, tak to
skúste priblížiť.
My sme taká "veselá kopa" a popri práci sme zažili veľa vtipných, ale aj
nepríjemných situácií. Mali sme problém s tým, že nám meškala zásielka
dreva. V niektoré dni nám, bohužiaľ, neprialo ani počasie, ale samozrejme
sme to zvládli aj vďaka ochotným mladým ľuďom, čo nás veľmi potešilo.
Pozn. ďakujeme Vám za rozhovor a prajeme veľa tvorivých síl pri
uskutočňovaní ďalších zaujímavých projektov. Nech sa Vám darí.
Na záver by sme chceli dodať, že na skrášľovacích a renovačných brigádach
sa zúčastnili počas jarných prázdnin aj rodičia detí, ktoré navštevujú Materskú
školu v našej obci a tiež ostatní občania. Ďakujeme všetkým za pomoc
a ochotné ruky. Na znižovaní stropu a následnej obnove interiéru škôlky sa
podieľal pán Stanislav Kuľbak a ďalší pracovníci. Študenti gymnázia sa tiež
zapojili do niektorých prác, napr. maľovanie stien. Všetkým ešte raz vďaka!
Zo spektra ... V piatok, 4. apríla, sa konalo darovanie krvi v Brezovici, kde
sa zúčastnili aj občania z Brezovičky, medzi nimi aj 17-násobná darkyňa, pani
Anna Černická. Svojím činom potvrdili záujem pomáhať tým, ktorí sa ocitnú
v ohrození života. Chceme im vyjadriť vďaku a uznanie.
Pozvánky ... Deň matiek v nedeľu, 11. mája. Bližšie informácie budú neskôr
na webe obce www.brezovicka.sk, tiež na nástenke. Rozpis futbalových
zápasov v jarnej časti ligy aj info o cvičení na fit loptách je na nástenke a na
webe obce.
Pre deti ... skrývačka ... V nasledujúcej vete sa ukryl názov jedného miesta
v našom chotári. „Coška me ukušilo až do kosci, lekol som še prenaramne.“
Výzva ... Stále môžete prinášať na Obecný úrad fotky z rôznych podujatí.
Tešíme sa na Váš záujem byť súčasťou novovytvorenej výstavy z histórie

obce. / kultúrne, športové, duchovné, rodinné a spoločenské podujatia, práce
na poli apod. /
Na dotyk so spomienkami ... V apríli si pripomíname smutné výročie tzv.
barbarskej noci, kedy vtedajší komunistický režim zlikvidoval oficiálnu
činnosť reholí. Dnes prinášame správu o dvoch našich rodákoch – neb. Anton
Mindek a neb. Albín Kall - ktorí študovali v roku 1949 v reholi bratov
tešiteľov z Getseman v Zlatých Moravciach. Počas barbarskej noci v apríli
1950 boli spolu s ostatnými študentmi a rehoľníkmi odvezení do
sústreďovacieho tábora v Podolínci. Po určitom čase ich však poslali domov,
keďže ešte neboli v zasvätenom rehoľnom stave a neskôr sa z nich stali dobrí
a starostliví otcovia svojich rodín. Spomienky na ich štúdiá a pohnuté časy
neslobody však nevymizli z pamäte ich rodín. Fotografie z ich štúdií budú aj
na pripravovanej výstave.

Postupy, zásady a technické podmienky pre budovanie kanalizačných
prípojok
Povinnosť vlastníka nehnuteľnosti pripojiť nehnuteľnosť na verejnú
kanalizáciu upravuje Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách nasledovne: „Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej
vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú
kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu
pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom
verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je
zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej
správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.“ (§23, ods.2 zákona č.
442/2002 Z.z.). V nadväznosti na tento zákon a iné súvisiace predpisy je pri
budovaní kanalizačných prípojok potrebné dodržiavať tieto postupy, zásady
a technické podmienky:
Postup odberateľa pri budovaní kanalizačnej prípojky:
Odberateľ – vlastník nehnuteľnosti alebo iná osoba poverená vlastníkom
nehnuteľnosti si vyžiada na OcÚ tlačivo „Ohlásenie drobnej stavby –
kanalizačná prípojka“. OcÚ po prijatí kompletnej žiadosti vydá písomné
stanovisko k žiadosti. Napojenie na verejnú kanalizáciu môže byť vykonané až
po súhlasnom stanovisku obce.

Zásady budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:
Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná
prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou
kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so
súhlasom správcu verejnej kanalizácie /VK/.Producent môže do VK vypúšťať
výlučne splaškovú odpadovú vodu v množstve podľa skutočnej spotreby.
Producent nesmie do VK vypúšťať odpadovú vodu cez domovú čistiareň,
septik alebo žumpu. Producent nesmie do VK vypúšťať vodu z povrchového
odtoku (voda z atmosférických zrážok), drenážnu vodu, priesakovú vodu,
alebo inú balastnú vodu, ktorá by narieďovala splaškovú odpadovú vodu
a hydraulicky zaťažovala stokovú sieť. Do VK možno vypúšťať odpadové vody
s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku VK. Pre
producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné
limity znečistenia charakteristické pre mestské (komunálne) odpadové vody
(STN 75 6401).Producent odpadových vôd nesmie do VK vypustiť obzvlášť
škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č.1 k zákonu
č.364/2004 Z.z. o vodách. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do
VK nemeria a tvorí ich len voda odobratá z verejného vodovodu /VV/,
množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa merania
dodanej pitnej vody z VV. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do
VK nemeria a tvorí ich voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo
vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa prílohy č.1 k Vyhláške MŽP SR
č.397/2003 Z.z.
Technické podmienky pre zriadenie kanalizačnej prípojky:
Do verejnej kanalizácie sa prípojkou odvádzajú len splaškové odpadové vody
vznikajúce výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou
prevádzky nevýrobného charakteru. Vzhľadom na charakter verejnej
kanalizácie (splašková) nesmú byť do prípojky pripojené dažďové zvody
a drenážne systémy. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej
prípojky je DN 150. Kanalizačné prípojky väčšie ako DN 200 je potrebné
doložiť hydrotechnickým výpočtom. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej
prípojky a DN 150 je 2 %, DN 200 je 1%.Kanalizačná prípojka musí byť čo
najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého
profilu (svetlosti). V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia
musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta. Kanalizačné
prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE. Iný materiál je

možné použiť len v súlade s platnými STN pre zabezpečení 100% vodotesnosti
samotných rúr a spojov. Na VK sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak
technické parametre prípojky a technické podmienky, týkajúce sa miesta
a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných
odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka
vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.
V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na VK
výtlačným potrubím a odpadovú vodu dopravuje do RŠ prečerpávaním cez
zriadenú domovú čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu) odpadových vôd.
Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať maximálny objem 600 l, čo je cca
jednodňová spotreba vody priemernej rodiny. V prípade väčších
akumulačných nádrží ČS OV by odpadová voda, sústredená aj niekoľko dní
v nádrži, zahnívala a zapáchala. Kanalizačná revízna šachta sa osádza na
hranici pozemku. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené od
nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť
prerušené. To znamená nie prerušene do žumpy a odtiaľ vývodom do
kanalizácie, žumpy musia byť vyradené z prevádzky. Kanalizačná prípojka
nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku
alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do
kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto
zariadení je potrebné ich odstrániť, resp. zasypať. Do kanalizačnej prípojky sa
nesmie prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových čistiarní a vypúšťať
látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie. Vlastník
nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné
náklady a vykonávať na nej opravy a údržbu.

