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občasník obce Brezovička, ročník II., číslo 5
Z príhovoru nového starostu
Sme na prahu nového volebného obdobia a pred nami sú štyri roky práce v
prospech rozvoja našej obce a jej občanov. Dovoľte mi úprimne vyjadriť
presvedčenie, že spoločnými silami dokážeme urobiť pre našu obec
maximum. Dôvera, ktorú nám odovzdali občania v komunálnych voľbách, je
pre nás obrovskou výzvou a zároveň záväzkom do budúcnosti. Mojou snahou
bude v spolupráci s obecným zastupiteľstvom riešiť problémy, s ktorými sa
každodenne stretávame a ktoré trápia našu obec a občanov. Čaká nás veľa
úloh a práce, preto nám všetkým želám odvahu a odhodlanie na ceste meniť
veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a ťažkosti, ktoré
nás na tejto ceste stretnú. Konajme čestne, spravodlivo, zodpovedne a
v záujme tých, ktorých zastupujeme. Dovoľte mi využiť z tohto miesta
príležitosť a poďakovať predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu ako aj
starostke obce za prácu vo volebnom období 2010-2014 a za všetko pozitívne,
čo pre našu obec urobili. Taktiež ďakujem voličom za účasť vo voľbách
a pevne dúfam, že nesklamem ich očakávania. / Bc. Peter Tomčufčík,
čiastočne krátené /
Zaželajme teda novému starostovi a poslancom Obecného zastupiteľstva
mnoho síl a pracovného nadšenia. Vnímajme ich ako našich zástupcov, ktorí
konajú vo verejnom záujme nás všetkých a hľadajú vhodné a efektívne
spôsoby, ako si poradiť s možnými nedostatkami a problémami v obci. Aby
naša vzájomná komunikácia bola na osoh a priniesla svoje ovocie.
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Z obce ... Nakuknime do futbalovej kuchyne našich družstiev
dospelých a žiakov
Začiatok jarnej časti futbalovej sezóny sa blíži. Prednedávnom sa
konala výročná schôdza futbalového klubu TJ Sokol. Futbalisti A-čka
majú za sebou niekoľko vydarených prípravných priateľských zápasov,
na ktoré si našlo cestu aj veľa skalných i občasných fanúšikov. Aj
počasie sa nakoniec umúdrilo a prialo športovým nadšencom. Do jarnej
prípravy sa zaangažovali už aj žiaci. Jarná časť sa začína na Veľkú noc.
Žiaci si zmerajú sily v sobotu 4.4. o 15 hod doma s Medzanmi, ale je to
ešte otázne. Totiž niektoré kluby prekladajú zápasy na štvrtok alebo
piatok. A dospelí hrajú v nedeľu 5.4. o 15.30 hod v Lipanoch , resp. v
Ďačove s mužstvom Lipany B. Nuž, zaželajme našim futbalistom, aby
vkročili do sezóny úspešne a aby sa im na ihrisku darilo. A trénerom
aby vychádzali ich pripravené hráčske stratégie.
Predajná výstava v DSS Brezovička
Predajná výstava okrasných i úžitkových umeleckých výrobkov
s veľkonočnou tematikou sa uskutoční tradične na Kvetnú nedeľu, 29.
marca po krížovej ceste v Domove sociálnych služieb Brezovička.
Výrobky vznikli pod šikovnými rukami pracovníkov domova, ktorým
pomáhali aj prijímatelia sociálnych služieb.
Pripravované podujatia
V najbližšom čase nás čaká niekoľko spoločensko-kultúrnych
a športových podujatí. Už v apríli sa stretneme s jubilantmi našej obce
a privítame rodičov s deťmi, narodenými v uplynulom roku. V máji si
uctíme kultúrnym programom mamy a staré mamy našej obce a sv.
omšou si pripomenieme 90 rokov od založenia Dobrovoľného
hasičského zboru. V júni spolu s rodičmi a deťmi oslávime Deň detí
a začiatkom septembra privítame našich i cezpoľných hasičov

2

v Pohárovej súťaži. Veríme, že nás čakajú príjemné chvíle, ktoré
upevnia naše vzájomné vzťahy. Privítame aj Vašu osobnú
zaangažovanosť pri príprave plánovaných podujatí. Pokojne sa môžete
zapojiť a predstaviť Váš návrh alebo nápad.
Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Brezovička
V našej obci je voľné miesto hlavného kontrolóra. Postavenie a úlohy
hlavného kontrolóra upravuje osobitný zákon. Čo je teda obsahom jeho
kontrolnej činnosti? Zákon hovorí, že kontrola zákonnosti, účinnosti,
hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a
majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa
osobitných predpisov, ďalej kontrola príjmov, výdavkov a finančných
operácií obce, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného
zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola
plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Aké úlohy vykonáva v obci hlavný kontrolór? Zákon to presne pomenúva.
Hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej
činnosti. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu
záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
Predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti celého roku.
Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s
prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych
fondov Európskej únie. Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada
obecné zastupiteľstvo. Zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva
a obecnej rady; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených
obecným zastupiteľstvom.
Obecné zastupiteľstvo v Brezovičke v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Brezovičke č. 11/2015 - zo dňa 30.1.2015 vyhlasuje deň
konania voľby hlavného kontrolóra obce Brezovička na 24. apríl 2015 s
pracovným úväzkom 0,031.
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Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie, minimálna prax v oblasti
ekonomickej, resp. vo verejnej správe 1 rok, znalosť legislatívy a noriem na
úrovni samosprávy, morálna bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v
plnom rozsahu, práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word,
Excel, Power Point), zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť
Náležitosti písomnej prihlášky / písomná prihláška musí obsahovať /: meno,
priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
štruktúrovaný profesijný životopis, úradne overenú fotokópiu dokladu o
najvyššom dosiahnutom vzdelaní, výpis z registra trestov nie starší ako 3
mesiace, informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká
alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich,
kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť, a tiež súhlas so zverejnením osobných údajov podľa §
7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na
riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva v Brezovičke.
Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát
odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 7 dní pred dňom konania
voľby, t. j. do 17. apríla 2015 do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu:
Obec Brezovička, Brezovička 8, 082 74 - Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra –
Neotvárať!“

Oznamy
Čiastočná uzávierka cesty
Je plánovaná čiastočná uzávierka cesty III/018181, Brezovica - Vyšný
Slavkov. Čiastočná uzávierka a dočasné dopravné značenie na tejto ceste
v našej obci sa konkrétne týka časti od kaplnky sv. Jána Nepomuckého po
odbočku na „Utro“. Táto čiastočná uzávierka je z dôvodu opravných prác na
spadnutom opornom múre cesty. Rekonštrukcia by sa mala začať 16.3.2015,
najneskôr však po Veľkonočných sviatkoch, teda 7.4.2015. Rekonštrukcia,
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a teda aj čiastočná uzávierka by sa mala vykonávať po častiach. Úsek bude
rozdelený na 5-6 častí. Začne sa od odbočky na „Utro“ a práce budú
vykonávané po cca. 20-metrových úsekoch. Všetky rekonštrukčné práce
a teda aj uzávierka by sa mala skončiť 30.6.2015. Dúfajme, že tomu aj tak
bude.
Na ceste k lepšiemu a efektívnejšiemu separovaniu zložiek odpadu
Vážení občania, ak sa chceme vyhnúť ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov za tuhý
komunálny odpad (TKO), je potrebné predchádzať vytváraniu takého odpadu
a to lepším separovaním zložiek ako papier, sklo, plasty, VKM a kovy. Je
potrebné vkladať správny odpad do správnej zbernej nádoby ( papier –
MODRÝ, sklo – ZELENÝ, plast - ŽLTÝ).
Chceme Vás touto cestou poprosiť o držanie Vašich zberných nádob na TKO
na Vašich pozemkoch. Hlavne v čase ich vývozu, ak nie sú aspoň spolovice
naplnené. V prípade potreby Vám ochotne pomôžeme pri prenesení nádoby na
TKO do/z dvora.
Zároveň Vám oznamujeme, že veľkoobjemový kontajner na drobný stavebný
odpad sa nachádza v dvore obecného úradu. Odvoz veľkoobjemového odpadu
preto prosím realizujte v úradných hodinách. Ak to nie je možné vykonať
v tomto čase, kontaktujte starostu na tel. čísle: 0907 126 622.
Zákaz vypaľovania
Pripomíname občanom zákaz vypaľovania tráv a porastov. Za
porušenie tohto zákazu možno totiž podľa zákona 314/2001 o ochrane pred
požiarmi udeliť pokutu fyzickej osobe až do výšky 330€ a právnickej osobe až
do 16 600€.
Téma ... Mažoretky v minulosti a dnes
V našej obci pôsobí už niekoľko rokov tanečné zoskupenie mažoretiek pod
názvom Katy girls, ktoré vedie a pripravuje na rôzne spoločenské podujatia
pani Mgr. Katarína Janíčková. Priblížme si na úvod históriu samotného
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pomenovania mažoretka. Tento pojem pochádza až spoza oceánu z USA.
Práve tam vznikla koncom 20. rokov minulého storočia čisto dievčenská
tanečná skupina „Red Hussar Drum a Bugle Corps“. Organizovala ju a viedla
Elizabeth Smith na Vysokej škole Thomasa Jeffersona v Port Artur. Skupina
mala 21 členiek, ktoré boli sprevádzané na vystúpeniach bubeníkmi
Dunhamom a Ethel Thompsonom. A ako vyzerali počiatočné choreografie?
Mažoretky vytvárali pravidelné točiace pohyby s paličkami a zároveň
pochodovali. Pre vtedajšiu zostavu mažoretiek, ktorá sa skladala zo
zdvíhania nôh nad zemou, vzniklo pomenovanie "High Stepping“. Dobre
zosúladená zostava bola úchvatná a precízne odvedená. V roku 1937/38
americký časopis Liberty začal uverejňovať samostatnú kapitolu venovanú
mažoretkám, objavili sa tiež na titulnej stránke. Mažoretky sa stali neskôr
súčasťou zhromaždení, vítali významné návštevy zahraničných delegácií. Prvú
veľkú prehliadku mažoretkového tanca zažilo mesto Los Angeles, kde
vystúpilo sto mažoretiek. Po nejakom čase sa povedomie o mažoretkách
rozšírilo aj do sveta. Poznáme ich aj na Slovensku a sú neodmysliteľnou
súčasťou mnohých kultúrno-spoločenských akcií. Zúčastňujú sa aj rôznych
súťaží. Aj mažoretky Katy girls sa už viackrát zapojili do súťaží v našom
okrese. V minulom roku získali pekné 4. miesto v známej súťaži Sabinovská
palička. Svojím pôsobivým vystúpením oslovujú divákov na podujatiach
v Brezovičke, ale aj v iných obciach a mestách. Svoje majstrovstvo predviedli
napríklad počas Vianočného programu v ZŠ Brezovica. Aj tento rok sa
pripravujú na súťaž Sabinovská palička a na ďalšie vystúpenia organizované
zväčša Základnou školou v Brezovici.
Mažoretkový súbor Katy girls vznikol v roku 2010 na podnet už spomínanej
pani Mgr. Kataríny Janíčkovej, ktorá sa po dlhoročnom pôsobení v inom
mažoretkovom súbore rozhodla odovzdať svoje skúsenosti iným deťom. Počas
tréningov sa dievčatá z našej obce učia správne pochodovať, pracovať
s paličkou , osvojujú si rôzne tanečné zostavy a následne sa vytvára
choreografia s náčiním baton a pom pon. Pani Janíčková vedie aj mažoretkový
krúžok v ZŠ Brezovica. Dievčatám aj ich trénerke prajeme veľa úspechov, aby
sa táto tanečná aktivita v našej obci naďalej zveľaďovala a prispievala
k zdravému životnému štýlu.
/ upr. kp /
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Téma ... Seniori spomínajú aj na Pôst a Veľkú noc v minulosti
Ta f kosceľe zme mi jag dzeci staľi pod baldachinom, co še použival pri
procesioch zo Sviatoscu Oltarnu. Dakedi tam šedzel na mekkim krešľe i pan
farar, ket spovedal. Ked bula fašiangova poklona Sviatosci pret Pustom, tam
zme sebe mohľi šednuc na obrubi teho baldachina, bo to tervalo dluho a mi
kľečeľi na chladnej žemi. Ftedi še šlo ku Sviatosci podľa poradovňika, jak še
chto zapisal. A chodziľi i ľudze z Visokeho a jedna cetka bars šumňe špivaľi.
Potim nastal Pust. Jedlo še stridmo. F stredi a piatki gruľe s kapustu a juchova
poľifka. Šicko nam šmakovalo, ňevibirali zme v jidľe. Jag zme prišľi z
„ľitačkoch abo z poľa“, ta hlad bul naš najľepši konzument. V dome nás bulo
dzevec dzecoch. Čas na vikrucaňe vera ňeostaval. A pri vojsku zme jidľi až po
šaržoch. A jag zaveľiľi „vstik“, ta zme uchiciľi aspoň mesa, co bulo
vichladnute. Poľifku zme často ňescihali pochľipac. Vekšinu zme z ňu aspoň
poumivaľi ešus.
V daktorich rodzinoch dotrimovaľi Pust bez mesa. Jag še harčki umiľi od
mesa f Krivu stredu, tak še použiľi až na Veľku noc. A križove cesti še
modľiľi tag jag i teras f piatky a ňedzeľe. Pošvecene pužički pri kosceľe še
zapaľiľi a bul z ňich popilek na čolo. A pošvecene pužički, co še priňesľi
domu, še davaľi za harsdz do perveho šaca – do jarca abo ofsa. I do mecha
z gruľami na sadzeňe še pridaľi, žeby Pan Buch zachraňil urodu od
pohromoch.
A potim nastal Mordarski tidziň, to dňeška še vola Veľki tidziň. Ten nazof še
odvija od slova „mordovac“, co znači terpec, a za to sebe pripominame až do
dňeška Panovo umučeňe vo Veľkim, tedi Mordarskim tiždňu.
Pred veľkonočnimi švetami pan farar skušaľi miništrantoch, či znaju stupňovu
modlitbu. Miništranci maľi take tabuľki, dze bulo šicko v laťinčine. Ket pan
položili pri omši misal na oltar, ta sebe potim pokľekľi z miništrantami na
stupňe pred oltarom.
F Posce chodziľi dzifčata špivac postne špivanki ku križom. Napriklat ku
Vapeňiku. To še tak naziva preto, že ňedaľeko od teho mesca še dakedi
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pochovavaľi uhinute džvirata z gazdofstvoch a zasipavalo še tam vapnom,
žebi psi nerozvlačiľi.
A paski še pekľi v Bilu sobotu rano od štvartej zo štiroch dafkoch cesta. Už na
Veľki piatek še večar pripravil kisnuti tvaruch. A ten še robil tak, že še zamišil
v miske z drožďom i z muku. A na frištik še pridal do teho cuker, suľ, muka
a ďalše prisadi. Paski še šveciľi až v ňedzeľu rano. A pri Božim hrobe staľi na
straži slobodne i ženate chlopi. A jag išol pan farar zo Sviatoscu do Božeho
hrobu, ta štirmi kuratore ňešľi nad ňim baldachin a dvojmi chlopi napred ňich
ňešľi dva farebne lampaše a dvojmi, co šli na ostatku, maľi v rukoch dva bile
lampaše. Tak slavnostne še šlo f procesii zo Sviatoscu i vo Fskrišeňe
a v ostatňe šveta. Daktore šveciľi i Veľkonočny utorek jag ostatňi dzeň
Veľkonočneho trojdňa.
/ šb, fb, upr. kp /
Pre deti ... Hľadáme aprílových meninových oslávencov
Milé deti, mesiac apríl nie je o nič chudobnejší na mená než taký marec.
Opravujem! Predsa len je o niečo chudobnejší. Má o jedno meno menej.
V nasledujúcich troch vetách sa skrýva v každej z nich jedno aprílové meno.
Pozval ešte dvoch kamarátov na oslavu svojich narodenín.
Pomaly sa vkráda na neznáme miesto.
Každé dieťa na výlete zje lazaňe.
Zo spoločenskej kroniky ... V uplynulom období sme sa rozlúčili s týmito
našimi občanmi: Regína Kallová a Katarína Polomská. Nech im je Pán
milostivý. Privítali sme týchto nových občanov: Karolína Tomčufčíková,
Antónia a Karol Kudoví.
Na záver si zavtipkujme
Ide chlapček s kukučkovými hodinami a stretne druhého. Ten sa chlapca pýta:
„Kam ideš?“ Chlapec odpovie: „K zverolekárovi.“ „A prečo?“ Chlapec na to:
„Kukučka nekuká.“
A ešte čosi. Požehnané a pokojné veľkonočné sviatky všetkým.
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