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Editoriál
„Prichádzajú Vianoce, ktoré svojimi svetielkami a dekoráciami všetko
zamaskujú, no svet bude viesť vojny ďalej. Svet nepochopil cestu pokoja,“
povedal pápež František. Zároveň vyjadril nádej, že sa svet očistí od všetkého
násilia. Prichádzajúce sviatky pozývajú práve k tomu, aby každý človek urobil
maximum pre zachovanie pokoja. Zas a znova privádzajú k pochopeniu, že
bez pokoja nebude v spoločnosti súlad. Je na každom z nás, či sa pokoj a láska
s koncom Vianoc nestratia v nenávratne ako vianočné stromčeky z našich
domácností. Záleží od nás, či ticho betlehemskej noci nevystriedajú hluk
a zvada. Obraz Vianoc si predsa zvykneme spájať predovšetkým s rodinnou
pohodou a upevňovaním vzájomných vzťahov. Vnímame ho cez rozmer
spoločenstva, ktoré vytvárame pri štedrovečernom stole. Mnohí v spoločnosti
nemôžu zažiť blízkosť rodiny, keďže sú sami alebo stoja na sociálnej periférii.
Napriek tomu im pomáhajú charitatívne organizácie zažiť aspoň kúsok
sviatočnej nálady. Aspoň kúsok prijatia. Vianočný čas ako sviatok
spoločenstva a prijatia rezonuje aj v tomto vianočnom vydaní občasníka.
Prenesieme sa v čase o viac ako šesťdesiat rokov, aby sme zachytili
prostredníctvom osobných spomienok jednej našej seniorky aspoň malú časť
vtedajších sviatkov, ktoré mali svoj základ vo vzájomnej súdržnosti a radosti
zo spoločného prežívania vzácnych a požehnaných chvíľ. Nielen Vianoce sa
totiž môžu stať naplnením permanentnej túžby po dosiahnutí betlehemskému
obrazu rodiny, kam vstúpil sám Boh.
/ kp /
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Z obce ...
Posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Opäť po roku sa konalo kultúrne podujatie pri príležitosti októbra, ktorý už
dlhé roky nesie titul – mesiac starších. Prítomných na úvod privítali prívetivé
slová pána starostu Bc. Petra Tomčufčíka. V programe potom vystúpili deti
z miestnej materskej školy pod vedením svojich učiteliek a naše mažoretky.
Seniori boli obdarovaní milou pozornosťou. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave tohto pekného popoludnia.
Na krídlach túžby
Vo štvrtok 15. októbra sa uskutočnil 5. ročník regionálnej prehliadky
kreativity zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja.
V rámci tohto podujatia došlo aj k odovzdávaniu cien víťazom miestnych
Koncertov bez bariér a ceny Krídla túžby. Cieľom tohto podujatia, ako sa píše
na jeho internetovej stránke, je nájsť v sociálnych službách na území PSK
poskytovateľa, zamestnanca a prijímateľa, ktorí svojou mimoriadnosťou,
kvalitou poskytovaných sociálnych služieb, výnimočnými úspechmi,
umeleckou činnosťou, inovatívnymi metódami práce a pod. môžu byť
príkladom dobrej a zmysluplnej praxe v sociálnych službách.
Podstatnú časť celého programu tvorila najmä prezentácia umeleckej činnosti
samotných prijímateľov sociálnych služieb. Všetko sa odohralo na doskách
Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Na doskách, kde sa večer čo večer
odvíjajú predstavenia našej i svetovej tvorby. Tento raz patrili tým, ktorí žijú
medzi nami, oplývajú rôznymi talentami, a predsa o nich vieme tak málo.
Práve Krídla túžby sú jedinečným stretnutím s tými, ktorí nemajú toľko
možností na prezentáciu ako ostatní okolo nich. Zároveň sú skvelou
príležitosťou na nadväzovanie nových kontaktov a na zdieľanie všetkého, čo
prináša život v domovoch sociálnych služieb.
V popoludňajších hodinách už začala samotná premiéra. Pódium patrilo
účinkujúcim takmer tri hodiny, do ktorých sa vošla všetka ich snaha, zavŕšená
úspešným a oslovujúcim vystúpením. Prišli napríklad prijímatelia sociálnych
služieb z Batizoviec, Giraltoviec či Svidníka. Medzi množstvom
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vystupujúcich v zaujímavom kultúrnom programe sa nestratili ani prijímatelia
sociálnych služieb z DSS Brezovička. Tí postúpili z miestneho kola súťaže
v Spišskom Podhradí. Publikum doslova vyburcovali k nadšenému potlesku,
takže miestami to vyzeralo v sále ako na vypredanom koncerte známej
speváckej hviezdy. Hrou na bicích nástrojoch sa predstavil Dušan Kaleja
a spevom ho sprevádzali Róbert Bilý a Lukáš Vranka.
Dušan sa takto rozhovoril o svojich prvotných dojmoch z podujatia:
„Atmosféra bola úžasná a odnášam si odtiaľto len tie najkrajšie pocity
i spomienky. Obecenstvo bolo skvelé a hnalo nás svojím potleskom k ešte
lepšiemu výkonu.“ Aj Róbert s Lukášom cítili v srdci záchvevy spôsobené
radosťou z toho, čo prežívali. Aj takáto prezentácia tvorivosti prijímateľov
sociálnych služieb, aká sa konala v Prešove, je rukolapným dôkazom toho, že
v týchto zariadeniach žijú nadaní ľudia, ktorých vedú veľmi šikovní a obetaví
zamestnanci.
Mikuláš zavítal medzi deti
6. december patril najmä deťom. Prišiel medzi ne sv. Mikuláš, aby im nadelil
zo svojich darov. Sv. Mikuláš je patrónom láskyplného a ochotného srdca,
ktoré je otvorené pre druhých. Deťom s jeho príchodom zažiarili očká
radosťou.
Mažoretky na Sabinovskej paličke
22. 11. 2015 sa konalo už tradičné mažoretkové podujatie s názvom
„Sabinovská palička“. Zúčastnili sa na ňom aj mažoretky Katy girls z našej
obce pod vedením Mgr. Kataríny Janíčkovej. Úspešne reprezentovali v dvoch
súťažných disciplínach: sólo pom-pom junior, duo – trio pom pom junior.
Menovite: Silvia Šefčíková a Patrícia Michaleková. Na podujatí vystúpili
napríklad aj mažoretky z maďarského Debrecenu.
Tribúna na ihrisku
Začalo sa s výstavbou tribúny na miestnom ihrisku. Jej súčasťou bude bufet so
sociálnymi zariadeniami. Zvyšok poslúži ako prístrešok na posedenie. V pláne
máme zastrešenie tribúny, možno ešte do konca roka, podľa toho, aké bude
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počasie. Prosíme o pomoc všetkých, ktorí môžu, aby priložili ruku
k dielu v rámci plánovaných brigád na tejto stavbe. Veď to poslúži pre
všetkých, nielen pre futbal. Daný objekt predsa možno využiť aj počas
rôznych kultúrnych podujatí v obci.
Práce na obnove potoka pod cintorínom
Úspešne bola ukončená 2. etapa regulácie potoka na vyšnom konci. Obnova
pozostávala z výkopových prác, debnenia, betónovania prahov, hutnenia,
štrkového lôžka, pokládky betónových tvárnic do polosuchého betónu,
betónovania hornej obruby, špárovania a terénnych úprav.
Všetky práce boli realizované zamestnancami obecného úradu cez projekt
úradu práce. Cieľom prác bolo: 1. úprava verejného priestranstva, 2. regulácia
potoka ako protipovodňová ochrana. Veríme, že sa toto dielo osvedčí v praxi
a bude na prospech celej obce. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím dielom
napomohli k jeho finalizácii.
Stretnutie TJ Sokol Brezovička
V piatok 11. 12. 2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie TJ SOKOL. Hlavný
bod programu spočíval v návrhu výboru TJ a v príprave výročnej členskej
schôdze, ktorej termín konania pripadol na sobotu, 19. decembra.
Blíži sa silvestrovský výstup na Homolku
Pozývame na Silvestra na tradičnú prechádzku krásnou prírodou s výhľadmi
na čarokrásne Tatry / v prípade jasného počasia / s cieľom na Homolke.
Zároveň prosíme gazdinky a možno aj gazdov, aby napiekli „kuchni, beľiše či
roški z makom, kakavu a orechami a inše fajnoti“. Prispejete aj takouto
chutnou formou k príjemnému a zábavnému prežitiu silvestrovského poludnia
na Homolke. Podujatie sa koná za každého počasia. Vďaka za spoluprácu.
Zo spoločenskej kroniky ... blahoželáme k uzavretiu manželstva
Martina Hajduková a Juraj Šefčík
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Mgr. Mária Gričová a Ing. Miroslav Mišenčík
Ing. Jana Adamková a Tomáš Púček
V ostatnom čase sme sa rozlúčili s týmito našimi občanmi:
Andrej Kupčík (1926) - 25.7.2015
Adam Bujňák (1926) - 20.8.2015
Žofia Bujňáková (1932) - 7.9.2015
Andrej Huňady (1921) - 4.11.2015
Nech im je Pán milosrdný, aby mohli uzrieť jeho láskavú otcovskú tvár.
Z aktuálnych oznamov
Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za tuhý komunálny odpad sa pre
občanov nemení. Malá zmena je však pri právnických osobách podnikateľoch. Tu sa zavádza množstevný zber. Má to vplyv na výpočet
poplatku: počet odvozov x objem nádoby x poplatok za liter odpadu pre danú
nádobu. Obec zavádza poplatok za drobný stavebný odpad (DSO) , lebo to
musíme zaviesť zo zákona. Preto sme stanovili poplatok za DSO a objemový
odpad, čím sa pokryjú reálne náklady za vývoz VOK / veľkoobjemový
kontajner /.
Plány do blízkej budúcnosti

Máme v pláne obnovu verejného osvetlenia, ktorá sa bude realizovať v
prvej polovici budúceho roka. Mali by to byť rovnaké svietidlá, ako sú
inštalované v Lipanoch. Veríme, že prispejú nielen k šetreniu energiou,
ale aj k väčšej bezpečnosti na uliciach.
Brezovička na geoportáli
Aj naša obec sa nachádza na geoportáli. Nájdeme tam podkladové i historické
mapy, hranice katastrálnych území, rôzne zaujímavosti či celkový kataster
nehnuteľností a mnoho iného Tento portál prispieva k rýchlejšiemu
a efektívnejšiemu vyhľadávaniu potrebných informácií. Ide o stránku, kde na
jednom mieste možno nájsť všetky relevantné údaje.
Tu je link: http://geosense.sk/geoportal/brezovicka/
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Vianočný rozhovor ... s pánom starostom
„Aby sme sa mali navzájom radi, nerobili si napriek a pomáhali si.“
Prinášame vám, milí čitatelia, vianočný rozhovor s naším pánom starostom
Bc. Petrom Tomčufčíkom. Dozvieme sa v ňom aj to, či majú alebo nemajú
u Tomčufčíkovcov nejaký špeciálny vianočný chod, ale aj to, či by zvládol
pripraviť niektoré vianočné jedlo aj sám pán starosta.
Čo Vám osobne najviac utkvelo v pamäti z Vianoc Vášho detstva?
Spomienok je veľa, ale asi najkrajšie bolo prežívanie Vianoc v Brezovičke,
kde bol sneh, šantenie počas prázdnin. Keďže som počas detstva vyrastal
v Prešove.
Vianoce v dospelosti už mávajú okrem darčekového rozmeru aj iný, sú
vnímané najmä ako sviatky rodiny, pokoja a vzájomného stretávania sa.
Čo považujete za najdôležitejšie v prežívaní Vašich dnes už dospeláckych
vianočných sviatkov?
Najdôležitejší je asi ten pokoj. Človek si oddýchne od pracovného zhonu,
načerpá nové sily do ďalšej práce. Stretneme sa s rodinou a priateľmi, ktorých
sme dlhší čas nevideli.
Posledné roky sú Vianoce viac na blate ako na ľade. Chodievate počas
Vianoc aj na lyžovačky alebo vyznávate aj iné typicky zimné športy?
Myslíte si, že v našom okrese máme dostatok lyžiarskych či
korčuliarskych športovísk?
Rád lyžujem a samozrejme aj korčuľujem. Síce som minulú zimu ani raz
nestál na lyžiach, tento rok by som ich rád oprášil a aspoň zopár krát navštívil
nejaký svah, lyžiarske stredisko. Hokej som minulý rok hrával pravidelnejšie,
tento rok sa to tiež pomaly rozbieha.
Čo sa týka športovísk, nie je to až také zlé. Máme lyžiarsky svah v Dubovici,
ktorý je celkom blízko, potom je tu Drienica. V okresnom meste je krytá
ľadová plocha, kde je verejné korčuľovanie. Na hokej je však potrebné si
prenajať ľadovú plochu, čo je už často problém.
Mládež je potrebné viac prilákať k častému športovaniu a musí to ísť
najmä od rodičov. Aký je Váš názor?
Samozrejme, je tomu tak. Aj mňa korčuľovať a lyžovať učili rodičia, za čo
som im vďačný. Teraz ma samého láka von na svah či klzisko. Je vždy lepšie,
ak si deti prajú pod stromček nové korčule než tablet.
Ktoré vianočné jedlá Vám najviac chutia a ktoré by ste sa odvážili
pripraviť bez cudzej pomoci? Máte aj nejaké typické "tomčufčíkovské"
vianočné chody?
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Najviac asi obľubujem kapustnicu, hrach a pirohy, ale samozrejme, že si dám
všetko. A čo sa týka prípravy, možno by som si trúfol na všetko, keďže som
ako najstarší pomáhal rodičom pri varení, teda ako-tak variť viem. Neviem o
ničom, čo je v našej rodine špeciálne. Každá rodina má niečo trocha iné alebo
to iba inak pripravuje. Nepoznám však v našej domácnosti nič „čisto naše“.
Počas Vianoc však dodržiavame niektoré zvyky. Už od detstva chodievam na
vodu, ktorou sa umývame počas obeda na Štedrý deň.
Vianoce sú v prvom rade oslavou života a lásky vychádzajúcej z
betlehemských jasieľ. Ktoré časti vianočných bohoslužieb Vás doslova
chytajú za srdce a prečo?
Neviem prečo, ale asi spev na polnočnej omši, keď sa spieva Tichá noc potme.
Vtedy si človek všetky tie slová tejto piesne asi najviac uvedomuje a precíti
ich význam.
A na záver, poprosíme jeden vianočno-novoročný vinš pre celú našu obec,
Slovensko i celý svet.
Keďže sme o tom už hovorili, že sú to sviatky pokoja, ja prajem všetkým
hlavne pokoj a porozumenie. Aby sme sa mali navzájom radi, nerobili si
napriek a pomáhali si.
Ďakujeme za rozhovor a prajeme všetko dobré do Nového roku.
Téma ... Po jesennej časti futbalových líg
V nasledujúcom rozhovore so Samuelom Nemergutom, trénerom žiackeho
družstva a zároveň hráčom A - tímu, rozoberieme skončenú jesennú časť
našich futbalových líg.
Na akom mieste budú zimovať naše družstvá žiakov a áčka? Družstvo
žiakov vo svojom druhom ročníku po dlhej prestávke zimuje v strede tabuľky
na 4. mieste. A - tím po slabom vstupe do sezóny sa rozbehol a zimovať bude
na 2. mieste s rovnakým počtom bodov a skóre ako vedúca Terňa.
Ako vyzerá tréning počas zimných mesiacov, čo všetko obsahuje? Čo sa
týka žiakov, tak oni zimnú prípravu nemajú. A - tím pomaly začína so zimnou
prípravou. Chodí sa do Levoče na hokej a do telocvične na tréningy.
V čom vidíš hlavné pozitíva skončenej jesennej časti ligy u žiakov a áčka?
V čom zasa ešte treba podľa teba pridať? Pozitívom prestávky je hlavne
oddych, ale tak isto treba zapracovať na nedostatkoch. Pri žiakoch treba
zapracovať asi na všetkom a pri A - tíme najmä na kondícii a koncovke.

7

Ktoré zápasy žiakov a áčka sú z tvojho pohľadu prelomové, no zároveň
veľmi náročné a prečo? Žiaci potrebujú vrátiť nešťastnú prehru Kamenici
a môžeme pomýšľať aj na 3. miesto v tabuľke na konci sezóny. Keď sa nám
podarí ukradnúť nejaký ten bod aj vedúcim družstvám z Rožkovian a
z Polomy, tak to môže byť aj lepšie. V A - tíme bude už každý jeden zápas
dôležitý, keďže kľúčové dve predkolá sme nezvládli, a tak už nesmieme
zaváhať.
V družstve žiakov hrajú aj žiaci z iných obcí, z ktorých? Keďže
Brezovička v súčasnosti nemá taký počet žiakov, ako to bolo po minulé roky,
museli sme hľadať pomoc v susedných obciach. V tíme je jeden chlapec
z Vysokej, jeden z Brezovice a traja chlapci z Nižného Slavkova.
Šancu dostali v družstve žiakov aj rómski chlapci. Ako sa im darí v
kolektíve? Áno, spomínaní chlapci z Nižného Slavkova sú Rómovia. Zo
začiatku som sa obával ich začlenenia do kolektívu, no na moje prekvapenie to
prebehlo úplne hladko. Od prvej minúty keď prišli na tréning, sa začlenili do
kolektívu a čo je hlavné, ostatní chlapci ich prijali. Prvotný účel bol priviesť
nových hráčov, aby sa zvýšila konkurencia v tíme a bola väčšia motivácia hrať
futbal. Druhý účel sa ukáže až v budúcnosti, pretože sú to maličkí chlapci,
ktorí ešte len začínajú s futbalom a keď pri ňom ostanú, môžu byť jedného dňa
ťahúňmi družstva žiakov.
Vďaka za rozhovor a do jarnej časti líg želáme našim družstvám mnoho
úspechov.
Téma ... Seniori spomínajú
Momenty z Vianoc pred mnohými rokmi
Dakedi zme doma ňimaľi prez Agvent vence, aľe i tag zme še štritaľi pri
modľidbe furt večar. Modľiľi zme še z roďičami i zo starimi roďičami. Mi,
dzeci zme už od mala znaľi špivac šicke agventne špivanki. Najratšej zme
špivaľi totu – Zdravas, krásna pani anjelská. Modľilo še i špivalo pri
petrolejke abo pri pecu, s ktoreho žarilo švetlo na calu chižu.
Na rorati ket še išlo, ta bul vekšinu ľad a tedi še i šmikalo. Starše ženi sebe
ušiľi s postavu - z latki na chološne – take papuče, co še davaľi na špičku
topankoch a tak še uchicovaľi zo šnurku dozadu. A f kosceľe ňebulo

8

kobercoch. Kľečelo še na holej žemi. No po odchodze baronki s kaštiľa še
priňešľi take tvarde koberce jak pruti – bordove i žeľene.
Na Viľiju ked zvoňiľi na obit, ta ocec doňešľi ešči ňeprizdobeni stromek
a zavinšovaľi. Potim še išlo na jarek, dze zme še viumivaľi, co bul simbol
teho, že bi každi z nas bul i v novim roku zdravi.
Na Vianoce ňebulo žadnich podarunkoch. No aľe čekalo še na Ježiška, ňe na
dari. Stromek še prizdoboval až po večeri, a to z jablučkami, s takimi
šumnimi, co maľi dlukše kontki, že bi bulo za co zavešic. Jablučka še vibiraľi
na stromek už pri ješennim zbere. Stromek bul na Vianoce postaveni na
ľembaku – tedi na lafke a zverchu bul uviazani na strope. Krem jablučkoch še
na ňim nachadzaľi i salonki s cukru, ktori še predtim karameľizoval, a až
potim še zabaľoval do farebnich papirikoch. Ja som kvôľi mlatšim
surodzencom chodzila ten cuker karameľizovac do cetki do Brezovici, žebi
sebe dzeci mišľeli, že to Ježiško priňis na stromek tote fajne dobroti. A na
vianočnim stromku ňešmeľi chibovadz ani medovňički z brezovskeho
jurmaku, čo še zvikol konac pret švetami. Tam, dze bivaľi Kopňicke v
Brezovici, ta i tam buľi rozložene šatre. Medovňiki maľi fšeľijake tvari –
šerdečka, čižmički, hvizdički – a to šicko obľate bilim cukrom. A oplatki zme
pekľi doma sami. Jeden čas še u nas pekľi i hostije do koscela. Ku švetom
patriľi i kolače. Richtovaľi še roški z makom i kakavu. A mama še nas,
dzecoch pitaľi, keľo kolačoch maju upisc. A mi jim nato, že šidzemnasdz
roškoch, co značilo, že veľo.
A ras som mušela isc na Viľiju ku našemu obecnemu zubarovi do Bandiča, bo
mel barz rozboľel zub. A to pre ten mjad na oplatke. Ta tote Vianoce sebe
pametam i pre totu ňeprijemnu prihodu.
Po vianočnej večeri chodziľi paropci po špivaňu. Co zme maľi, tim zme jich
obdariľi. A mi, domace zme tiš špivali vianočne koledi až do pulnočnej. Na
slame zme pritim nešedzeľi, tag jag bulo zvikom, bo mi maľi v chiži malo
mesca.
Na Viľiju zme preto zašľi i do ujka, bo tam maľi slamu a ku temu i fajne zlate
kormoše, z ktorich nam daľi pokoštovac. Doňešľi nam jich na jediňaku, to jest
na koritku, co še použivalo na chľeba. A statek še obradzoval až po pulnočnej
omši. Davalo še mu sucheho šena. Malo to svoju simboľiku, a to f tim, že i vol
i osol dichaľi na Ježiška v Betľeheme dluho do noci, tedi že buľi v bďelosci.
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Na pulnočnej omši staľi stromki ňelen pri hlavnim oltaru, aľe i pri vedľajšich
a tiš pri predňich lavicoch. Stromki f kosceľe ozdobovaľi dzeci s koscelňikom.
Zo stromkoch, co maľi ľudze vo svojich domoch, še zvikľi robidz po švetoch
mutefki. Z verchu stromka na rezanki, a toto hrubše še davalo na mutefki na
bežne vareňe i na „čiru pre statek“, co znači, že še s timi najhrubšimi
mutefkami zavaroval šrot.
Počas mladzenkovaňa na šveto Ňeviňatkoch nošiľi pastire pruti, na koncu
ktorich bula uviazana vetvička. Išľi z domu do domu, vinšovaľi a fšadzi
ňechaľi jeden prut. A na jar še s tim prutom po perši raz vihaňaľi kravi.
Viznamom takeho mladzenkovaňa bulo, že bi še statku dobre vodzilo v novim
roku. Dotrimovala še i običaj po večeri na Viľiju. Dzifče ňevidate malo
strepadz obrus na dvur a dze še ozval pes, tam še mala vidac. / mk /
Pozn. Nech aj tieto vianočné sviatky prežiari vzájomné porozumenie, aby sme
mohli dôstojne a s úprimnou vierou osláviť narodenie nášho Pána.
Vianočný rozhovor ... s Bc. Veronikou Dudovou Polomskou
Vianoce – sviatok spoločenstva
Spev a hudba ju sprevádzajú už od útleho veku. V súčasnosti študuje na
vysokej škole. Svojím nádherným spevom sa zapája už tradične do rôznych
kultúrnych i duchovných podujatí v našej obci. Jej meno je späté tiež so
známou regionálnou hudobnou skupinou Ružový panter, ktorá prináša vo
svojich piesňach dobrú náladu a radosť. V lete sa predstavili napríklad na
lipianskom festivale Pohodička v rámci husľovej show Stanislava Salanciho.
Na tomto koncerte si mohli návštevníci vypočuť skladby z vážnej hudby v
modernom príťažlivom šate a „world music“ v nezvyčajných aranžmánoch.
Nedávno spríjemnili svojím vystúpením V. charitatívny večer "Ružová noc",
ktorý sa konal v Prešove. A takto by sme ešte dlho vymenúvali podujatia, na
ktorých nechýbala skupina Ružový panter spolu s jej speváčkou Veronikou
Dudovou Polomskou.
Pri príležitosti nadchádzajúcich vianočných sviatkov sme Veronike položili
niekoľko nielen vianočných otázok.
Spev a hudba sú vo vašej rodine takpovediac stálymi spoločníkmi.
Pochádzaš totiž z hudobníckej rodiny. Spomínaš si na svoje prvé verejné
spevácke vystúpenie? Kde to bolo a ako si to vtedy prežívala?
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Moje prvé spevácke vystúpenie sa uskutočnilo v Brezovici, ešte v bývalých
priestoroch Kultúrneho domu (veľmi si na to nepamätám, to len z mamkinho
rozprávania). Vtedy tam moja sestra Katka vystupovala a ja som tiež túžila
prezentovať svoj talent. Pani Helenka Polomská (sestrička u zubárky
Vaľkovej) ma zobrala na pódium a ja som spievala. A naozaj prvé seriózne
spevácke „vystúpenie“ bolo spievanie žalmu na detskej sv. omši – Spievajte
Pánovi pieseň novú.... A keď sme už pri tých aj vianočných piesňach, všetky
sú krásne, no najkrajšia je tá, ktorú spievame s naším zborom- Nádherné dieťa
kráľovské.
Máš vo svojom programe počas Vianoc alebo novoročného obdobia aj
nejaké vystúpenia spolu s vašou skupinou Ružový panter?
Minulý rok sme s kapelou vystupovali na námestí v Lipanoch s vianočným
repertoárom. Naším hosťom bola V. Horňáková a S. Salanci. Bolo to krásne
a veľmi emočné vystúpenie. Tento rok zrejme vystúpime aj s majstrom
Armstrongom v Poprade
Ako prišlo k vašej spolupráci so zoskupením Violin?
K tejto spolupráci prišlo úplne náhodne. S. Salanci potreboval sprievodnú
skupinu do žánru, ktorý prezentuje a vybral si nás. Hráme zväčša vážnu hudbu
v modernom prevedení.
Spomínaš si aj na nejaký vtipný zážitok zo skúšok, koncertov alebo iných
vašich hudobných vystúpení?
Pred koncertom (aj v aute) alebo pred vystúpením stále sršíme vtipom. Ako
náhle vystúpime na pódium, sme odrazu plne sústredení na výkon. Na
skúškach stále niečo vtipné príde: niekto z nás zabudne nastúpiť tam, kde mal
atď., zo začiatku sa zasmejeme, ale keď sa to opakuje- zúrime.
Môžeš nám trochu priblížiť Tvoje pôsobenie v speváckom zbore pri ZUŠ
Lipany, Septemthillis? Kde ste vystupovali, výnimočné zážitky?
Bolo to najkrajšie obdobie mojich detských čias. Výlety a festivaly v zahraničí
(ČR, Belgicko, Švajčiarsko, Poľsko...). Tam sme vyhrávali zväčša prvé miesta
alebo umiestnenia v zlatých pásmach. Taktiež som mala možnosť spoznať
kolektív úžasných ľudí, s ktorými sme zažili nezabudnuteľné chvíle. Práve
tam som sa naučila držať ten hlas, v ktorom som spievala, a pritom počúvať
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ostatné hlasy. Spätne to vnímam ako obrovskú školu, za ktorú som nesmierne
vďačná.
Ako vnímaš teraz v dospelosti Vianoce a čo máš na nich najradšej?
Spoločenstvo, keď sa všetci v rodine stretneme a navzájom si prajeme
Nedávno ste vydali CD „Už dozreli čerešne“. Môžeš nám v krátkosti
predstaviť toto CD?
Ide o taký mix piesní, ktoré našu kapelu vystihujú. Keď si niekto vypočuje
naše CD, akoby bol na nejakej akcii s nami a môže pokojne „trsať“. Ide o
zmes folklóru, ktorý nie je autentický, pretože aj my sa chceme priblížiť
masám. Väčšinou sú tam piesne v modernejšom šate. A na záver pridávam
jeden vinš. „A ja vam vinčujem čuri mačuri, džubate kuri, koňa chromeho, psa
lachvateho, nevestu zlu i zaca zleho. A ket še vam vidzi, že to veľo zleho, ta
vam vinšujem šicko dobre, co od Pana Boha požadace: ščesce, zdrave, hojne
božske požehnaňe, pochvaľeni Ježiš Kristus! A vi gazdo, co še šmejece, ked
uľejece, neschudobňejece.“
A my prajeme aj Tebe len to najlepšie v Novom roku, aby si svojím
spevom spríjemňovala mnoho zaujímavých podujatí.
Téma ... Pokračovanie v otcovej záľube alebo aké teploty panovali počas
Vianoc pred rokmi
My, ktorí sme poznali osobne pána Cyrila Tomčíka, nemôžeme zabudnúť na
chvíle strávené pri rôznych diskusiách. Oplýval veľkou rozhľadenosťou. Zažil
pamätný prejav Andreja Hlinku na námestí v Lipanoch. Často sa vracal nielen
k tejto spomienke. Dalo sa s ním hovoriť na rôzne celospoločenské témy. Od
politiky až po futbal. Lavička pred jeho domom nebývala veru osirelá.
Venoval sa však aj jednej pozoruhodnej a zároveň veľmi praktickej záľube.
Dlhé roky zaznamenával nočné i denné teploty v obci. Všímal si prejavy
počasia a starostlivo ich zaznačoval do zápisníka. Okrem teplôt tam možno
nájsť aj informácie súkromného i obecného charakteru. Tak napríklad, viete,
aké teploty panovali v januári roku 2001? Podľa jeho klimatického grafu
denné teploty nepresiahli päť stupňov nad nulou a nočné klesli pod mínus
desať. Koncom toho mesiaca, čítajúc zo zápisníka, prišiel aj sneh. A zasa
začiatkom februára toho istého roku začalo premákať na streche od topiaceho
sa snehu. No v tom istom mesiaci sa vrátil sneh a s ním aj vietor. Teploty
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v noci vtedy klesli aj pod mínus pätnásť stupňov. Keď sa posunieme ďalej
v čase, zistíme podľa zápisníka, kedy priletela prvá lastovička, bolo to presne,
28. apríla. Teploty už nešli pod nulu ani v noci. A zemiaky bolo možné sadiť
už okolo 30. apríla. Medzi záznamami nájdeme aj tie športové. Podľa nich
zistíme, že futbalový zápas, ktorý sa odohral 20. mája medzi Kamenicou
a Hamborkom, sa skončil v pomere 1:0. Takto by sa dalo pokračovať vo
vyratúvaní nielen meteorologických údajov ešte veľmi dlho.
Záľuba pána Tomčíka sa však jeho smrťou neukončila. Pokračuje v nej jeho
dcéra, pani Janka Molčanová. Podobne ako otec si zapisuje teploty z každého
dňa a pripája aj rôzne zaujímavosti či údaje rodinnej povahy. Ako sama
hovorí: „ Význam tejto záľuby vidím v tom, že si môžem porovnávať teploty
z jednotlivých rokov a má to aj praktický dosah. Viem, ako sa mám ráno
obliecť do práce.“ Rovnako precízne ako jej otec pristupuje k vedeniu
zápisníka. Stal sa jedným z jej životných poslaní. Deň bez teplotného záznamu
by sa jej zdal taký neúplný. Okrem iného si doň zapisuje aj obľúbený volejbal.
A na záver dva údaje z klimatického denníka. Štedrý deň pred trinástimi
rokmi mal takúto teplotnú podobu: v noci mínus pätnásť, cez deň okolo mínus
šesť stupňov. A k tomu vianočná klasika – domáce práce, príprava podstavca
na stromček. Ktovie, možno sa aj v súčasnosti prinavrátia zime také teploty,
ktoré jej pristanú. / upr. red. /
Detský kútik ... Vianočný návrat
Nastal Štedrý deň. V dedinke na okraji veľkej hustej hory sa všetci dôsledne
pripravujú, aby na stoloch nič nechýbalo. Aj malá Julka prikladá ruku k dielu. Spolu
so staršou sestrou ozdobujú stromček – nádhernú jedličku. Celý dom je naplnený jej
prenikavou vôňou. Julka zrazu povie: „Cítim sa ako v lese. Všade to rozvoniava
ihličím, už mi tu chýbajú iba veveričky, ktoré by mi neustále spúšťali na hlavu šišky
a ja by som im to zakaždým prepáčila.“ Julka rada pomáha pri domácich prácach,
zvlášť pri tých predvianočných. Od minulých Vianoc sa okrem toho stará aj o psíka
Maxíka, ktorého si našla pod stromčekom. Odvtedy sa jej život veľmi zmenil. Mať
psíka – to nie je iba chvíľková radosť z jeho psích kúskov a milých zakopnutí. Je to
najmä zodpovednosť a každodenná starostlivosť. Maxík dokáže byť milý, ale aj riadne
prešibaný. Julkina mama by mohla o jeho výčinoch hovoriť celé dni. Julka sa snaží, čo
jej sily stačia, aby z Maxíka vychovala poriadneho psíka. Toto budú jeho druhé
Vianoce v domčeku na kraji lesa. Už od rána pobehuje okolo jedličky a mama tŕpne,
kedy to stromček nevydrží a padne. Julka medzitým dáva naň hviezdu a spokojne
vyriekne: „Tak a je to hotové.“ Stromček je dozdobený a vtom sa Maxík vychytí
poodchýlenými dverami a poďho von. Julka za ním márne vykrikuje. Maxík šantí
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medzi tancujúcimi snehovými vločkami a snaží sa aspoň jednu uchmatnúť. Vločky sa
však statočne bránia a Maxíkovými labkami prechádzajú bez toho, aby do nich padli
ako do zajatia. Zrazu sa Maxík rozhodne, že si urobí malú vianočnú prechádzku. Julka
ho stráca z dohľadu a dúfa, že sa pred večerou vráti. No, Maxíka nieto ani večer. Julka
s rodičmi a sestrou sa už obliekajú do sviatočného, ale psíka stále nieto. Vonku sa už
stmieva a na oblohe sa rozžíhajú prvé hviezdy. Maxík medzitým sedí schúlený pod
starým pníkom a smutne zavíja do vianočnej tmy. Stratil sa a nevie nájsť cestu domov.
Julka tiež sedí schúlená v kresle a hľadí oknom do tmy. „Kde si, Maxík? Vráť sa,
prosím,“ clivo zavzlyká. A tu sa udeje čosi zvláštne. Obloha sa zaplní morom hviezd,
ktoré svietia oveľa jasnejšie než po iné dni. Akoby sa všetky dohodli, že ukážu
Maxíkovi cestu domov. Ten sa osmelí a beží v ich svetle, až kým sa neobjaví pri
dverách Julkinho domu. Jemne škrabne labou po kľučke. Julka rýchlo vstane z kresla
a beží naproti Maxíkovi. Aj keby si vtedy nič nenašla pod stromčekom, aj tak by
nesmútila. Jej Maxík sa vrátil. Milé deti, na Vianoce nie je dobré zostať sám a bez
pomoci. Skúste svetielkom svojho srdiečka rozžiariť Vianoce niekomu vo vašom
okolí, kto je sám, opustený alebo chorý. Verte, že zažijete tie najkrajšie sviatky.
/ kp /

Vtipnejší vyhráva ...
-

Mamiiii, ja by som chcela na Vianoce psa.....

-

Nevymýšľaj! Bude kapor ako každý rok !!!!!

Zo spektra ... v zdraví i v nezdraví ... recept na pomarančový džús
10 PL kryštálového cukru, 1 pomaranč, 2 KL kyseliny citrónovej, 3 litre vody
Postup: Umyjeme pomaranč a dáme ho do mrazničky. Kým je ešte zmrznutý,
ho postrúhame na jemnom strúhadle a zmiešame spolu s cukrom, s kyselinou
citrónovou a so studenou vodou. Po 30 minútach precedíme a servírujeme.
Prečo sú pomaranče zdravé? Pomaranč je skutočne silným bojovníkom, ktorý
zápasí o naše zdravie a životnú pohodu. Obsahuje kyselinu citrónovú,
sacharidy, bielkoviny, vlákninu, vápnik, fosfor, horčík, draslík a minimum
tuku, a v tejto „zbroji“ zdoláva všetky nástrahy. V popise práce má aj tieto
činnosti: podporuje imunitu a zbavuje telo škodlivých látok, prečisťuje steny
ciev od nadbytočného tuku, znižuje vysoký cholesterol a vysoký krvný tlak,
mineralizuje kostné tkanivo, ale aj chráni pokožku, aby bola pružná. Nuž,
takého bojovníka nemať, to by bola veľká škoda!
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Vianočný špeciál pre deti
Vianočný súťažný kvíz pre deti 1. až 5. ročníka
1. Od ktorého cisára vyšiel rozkaz vykonať súpis ľudu po celom
svete v čase narodenia Ježiša? a/ Dioklecián b/ Augustus c/
Hadrián
2. Do ktorého mesta sa vydal Jozef s Máriou, aby sa tam dali
zapísať? a/ Nazaret b/ Jeruzalem c/ Betlehem
3. Kto v tom čase spravoval Sýriu? a/ Julius b/ Kvirínius c/ Pilát
4. Kto vzal Ježiša do náručia a velebil Boha slovami: „Teraz, Pane,
prepustíš svojho služobníka v pokoji, lebo moje oči uvideli tvoju
spásu.“? a/ Jozef b/ pastieri c/ Simeon
5. Kto zvestoval pastierom veľkú radosť, že sa nám narodil Spasiteľ,
Kristus Pán? a/ iní pastieri b/ pocestní c/ anjel
6. Ako sa volá chválospev, ktorým chválil Zachariáš Pána, keď sa
mu narodil Ján Krstiteľ? a/ Magnificat b/ Benediktus c/ glória
7. Čo viedlo mudrcov na ceste k Ježišovi? a/ slnko b/ nápisy na
stenách c/ hviezda
8. Aké dary priniesli traja mudrci Ježiškovi? a/ vzácne drahokamy
b/ striebro c/ zlato, kadidlo a myrhu
9. Čo znamená slovo „Betlehem“? a/ dom lásky b/ dom chleba c/
dom nádeje

Pozn. Väčšinu odpovedí nájdete v prvých kapitolách Lukášovho
evanjelia. Odpoveď na poslednú otázku vám iste poradia rodičia
alebo súrodenci. Správne odpovede zakrúžkujte a napíšte svoje
meno, vek, triedu a číslo domu do nasledujúceho formuláru:
Meno a priezvisko:
Vek:

Trieda:

Číslo domu:
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Kvíz preložte napoly a vhoďte do škatuľky na obecnom úrade
počas úradných hodín do 4. januára 2016. Potom sa uskutoční
žrebovanie a trom výhercom budú odovzdané vecné ceny.
Pre predškolákov ... vyfarbite si betlehem

Pomôžte mačke Lily nájsť stratené klbko.
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