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Editoriál
Jeseň sa už naplno zhostila svojej úlohy. Lístie na stromoch už
nedokáže dlhšie vzdorovať tiaži, ktorá posiela tú pestrú farebnú nádheru
k zemi. Čerstvý vetrík vďačne a s veľkým úspechom asistuje pri tomto
každoročne sa opakujúcom jesennom rituáli, pri ktorom sa stromy vzdávajú
toho, na čo boli po celý čas pyšné. Obraz padajúceho lístia v človeku,
vnímavom pozorovateľovi, vyvoláva clivotu a smútok, no zároveň nádej na
novú jar. Tento prírodný obraz možno preniesť aj do života každého z nás.
Rastieme, dozrievame a blížime sa aj k našej osobnej jeseni života. Prinášame
plody v podobe hodnotných a dobrých skutkov, milých slov a záujmu o našich
blížnych. Strom nášho života sa vždy nachádza v inej fáze, podobne ako
stromy v našich záhradách. Počas novembrových dní uvažujeme viac než
inokedy o smerovaní našej životnej cesty, o našom poslaní na tejto zemi,
o smrti. Spomíname nad hrobmi našich drahých a svieca, ktorú zapaľujeme,
symbolizuje trvanie ľudského života i jeho zavŕšenie. Nadpis jedného článku
znel – Smrť je vrcholnou udalosťou života. Možno to znie zvláštne, ale smrť
je naozaj rozhodujúca udalosť, je prechodom z časnosti do večnosti. Smrť je
súčasťou nášho života. Dnešný svet sa akoby snaží o jej všemožné
potlačenie. Počas týchto dní preto častejšie uvažujeme aj o nej. Každý cintorín
je prienikom medzi svetom živých a tých, ktorí nás už opustili. Mnohé obce sa
snažia nielen o úpravu reálnych cintorínov, ale čoraz viac siahajú po
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vytváraní tzv. virtuálnych cintorínov. Aj v tomto vydaní zaznie tento pojem,
ktorý si priblížime.
/ kp /
Odpustová slávnosť ku cti sv. Martina sa blíži
Tohto roku sa uskutoční odpustová slávnosť ku cti sv. Martina
v nedeľu 16. novembra. Preto si priblížime niektoré črty tohto svätca. Najviac
nám utkvela v pamäti známa príhoda so žobrákom a plášťom, ktorým ho sv.
Martin zaodieva. Martinov život je však plný ďalších príbehov a situácií,
v ktorých vyniká jeho láskavé, súcitné a ochotné srdce. A tiež jeho skromnosť
a pokora. Ako biskup býval vo veľmi jednoducho zariadenej izbe. A čo má
spoločné s husami? Legenda hovorí, že keď sa Martin dozvedel, že ho chcú
urobiť biskupom, utiekol sa schovať kdesi na kláštornom hospodárstve. Lenže
ho hlasným gáganím prezradili husi. Ľudia ho potom násilím vytiahli z jeho
úkrytu. A tak napokon Martin pochopil, že je to Božia vôľa, aby sa stal
biskupom, a tak sa už nevzpieral. Aj s nami má Boh svoje plány. Otvoriť sa
Jeho vôli znamená otvoriť svoje srdce Bohu a nebáť sa nových výziev.
Z obce ... V mesiaci úcty k starším
V piatok 17. októbra sa konalo na Obecnom úrade kultúrne podujatie pri
príležitosti mesiaca úcty k starším. Na seniorov čakalo chutné občerstvenie a
pekný kultúrny program, do ktorého sa zapojili deti z Materskej školy so
svojimi učiteľkami Bc. Máriou Tomčufčíkovou a Katarínou Bujňákovou, tiež
mažoretky Katy girls s pani Mgr. Katkou Janíčkovou a členovia folklórneho
súboru Polomjanka z Polomy pod vedením pani Janky Hovancovej, ktorí
zabavili prítomných vtipnou scénkou, obradovým folklórom pod názvom
„Krstiny“ a spevom ľudových piesní. Všetkým účinkujúcim i organizátorom
veľmi pekne ďakujeme za to, že sa podieľali na tomto podujatí. Každý
z dôchodcov bol v rámci programu obdarovaný milou pozornosťou. Už teraz
sa tešíme na nové podujatia, pri ktorých sa upevňujú naše vzájomné vzťahy.
Rekonštrukcia kuchyne Materskej školy ... V ostatnom čase sa realizovala
rekonštrukcia kuchyne Materskej školy, na ktorej sa podieľali: Andrej Lorinc
st., Stanislav Kuľbak, Pavol Švec, Albín Bujňák a Anton Polomský. Došlo
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k výmene kuchynskej linky, vchodových dverí a k celkovej obnove interiéru.
Bolo potrebné znížiť strop, vykonať vodoinštalačné práce a taktiež sa položila
nová dlažba. Prajeme pani kuchárke, aby sa jej tam dobre a komfortnejšie
varilo. Všetkým, ktorí stoja za novou tvárou kuchyne, veľmi pekne ďakujeme.
Mladí futbalisti
V tomto roku sa do futbalových ligových súťaží zapojili po dlhšom čase aj
naši mladí futbalisti v kategórii žiakov. Tešíme sa z ich angažovanosti a chuti
reprezentovať našu obec.
Výstavba nových trafostaníc
V mesiacoch september a október pokračovali práce na výstavbe nových
trafostaníc, ktoré majú zvýšiť energetický komfort niektorých častí obce, kde
dochádzalo k častým výpadkom el. prúdu z dôvodu preťaženia siete.
História futbalu na nete ... V rámci postupnej digitalizácie sa podarilo
zmapovať históriu organizovaného futbalu v našej obci a fotografie boli
preskenované a vložené do fotogalérie našej internetovej stránky. Uvažujeme
aj o ďalších fotosekciách z minulosti, ktoré by spestrili našu stránku.
Téma ... Virtuálny cintorín
V posledných rokoch sa čoraz viac stretávame s pojmom virtuálny cintorín. Je
naozaj potrebné, aby sa obce a mestá rozhodovali pre takýto spôsob
dokumentovania údajov o svojich zosnulých obyvateľoch? Nejde
o zbytočnosť? Určite nie! Virtuálny cintorín uľahčuje komunikáciu
s pozostalými, taktiež pomáha pri lokalizovaní hrobu, najmä v prípade
veľkých cintorínov. A nakoniec vnáša poriadok do samotnej evidencie
hrobových miest. Preto sa aj v našej obce pristúpilo k jeho sfunkčneniu.
Veríme, že prinesie svoj osoh. Na jeho vytvorení sa podstatnou mierou
podieľal pracovník Obecného úradu pán Samuel Nemergut, ktorý s veľkým
nasadením pracoval na jeho konečnej podobe. Ako teda vyzeral postup prác?
Najprv bolo potrebné dôkladne zmapovať všetky hrobové miesta a to
pomocou fotoaparátu. Každý hrob vo virtuálnej podobe obsahuje svoju
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fotografiu a tieto údaje: číslo hrobu, názov hrobu, meno zosnulého a dátumy
jeho narodenia a smrti, ďalej dátum, dokedy je za dané hrobové miesto
zaplatené a nakoniec informácie technického charakteru- rozmery a typ hrobu.
V prípade neznámych hrobov niektoré z údajov pochopiteľne absentujú.
Dúfame, že tento virtuálny cintorín poslúži svojmu účelu a stane sa zdrojom
požadovaných informácií. Nájdete ho na stránke obce www.brezovicka.sk

Oznamy ... Na základe platného VZN č. 3/2013 o cintorínskych
poplatkoch, (zverejnenom na miestnom cintoríne a internetovej stránke
obce), schváleného Obecným zastupiteľstvom v Brezovičke, obec
pristupuje k spoplatneniu hrobových miest.
Na obecnom úrade sú pripravené nájomné zmluvy za hrobové miesta.
Žiadame nájomníkov hrobových miest, ktorým neprišla zmluva domov,
aby sa dostavili k podpisu
Zo spoločenskej kroniky ...
V októbri sme sa rozlúčili s týmito našimi občanmi: Terézia Kaffanová /
1930 – 2014 / a pplk. v.v. Ing. Milan Dulin / 1953 – 2014 /. Myslime na
nich vo svojich modlitbách, aby im bol Pán milostivý.
Blahoželáme novomanželom Tomášovi a Antónii Figurovým, Michalovi
a Kataríne Šefčíkovým, ktorí prednedávnom uzatvorili manželský zväzok.
Pre deti ... Trochu úsmevnej logiky na praktické vyskúšanie

Fero sa chvastal pred kamarátom Mišom: „Položím na zem vreckovku.
Ja sa postavím na jeden roh a ty zas na druhý roh tej istej vreckovky.
Nepohnem sa, ani nebudem hýbať s vreckovkou, no i tak sa ma nebudeš
môcť dotknúť.“ Ako to chce dokázať?
a/ prestrčí dvere popod vreckovku b/ vreckovku rozloží tak, aby bola
čo najväčšou rozlohou na zemi c/ prestrčí vreckovku popod dvere
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Rozhovor ... Pútnické leto za nami
V nedeľu 22. júna 2014 sa obyvatelia z Brezovice, Brezovičky
a ďalších obcí zúčastnili púte na Czarnu Góru v Poľsku. Pri tejto
príležitosti sme oslovili jednu z účastníčok púte a položili sme jej zopár
otázok.
Akú úlohu by mali zohrávať púte v živote človeka?
Púť je vo svojej podstate jednou z foriem modlitby, je priestorom, ktorý
venujeme Bohu, je časom vytrhnutým z bežného každodenného
koloritu, ktorý chceme intenzívne prežívať s naším Pánom. Púť je
veľkým a výnimočným časom milostí prúdiacich do srdca každého, kto
sa rozhodne putovať na niektoré z miest. Práve milosti, ich
vyprosovanie pre seba i blízkych, známych i neznámych, je skutočným
dôvodom putovania. Púť možno vnímať ako „duchovné fitness“, veď
keď telu doprajeme telocvičňu alebo posilňovňu, aby sme si zvýšili
kondičku, tak prečo by sme mali zanedbávať svoju dušu?
Prečo ste sa rozhodli ísť na pútnické miesto Czarna Góra?
Určite ma oslovilo aj osobné pozvanie môjho manžela. Chcela som
stráviť nedeľu – sviatočný deň – aj takýmto spôsobom, a tiež zúčastniť
sa na sv. omši v pútnickom chráme a byť fyzicky i duchovne blízko
relikvií I. stupňa sv. Jána Pavla II.
Čo Vás upútalo ako prvé, keď ste vystúpili z autobusu v Czarnej
Góre a aký dojem to vo Vás zanechalo?
Určite ma zaujal samotný predvstup na pútnické miesto, kde sa
nachádza krížová cesta s pekne udržiavaným parkom. Už pri vystúpení
z autobusu však môj zrak spočinul na kopci, na ktorom je postavený
miestny chrám Premenenia Pána, ktorý je akoby majákom ukazujúcim
ten správny smer k nášmu Pánovi, lebo život bez Neho by bol prázdny
a fádny.
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Čo Vás najviac oslovilo z celého duchovného programu púte
a prečo?
Oslovil ma a duchovne obohatil celkový priebeh sv. omše, jej
slávnostnosť a dôstojné slávenie. Plnú účasť na sv. omši vnímam ako
nevyhnutnú potrebu nasýtenia ľudskej duše. Nie je to teda len „otázka
pocitu“.
Chodievate počas roka aj na iné pútnické miesta doma
i v zahraničí? Ak áno, môžete ich aj vymenovať. Ktoré z nich vo
Vás zanecháva najhlbšiu duchovnú stopu?
Som pútničkou podľa možností. Rada navštevujem mnohé známe
i menej známe pútnické miesta. Gaboltov, Levoča, Staré Hory,
Medjugorje, Lurdy, Rím, Assisi. Do Medjugorja chodím aj dvakrát
v roku. Práve toto miesto vo mne zanecháva najhlbšiu duchovnú stopu.
Vždy keď tam vystúpim z autobusu, si povzdychnem: „Konečne som
pri Tebe, Matka.“ Cítim sa akoby riadnym členom veľkej farnosti
Medjugorje. Som s ním duchovne spojená aj na diaľku. Zaujímam sa
o dianie v tomto kúsku sveta, čítam správy z internetu a posolstvá P.
Márie, ktoré cez vizionárov predkladá každému z nás, svojich detí.
Medjugorje sa zvykne často označovať aj ako spovedelnica sveta
a naozaj je to pravda. Ide o miesto veľkých obrátení po dlhých rokoch.
Kňazi sú tu vždy nablízku a sprostredkúvajú vo sviatosti zmierenia
Božie milosrdenstvo.
Čo by ste povedali tým, ktorí azda z rôznych príčin či zo strachu
váhajú a odkladajú návštevu pútnických miest? Každá púť je
spojená aj s obetou a prispôsobovaním sa momentálnym okolnostiam
putovania. Nie raz je potrebné bojovať s chorobou, netrpezlivosťou
v putovaní a inými prekážkami. Lebo tam, kde je Boh, je aj diabol,
ktorý pokúša človeka, lebo nás chce obrať o milosti, aké prináša púť.
Diabol však stavia prekážky ešte aj pred púťou, snaží sa človeka
rôznymi spôsobmi odlákať od vykonania púte. No, nebojme sa putovať.
Pozn. vďaka za rozhovor a prajeme všetko dobré.
/ red. /
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Čo nás čaká ... Predvolebná príloha
V sobotu 15. novembra sa v Kultúrnom dome v čase od
7.00 do 20.00 hod. uskutočnia voľby starostu a poslancov
obecného zastupiteľstva.
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce Brezovička
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Brezovičke podľa § 23 zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu
obce zaregistrovala týchto kandidátov:
P.č., Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie,
trvalý pobyt, politická strana
1. Alena Kudová, Ing., 29 r., starostka, Brezovička 120, SIEŤ
2. Peter Tomčufčík, Bc., 25 r., informatik, Brezovička 12,
nezávislý kandidát
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva
v Brezovičke
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Brezovičke podľa § 18 zákona
SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov
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vyhlasuje, že pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
P.č., Meno, priezvisko, akademický titul, vek, povolanie,
trvalý pobyt, politická strana
1. Vincent Drusa, 45 r., SZČO, Brezovička 84, SMER - SD
2. Andrej Kupčík, 55 r., SZČO, Brezovička 121, SDKÚ - DS
3. Anton Kupčík, 47 r., SZČO, Brezovička 50, SMER - SD
4. Ľubomír Michalek, 47 r., SZČO, Brezovička49, SDKÚ –
DS
5. Marek Michalek, 42 r., stolár, Brezovička 89, nezávislý
kandidát
6. Anton Polomský, Ing., 48 r., SZČO, Brezovička 128,
SDKÚ – DS
7. Viliam Ščavnický, 61 r., technik, Brezovička 130, SMER SD
8. Michal Šefčík, Bc., 25 r., nezamestnaný-animátor,
Brezovička 45, SDS
9. Peter Tomčufčík, Bc., 25 r., informatik, Brezovička 12,
nezávislý kandidát
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