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Vianoce

– sviatky pokoja, rados a hojnos . Pre väčšinu z nás sú zároveň časom
opätovných rodinných stretnu , oddychu s množstvom výborného jedla.
Takto krásny sviatok už dávno slávia nielen v kresťanských rodinách, ale stali sa sviatkami pokoja,
rodiny a lásky všetkých ľudí takmer na celom svete. Mnohí ľudia Vianoce spájajú s vianočným
stromčekom ako obľúbený rodinný sviatok, kedy si navzájom, ako prejav lásky a porozumenia dávajú
darčeky. Najväčšie očakávanie z darčekov majú určite de , ratoles každej rodiny. Tento sviatok je viac
o dávaní, ako o prijímaní. Viem, o čom hovorím, nakoľko som mal možnosť zúčastniť sa viacero
dobročinných akcií, alebo zbierok, ktoré pomáhali tým, ktorým by štedré Vianoce neboli dopriate. Pre
mňa je samozrejmosťou nielen v tento sviatok, ale aj v priebehu roka podeliť sa o svoje bohatstvo aj
s inými ľuďmi, ku ktorým život nebol taký ústretový. Je to o ľudskos , ktorá sa akosi vytráca aj
z duchovnej hodnoty mnohých ľudí.
A pritom niekedy stačí tak málo...
Žijeme veľmi uponáhľaný život, plný stresu, a navyše už druhý rok umocnený
pandémiou, ktorá žiaľ neustupuje. Vianoce sú časom, aby sme to rýchle tempo
v ktorom žijeme „spomalili“. Urobme to hlavne pre svoje zdravie, aby sme si načerpali
nové sily a dopriali pokoj duši. Určite všetci túžime mať čo najkrajšie Vianoce.
V skutočnos aké budú e tohtoročné, to záleží od nás. Sviatky budú také, akými si
ich sami spravíme a po akých túžime.

Prajem Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov...,
v Novom roku zdravie, šťastie, lásku, porozumenie
a ľudskosť.
.............................................................................................MVDr. Tibor Garay
starosta obce

Stres nie je Boží štýl

V advente opakujeme, že je to čas očakávania. Nie je
to však nemoderné niečo očakávať? Stali sme sa
ľuďmi „na počkanie“, všetko sa musí vybaviť rýchlo.
Kvalita znamená hneď! To je refrén, ktorý si denne
myslíme, ak to aj nepovieme nahlas. Alebo to
povieme slušnejšie: „Nehnevaj sa, babka, teraz mám
toho veľa v škole, prídem inokedy.“ Všetkým je jasné,
že inokedy znamená nikdy. Aspoň nie v tomto živote.
A potom na pohrebe povieme, ako si veľmi chýbame.
Afričania by nám povedali: .........................................
„Vy máte hodinky, my máme čas.“
Až sa mi chce byť Afričanom, alebo hocikým, kto
nemá hodinky. Aké by to bolo, keby som sa neriadil
hodinkami, ale východom a západom Slnka! Aké by
to bolo, keby som si kávu neurobil tak, že urobím
„šťuk‐šťuk“ a stroj mi kávu vypľuje za 10 sekúnd –
lebo za 15 by som už bol nervózny. Ale naspäť do
reality! Na čo je dobrá takáto roman ka zo
stredoveku?
Kresťania veria zdravému sedliackemu rozumu, že ak
niečo zasadíte, musíte dať tomu čas, aby ste mohli
zbierať ovocie. A veríme v ešte jednu krásnu vec, že
Boh je prítomný v tomto svete práve v čase!

Jeho príchod sa neopisuje tak, že zoskočí na zem ako
hotový dospelý svalnatý muž s kladivom, ako
napríklad Thor. ale narodí sa ako obyčajné „decko“.
Prepáčte za výraz, ale takto každý lepšie pochopí, čo
chcem povedať. Nemal svet už dosť problémov, ktoré
bolo treba súrne vyriešiť? A on nielenže si dá dlhý čas
na príchod, ešte aj bude treba čakať ďalších 30 rokov,
kým z neho „niečo“ vyras e. Všimnite si, žiaden stres
na Božej strane. Boh všetkému dopraje toľko času,
koľko treba. To sa nepodobá o nás...
Práve preto, že Boh sa prejavuje v čase, nemá nič
spoločné so stresom a nepokojom. My niekedy si
koledujeme o stres, len aby sme mali pocit, že
žijeme. Veď ako by sme mohli povedať susedom, že
sa nikam neponáhľame, nepoznáme stres, že máme
čas?! Boli by sme podozriví. Máme dve možnos :
buď všetko s hnúť a pomaly sa z toho zblázniť, alebo
očakávať, že okrem nás aj Boh pôsobí v čase. Aj
dobrému Bohu treba dať čas. Treba sa naučiť mať aj
s ním trpezlivosť, aby sme objavili na vlastné oči toto
veľké tajomstvo času. Tak teda nám všetkým do
adventu prajem, aby sme mohli opäť žiť život,
v ktorom máme čas. Veď aj sám Boh prichádza
v čase, narodil sa, rástol, zomrel a naplnil svoju
hodinu pre nás...
Imrich Horváth, farár katolíckej cirkvi
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Oblátka biela na stole
a čelo medom potreté
Radosť sme vzali v kostole
srdcia sú láskou zovreté
Vianočná láska spája nás
v poníženosti zrodená
všetci sme spolu pri jasliach
a pieseň srdcom ladená

detských očiach radosť a vďaku. I my ostatní
sme radi, keď zrazu vidíme, že ktosi si na nás
spomenul. Okrem darov, ktorými sme sa vzájomne
obdarovali a prejavili si vzájomne lásku, je tu ten
najúžasnejší dar. Dar, ktorý presahuje všetko
pozemské. Tým darom je Božia milosť. Ničím sme si
ju nezaslúžili, skôr naopak sme súci na odsúdenie,
lebo neberieme Boha vážne. Lebo sami sa
považujeme za najmúdrejších a ignorujeme všetko
Vincent Blažko dookola. Ale ten dar, daný od Boha je tu. Pre teba i
pre mňa. Môžeš ho odmietnuť, uraziť darcu
nekomunikovať s ním. Potom však ani Boh nebude
komunikovať s Tebou. Ale môžeš ho prijať s radosťou.
pre niekoho iba vzácna idyla a rodinná pohoda.
Božia milosť a láska sa dokázala v narodenom Ježišovi
Aspoň raz sme všetci spolu, keď sme skoro vždy takí
Kristovi. Nech sú i tohoročné Vianoce pre každého
rozlietaní a nemáme čas ani len na pár slov, nieto
z nás časom plným vzájomnos a lásky. Nie je
ešte na nejakú modlitbu, či dokonca čítanie Biblie.
podstatné to, či máš stôl plný exo ckých pokrmov.
Pre veriacich je však čas Vianoc časom radostným.
Úspech Vianoc nezávisí od utratenej sumy na
Spolu so všetkými kresťanmi sveta si pripomíname
„sviatky“. Sila Vianoc je v ich dávnom odkaze, ktorý
radostnú udalosť narodenia Ježiša Krista. Udalosť,
môžeme prijať z Písma svätého: „Slovo sa stalo telom
ktorá rapídnym spôsobom zmenila dejiny tohoto
a prebývalo medzi nami“ Evanjelium Jána 1,14.
sveta. Do dejín sveta vstúpil Boh. Malé dieťa menom
Ježiš je Boží Syn, poslaný na to, aby vykúpil ľudstvo
Požehnaný čas Vianoc praje:
od smr večnej a moci diabolskej. A toto má byť
omnoho väčšia príčina pre radosť a oslavu, ako „len“
Mgr. Viliam Solárik, ev. a.v. farár Rožňava
to, že po dlhom čase je rodina pokope a zrazu všetci
majú na seba čas. Naše de sa na Vianoce najviac
tešia na darčeky. Je to krásne, vidieť v rozžiarených

Čas Vianoc ...

Vianočný recept na život

tohto sveta, ale objavil sa v ňom, aby ho vedeli prijať
aj ľudia s obmedzenou ľudskou mysľou.

– Nezvyčajné myšlienky v advente 2021

– On je svetlo sveta, Ježiš Kristus. Na Vianoce slávime
jeho narodenie.

Tieto riadky píšem 30. novembra. Začal sa advent,
duchovné obdobie pred Vianocami, kedy by sme sa
mali s šiť, obrá ť sa bližšie k Bohu, k duchovným
veciam, a postupne sa vzďalovať od hluku sveta.
Tohtoročné
Vianoce
budú
ale
iné,
ako
v predchádzajúcich rokoch. Je lockdown, panuje
strach. Ľudia vo svojich domovoch sledujú správy.
Takto to bude aj na Vianoce? Čo ešte príde? – máme
veľa otázok, no problém je, že ľudstvo sa nechce
obrá ť na toho, kto má odpovede. A keď sa nakoniec
budeme môcť znova nadýchnuť, naše kostoly stále
nebudú plné. Ľudia pôjdu s radosťou do obchodných
cen er, na oslavy, ale výraz vďačnos sa vytra l
z našich slovníkov. Ecce Homo! (ajhľa človek) ‐nič
nového pod slnkom. Ale nechcem nikomu prekaziť
náladu, lebo viem, že pravda je boles vá. Tak vám
radšej odporúčam recept, pretože práve recepty sú
jedným z hlavných tém predvianočného obdobia.
S mojim receptom je možné dosiahnuť šťastný,
spokojný život v tomto svete a dostať sa do nebies.
Zaujíma ťa to? Tak ho sem napíšem, ako hrnčekový
recept.

– On prišiel na svet, aby nás spasil, aby nás zachránil
z materiálneho sveta, aby sme sa s ním dostali do
duchovnej dimenzie, do nebies.
Ježiš sa s nami podelil o jednoduchý recept, ako ho
môžeme nasledovať. Povedal to v príbehu o
márnotratnom synovi.
"Mladší syn sa rozhodol odísť z domu, ide za svojou
hlavou (asi to všetci poznáme...), zlí priatelia,
skazenosť... No potom vstúpi do seba, uzná svoju
vinu, otočí sa a vrá sa domov. Ide k svojmu otcovi,
padne mu okolo krku a plačúc mu povie, že zhrešil.
A jeho otec mu odpus , príjme ho späť, spolu si
sadnú k rodinnému stolu." Toľko v krátkos .

– Všetci sme hriešnikmi (áno, aj ja...) Nikdy sa
nedokážeme zachrániť, lebo sme z tohto sveta.

Cí š, že Vianoce nie sú to pravé bez Ježiša? Vidíš, ako
ďaleko si ty od otcovského domu? Vstúp do seba.
Otoč sa, aby si mal pravé, duchovné Vianoce! Poď do
cirkevného zboru! Tam sú takí is hriešnici, ako ty. V
jednom bode nášho života sme sa všetci otočili,
vstúpili do seba. Hľadaj večnosť v tomto ubehanom
pominuteľnom svete. Boh poslal svojho syna aj pre
teba. Prijmi ho! Z celého srdca Ti prajem, aby si
dodržaním tohto receptu zažil, že nie si sám, lebo
ten, ktorý sa narodil na Vianoce ťa objíme a spasí ťa.
Prajem Ti, aby si mal ozajstné Vianoce! Amen.

– Pre našu spásu potrebujeme niekoho, kto nie je z

Mgr. Mudi Róbert ref. duchovný pas er

– Svet nie je o tebe. Je dobré keď to vieš.
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COVID - 19
Testovanie obyvateľov na ochorenie
COVID 19
Dňa 15.11.2021 sa v obci uskutočnilo testovanie
obyvateľov na ochorenie COVID 19. V spolupráci
s projektom ministerstva vnútra Zdravé Regióny
a spoločnosťou Merea a.s..
Do obce bol vyslaný mobilný testovací m, ktorý
počas troch hodín otestoval 94 obyvateľov obce
Brzo n.
Testovanie sa uskutočnilo v priestoroch kancelárií
TSP a TP obce Brzo n. Chvalabohu, výskyt
pozi vnych obyvateľov obce sa potvrdil minimálny,
čo však neznamená, že by sme preven vne
opatrenia voči šíreniu tohto vírusu mali podceňovať.
Naďalej apelujeme na občanov a vyzývame ich
k zváženiu možnos očkovania sa voči šíriacej sa
pandémii COVID 19, aby sme všetci k tomuto
ochoreniu pristupovali zodpovedne a chránili tak
seba, ako aj svojich najbližších.

TSP/TP Brzo n

Protipandemické balíčky
V záujme boja pro šíreniu pandémie COVID 19
v našej obci, sme sa pri príležitos Mikuláša rozhodli
poňať tento sviatok trocha inak. Pripravili sme pre
občanov balíčky , ktoré neboli naplnené sladkosťami,
ale ako si to aktuálna situácia vyžaduje, rôznymi
hygienickými a an bakteriálnymi prostriedkami. V
balíčkoch tak ež nechýbali respirátory, ktorých ako
vieme nikdy nie je dosť. Tieto balíčky sme sa rozhodli
rozdať obyvateľom ,
ktorí sú zapojení do
ak vačnej činnos v
obci, čiže ich zvýšený
pohyb v teréne je
žiadúci. Dúfame, že
týmto malým gestom
ež prispejeme k
ochrane nás všetkých a
Vianočné sviatky si
budeme
môcť
vychutnať všetci zdraví,
v okruhu svojich
najbližších.
TSP/TP Brzo n

Oznámenie
Obec Brzo n oznamuje občanom
ak predali, alebo nadobudli nehnuteľnosť
kúpou, darovaním, dedením, dražbou
je potrebné podať daňové priznanie
o vzniku a zániku daňovej povinnos
do 31. januára 2022.
Daňové priznanie je potrebné podať aj v prípade
ak si majiteľ zadovážil psa, v prípade úmr a psa.
Do 31. januára sú občania povinní oznámiť vznik
a zánik poplatkovej povinnos .
Prosíme občanov aby dodržiavali termíny!
Tlačivá je potrebné podať osobne na Obecnom
úrade v Brzo ne, elektronicky na emailovej
adrese: oubrzo n@obecbrzo n.sk, alebo zaslať
poštou na adresu obecného úradu Brzo n,
Máriássyho námes e 167. 049 51 Brzo n.

Spoločnosť eurobus, a.s. oznamuje zmeny
cestovných poriadkov prímestskej autobusovej
dopravy platných od NEDELE 12.12.2021.

● 808414 Rožňava ‐ Plešivec ‐ Š tnik
● 808417 Rožňava ‐ Brzo n ‐ Kružná
● 808422 Rožňava / Plešivec ‐ Silica
● 808430 Rožňava ‐ Plešivec ‐ Jelšava ‐ Revúca
● 808431 Rožňava ‐ Plešivec ‐ Silická Brezová
● 808432 Čoltovo / Gemerská Hôrka ‐ Plešivec ‐
Kečovo
● 808435 Meliata ‐ Gemerská Hôrka ‐ Plešivec ‐
Kunova Teplica
● 808448 Rožňava / Kečovo ‐ Tornaľa ‐ Rimavská
Sobota
Nové cestovné poriadky platné od 12.12.2021
si môžete stiahnuť na stránke obce:
www.obecbrzotin.sk

A.Vecková
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Aktuálne zo stavebných
projektov v našej obci!
1. Obnova chodníka na Gemerskej ulici
V súvislos s vybudovaním vodovodného potrubia
v rámci skolaudovaného projektu „Rozšírenie
rozvodnej vodovodnej siete Brzo n“ a zároveň
s vybudovaním vodovodných a kanalizačných
prípojok obyvateľmi obce (66 domácnos ) sa
následne na jeseň tohto roka začal rekonštruovať
chodník v pôvodnej trase. Táto akcia bola inves ciou
predovšetkým VVS, a.s. závod Rožňava a súčasne aj
spoluﬁnancovaný
obcou
Brzo n.
Nájazdové
obrubníky zabezpečila obec ku prístupovým bránam
obyvateľov z obecnej komunikácie v počte 5 ks pre
každú domácnosť. Chodník bol opravený od Hasičskej
zbrojnice, po pravej strane cesty
na Gemerskej ulici až po bytové
domy (č. 118/100 a 117/102)
v celkovej dĺžke približne 920
metrov. Zároveň informujeme, že
po tejto rekonštrukcii chodníka
bude vybudovaná nová cesta na
Gemerskej ulici až na jar 2022.
Plánovaná uzávierka cesty bude
v
dostatočnom
časovom
preds hu oznámená vopred
obyvateľom obce na základe
povolení prác od Správy ciest
a Okresného úradu.

2. Uloženie ďalších retardérov v obci
Informujeme obyvateľov, že ďalšie spomaľovacie
prahy ‐ retardéry, ktoré boli dodatočne schválené a
naplánované predovšetkým na ulici Rudnianska, ale
aj Brezová, budú osadené až po zime, resp. na jar
roka 2022. Z dôvodu zimnej údržby obecných
komunikácii. Ostatné retardéry, ktoré sa uložili v lete
tohto roka ostávajú na pôvodných miestach.

Brzotín

3. Rekonštrukcia verejného rozhlasu
Momentálne v obci prebieha úprava vzdušného
elektrického NN vedenia, domových prípojok
a výmena nevyhovujúcich stĺpov VSD a zároveň aj
realizácia projektu „Rekonštrukcia a modernizácia
verejného rozhlasu“. Zhotoviteľom je VSD, a.s.,
subdodávateľom je ﬁrma Energo‐Group s.r.o., Košice.
Potreba rekonštrukcie verejného rozhlasu vyplýva
hlavne z havarijného stavu
kabeláže v niektorých
čas ach obce Brzo n a tým
zníženie kvality zvukového
prenosu
smerom
k obyvateľom. Práce súvisia
s kompletnou výmenou
káblového vedenia za
modernejšie na ktoré sa
pripoja
pôvodné
reproduktory. Predpokladané ukončenie prác je
podobne ako kamerový systém do konca roka 2021.

4. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
a chodníka v čas Bak
Chceme informovať tých obyvateľov obce, ktorí
využívajú cestnú komunikáciu v čas Bak a zároveň aj
chodník, že v súčasnos sa zahájili stavebné práce na
projekte „Brzo n, časť Bak ‐ úprava káblového VO“.
Práce odstraňujú havarijný stav ‐ poškodený kábel
verejného osvetlenia následkom stavebných prác
v trase kábla v minulos , čo je príčinou
nefungujúceho verejného osvetlenia v tejto čas
obce. Novým projektom dôjde k výmene
podzemného elektrického kábla nachádzajúceho sa
priamo v chodníku. Následne po uložení kábla sa
chodník po celej dĺžke zrekonštruuje a dôjde
k výmene niektorých elektrických stĺpoch a výmene
osvetlenia. Predpoklad ukončenia prác je do konca
roka 2021. V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa
to posunie na január 2022.
Ing. T.Petrenka

Výrub drevín
Termín zákonného výrubu drevín je do marca 2022!
Pripomíname občanom obce, ktorí majú na svojom pozemku dreviny, ktoré buď ohrozujú majetok
a osoby alebo sú už vyschnuté, aby už v tomto čase podali na obecný úrad žiadosť o vydanie súhlasu na výrub
dreviny. Pracovník obecného úradu zabezpečí obhliadku dreviny tak, aby v prípade potreby bolo rozhodnu e
o výrube vydané v dostatočnom časovom preds hu pred obdobím, dokedy je možné výrub uskutočniť, t.j.
najneskôr do 31.3.2022. Tlačivo na výrub si občania môžu s ahnuť z obecnej stránky (v čas :
samospráva→Stavebný úrad→Tlačivá) alebo si ho prevziať v podateľni obecného úradu Brzo n. Po vypísaní
a odovzdaní tlačiva následne zapla a správny poplatok 10 €.
Na výrub drevín sa podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas
orgánu ochrany prírody, ktorou je obec (v prvom stupni ochrany prírody).
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Doba vybavenia žiados je 30 dní od podania žiados .
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Obec Brzo n zároveň vyzýva
všetkých obyvateľov a vlastníkov
budov, aby mali umiestnené tabuľky
so súpisným a orientačným číslom vedľa
seba, či pod sebou tak, aby boli dobre
viditeľné z ulice, námes a, verejnej komunikácie,
chodníka a nepôsobili rušivo na vzhľad
budovy.

Orientačné čísla  umiestnenie tabuliek
a zmena občianskeho preukazu
Tento rok v obci prebiehala v rámci kampane
SODB 2021 zmena číslovania budov
pridaním orientačných čísel k existujúcim
súpisným číslam budov. V posledných
mesiacoch
boli
distribuované
domácnos am a obyvateľom (či už s
trvalým pobytom v obci, ale aj vlastníkom
budov) oznámenia o zmene orientačného
čísla a zároveň aj červené tabuľky s číslami.
Obyvatelia obce, resp. vlastníci domov majú tým
pádom 2 povinnos :

► povinnosť vybaviť si nový občiansky

preukaz (pokiaľ máte trvalý pobyt na
uvedenej adrese)
► umiestniť si na dom tabuľku s orientačným
číslom (pod súpisným číslom, alebo vedľa
neho)
Nový občiansky preukaz si občan môže
vybaviť na Oddelení dokladov Okresného
riaditeľstva PZ, pracovisko Rožňava
v čase
stránkových hodín (pozor na aktuálny režim
na pracoviskách OR PZ z dôvodu vyhláseného
núdzového stavu).
Vybavenie nového občianskeho preukazu v prípade
zmeny orientačného čísla obcou je v tomto prípade
bezplatné aj v roku 2022! Je potrebné sa preukázať
oznámením o určení, resp. zmene orientačného čísla.

Aj naša obec bude mať
kamerový systém !
Na jeseň tohto roku sa začali práce na
vybudovaní nového kamerového systému v obci.
Zhotoviteľom je na základe verejného obstarávania
spoločnosť VEGAnet s.r.o., ktorá v júli podpísala
zmluvu o dielo v celkovej hodnote 32.581,17 €
s DPH. Momentálne sú osadené kamery v obci
najmä v problema ckých lokalitách v celkovom
počte 22 ks, umiestnené na stĺpoch UPC, na stĺpoch
VSD a na budove obecného úradu. Monitorované
miesta budú viditeľne označené upozornením na
verejnom
priestranstve,
predovšetkým
informačnou tabuľou pri vstupe do obce.
Hlavný cieľom tohto projektu bolo prija e účinných
opatrení na miestnej úrovni k eliminácii bežnej
kriminality, t.j. hlavne ochrana zdravia a majetku
občanov obce. Zároveň zavedením kamerového
systému sa rozšíria možnos pre zníženie výskytu
kriminality a pro spoločenskej činnos a tým sa
prispeje k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnos
a spokojnos občanov, ale aj návštevníkov obce
Brzo n.

Pokiaľ ste tabuľku
s orientačným číslom ešte
neobdržali môžete si ju
vyzdvihnúť na podateľni
obecného úradu.
Vážení spoluobčania, všimnite
si koľko domov vo vašom
susedstve nie je správne resp. vôbec označených
číslami a vžite sa do situácie napr. posádky vozidla
zdravotnej služby, ktorá pri nočnej návšteve
nedokáže ani pri najlepšej vôli nájsť medzi
neoznačenými domami a vchodmi ani ten Váš.
V prípade, ak Vám predpísaná červená tabuľka
nevyhovuje môžete ju vrá ť do podateľne a na
vlastné náklady si vyhotoviť
vlastnú. Ak preferujete na
svojom dome označenie vo
formáte s lomítkom (napr.
718/65) je potrebné uviesť
Vašu
adresu
na
dome
s lomítkom, presne tak ako to
máte v občianskom preukaze!
Ing.T.Petrenka

Obec očakáva od kamerového systému zvýšenie
bezpečnos
a zlepšenie prevencie kriminality
a tak ež bude napomáhať pri odhaľovaní trestných
činov a zabezpečí účinnú prevenciu pred
vandalizmom na verejných priestranstvách obce ako
napr. nelegálne vynášanie sme
do prírody,
narúšanie verejného poriadku na cintoríne, ničenie
obecného majetku a pod.
Konkrétne
monitorovacie
lokality
budú
neskôr
oznámené,
upresnené
a zverejnené aj na webovom
portáli obce:
www.obecbrzo n.sk
Záznam
z
kamerového
systému bude prístupný len
oprávneným
osobám
a zložkám policajného zboru. Manipulácia so
záznamami bude v súlade so zákonmi SR a EÚ a
v súlade s GDPR. (Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov)
Systém je momentálne v skúšobnej prevádzke,
termín odovzdania projektu do plného užívania:
koniec decembra 2021
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Bocianie pätorčatá
Brzotín 2021
Bociany biele žijú v blízkos ľudí už viac ako 100
rokov.
Aj v Brzo ne
nám spríjemňujú život
už niekoľko desaťročí a každý rok túžobne očakávame,
či sa opäť vrá a do svojho
hniezda.
Rok 1973
Bociany patria medzi
najobľúbenejšie vtáčie druhy.
Spájajú sa s nimi rôzne
príslovia a porekadlá. Sú
takzvanými nositeľmi šťas a,
nového života a blahobytu.
Rok 2021 bol z pohľadu bocianov naozaj bohatý.
Bocianí pár vychoval až 5
bocianích mláďat.

Rok 1973

Život bocianov a výchovu ich
pätorčiat ste mali možnosť
sledovať naživo aj cez online‐
kameru. Fotky mladých
bocianov boli zriadené práve
touto online‐kamerou.
Dúfajme, že aj v roku 2022
sa k nám bociany opäť vrá a a budeme mať opäť
možnosť sledovať ich život
a tešiť sa z ich prítomnos .
Bc. D.Petrová

Mobilná aplikácia s názvom:

„V OBRAZE“

‐ Prináša Vám prehľad aktualít z webu našej obce.
‐ Upozorní Vás na novo vložené správy.
‐ Dozviete sa včas o pripravovaných akciách.
‐ Umožňuje prezerať si fotograﬁe alebo dokumenty z úradnej tabule
‐ Do aplikácie sa nemusíte registrovať, neposkytujete žiadne osobné údaje
Viac o aplikácii sa dozviete na stránke obce: www.obecbrzo n.sk
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