občasník obce Brezovička, ročník I., číslo 3
Editoriál
Už to vypuklo! Celosvetový futbalový sviatok sa prostredníctvom televízie
stáva najsledovanejším programom. Brazília privítala najlepšie tímy celej
planéty. Futbal tak aspoň na nejaký čas spája kontinenty a národy. Na trávnik
vybiehajú futbalisti zo štátov s vysokou hospodárskou produkciou a životnou
úrovňou, o akej môžu ostatné krajiny zvlášť tzv. „tretieho sveta“ iba snívať.
O titul majstra však budú medzi sebou zápoliť aj krajiny, v ktorých sa
rozmáha nepredstaviteľná bieda, strach zo zajtrajška a rôzne vnútorné
konflikty, ale aj tie, kde sa žije priam kráľovsky. Pri pohľade na súperiace
tímy si tak možno všímať nielen ich futbalovú kvalitu a virtuozitu s loptou na
kopačkách, ale aj čoraz vypuklejší problém sociálnych nerovností. Šport však
aspoň nachvíľu maže všetky problémy, aj tie celosvetové. Túžba po
víťazstve je vtedy silnejšia než pocit smútku a zapĺňa boľavé miesta v ľudskej
duši. Futbal patrí k tým najrozšírenejším športom. Hrajú ho vo veľkomestách,
ale aj v tých najmenších dedinkách. Je nezameniteľnou súčasťou nedeľného
popoludnia v nejednej obci. Aj v tej našej si našiel svojich skalných
i občasných fanúšikov. V tomto roku si pripomenieme už 50 rokov od
založenia organizovaného futbalu v našej obci. Pri tejto príležitosti vám
prinášame v tomto občasníku aj rozhovor na futbalovú tému. Dôležitosť
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športu v živote človeka je nesporná, zvlášť v dnešnej dobe, kedy sa obezita
a nezdravý životný štýl stávajú novodobou „civilizačnou“ chorobou. Dostatok
pohybu je alfou i omegou ľudského života, a taktiež základom prevencie voči
rôznym neduhom. Verme, že aj prebiehajúce futbalové majstrovstvá
a spomínaná oslava výročia prispejú k zintenzívneniu športových aktivít
v našej obci.
/ kp /

Fragmenty starostovského dňa / zachytené v minulom roku /
Ako vyzerá pracovný deň našej starostky? Čo všetko treba vybaviť, vyriešiť?
Odpovede na tieto otázky nám dáva reportáž istého internetového periodika,
ktorá zahŕňa celý jeden deň. My vám priblížime niektoré jeho fragmenty, tak
ako ich zachytil redaktor spomínaného periodika. Prenesieme sa v čase
o niekoľko mesiacov dozadu, aby sme si spolu pripomenuli, ako sa odvíjal
príbeh starostovského dňa. Takže, tri, dva, jeden, štart. Začíname! V hlavnej
úlohe starostka Alenka. Deň začína raňajkami, podobne ako ktokoľvek iný.
Potom odchádza na obecný úrad. 8.00 h V budove úradu sedí v miestnosti
spolu s jednou pracovníčkou. „Nám to vyhovuje,
vieme okamžite
komunikovať a je to efektívnejšie,“ hovorí Alena Kudová a priloží na oheň do
krbu, ktorým vykurujú úrad: „Nie je to romantika, ale nevyhnutnosť. Predtým
sme tu mali staré elektrické pece a účty za kúrenie boli vysoké. Preto sme ich
minulý rok vymenili za kozub. Oplatilo sa to.“ 9.00 h Do Torysy ide kúpiť
farbu na kaplnku. „Keďže nemáme obecné auto, na služobné cesty využívam
súkromné,“ vysvetľuje. Na kaplnke treba dokončiť vonkajší náter. „Už len
poslednú stenu a bude to hotové. Žltú farbu určili pracovníci krajského
pamiatkového úradu, ja som pôvodne chcela okrovú,“ hovorí Alena Kudová.
Starostlivosť o pamiatky je podľa nej komplikovaná. „Keď sme chceli pri
kostole zo 14. storočia orezať stromy, museli prísť z pamiatkového úradu a
povedali nám, ktorý môže ísť dole a ktorý nie,“ dodala. 9.30 h Starostka
vybavuje poštu a ďalšie záležitosti. Tak ako všade aj v obci je všetko
o peniazoch. Ročný rozpočet Brezovičky je 125-tisíc eur. „Balík peňazí pre
samosprávy sa znižuje, a tak riešime to, čo je najdôležitejšie. Večer
o jedenástej vypíname verejné osvetlenie a o pol piatej ráno, keď odchádza
prvý autobus, už zase svieti. Máme miestny futbalový klub TJ Sokol
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Brezovička, ktorý hrá III. B triedu (9. liga). Celkom sa im darí, a preto na ich
podporu 3-tisíc eur siahať nechceme. Ľudia sú radi, keď môžu ísť v nedeľu na
futbal. Rovnako nechceme ubrať ani z 1 300 eur, ktoré dávame dobrovoľným
hasičom, ktorí chodia aj na súťaže a pomáhajú pri hasení požiarov,“
vysvetľuje starostka. 10.00 h Na nástenku v centre obce dáva oznamy, rozpis
omší aj futbalových zápasov. Aj v čase internetu je nástenka v centre záujmu.
Cestou míňa viacerých ľudí, starostke sa zdravia.10.15 h Prichádza
skontrolovať chlapov ku kaplnke. Maľovanie by mohli stihnúť ešte
dopoludnia. 11.00 h Prišla zásielka troch vriec drevených brikiet. „Berieme
desať ,metrov' brikiet na rok, dosť na tom ušetríme,“ vysvetľuje starostka.
Brikety končia v bývalej sýpke. „Teraz tu máme sklad náradia, na prvom
poschodí má súkromne hospodáriaci roľník pšenicu, tretie je zatiaľ prázdne.
Mohol by tam byť klub alebo centrum voľného času.“ Zvnútra je budova
v dobrom stave, ale zvonku potrebuje opravu. „Keďže ide o pamiatkovo
chránený objekt, nie je to také jednoduché, lebo opravu to môže predražiť,“
hovorí. 12.00 h Čas obeda je tu. 14.00 h Po obede odchádza do Lipian. Treba
odniesť potvrdenia na úrad práce, nakúpiť kancelárske potreby a zastaviť sa na
stavebnom úrade. „Máme veľký problém s elektrickou sieťou. V jednej časti
obce totiž nie je stavaná na aktuálnu záťaž. Navyše za posledných 10 rokov sa
tam postavilo šesť rodinných domov. Večer ľuďom blikajú svetlá, kazia sa im
chladničky a iné spotrebiče. Napísala som sťažnosť, energetici urobili meranie
a potvrdili, že hodnoty sú pod priemerom. Riešením je nová trafostanica.
Ďalšia bude v inej časti obce, kde je tiež problém s elektrinou, navyše miestny
podnikateľ tam ide stavať pílu. S energetikmi sme sa dohodli, že urobíme celú
projektovú dokumentáciu, územné a stavebné konanie a oni následne odkúpia
celý projekt,“ vysvetlila starostka. 15.30 h Je čas znovu si sadnúť k agende.
V obci majú problém aj s dokončením regulácie potoka. Vodohospodári totiž
narážajú na nevyrovnané pozemky na brehu. „Problém je paradoxne aj so
Slovenským pozemkovým fondom. Dokonca ani štátny Slovenský
vodohospodársky podnik nevie s vecou pohnúť. Čo na to povedať, keď sa
nemôžu dohodnúť dve štátne firmy. Pritom ide o verejnú investíciu, ktorá
ochráni ľudí aj ich pozemky,“ hovorí starostka. Ďalším problémom je zosuv
pôdy, ku ktorému došlo pred troma rokmi. Odvtedy trvá mimoriadna situácia.
„Asi pol roka nato sa zosunul aj oporný múr cesty III. triedy, ktorej správcom
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je Prešovský samosprávny kraj. Sme sklamaní z ich ľahostajnosti. Doteraz
s tým nič neurobili… Situácia je kritická najmä v zime. Cesta je už teraz
zúžená na jednosmerku,“ posťažovala sa Alena Kudová. 16.00 h Starostka
telefonuje kolegom do okolitých obcí. „Rozmýšľame, ako opravíme
poškodené miestne cesty. Máme dobrú ponuku zo Sabinova na opravu ciest
recyklovaným asfaltom. Lepšie by bolo, keby sme sa spojili dve-tri obce, aby
to bolo lacnejšie. Budúci týždeň urobíme objednávku,“ priblížila zámery.
17.00 h Zamyká obecný úrad a odchádza domov. Ešte predtým, ako sa začne
venovať koníčkom, si prezrie poštu a niektoré dokumenty.
/ krátené /

Zo spektra ... z kultúrno – spoločenských podujatí ... Deň matiek a Deň
detí ... V piatok, 9. mája, sa konalo podujatie pri príležitosti Dňa matiek.
Predstavili sa na ňom so svojím kultúrnym
programom deti Materskej školy pod
vedením svojich učiteliek a mládež
z tanečného zoskupenia Katy girls,
o ktorom sa viac dočítate aj na stránke
obce www.brezovicka.sk. Tento tanečný
súbor vedie pani Katka Janíčková
a zúčastnil sa už na viacerých súťažiach.
V sobotu, 7. júna, sa zišli deti so svojimi rodičmi na oslavách Dňa detí, ktoré
zorganizoval Obecný úrad v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom.
Pre deti boli pripravené súťaže, hry a občerstvenie. Podujatie sa odohrávalo na
ihrisku za veľmi priaznivého počasia. Vďaka všetkým, ktorí sa podpísali pod
toto milé stretnutie.
Z verejnoprospešných brigád v obci ... Príprava areálu TJ Sokol na
oslavy výročia ... Počas dvoch májových sobôt, 10. mája a 31.mája, sa
uskutočnili brigády za účelom prípravy areálu ihriska, kde sa v dňoch 19. –
20. júla bude konať dvojdňový kultúrno-športový program pri príležitosti 50.
výročia založenia futbalového klubu v obci. Vďaka členom a hráčom TJ
Sokol, taktiež všetkým ostatným občanom, ktorí sa neváhali zapojiť do
skrášlenia spomínaného areálu. Brigády majú v sebe sociálny rozmer, keďže
sa nimi rozvíjajú vzťahy medzi nami a taktiež podporujú v človeku správny
a zodpovedný postoj k práci.
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Na dotyk so spomienkami ... o predchodcoch nášho ihriska aj o tom
súčasnom ... U nas v Hamborku zme maľi hrisko uš prettim, než še
použivalo toto f Starim jarku. Už za pana barona a jeho sina še furt po skošeňu
daľi prenosne branki tam, dze terajše hrisko. A to bulo ešči za slovenskeho
štatu. Hraľi tam fodbal dzeci i mlaďež. F poradzi druhe hrisko bulo f tim
Starim jarku. Tam, dze idze kopec dolu, bula zadňa brana a predňa zaš bula
pret Michalkovu roľu. Na tim hrisku še pašľi kravi. Pred hru ho trebalo často
i pripravidz, žebi dajak ku švetu vipatralo A tu še už hraľi i priľežitostne
zapasi zo Zdravfcami, Brezovicu i Torisu. No ňeskorši še tam začaľi sadzic
topoľe a hrisko potim zaňiklo. V roku 1964 vzňiklo hrisko na Rovňi, dze ftedi
obhospodarovaľi roľe štatne majetki z Brezovici. Medzi dzedzini, s ktorimi
zme hraľi ľigu, patriľi i tote: Hromoš, Plavňica, Plaveč, Orlov, Mali Ľipňik,
Nova Ľubovňa, Ľuboťin, Krivjani i Brezovica. Dňeška teda mame hrisko na
sutoku dvuch jarkoch, na mesce, dze pret vyše šidzemdzešat rokami furt po
žňoch baviľi fodbal naše pretkove.
/ pv, upravil kp /
Na futbalovú tému zas a znova ... rozhovor s predsedom TJ Sokol pánom
Pavlom Tomčufčíkom
Aká bola Vaša cesta k futbalu, kto alebo čo Vás motivovalo k tomuto
športu? Na dedine v minulosti až tak veľa času a možností na voľnočasové
aktivity nebolo. Futbal v Brezovičke našťastie vďaka pár zanietencom zapustil
korene, a tak sa mu väčšina chlapcov a chlapov snažila prísť na chuť. Tak som
sa mu najprv ako chlapec a potom v dospelom veku venoval aj ja .
Mohli by ste sa vrátiť k časom, keď ste pôsobili ako hráč, ktoré
spomienky sa Vám vynárajú? Až na pár jedincov sme väčšinou neboli
žiadni veľkí futbalisti. Skôr to bolo o maximálnom snažení a odovzdaní sa
mužstvu a z toho bola väčšinou aj dobrá partia. To bolo podstatnejšie ako
víťazstvá. Taktické pokyny ako " hráme našu hru" vyvolávali úsmevy na tvári,
keďže nikto , ani samotní hráči nevedeli o akú hru ide. No a pofutbalové
sedenia boli v tých časoch často veľmi dlhé .
V čom je podstatný rozdiel medzi hráčmi Vašej generácie a medzi tými
súčasnými? Možno žiadny. Stále to boli a aj sú chlapci šikovnejší, aj menej
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futbaloví, snaživejší , aj trošku ľahostajnejší. Vždy sú to ale chlapci, ktorí sa
idú dobrovoľne a zadarmo trápiť a často aj strápniť na ihrisko. Nechajú sa
okopáva, neraz sa aj zrania, aj s rizikom trvalejších následkov. A ešte pritom
musia počúvať spŕšku kritiky z úst "fanúšikov" , ktorí kričia ako na platených
profesionálov. Ale aj o tom je futbal .
Ktorý úspech Vašej futbalovej kariéry si najviac ceníte? Keďže nie sme
vzhľadom na veľkosť obce žiadnou regionálnou futbalovou veľmocou,
nespomínam si na nič výnimočné. Aj keď sme 1-2 krát, myslím, hrali o súťaž
vyššie, ale nejaké významné zápasy a oslavy s tým spojené nemám.
Úspechom nás všetkých je určite dlhodobé fungovanie futbalu v Brezovičke.
Čo všetko obnáša Vaša práca predsedu TJ Sokol? Okrem už rutinnej
papierovej agendy je to predovšetkým organizačné zabezpečenie sezóny a
každého zápasu . Ale to spolu s trénerom Jožkom Telepákom a vedúcim
družstva Andrejom Kupčíkom . Okrem toho je potrebné v priebehu roka
udržiavať a zveľaďovať areál, teda občas brigáda, nejaká tá schôdza a napr.
tohtoročné oslavy . No a vytváranie a udržiavanie vzťahov v klube medzi
hráčmi , funkcionármi, fanúšikmi a celkovo kultúrneho prostredia na ihrisku.
Aby sa v Brezovičke cítili domáci aj súperovi hráči, diváci a rozhodcovia
príjemne alebo aspoň normálne športovo. Amatérsky šport, a teda aj futbal,
má byť hlavne o zábave. Slová ako že " ja som na futbale a môžem si kričať
čo chcem " neobstoja, hlavne nadávky a vulgárne výrazy. V zápale boja a
emócií sú niekedy trošku "ospravedlniteľné" , ale je lepšie proti tomu bojovať
už v zárodku, aby sa predišlo nekultúrnosti , nehovoriac už o fyzických
atakoch, čomu sa žiaľ ani Brezovička nevyhla. Vybehnete si aj dnes na
ihrisko s kopačkami na nohách? Kto je Vaším favoritom na zisk titulu
majstra sveta a prečo? Ak som zdravý a nemám časový problém , tak sa
celoročne každého tréningu rád zúčastním. Je to hlavne o udržiavaní istej
fyzickej kondície. Čo sa týka majstrovstiev sveta- fandím Brazílii. Hlavne
preto , že je to obrovská futbalová krajina, je usporiadateľ, investovala do toho
veľmi veľa peňazí, až sú tam z toho aj nepokoje. Ak vyhrá, tak sa tá situácia
skôr upokojí a to je podstatné. Viac ako futbal. No a druhým v poradí je už od
detských čias stále Francúzsko . Ale najviac držím palce dobrému futbalu,
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férovosti a úspechu celého podujatia. Práca s mládežou je rozhodujúca pre
formovanie budúceho futbalového mužstva v každej obci, ako to vyzerá s
tou našou mládežou? V novodobej histórii sme zabezpečovali aj fungovanie
družstva žiakov v rokoch 2002-2010. Bolo to organizačne náročné, finančné
náklady určite tiež neboli zanedbateľné. No a keďže futbalovo kvalitnejší
chlapci idú žiaľ do väčších klubov a my sme malá obec, nie je to potom ani
pre koho zabezpečovať. V poslednom ročníku to už bola 1/3 mužstva z
chlapcov z Brezovičky, zvyšok sme vozili z Vyšného a Nižného Slavkova a
Brezovice. A pre mňa osobne ešte jedno sklamanie- až na 1-2 výnimky to bol
totálny nezáujem rodičov . Tí zlatí malí chlapci- futbalisti sa tam predvádzali v
tých, pre niektorých , veľkých dresoch a rodičia sa ani raz neprišli pozrieť. Pre
mňa to bolo nepochopiteľné . Takže momentálne a ani v blízkej budúcnosti
žiaľ takéto aktivity a projekty realizované nebudú. Je to škoda, pobyt vonku ,
pri športe, možno aj na ihrisku, je určite oproti pozeraniu sa na televízor a do
počítača neporovnateľne zdravší po každej stránke. Kto patril medzi
zakladajúcich členov TJ Sokol? Podľa mojich posledných zisťovaní boli
zakladajúcimi členmi páni: Martin Vaľko a ostatní už nebohí Jozef Varchoľ,
Ladislav Polomský, Štefan Koľ a Marek Zonták. Veľa sa nám žiaľ ohľadom
činovníkov a predsedov v minulosti zistiť nedarí, možno tomu pomôžu
blížiace sa oslavy a viac možností a príležitostí na konkrétne spomínanie. A
na záver, prosím, pripojte nejaký vtipný zážitok z Vášho pôsobenia ako
hráča i predsedu TJ Sokol. Určite ich bolo veľa, ale na nič výnimočné si
neviem spomenúť. A väčšinou boli príhody aj tak spojené s konkrétnou
situáciou a ich akokoľvek dobrá, ďalšia reprodukcia už nemá pre
nezainteresovaných také úsmevné čaro. Pozn. vďaka za rozhovor a prajeme
Vám veľa úspechov, aby sa organizovaný futbal v našej obci nielen udržal, ale
aj naďalej skvalitňoval.
O význame futbalu, idoloch a vzoroch ... z rozhovoru s jedným súčasným
hráčom nášho futbalového klubu ... Čo Ti dáva šport, najmä futbal?
V prvom rade oddych. Tu nemám na mysli ten fyzický, lebo futbal je drina,
ale najmä ten psychický. Ako vyzerá typický tréning v našej obci na
ihrisku? Účelom tréningu je fyzická a taktiež psychologická príprava na
nedeľňajší zápas. Pracuje sa hlavne na tom, aby to spoločne fungovalo na
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ihrisku medzi spoluhráčmi. Niekedy sa trénuje streľba a nahrávky, inokedy
kondícia, ale základom je samotná hra proti sebe. Na akom poste hráš a čo
je Tvojou úlohou? / pozn. dávať góly, nie? / Moja pozícia je skoro každý
zápas iná, ale momentálne hrám v strede poľa, čím mám vytvárať tie gólové
šance, ale ako od strelca ľudia žiadajú, aby som aj strelil nejaký ten gól. Akú
úlohu podľa Teba zohrávajú vzory a športové idoly vo výchove mladej
nielen futbalovej generácie? Každý športovec má svoj idol, mnohí mladí sa
často snažia priblížiť svojim idolom, či už to je štýlom obliekania, správania a
pod., čo nie je celkom vhodné, lebo dnes médiá na niektoré známe a slávne
osobnosti vyťahujú rôzne špinavosti, a aj tie sú často napodobňovane ich
fanúšikmi.Kto je Tvojím futbalovým vzorom zo slovenskej, ale aj svetovej
scény a prečo? Vzor? Ani by som nepoužil slovo vzor, lebo podľa vzoru
niekedy konáme, a každý futbalista, ktorý niečo dokázal, to dokázal len vďaka
svojím schopnostiam a nie vďaka jeho vzorom. Vzor by mal byt iba
inšpiráciou a motiváciou pre budúci úspech, lebo ak chcete byť raz veľkým
športovcom, budete chcieť mať na chrbte svoje meno a nie meno svojho idolu
či vzoru. No, ak mám povedať jedno meno, tak je to L.Messi. Čo by si
odkázal najmä deťom, ak sa ešte rozhodujú pre nejaký šport, nielen pre
futbal? Nech kráčajú za svojím snom !!! Nejaký vtipný zážitok z tej našej
ligy, kde pôsobíš? Tak tých .by bolo, ale vybral som ten, keď jeden z hráčov
hostí skočil rybičku do tej našej veľkej vody, lebo mu bolo horúco. Pozn red.
Vďaka za rozhovor a nech sa Ti darí v tom našom futbalovom klube. Dúfam,
že tá rybička ho primerane vytrhla z možného totálneho úpalového stavu.
Predpokladám, že to bolo na konci zápasu. Ozaj, nehralo sa to niekedy na
jeseň alebo počas skorej jari? Lebo potom je moja poznámka o možno
úpalovom stave bezpredmetná.
Namiesto záveru ... pre deti ... Poukladajte na správne miesto neposlušné
slabiky v hrubo vyznačených slovách nasledujúceho textu.
Z mejlu malej Vierky ... Ahoj, Marienka! Včera sme boli na jednom
zaujímavom mieste, kde vraj kedysi stál hrad so stredovekým mohutným
opevnením. Meno toho miesta znie Čiszámko. Dnes sa chystáme zdolať vrch
v blízkom okolí. Volá sa Reňchuba. A zajtra, ak bude pekné počasie,
navštívime Novlačské dovopády.
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