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Vážení spoluobčania,
nový rok pre každého z nás znamená začiatok nových plánov, predsavzatí, stanovenie si nových cieľov, ktoré chceme počas nastávajúceho roka uskutočniť nielen
v súkromnom, ale aj v pracovnom živote.
Nový rok je zároveň príležitosťou zhodnotiť a zamyslieť sa nad rokom uplynulým.
Určite sa každý z nás pozastaví a pouvažuje nad tým, ako sa nám podarilo stanovené ciele naplniť. Zároveň nás to nabáda
k tomu, čo by sme mali vylepšiť a čoho by
sme sa mali vyvarovať. Život je nevyspy-

tateľný v tom, že každému z nás prináša
dni naplnené trápením, smútkom, neúspechom, na druhej strane dni radostné,
veselé a dobré. A práve na tom dobrom by
sme mali stavať svoje ďalšie predsavzatia,
túžby a sny. Napĺňať svoje predstavy a ví-

zie a nebáť sa prekážok, ktoré nás na ceste
životom stretnú.
Aj naše mesto počas uplynulého roka
prekonávalo množstvo prekážok, avšak
tešilo sa aj z dokončených diel a úspechov. Spomeniem ukončenie revitalizácie
námestia, rekonštrukciu Husovho parku,
opravu fasády Národného domu Štefánikovho. Teší ma, že sa podarilo zorganizovať niektoré kultúrno-spoločenské
podujatia väčšieho rozsahu s pomocou
cirkví, základnej školy, základnej umeleckej školy, centra voľného času, podnikateľských subjektov, občianskych združení,

spoločenských organizácií, sponzorov a
ochote mnohých z Vás. Spomeniem Noc
kostolov, Návštevu partnerov z francúzskeho mesta Paulhan, Tradičný brezovský
jarmok, galaprogram k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Brezovej. Za túto
spoluprácu všetkým patrí moje uznanie
a poďakovanie. Takisto chcem poďakovať
za spoluprácu a odvedenú prácu všetkým
poslancom mestského zastupiteľstva,
zamestnancom mesta i občanom, ktorí
svojimi pripomienkami, návrhmi a dobrými radami takisto prispeli k skvalitňovaniu života nás všetkých. Moje úprimné
poďakovanie patrí všetkým obyvateľom
Brezovej pod Bradlom, ktorí akoukoľvek
formou a mierou prispeli k zveľadeniu
nášho mesta, obohateniu jeho kultúrneho
a duchovného života. Dúfam, že rok, ktorý

je pred nami, prinesie viac radosti a menej nešťastia a sklamaní. Pričiňme sa o to
všetci. Naše činy nech riadi zdravý rozum,
dobroprajnosť, vzájomná úcta a chuť k
tvorivej spolupráci.

Milí Brezovania,
v mene svojom, v mene poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých zamestnancov mesta Vám želám pevné zdravie,
šťastie, lásku, vzájomné porozumenie a
úspešný rok 2013.
Eva Ušiaková
primátorka mesta

Vitaj doma, Ivan...

Náš rodák Ivan Jakeš sa po šiestykrát
zúčastnil Rallye Dakar. Ako člen slovenského Nad Ress Adventure teamu, po vynikajúcom výkone obsadil skvelé 4. miesto
v celkovej klasifikácii motocyklov a zaradil sa medzi absolútnu svetovú špičku.
Vo štvrtok 24. januára ho privítala na
letisku vo Viedni rodina, kamaráti, fanúšikovia, novinári. Tejto dlho očakávanej
chvíle sa zúčastnila aj primátorka mesta
Eva Ušiaková a riaditeľ MicroStepu CDM
s.r.o. Ján Mikulina. Po odchode z letiska
nasledoval pre Ivana mediálny kolotoč
v Bratislave a vo večerných hodinách sme
ho mohli privítať na námestí v Brezovej.
(Pokračovanie na 6. str.)
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Siedme a zároveň posledné zasadnutie
MsZ v roku 2012 otvorila a viedla primátorka mesta Eva Ušiaková. Konštatovala, že
zasadnutie MsZ je uznášania schopné, na
začiatku bolo prítomných 7 z 11-tich poslancov.
MsZ schválilo:
- vzhľadom na novelizáciu zákona o
miestnych daniach a daňového poriadku
mesto Brezová pod Bradlom pristúpilo k
úprave VZN na výber miestnych daní a poplatkov. Dochádza k rozdeleniu pôvodných
troch VZN na nových osem VZN. V žiadnom VZN nedochádza k zmene sadzieb,
t. j. prijatie viacerých VZN je len technická
otázka. Ide o nasledovné VZN:
VZN č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností,
VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
VZN č. 7/2012 o miestnej dani za psa,
VZN č. 8/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva,
VZN č. 9/2012 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje,
VZN č.10/2012 o miestnej dani za jadrové zariadenie,
VZN č.11/2012 o miestnej dani za ubytovanie,
VZN č.12/2012 o miestnej dani za predajné automaty,
- kúpnu zmluvu na prevod nehnuteľností
- pozemkov a budov, t.j. objekt prevádzkovej budovy kúpaliska a budovy sociálneho
zariadenia a pozemkov na letnom kúpalisku v Brezovej pod Bradlom vo vlastníctve
spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko
BRADLAN Brezová pod Bradlom, a.s., do
vlastníctva mesta Brezová pod Bradlom a
zmluvu o kúpe 48 % akcií mesta Brezová
pod Bradlom v spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod
Bradlom, a.s., do vlastníctva ostatných akcionárov spoločnosti,
- vyradenie majetku mesta - projektovej
dokumentácie k realizácii výstavby II. etapy garáží na ul. Horný rad (momentálne je
tam PT Univerzál) v cene 3 533,19 € s dátumom nadobudnutia pred rokom 2000
z dôvodu jeho neupotrebiteľnosti, pretože
uvedená stavba nemôže byť v budúcnosti
realizovaná,
- zverenie majetku – 1 ks elektrocentrály
benzínovej, typ EGM 60AVR, inventárne
číslo 71/01/27, dátum obstarania 29. 9. 2010,
obstarávacia cena 1194,65 €, vedený v operatívno-technickej evidencii so zostatkovou
cenou 0,00 € - do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová pod
Bradlom ku dňu 31. 12. 2012,
- Zásady hospodárenia s majetkom mesta. Ide o úpravu po novele zákona o majetku obcí. Pri zverení a odňatí majetku mesta
do správy a pri prevodoch a prenájmoch
majetku mesta, v prípadoch obchodnej ve-
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rejnej súťaže a v prípadoch hodných osobitného zreteľa je potrebný súhlas 3/5 väčšiny
všetkých poslancov (nie prítomných),
- výšku nájmu spoločnosti Mestské lesy,
s. r. o. so sídlom Cesta SNP 245/2, Brezová
pod Bradlom na rok 2013 vo výške 34.000 €,
- výšku nájmu pre Poľovnícke združenie
Klenová Brezová pod Bradlom na úrovni
roku 2012, t. j. 1 903, 49 €,
- III. zmenu rozpočtu mesta Brezová pod
Bradlom na rok 2012 - zvýšenie bežných
výdavkov rozpočtovej kapitoly 01.1.1.6 –
Výdavky verejnej správy (zvýšenie bežného
transferu príspevkovej organizácii Technické služby o sumu 8 020,- €, to znamená bežný transfer TS sa zvyšuje zo sumy
245 000,- € na sumu 253 020,- €),
- Rozpočet na rok 2013, ktorý je v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších zmien a doplnkov zostavený ako prebytkový, s celkovým prebytkom vo výške 158 523 €. Bežný rozpočet
na rok 2013 je zostavený ako prebytkový
v zmysle § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien
a doplnkov s prebytkom vo výške 188 215
€. Kapitálový rozpočet na rok 2013 je zostavený ako prebytkový. Vzniknutý schodok finančných operácií vo výške 30 080 €
je krytý prebytkom hospodárenia bežného
rozpočtu,
- Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka škôl a školských zariadení na území
mesta Brezová pod Bradlom,
- Harmonogram zasadnutí a program
MsZ, ktorý je orientačný, podľa potreby
bude aktualizovaný. Termíny zasadnutí sú
28. 2., 25. 4. a 27. 6. 2013 so začiatkom o
15.00 hod., zasadnutia MsR 19. 2., 16.4. a
18. 6. 2013 so začiatkom o 16.00 hod.,
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu o výsledku previerky a prijaté opatrenia zo strany mesta v súlade s
platnou legislatívou (upozornenie prokurátora na porušenie zákona, a to ust. § 42 ods.
2 zák.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k
nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a ust.
§ 9a ods. 8 písm.e) zák. č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí pri výkone samosprávy a
porušenie zákona, a to ust. § 18a) ods. 1
zák. č.- 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení platnom v čase prijatia uznesenia
č. 75/2009 zo dňa 2. 7. 2009 pri výkone samosprávy),
- informáciu o plnení rozpočtu mesta k
30. 9. 2012 – príjmy, výdavky, programový rozpočet podľa štruktúry v zmysle čl.
27 Zásad finančného hospodárenia Mesta
Brezová pod Bradlom,
- návrh hlavných úloh v investičnom rozvoji mesta a opatrení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na rok 2013.
Schválenie hlavných úloh v investičnom
rozvoji mesta bude v I. štvrťroku 2013,

- informáciu o činnosti MsR za obdobie
od 27. 9. 2012 do 13. 12. 2012,
- informáciu o činnosti Centra voľného
času za šk. rok 2011/2012.
Terézia Malková

MESTSKÝ ÚRAD

Rozpočet Mesta Brezová p. Br.
na r. 2013 - rozhodujúce vybrané
kapitoly
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na
rok 2013 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2012 uznesením č. 132/2012
a je v úplnom znení spolu s komentárom zverejnený na internetovej stránke Mesta Brezová pod Bradlom www.brezova.sk.
• Príjmová časť (v €)
- príjmy spolu
3 014 874
v tom:
bežné príjmy
daň z príjmov (podielové dane)
1 239 000
daň z nehnuteľnosti
249 200
miestne dane a poplatky 140 213
príjmy z majetkových účastí a vlastníctva
157 800
platby za tovary a služby
27 100
správne poplatky a pokuty 20 651
vlastné príjmy rozpočtových organizácií
25 000
iné bežné príjmy
15 500
bežné granty a transfery
594 944
kapitálové príjmy
predaj pozemkov
3 000
kapitálové transfery
542 466
príjmy z finančných operácií
0
• Výdavková časť (v €)
- výdavky spolu
2 856 351
v tom:
bežné výdavky
výdavky verejnej správy
464 194
finančná oblasť
6 000
mestská polícia
83 666
hasičský zbor
41 440
správa a údržba ciest
11 000
odpadové hospodárstvo
14 100
bývanie a obč. vybavenosť 61 850
zdravotné stredisko
10 300
rekreačné a športové služby 6 350
mestská knižnica
35 820
vysielacie a vydavateľské sl. 24 500
kultúra, obrady, príspevky na kultúru,
Štefánikov dom
51 353
materské školy a školské jedálne pri MŠ
273 883
základná škola (vrátane ŠJ a ŠKD)
617 005
základná umelecká škola 168 800
centrum voľného času
44 400
sociálna oblasť (DC dôchodcov, stavovanie
dôchodcov, opatrovateľská služba, sociálna
pomoc, dávky v hmotnej núdzi, ubytovňa pre
bezdomovcov)
85 932
príspevok technickým službám
245 000
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ostatné bežné výdavky
kapitálové výdavky
finančné operácie
splácanie istiny úverov

35 600
545 078
30 080
Alena Jančia

OZNAMY
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hospodárskych zvierat. Všetko toto pravidelne vyvážame alebo spaľujeme, prípadne vytvárame čierne skládky niekde
v priestoroch, ktoré priamo neohrozujú
naše súkromie. Prečo? Ak nepotrebné suroviny správne zužitkujeme, premeníme
na hnojivá, ušetríme životné prostredie aj
svoje peniaze za nákup umelých hnojív.

Povinnosť prevádzkovateľov
malých zdrojov znečistenia
Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré
prevádzkujú malé zdroje znečisťovania
ovzdušia v k. ú. Brezová pod Bradlom,
že sú povinní oznámiť podľa zákona
č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia spotrebu palív a surovín, z
ktorých znečisťujúce látky vznikajú,
do 15. februára 2013
na oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy.
Za nesplnenie povinnosti v zákone stanovenom termíne uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia pokutu.
Oddelenie výstavby,
ÚP, ŽP a dopravy

Informácie o dianí v meste na
nových informačných tabuliach
MsÚ oznamuje občanom, že od
1. februára 2013 budú informácie o dianí
v meste zverejňované v nových informačných tabuliach, ktoré sú umiestnené pri
autobusovej stanici.

Vysielanie magazínu TV Brezová
aj na internete
Vysielanie magazínu TV Brezová môžete okrem káblovej televízie sledovať na
internete, a to na stránke www.respublica.
sk - Vysielanie regióny - Záhorie - Senica
TV SEN, každý pracovný deň o 18.55 hod,
v nedeľu o 10.55 hod., alebo na Youtube v
streame TVB Brezová.

Jednou z najstarších a najrozšírenejších
človekom riadených recyklácií je kompostovanie, ktoré zintenzívňuje a optimalizuje bežné pôdne mikrobiologické procesy.
Pomocou kompostovania je možné z rozličných bioodpadov získať kvalitné organické hnojivo - kompost. Kompostovanie
je teda prírodný proces, pri ktorom dochádza k rozkladu organických odpadov
pôsobením mikroorganizmov na humusové látky. Voda a kyslík sú nevyhnutné pre
život mikroorganizmov a pôdnych organizmov, ktoré bioodpad rozkladajú.
V čom kompostovať
Kompostér – ideálny pomocník pri
kompostovaní. Je vyrobený z recyklovaného plastu, nádoba kompostéra nemá
dno (z dôvodu voľného styku s pôdou a
prístupu mikroorganizmom, červom a
dážďovkám). Prikrýva ho veko s otočným
ventilom na reguláciu prístupu vzduchu.
Bočné dvierka slúžia na vyberanie kompostu a viaceré otvory na prevzdušňovanie hmoty.
Pri správnom výbere kompostéra odporúčame zvážiť tri základné kritériá: kvalita
materiálu, z ktorého je vyrobený (ideálne

Čajovňa s galériou v jednom
Jedna z mála vecí, o ktoré na Slovensku
nie je núdza, sú krčmy. Preto človeka poteší, že na Brezovej pribudla na mieste bývalého kvetinárstva nová Čajovňa Jamayka.
Zaujme nielen štýlovým interiérom, ale aj
širokým výberom čajov. Ponúkané služby
sú rozšírené aj o predaj darčekových predmetov spojených s predajňou umeleckých
diel.

Poďme správne
robiť správnu vec

Separácia a spracovanie bioodpadu
Každý obyvateľ v priemere ročne vyprodukuje 327kg komunálneho odpadu.
Z tohto množstva až 45 % (v každej obci
sa škála pohybuje rôzne – v rozmedzí od
40 % do 70 %) tvorí bioodpad. Skladá sa
z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárikov stromov, ovocných a zeleninových
odpadov, drevených pilín, kôry či trusu

vysokohustotný polyetylén) – podporuje
hlavne stabilitu a životnosť kompostéra;
hmotnosť – z koľkých kilogramov plastu je

vyrobený, čo je podmienkou dobrej stability a prevenciou pred prasknutím spôsobeným tlakom vo vnútri kompostéra; počet
prevzdušňovacích otvorov – od ktorých
závisí správnosť procesu kompostovania
a jeho rýchlosť. Neustály vývoj a zlepšovanie technológií prinášajú kvalitný proces
kompostovania s dobrým výsledkom.
Ako správne kompostovať
Pri kompostovaní je dôležité odpadový
materiál zmenšovať a drviť. Pokiaľ odkladáte rozdrvený záhradný odpad do
kompostéra, premení sa oveľa rýchlejšie v
hodnotný kompost bohatý na živiny. Rozdrvený odpad zo záhradného drviča môžete tiež použiť na mulčovanie pod stromy
a kríky, ktoré tak chránite pred vysychaním, obmedzíte rast buriny a zlepšíte kvalitu pôdy. Nezanedbateľným dôvodom pri
spracovaní odpadu záhradnými drvičmi je
aj skutočnosť, že na Slovensku je spaľovanie odpadu zo záhrad, akým sú odrezané
konáre, tráva a pod., už niekoľko rokov zákonom zakázané. K ďalším zásadám patrí správna skladba materiálu, dostatočný
prístup vzduchu a dostatočná vlhkosť.

Výsledok
Kompost je kvalitné organické hnojivo,
ktorým sa do pôdy vracajú všetky cenné
živiny. Zrelý kompost možno použiť na
rôzne účely. Napríklad na jar pridávame
kompost k zelenine a ku kvetinám, čo
podporuje úrodnosť pôdy a rastliny sú
zásobované potrebnými živinami. Väčšie
množstvo kompostu nahrnieme k ovocným či okrasným stromom. Vrstva kompostu priaznivo ovplyvňuje príjem dažďovej vody a kyprosť pôdy. Môžeme ho
použiť tiež pri zakladaní nových záhrad
alebo trávnikov.
Kompostovanie v kompostéroch má
množstvo výhod. Urýchlenie procesu kompostovania až o polovicu doby nutnej pri
kompostovaní na hromadách. Regulácia
teploty, vlhkosti, prístupu vzduchu a svetla. Úspora miesta na záhrade (kompostér
nahradí nevzhľadnú hromadu). Estetika.
Odstránenie nepríjemného zápachu, ktorý vábi hmyz a drobné zvieratá. Finančná úspora na odvoze domových odpadov
– kompostovaním je možné spracovať až
30% kuchynských odpadov. Zužitkovanie
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odpadov zo záhrady a získanie kompostu
- vynikajúceho zdroja živín a organických
látok.
Aj vďaka tomuto systému separácie bioodpadu môžeme znížiť komunálny odpad,
čo znamená znížiť náklady na zber a zvoz
odpadu a použiť tieto financie do zmysluplnejších činností v našom meste.
Prajeme veľa šťastia s kompostovaním.
V prípade ďalších otázok navštívte poradňu na stránkach www.kompostery.sk

Vybavenie rodinných domov domácimi kompostérmi - prieskum
Vážení spoluobčania,
Mesto Brezová pod Bradlom zvažuje zavedenie systému domáceho kompostovania v rodinných domoch. Pre naše mesto
máme na výber z dvoch možností:
1. zber bioodpadu do zberných nádob
(výrazné zvýšenie poplatku za odpady,
zvýšenie nákladov mesta a občana)

Vyjadrenie k pripomienkam
občanov

Cena

22 €

Príspevok občana

30 €

Príspevok mesta

Návratka

52 €

Máme záujem o domáci kompostér, na ktorý dostanem príspevok od samosprávy.

Typ kompostéru

JRK 400 PROFI
Objem: 400 l
*Vhodný pre záhrady do 500 m2

Vaše meno:

Vaša adresa:

2. domáce kompostovanie v kompostéroch (príspevok mesta a jednorázový príspevok občana).
Radi by sme sa pozreli na druhú možnosť, keďže so zberom v zberných nádobách máme všetci skúsenosti a vieme, že
ďalší zber by znamenal zvyšovanie poplatkov.
Cieľom je:
• štart separácie biologického odpadu
v rodinných domoch (blíži sa legislatívna
povinnosť separovať biologický odpad –
rok 2013),
• životné prostredie - podpora ekologických riešení, ktoré sú ekonomicky výhodné,
• znížiť náklady samosprávy na zber
a zvoz komunálneho odpadu na skládku
(až 40% komunálneho odpadu z domácností tvorí biologicky rozložiteľný odpad,
ktorý je možné kompostovať).
Akým spôsobom:
• pridelenie domácich kompostérov do
domácností žijúcich v rodinných domoch
a v nich kompostovať biologický odpad,
• možná finančná spoluúčasť (v prospech zapojenej domácnosti) vo výške
30 eur z celkovej ceny,
• ku každému pridelenému kompostéru
bude zdarma pridaná brožúra o kompostovaní – rady, ako správne kompostovať v
kompostéroch.
Iná možnosť – zavedenie zberu bioodpadu, čo povedie k výraznému zvýšeniu
poplatkov za odpad.
Denisa Zuščíková

Túto návratku, prosím, odovzdajte najneskôr do 20. 3. 2013 na MsÚ, oddelenie
výstavby, ÚP, ŽP a dopravy, prípadne na
zuscikova@brezova.sk, prípadne svoj
záujem nahláste na t. č. 034/694 22 25,
0915 878 001.
Za spoluprácu vopred ďakujeme.

Zima je náročná na údržbu miestnych komunikácií a chodníkov. Strojový park Technických služieb mesta Brezová pod Bradlom,
ktoré sa starajú o údržbu chodníkov, je
zastaralý a neustále poruchový. Strojový
park Technických služieb nebol obnovovaný od roku 1987, čo sa prejavuje zvýšenou
poruchovosťou. Multikára /26-ročná/ je
toho času nepojazdná a je v servise z dôvodu vážnej poruchy prevodovky. Využívali
sme ju hlavne na údržbu chodníkov a ciest
do kopaníc. Nepriaznivým počasím sme
boli nútení pristúpiť k ručnému posýpaniu
a odpratávaniu snehu z chodníkov. Sme si
vedomí, že posýpanie a odpratávanie snehu sa takýmto spôsobom nedá nahradiť,
preto prosíme obyvateľov o opatrnosť a trpezlivosť. V spolupráci s Mestským úradom
problém riešime.
Technické služby
mesta Brezová p. Br.

Opatrovateľská a prepravná
služba v našom meste
Mesto Brezová pod Bradlom v rámci svojich kompetencií v oblasti sociálnej pomoci
poskytuje pre svojich občanov i tieto sociálne služby:
Opatrovateľská služba
Opatrovanie je pravidelná starostlivosť
určená pre podporu samostatného života

seniorov v domácom prostredí. Je to pomoc
seniorom a ich rodinám vysporiadať sa so
záležitosťami starnutia, pomáha zabezpečiť
bežný režim denného života. Táto služba
umožňuje seniorom zostať v ich vlastnom
domove, pričom im poskytuje pocit istoty, sebestačnosti a umožňuje žiť nezávislý
život.
Opatrovateľská služba sa poskytuje občanom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej
osoby na základe písomnej žiadosti, ktorá je k dispozícii na oddelení sociálneho, školstva a kultúry mestského úradu.
Po posúdení odkázanosti na sociálnu
službu mesto uzatvára s občanom zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.
Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Úhrada za opatrovateľskú službu je stanovená vo výške 0,50 € za jednu hodinu.

Prepravná služba
Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a
obmedzenou schopnosťou orientácie,
c) fyzickej osobe vo veku 62 rokov
a viac.
Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15,00
hod. do vzdialenosti cca 50 kilometrov od
mesta Brezová pod Bradlom.
Objednávku na prepravnú službu občan
nahlasuje osobne na oddelení sociálnom,
školstva a kultúry MsÚ, alebo telefonicky
(69 42 232, 69 42 234, 0915 878 004) najmenej 24 hodín vopred.
Výška úhrady za prepravnú službu:
• Fyzická osoba odkázaná na prepravnú
službu:
– 0,25 € / za každý začatý km
• Fyzická osoba sprevádzajúca prepravovanú osobu:
– 0,25 € / za každý začatý km
• Fyzická osoba sprevádzajúca imobilnú
fyzickú osobu alebo fyzickú osobu odkázanú na sprevádzanie:
– bezplatne
• Fyzická osoba vo veku 62 rokov a viac:
– 0,25 € / za každý začatý km.
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Úhradu za prepravnú službu platí občan
priamou platbou v hotovosti v deň poskytnutia prepravnej služby vodičovi. V prípade
objednania a nevyužitia prepravnej služby
znáša občan všetky náklady, ktoré vzniknú
prevádzkovateľovi prepravnej služby.
Podrobnejšie podmienky poskytovania
týchto sociálnych služieb sú určené vo všeobecne záväzných nariadeniach VZN č.
2/2009 a VZN č. 5/2010, ktoré sú verejne
prístupné na internetovej stránke mesta,
príp. na oddelení všeobecnej vnútornej
správy mestského úradu.
Gabriela Plačková

Kto dostane
Cenu mesta za rok 2012?

Cena mesta Brezová pod Bradlom sa
každoročne udeľuje za:
- vynikajúce tvorivé výkony a významné
výsledky vedeckej, technickej, umeleckej,
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
- činnosť osôb, ktoré sa významným
spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma
i v zahraničí,
- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.
Návrhy na udelenie ceny mesta môžu
mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, príp. aj občania mesta.
Návrhy musia byť odôvodnené.
Cena sa môže udeliť jednotlivcovi i po
jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa cena odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

Zoznam ocenených od roku 2004:
Ocenení za rok 2003 v roku 2004
Alžbeta Michálková, Jozef Repčík, Vlasta
Turčeková, Risto Petkovský, Stanislav Štefík,
Rastislav Gavurník, Roman Labuda
Ocenení za rok 2004 v roku 2005
Emília Reptová, Doc. akad. arch. Ing. arch.
Ján Bahna, Anna Potúčková, Ing. Ivan Závodný, Mgr. Antónia Poláková, Štefan Ciran,
PharmDr. Ján Valjan, Bohuš Duda, Ivan Jakeš
Ocenení za rok 2005 v roku 2006
Mgr. Jana Kazičková, Elena Libjaková, Oľga
Kovačičová, Ivan Nosko, Mgr. Viera Mosná
Ocenení za rok 2006 v roku 2007
Mgr. Peter Uhlík, Mgr. Jaroslav Mikláš,
PaedDr. Martin Janšto, PFS a. s. Brezová pod
Bradlom
Ocenení za rok 2007 v roku 2008
Miroslav Babiar, Mgr. Ján Iždinský, BC
Torsion spol. s. r. o., Viera Mikulčíková
Ocenení za rok 2008 v roku 2009
Vladimír Beňák, Fedor Mikulčík, Mužský
cirkevný spevokol
Ocenení za rok 2009 v roku 2010
Alžbeta Fedorová, PaedDr. Miroslav Bôžik,
Divadelný súbor J. M. Hurbana
Ocenení za rok 2010 v roku 2011
Ing. Ján Bzdúšek, Cyklistický klub Bradlobike, Miroslav Hainc, Hana Valová
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Ocenení za rok 2011 v roku 2012
Alžbeta Minárčiná, Ivana Marková, Ján
Varmuža, MicroStep CDM s. r. o., Štefan Potúček (in memoriam)
Vážení občania,
touto cestou Vás chceme požiadať o spoluprácu pri výbere osobností so zreteľom na
ich zásluhy, ktorými sa zapísali do Vášho povedomia.
Vaše nominácie na udelenie ceny mesta
môžete doručiť na MsÚ osobne na sekretariát, alebo na emailovú adresu mesto@brezova.
sk najneskôr do 20. februára 2013. K svojej
nominácii nezabudnite pripísať krátke odôvodnenie, prečo si nominovaný podľa Vás
zaslúži Cenu mesta.
Ďakujeme.
Mesto Brezová pod Bradlom

Prečo nebol silvestrovský
ohňostroj s podporou mesta?
Mnohí spoluobčania sa ma pýtali, prečo poslanci neschválili z rozpočtu mesta
finančné prostriedky na silvestrovský ohňostroj. Vysvetlil som, že naozaj zastupiteľstvo finančné prostriedky na tento účel
neodsúhlasilo a odporučilo ich použiť na
liečbu vážne chorého chlapčeka. Myslím
si, že sme spravili správne rozhodnutie,
o čom svedčia aj mnohé názory našich
občanov. Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.
Branislav Kovačech, poslanec MsZ

Na základe aktivity p. Jána Valáška
sa silvestrovský ohňostroj konal za
podpory nasledujúcich sponzorov:

prevádzkuje služby analógovej, digitálnej televízie a internetu prostredníctvom týchto rozvodov. SATRO s.r.o.
súčasne vykonáva údržbu siete a vyberá
v mene spoločnosti CEC v.o.s. platby za
poskytované služby aj prostredníctvom
poštových poukážok.
V uplynulých dňoch dostali zákazníci
poštové poukážky na úhradu pravidelných platieb za služby televízie a internetu, na ktorých boli údaje spoločnosti
CEC v.o.s., tak ako aj v minulosti.
V prípade, že ste úhradu už vykonali,
buď cez banku, alebo prostredníctvom
inej poštovej poukážky, považujte novú
poštovú poukážku za bezpredmetnú. Ak
ste však ešte nezaplatili za služby, dovolíme si Vás požiadať, aby ste zaplatili
práve prostredníctvom spomínanej poštovej poukážky.
Vážení zákazníci!
Ak chcete získať viac informácií, kontaktujte našu Zákaznícku linku 0850
311 000 (v cene miestneho hovoru) každý pracovný deň od 8,00 do 19,00 hod.
alebo navštívte naše Zákaznícke stredisko v Brezovej pod Bradlom, Hurbanova
1.
Ďakujeme za pochopenie
Vaše SATRO s.r.o.

Podvodníci
Vstupné 10 €, v predpredaji 8 €.
Vstupenky si môžete zakúpiť na sekretariáte MsÚ do 20. februára 2013,
pondelok a streda od 7,30 do 16,30
hod., utorok a štvrtok od 7,30 do
15,30 a v piatok od 7,30 - 13,30 hod.

Ján Valášek TV Servis
Baranecká 173/4
100,- €
Braňo Šic, Odbojárov 301
10 €
Ladislav Gálik st., Osuského 527 15 €
Ľubomír Bubla, Osuského 530
10 €
Alžbeta Valášková, Osuského 530 10 €
Jana Valášková, Baranecká 173/4 10 €
PFS a.s., Štverníky 662
100 €
MicroStep CDM s.r.o.,
J. M. Hurbana 333/2
100 €
Dušan Hílek, Baranecká
15 €
Aku Servis s.r.o., Baranecká 167
20 €
BC Torsion s.r.o., Štverníky 662
50 €
Potúček, Horný rad
5€
Mgr. Eva Ušiaková, M.R.Štefánika 1 50 €
Martin Danko, D. Jurkoviča 428/16 5 €
Všetkým občanom a firmám za sponzorské príspevky ďakujeme.

Vážení zákazníci!
Spoločnosť SATRO s.r.o. na základe
šíriacich sa nesprávnych informácií týkajúcich sa partnerskej spoločnosti CEC
v.o.s. v Brezovej pod Bradlom zaujíma
nasledovné stanovisko:
Spoločnosť CEV v.o.s. bola a aj je
vlastníkom pevného káblového rozvodu v Brezovej pod Bradlom. Spoločnosť
SATRO, s.r.o. prevádzkovala a naďalej

V deň predstavenia od 17.00 do 18.00
hod. v pokladni ND Štefánikovho.
Bližšie informácie na tel. č. 034/ 6942
240, 0915/878 005, alebo na www.brezova.sk.

strana č. 6

(Dokončenie z 1. str.)

Vitaj doma, Ivan...
Už od 18–tej hodiny sa začali zhromažďovať ľudia nielen z Brezovej, ale aj širšieho okolia, ktorí chceli privítať Ivana a vyjadriť mu tak svoju vďaku za jeho športový
výkon a reprezentáciu nášho mesta.
Pred samotným príchodom Ivana sa moderovania zhostil Stano Gális, ktorý spolu
s DJ Martinom Chalupkom vytvorili skve-
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vá piesne Angels od obľúbeného speváka
Robieho Williamsa, v podaní Moniky Holičovej, žiačky ZUŠ Brezová pod Bradlom.
Vyvrcholením programu bol ohňostroj,
počas ktorého sa uskutočnil živý vstup do
televíznych novín Markízy. Slávnostné vítanie zakončila autogramiáda, ktorá sa pre
veľkú zimu presunula do priestorov mestského úradu.
Touto cestou chceme poďakovať
všetkým spoluorganizátorom a spon-

Spolu s anjelom a čertom si vypočul
básne a piesne, ktoré si deti pripravili.
Svoje darčeky pod stromčekom nechal
aj Ježiško. Deti ich s radosťou otvárali, pričom sa vôkol šírila vôňa čerstvo
napečených medovníkov a v podaní detí
zneli krásne básne a piesne o Vianociach,
ktorými potešili všetkých, ktorí prišli na
našu „vianočnú besiedku“.
Deti a zamestnanci Materskej školy na
Budovateľskej ulici prajú všetkým šťastný
nový rok 2013.
Ivana Šimová

Kuk do našej škôlky
na Sídlisku D. Jurkoviča

lú atmosféru burácajúceho davu. Okolo
19–tej hodiny sme sa dočkali a Ivana na
pódiu privítala primátorka Eva Ušiaková
a Ján Mikulina, ktorí mu odovzdali kyticu
kvetov a tortu v podobe trofeje, ktorú získali len piati najlepší jazdci. Po ďakovných
úvodných slovách venovaných Ivanovi a
jeho tímu, mechanikovi Jarovi Beranovi a
masérovi Marianovi Smyčkovi, zazneli slo-

zorom, ktorí pomohli pri organizovaní
tohto podujatia: Autobusová doprava Milan Jánoš, Ján Mikulina, firma MicroStep
CDM s.r.o, Silvia Čuvalová, Marcel Mikulina, Stano Gális, DJ Martin Chalupka,
TS Brezová, ZUŠ Brezová pod Bradlom,
Mlyn a pekáreň Školuda, em studio Ján
Mikulčík, Sokrates Colour Slovakia s.r.o.,
zamestnanci MsÚ.

ŠKOLSTVO
Prišiel stromček medzi nás zo zelenej hory,
šatôčky má z ihličia a smrekovej
kôry...
Minulý aj tento rok k nám stromček
neprišiel zo „zelenej hory“, ale zo
záhrady pána Ondreja Badinského.
Prevoňal, rozžiaril celú Materskú školu
na Budovateľskej ulici a priniesol
nefalšovanú atmosféru prichádzajúcich
Vianoc.
Deti z malej a strednej triedy ho vyzdobili a pri takto čerstvo vyzdobenom
sa konala tvorivá dielňa s motívom
„vianočná ozdoba“, ktorá bola veľmi
úspešná. Milo nás prekvapila hojná účasť

rodičov a veľa pekných a zaujímavo vytvorených ozdôb.

Zima, zima, zimulienka,
už je snehu po kolienka.
A keď bude padať zas,
bude mi po samý pás.
Tak takouto básničkou a piesňami na
tému „zima“ sme privítali v našej škôlke
7. januára, hneď po vianočných prázdninách, vílu Zimušku. Práve ona preberá
žezlo po víle Jesienke, a tak deťom prišla
porozprávať o zimnom počasí. Prináša
zmenu v prírode, vyvoláva radosť detí pri
stavaní snehuliakov, radosť zo zimných
športov, ale nezabúda pripomenúť starostlivosť o zvieratká v lesoch, či kŕmení
vtáčikov semienkami. Deti jej pomohli
ozdobiť zimný klobúčik chumáčmi snehu
krčením papiera, nastrihali vločky snežnému mraku, prepletaním vlny vytvorili
snehové vločky a ozdobili rukavičky.
Že je dôležité starať sa o zvieratká
v lesoch, potvrdil aj ujo lesník Stanislav Mráz, člen Poľovníckeho združenia
Klenová, ktorý prišiel medzi deti na besedu 14. januára. Pútavým rozprávaním
im vysvetlil úlohu lesníkov nielen počas
zimného obdobia, ale porozprával o tom,
ako sa o zvieratá starajú po celý rok. Najviac sú však odkázané na človeka práve
v zimnom období, lebo majú nedostatok
prirodzenej potravy. Deťom priniesol na
ukážku jelenie parohy a poľovnícke časopisy s obrázkami lesných zvierat.
Január je mesiacom bilancovania vedomostí žiakov v ZŠ v podobe polročného
vysvedčenia. Pre našich predškolákov
je to mesiac zápisu do školy. Uskutočnil
sa v ZŠ v sobotu 26. januára a zúčastnili
sa na ňom všetky deti, ktoré dovŕšia do
31. augusta 2013 šesť rokov.
Helena Konkušová

Čo nové v ZUŠ-ke
Od SNEHULIAKOVA po MDŽ

Pod vyparádený stromček zložil svoj
kôš plný sladkostí a ovocia aj Mikuláš.

SNEHOVÉ VARIÁCIE ALIAS SNEHULIAKOVO je názov výstavy žiakov VO
ZUŠ Brezová nainštalovaná v spoločenskej
sále školy od 4. do 22. februára 2013. Túto
pestrú výstavu plnú prekvapivých variácií a
nápadov spoločne otvoria deti ZUŠ a ŠKD
4. februára o 14.30 hodine výtvarným work-
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shopom. Prídite sa poprechádzať po snehovej rozprávke v pracovné dni až do 19.00

strana č. 7

Prázdninové sny
Čo robíme vo voľnom čase, ako kreslíme
doma, ako vnímame vianočnú pohodu a
o čom snívame – to je výstavka výkresov
28 žiakov VO s 62 prácami. Všetky deti
boli za svoje práce odmenené perníkom,
plyšovou hračkou a dúfame, že nielen tieto motivačné odmeny ich ďalej budú
povzbudzovať do výtvarných aktivít aj
doma.

Poďakovanie sponzorom
Vedenie ZUŠ sa chce aj touto formou
poďakovať firme Studio Samtek z Myjavy
a firme Microstep za ich sponzorskú materiálnu a technickú výpomoc pri realizácii
opráv bielej techniky v priestoroch školy v
tomto roku. Zároveň ďakujeme aj Zlatici
Mikulinovej, Elene Pirohovej, Slavke Mikulinovej a Anne Plačkovej za ich materiálnu
podporu pri riešení pomôcok a vybavenia
školy.
Jana Kazičková
hodiny. Už 5. marca spolu s prácami ŠKD ZŠ,
MŠ a ZŠ výtvarný odbor predstaví kolekcie
venované ilustráciám v rámci Mesiaca knihy. Výstava s názvom ČO ČÍTAŠ bude otvorená pre všetkých rodičov a priateľov výtvarného umenia tiež každý deň od vernisáže
5. marca 2013 o 14.30 hodine do 15. marca.
Môžete si ju prezrieť aj pri návšteve koncertu pri príležitosti MDŽ 7. marca o 16.30
hodine. Na koncerte MDŽ v ZUŠ sa predstavia najmladší i starší žiaci školy.

Netradičné Vianoce so ZUŠ-kou
Základná umelecká škola v Brezovej patrí už dlhé roky medzi „lídrov“ v umeleckom a kultúrnom živote u nás. Tak tomu

M. R. ŠTEFÁNIK v ZUŠ-ke
Po úspešnom putovaní výstava výtvarnýh prác detí z celoslovenskej súťaže
M. R Štefánik na prahu XX. storočia, ktorú
vyhlásil Spolok rodákov M. R. Štefánika
bolo aj 23. decembra 2012 v IV. adventnú
nedeľu v evanjelickom kostole v Myjave.
V podaní žiakov a pedagógov hudobného
odboru zazneli tradične vianočné piesne,
no aj netradičné skladby. Okrem navodenia príjemnej predvianočnej atmosféry sa
aj širšie okolie nášho regiónu mohlo zasa
presvedčiť, že na Brezovej neustále vyrastá
generácia nových talentov.
Ján Ragan

AHOJ, DECKÁ...
JARNÉ PRÁZDNINY SA BLÍŽIA...
Košariská, končí výstavou nainštalovanou
práve v našej škole. Divák si mohol od 16.
do 31. januára porovnať úroveň kolekcií jednotlivých škôl a posúdiť výber porotou vyhodnotených prác. Vystavené boli kolekcie
ZUŠ Brezna, Myjavy, Senice, Skalice, Rače a
Brezovej pod Bradlom. Všetky školy získali
v jednotlivých kategóriách ocenenia a boli
inšpiratívne svojím pohľadom na stvárnenie a zachytenie vedomostí detí o tomto
našom významnom rodákovi.

Vážení rodičia, máte pripravenú činnosť
pre svoje deti na jarné prázdniny?
Centrum voľného času ponúka denný
jarný prázdninový tábor – VESELO CEZ
PRÁZDNINY
Miesto: Centrum voľného času,
Nám. 7. apríla 409/20, 906 13 Brezová pod
Bradlom
Termín: 25. február 2013 - 1. marec 2013
Prevádzka: od 8.00 hod. - do 16.00
hod.

Program: práca s papierom, farbami,
spoločenské hry, súťaže, diskotéka, výlet...
Poplatok: 20,- EUR
Prihlásenie: do 20. februára 2013
osobne v Centre voľného času,
Nám. 7 apríla 409/20, prípadne e-mailom : cvc@brezova.sk.

Aktuálne informácie
o SOŠ M.R.Štefánika
V médiách sa v poslednom období
objavili správy o vyradení našej školy
– SOŠ M.R. Štefánika v Brezovej pod
Bradlom – zo siete škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Verejnosť nebola
pravdivo informovaná, že k rozhodnutiu TSK sa vyjadruje MŠ SR. Všetky odbory – študijné a učebné, aj nadstavbové štúdium zostávajú.
Nie je to prvý raz, čo nám takéto rozhodnutie TSK pri nábore len poškodilo.
V tomto čase môžeme potvrdiť, že MŠ
SR našu školu nezrušilo a ani nezlúčilo
s inou školou.
Znamená to pre nás, aj pre širokú verejnosť, že naša škola zostáva v pôvodnej pôsobnosti, robíme naďalej nábor
do prvých ročníkov v nasledovných odboroch:
Denná forma štúdia spolu:
z toho: počet tried: 3, počet žiakov: 72
štvorročné štúdium spolu: počet
tried: 1, počet žiakov: 24
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy 0,5 12
2411 K mechanik nastavovač 0,5 12
trojročné štúdium: počet tried: 1, počet žiakov: 24
2487 H 01 autoopravár-mechanik 0,5 12
2487 H 02 autoopravár-elektrikár 0,5 12
nadstavbové štúdium: počet tried: 1,
počet žiakov: 24
3757 L dopravná prevádzka 1 24
Všetky tieto odbory sú na domácom
pracovnom trhu aj v zahraničí žiadané. Máme zmluvy o odbornom výcviku
s domácimi aj zahraničnými firmami.
Naši študenti po skončení štúdia sa
môžu v daných firmách zamestnať.
Vedenie SOŠ M.R. Štefánika
Brezová pod Bradlom

Odborná prax SOŠ
M. R. Štefánika v Nemecku

SOŠ M.R. Štefánika v Brezovej pod
Bradlom sa v tomto školskom roku
zapojila do projektu: „Podpora zamestnaneckej mobility vzdelaných mladých
ľudí a podpora nezamestnaných mladých
pracovných síl z Európy.“
Na základe tohto projektu sa vybraní
žiaci našej školy prvýkrát v histórii
zúčastnili na odbornej praxi v zahraničí.
Žiaci Peter Janiš z Brezovej pod Bradlom,
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Patrik Puss z Rohožníka, Matúš Zeman
z Myjavy a Daniel Hoffer z Rohožníka,
prešli výberovými testami a zúčastnili
sa súvislej 5-týždňovej odbornej praxe
v Nemecku, presnejšie v Bavorsku v Regensburgu a v Groebenzelli.

Žiaci mali zabezpečený odvoz, ubytovanie v príjemnom prostredí, poistenie
zdarma, príspevky na stravu vo výške
6 € na deň a na celý pobyt prideleného
šoféra, ktorý zabezpečoval každý deň
dopravu do práce aj z práce. Na pracovisku im poskytli pracovný odev i obuv,
ktoré si mohli ponechať. Pracovali
v servisoch „Point S“ s autami: BMW,
KIA, VW, AUDI, Mercedes, Porsche...
Každý žiak po ukončení praxe dostal
kredity, na základe ktorých im ponúkajú
zamestnanie.
Hoci mali žiaci pred touto praxou
isté obavy, presvedčili sa, že svojimi
znalosťami a zručnosťami sa vyrovnali
nemeckým praktikantom, zamestnancom.
Mgr. Marta Stančíková osobne dohliadla na
zabezpečenie žiakov počas pobytu v Nemecku. Overila si podmienky na pracoviskách, ktoré navštívila. Počas celej doby
bola s menovanými žiakmi v kontakte, takisto aj s rodičmi žiakov. Praxe sa zúčastnili
žiaci, ktorí sa počas štúdia na SOŠ M.R.
Štefánika v Brezovej učia nemecký jazyk.
Pre anglicky hovoriacich žiakov sa pripravuje prax v Holandsku a Belgicku.
Žiaci okrem hmotného zabezpečenia
boli odmenení za vykonanú prácu. Každý
si priniesol okrem bohatých skúseností
aj cca. 700,- € /presne podľa vopred podpísanej zmluvy /.
Prvý turnus zahraničnej praxe sa
uskutočnil v mesiaci novembri a decem-
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bri. Podľa vyjadrenia žiakov bol dosť
náročný. Ale podstatné je, že zamestnávatelia boli s našimi žiakmi spokojní.
Zúčastnení žiaci sa po návrate z Nemecka veľmi pozitívne vyjadrovali
o priebehu praxe, získali tam cenné
skúsenosti.
V súčasnosti škola už
pripravuje ďalší turnus, vyberá žiakov, ktorí by mali na
zahraničnú prax nastúpiť vo
februári, dĺžka praxe sa bude
pohybovať od 6 do 8 týždňov.
Ponuka prišla pre 35 žiakov do
rôznych servisov. Náš nemecký
partner má záujem o všetky
naše študijné a učebné odbory,
preto prišiel riaditeľ Iwan Hofmans – hlavný manager aj so
svojimi spolupracovníčkami
na Deň otvorených dverí SOŠ
M.R. Štefánika do našej školy
na besedu s našimi budúcimi
študentmi. Tí odvážnejší s ním
komunikovali po anglicky alebo nemecky. Pri prezentácii
boli prítomní aj žiaci, ktorí sa
zúčastnili praxe v Nemecku.
Ich zaujímavé rozprávanie
s množstvom fotografií zaujalo
deviatakov z nášho mesta aj
žiakov z blízkeho okolia.
Marta Stančíková,
poverená riadením

Vážení rodičia, absolventi školy,
priatelia, podnikateľské subjekty,
i v tomto roku máte možnosť podporiť
zlepšenie kvality vzdelávania na Strednej odbornej škole M.R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom tým, že dobrovoľne
poukážete 2 % zo zaplatenej dane za rok
2012 zákonom vymedzeným právnickým
osobám a prijímateľom. V notárskom
centrálnom registri pod značkou NCR po
736/2012 je zaregistrované aj Občianske
združenie – Združenie rozvoja osobnosti mládeže Brezová pod Bradlom, ktoré
podporuje vzdelávacie aktivity školy
v súlade so svojím štatútom.
Údaje, ktoré potrebujete:
Sídlo: SOŠ – M. R. Štefánika, Cesta
SNP 244/1, 906 13 Brezová pod Bradlom
Právna norma: Občianske združenie
IČO: 42023327
ĎAKUJEME VÁM,
že ste sa rozhodli pomôcť našej škole.
Ďalšie informácie o poukázaní 2% zo
zaplatenej dane za rok 2012 získate na
č.t. 034/6242361, 0915981561, www.
rozhodni.sk, www.zssmrs.edu.sk
2% dane nie sú sumou „navyše“, ale
súčasťou Vášho povinného odvodu.
Vaša poukázaná čiastka bude použitá
na rozvoj vzdelávania a zlepšenia materiálnych podmienok mládeže v SOŠ
M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.

MESTSKÁ KNIŽNICA

MINULOSŤ OČAMI
SÚČASNOSTI
Autora útlej 128-stranovej knižky s
týmto názvom, Ivana Ďurkoviča, každý
občan nášho mesta pozná ako bývalého
primátora. Kniha zachytáva v šiestich kapitolách osobný i pracovný život autora,
historické súvislosti behu života nášho
mesta i jeho postrehy a hodnotenia rôznych situácií. Spomína ľudí spätých s
mestom i s ním osobne a dáva tak nahliadnuť do skrytých kútov mysle človeka a občana. Objasní i mnohé súvislosti
a osobné i spoločenské rozhodnutia.

Veľa ľudí z Brezovej sa v tejto knižke nájde. Keďže sme malé mestečko, aj
preto je zaujímavá pre každého z nás.
Uvedomili sme si to v úzkom kruhu
prítomných na krste knižky 22. januára
2013 v Mestskej knižnici o 17. 00 hodine. Vedúca Mestskej knižnice Alžbeta
Fedorová spolu s autorom a s Janou Kazičkovou spoločne pokrstili novú knižku
skartovaným papierom /všetko, čo sa do
nej nedostalo/ a poslali ju k čitateľom
hlasom keramického zvončeka s prianím
dobrej pohody pri čítaní. Medzi gratulantmi nechýbali aj Eva Ušiaková, Vlasta Cigánková, dcéry a manželka autora,
pracovníčky MsK a učitelia hudobného
odboru /D. Adamcová, V. Petruchová, A.
Hašanová, J. Michalec/, ktorí prekvapili
autora v spoločenskej sále ZUŠ-ky hudobným darčekom. Veď stál pred vyše
dvadsiatimi rokmi pri zrode školy a zaslúžil sa o jej existenciu. Aj toto, a všeličo
iné, sa dozviete, ak budete mať záujem sa
s touto knihou oboznámiť. Nájdete ju v
Mestskej knižnici a u autora.
Jana Kazičková

Nové knihy
HERIBANOVÁ, Tamara: Misia Eva,
prísne tajné. 1. vyd. Bratislava, Ikar
2012. 176 s.
Príbeh o tom, ako jedno dievčatko
vrátilo lásku rodičom, o prekonávaní
prekážok, príbeh o odvahe zmeniť svet
okolo nás.
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KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Tá druhá. 1. vyd. Bratislava, Ikar 2012. 311s.
Ďalší román obľúbenej slovenskej autorky. Manželka a milenka. Každá z nich
je tá druhá. Ktorá bude prvou?
URBAN, Karol: Sledoval som Dubčeka. Spomienky eštebáka. 1. vyd. Bratislava, Trio publishing 2012. 240 s.
Pozoruhodné svedectvo z druhej strany barikády. Spomienky tých, ktorým
ŠTB vážne zasiahla do života.
WOODOVÁ, Barbara: Nevzdaj sa svojich snov. Z angl. orig. prel. J. KantorováBálintová. Bratislava, Slovenský spisovateľ 2012. 431 s.
Zaujímavá historická sága z čias osídľovania austrálskeho kontinentu. Autorka vytvorila príťažlivé postavy a zasadila ich do dejovej línie plnej napínavých
dobrodružstiev.
ZAFÓN, Carlos Ruiz: Zajatec neba.
Zo španiel. orig. prel. V. Oleríny. 1. vyd.
Bratislava, Ikar 2012. 255 s.
Je to vynikajúci román, bohatý na intrigy a emócie.
Alžbeta Fedorová

MESTSKÁ POLÍCIA
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alebo národného skúšobného poriadku)
bez vôdzky mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá
ho vedie.
Podľa tohto nariadenia každý pes
držaný nepretržite viac ako 90 dní na
území Slovenskej republiky podlieha
evidencii. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30
dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete tam,
kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. V meste Brezová pod Bradlom
je to finančné oddelenie Mestského
úradu (ďalej len MsÚ). Do evidencie
sa mimo iného zapisuje evidenčné číslo psa, tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, plemeno, vek, umiestnenie
chovného priestoru alebo zariadenia na
chov, skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý,
uhynutie psa, stratu psa. Každú zmenu
skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú
do evidencie, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť MsÚ. MsÚ vydá držiteľovi
psa zapísaného do evidencie evidenčnú
známku psa (ďalej len známku). Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť
psa. Známka je neprenosná na iného
psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky je držiteľ psa povinný do 14 dní
odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo
stratu známky zistil, oznámiť MsÚ.

Upozornenie pre držiteľov psov
Mestská polícia v poslednom období
eviduje zvýšený nárast psov držaných
na území mesta Brezová pod Bradlom.
Hliadky mestskej polície sa stretávajú
s tým, že noví držitelia psov si týchto
zabúdajú prihlásiť do evidencie mestského úradu. Touto svojou zábudlivosťou sa pritom dopúšťajú priestupku.
Mestská polícia preto dáva do pozornosti nielen držiteľom psov, ale aj širokej verejnosti, že na území mesta Brezová pod Bradlom je platné Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Brezová pod
Bradlom číslo 3/2004 o držaní psov na
území mesta Brezová pod Bradlom. V
tomto nariadení je uvedené, ktorý pes
je nebezpečný, že je to každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez
toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo krajnej núdzi. Ďalej je v
tomto nariadení uvedené, čo je voľným
pohybom psa, že je to pohyb psa bez
vôdzky mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, pričom sa za voľný
pohyb psa nepovažuje pohyb zvláštneho
psa (zvláštnym psom je pes používaný
súkromnými bezpečnostnými službami
podľa osobitného zákona, pes používaný pri záchranných, lokalizačných a
likvidačných prácach pri plnení úloh
civilnej obrany, pes poľovný, ovčiarsky,
vodiaci, používaný počas výcviku alebo
súťaže konanej podľa medzinárodného

visko a adresu trvalého pobytu držiteľa
psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že
pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo
krajnej núdzi, oznámiť obci, v ktorej je
pes evidovaný.
Vodenie psov (okrem zvláštnych
psov) je zakázané :
- na všetky miesta označené upozornením vstup so psom zakázaný,
- na detské ihriská, pieskoviská, športoviská, cintoríny, ktoré sú verejným
priestranstvom,
- do areálov škôl a školských zariadení,
- do zariadení verejného a spoločného stravovania, okrem zariadení, kde je
to povolené a viditeľne označené,
- do prevádzok potravinárskej výroby
a do obchodov s potravinárskym sortimentom,
- do zdravotníckych zariadení.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo
výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný
výkaly bezprostredne odstrániť vhodným spôsobom do nádob zmiešaného
komunálneho odpadu.
Mestská polícia

NÁZORY OBČANOV
Aj prejavenie radosti
má svoje pravidlá

Vodiť psa mimo chovného priestoru
alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať
tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
a zabraňoval vzniku škôd na majetku,
prírode a životnom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť. Vodiť psa na verejné priestranstvá a na miesta, kde je
voľný pohyb zakázaný, sa smie len na
vôdzke. Vodiť nebezpečného psa mimo
chovného priestoru alebo zariadenia na
chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom
priestranstve musí mať nebezpečný pes
nasadený náhubok. Držiteľ psa a ten,
kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol, ten
kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priez-

Veľa vody pretieklo brezovským potokom, veľa buriny vyrástlo na brezovskej priehrade, veľa šede vzniklo na
činžiakoch a mne opäť nedá nereagovať
na udalosť, ktorá pohla malým mestom
zvaným Brezová pod Bradlom. Lenže
znovu opačným smerom, akým by malo
ísť. Mesto, ktoré bolo príkladom vyberanej spoločnosti, kultúrnosti, inteligencie, sa zapredalo obyčajnej komercii. Asi
správne tušíte, že ide o vianočný koncert
Sisy Sklovskej v kostole.
Spevácke kvality pani Sklovskej sú nepopierateľné. Jej hlas je krásny a taktiež
hlasy The Hope Gospel Singers. Bol to
pekný koncert, ale určite nie vianočný.
Možno k tomu dopomohla neplánovaná
zmena repertoáru či outfit pani Sklovskej, ktorú za to obdivujem a ak bola
prechladnutá, rada som jej ochotná poslať debničku citrónov a zázvoru na vyliečenie.
No najkontroverznejšou časťou celého koncertu bolo prekvapivo vystúpenie
pani farárky Lichancovej. Bolo opodstatnené? Myslím si, že áno. Kostol nie
je svetská pôda, ale dôstojná (sakrálna). V tom je zásadný rozdiel. Potlesk
sa pripúšťa iba v jedinom prípade, ak sa
v kostole koná koncert. Koncert sa konal, tlieskalo sa (čo je v poriadku), ale
i pískalo a inými spôsobmi sa prejavova-
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la radosť. Je to síce pekné, ale do kostola
absolútne nevhodné. Nedalo mi to, tak
som sa opýtala na názor zopár pedagógov, ktorí učia a zaoberajú sa etiketou
a protokolom na Univerzite Komenského. Dali pani farárke za pravdu. Pre duchovný stánok platia iné pravidlá. Pískať môže človek na hocijakej dedinskej
zábave, ale treba sa vyvarovať typických
malomeštiackych spôsobov.
Ďalšie faux pase sa týka pánov. Stále platí staré známe pravidlo, že čiapka
v miestnosti nie je žiaduca. Ak je však
človek chorý alebo ide o malé dieťa, tak
v tom prípade môže mať pokrývku hlavy. Dalo by sa pokračovať vo vymenúvaní, koľko prehreškov tam bolo. Dôležité
je, že aj pre etiketu platí, čo človek nemá
z domu, nemôže odovzdať ani ďalej.
Simona Dodrvová

Nezáujem, alebo len reči?
Stáva sa, že sa nad niektorými vecami
zamýšľame až vtedy, až nás k tomu navedie skutočnosť, o ktorej sme si mysleli,
že dopadne inak, ako sa stane. K tomuto
článku i mňa naviedla informácia, ktorá
sa týka verejnej zbierky na opravu Národného domu Štefánikovho.
Tento objekt, či už sa nazýval Dom
odborov, Združený závodný klub ROH,
Mestské kultúrne stredisko, vždy plnil
úlohu kultúrno-spoločenského a duchovného vyžitia. Jeho existencia je od
októbra 1925, teda už 87 rokov. Väčšia
oprava na objekte sa realizovala v období, keď prevádzku zabezpečoval podnik
(KTB), resp. PSB Brezová s odborovou
organizáciou v 60. a 70. rokoch minulého storočia. Po roku 1990 prevzalo
prevádzku mesto, na základe zmluvy
s vlastníkom ev. cirkvou a.v. Brezová
p. Br. I keď vtedajším vedením mesta
v rokoch 2007 - 2010 bola zmluva zrušená, ND takmer 2 roky bol zatvorený,
terajšie vedenie mesta obnovilo zmluvu a v rámci finančných možností v r.
2012 začalo s obnovou fasády a okien.
Pre ďalšie práce sa rozhodlo o vyhlásení
verejnej zbierky. Čas ukázal, že potreba priestorov ND je v záujme konania
programov ozaj nutná. O tom sme sa
mohli v posledných 2 rokoch presvedčiť
pri programoch v naplnenej sále.
Preto vedenie mesta sa rozhodlo získať finančné prostriedky i verejnou
zbierkou „Krajší Národný dom Štefánikov“, ktorá sa vyhlásila začiatkom roka
2012. Ku koncu roka sa vyzbieralo cca
1394 eur. a to len z príspevkov dobrovoľných fyzických osôb, zbierkami pri
rôznych verejných akciách, ako napr.
jarmek, výročie mesta. Čo bolo prekvapením, že z právnických osôb, firiem,
spolkov neprispel nikto. Vďaka preto
tým, ktorí myšlienku prispenia pochopili a prispeli už akoukoľvek sumou. Avšak
nech sa nikto neurazí, mrzí, že len tak
málo jedincov sa zapojilo. Už neplatí to,
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že zamestnancami firiem sú i občania
mesta, ktorí môžu objekt navštevovať
pri rôznych kultúrnych, spoločenských
a duchovných aktivitách? Ale žiaľ ľahšie
je kritizovať, že sa nič nerobí, ako niečím pomôcť. Možnosť príspevku je stále
a veríme, že sa tento zámer i u ďalších
pochopí a zbierka sa rozšíri, čo umožní
ďalšie práce i vo vnútri NDŠ.
Ivan Ďurkovič

Ohlas na článok GRATULÁCIA
Potešilo ma, že bolo v tomto príspevku pripomenuté životné jubileum Ing.
Branislava Nosku. Poznám ho od študentských rokov. Vždy mi na ňom imponovala skromnosť, slušnosť a športové
nadanie. Bol výborným študentom i odborníkom vo svojom povolaní.
Svojím pôsobením vo funkcii predsedu komisie pre výstavbu pri MÚ v Brezovej pod Bradlom počas niekoľkých volebných období vždy presadzoval záujmy
a potreby mesta. Nielen v komisii, ale
ako poslanec i mestskom zastupiteľstve.
Žiaľ, v mnohých prípadoch nenachádzal podporu a neskôr už nekandidoval.
Proste sa dal znechutiť ľuďmi, ktorí by
vo verejnej správe nemali pôsobiť.
Bolo by prospešné, keby Ing. Nosko
svoje skúsenosti a pohľady na fungovanie mesta zverejnil v Novinkách spod
Bradla. Verím, že jeho pohľady by zaujali mnohých občanov a boli poučením pre
pracovníkov MÚ a MsZ.
Jozef Ďuriš

Úspešný rádioamatér!
Každý človek je istým spôsobom jedinečný. I jeho záujmy, schopnosti a záľuby sú rôzne. Rádioamatérstvo je jedna
z pekných záľub.
Na Brezovej rádioklub založil bývalý
učiteľ ZŠ Ján Jurík v roku 1958. Medzi
jeho prvými členmi bol nebohý majster
elektrikárov v KTB pán Fedor. Tento
spolu s ďalšími ako Ján Ilenčík priviedli k tejto záľube v roku 1972
Jána
Babinca,
rodeného Brezovana.
Skôr
ako podľahol rádioamatérstvu 2
roky po vyučení
pilotoval spolu
s ďalšími mladými Brezovanmi vetrone zo
Senického letiska.
V roku 1974 po úspešnom vykonaní
skúšok pred komisiou inšpektorátu rádiokomunikácií dostal povolenie a vlastnú
značku. Pre amatérske vysielanie si zhotovil sám potrebné vysielacie zariadenie.
V súčasnosti vlastní japonské vysielače
firmy YESU a ICOM.

Ako rádioamatér nadväzuje rádiové
spojenia s amatérmi celého sveta MORSEOVKOV (tú sa naučil na základnej
vojenskej službe) aj FONE. Za viac ako
40 rokov svojej činnosti nadviazal spojenia s mnoho tisícmi rádioamatérov celého sveta. Najviac si cení spojenie s Novým Zélandom, Austráliou a viacerými
ostrovmi v Pacifiku. Veľmi dobre sa dovoláva amatérom v USA , Brazílie, Japonska, Južnej Afriky a ďalším. Zúčastňuje
sa viacerých svetových amatérskych súťaží. O jeho úspešnom pôsobení v nich
svedčia diplomy. Jeden rádioamatér žijúci 50 r. v Caracase sa priznal, že najradšej vyhľadáva slovenských rádioamatérov pre ľubozvučnú slovenčinu. Signál
stanice p. Babinca či morseovkou alebo
FONIOV sa šíri v éteri krátkych vĺn vo
dne i v noci. Vďaka tomu rádioamatéri
celého sveta vedia, že na Slovensku existuje nejaká Brezová a v nej rádioamatér.
Táto záľuba umožňuje nadväzovať priateľstvá medzi ľuďmi celého sveta. Za rádiové spojenia si rádioamatéri posielajú
pohľadnice tzv. QSL lístky, ktorých má
náš rádioamatér značné množstvo. Sú to
vzácne pozdravy z ďalekých krajín ako
z Paraguaja, Brazílie, Barbadosu, Indonézie, Indie, Namíbie a ďalších.
Považujem za vhodné pripomenúť, že
pán Babinec vo svojom profesionálnom
strojárskom povolaní vydržal od vyučenia v r. 1962 až do starobného dôchodku, dokonca ešte 3 roky pracoval ako
dôchodca ako frézar. Do PSB nastúpil
v r. 1966 ako frézar v nástrojárni, kde
zotrval i po privatizácii nástrojárne. Od
svojho nástupu do PSB vynikal zručnosťou a sústavne patril k najlepším
frézarom. Tak ako sa vraví, že vínko čím
je staršie, tým je lepšie, tak aj strojár
s pribúdajúcimi rokmi stúpa na kvalite.
Je mu ľúto, že viacerí zdatní remeselníci strojárskych profesií v najlepších
rokoch svojich zručností a schopností
boli nútení odísť v dôsledku likvidácie
strojariny na nekvalifikované práce.
Ako výraz ocenenia jeho schopností mu
bola ponúknutá funkcia majstra vo výrobe nástrojov, ktorú prijal a vykonával
4 roky.
Bude zrejme pravdou, že ľudia, ktorí
sa začali venovať rádioamatérstvu, už
ich to neopustí a je to záľuba na celý život. Sú to ľudia, ktorí pomáhajú zbližovať ľudí všetkých kontinentov.
Jozef Ďuriš
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie. Svoje názory, postrehy a komentáre posielajte elektronickou poštou na
adresu: mesto@brezova.sk.
Upozorňujeme prispievateľov do tejto
rubriky, že redakčná rada sa rozhodla neuverejňovať články neaktuálne a články, ktoré
nesúvisia priamo s dianím v našom meste.
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•
Predám rodinný dom (3 izby,
kuchyňa, kúpeľňa s WC) v tichej
lokalite Brezovej pod Bradlom
(Baranecká ul.) + vo dvore letná
kuchyňa, pivnica, garáž a kôlňa.
Cena: dohodou.
Telefón 0905 953 572
•
Predám 3-izb. byt prerobený na
2-izbový v 4-bytovke v Brezovej
p. B., po kompletnej rekonštrukcii,
60 m2, kuchyňa s jedálňou s PCkútikom, posch. 1/2, bez balkóna,
2 pivnice, garáž, samostatný dvor.
Cena 50 000 EUR.
Tel.: 0908/703 295.
•
ECAV Brezová pod Bradlom
prenajme priestory v Dome služieb na Ulici J. M. Hurbana, Brezová pod Bradlom. Voľné ihneď.
Bližšie informácie na: Farskom
úrade, Piešťanská 16, Brezová pod
Bradlom alebo na
t. č. 034 6242136, 0918828125.
•
Mobilná hĺbková čistiareň – tepovanie a čistenie interiérov áut,
kobercov, sedacích súprav, postelí
a matracov, stoličiek a kresiel.
0915 15 73 72,
supercistic@gmail.com
•

Poďakovanie
Slovenský zväz telesne postihnutých v Brezovej ďakuje Danke
Sadákovej za sponzorský príspevok.
Alena Greguštobiresová, predsedníčka SZTP
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Po zmene pomerov v novembri 89 sa
podarilo Košarišťanom obnoviť prevádzku zaniknutej školy. Jubilant stál pri jej
revitalizácii (1990) a dodnes ju vedie ako
riaditeľ. Stálo ho to veľa energie, síl i námahy, keď za pomoci pedagogických spolupracovníkov, rodiny, obecného úradu,
Spolku rodákov M. R. Štefánika, ale aj
víťazných projektov či ochotných darcov,
doviedol Jubilejnú ZŠ M. R. Štefánika na
jej súčasnú výbornú úroveň s pestrými
mimoškolskými aktivitami žiakov.

Odišla Emília Ciranová

Hoci žije na Košariskách, čulý kontakt
s bývalým bydliskom udržuje stále. Nezastupiteľná je jeho už viac ako tridsaťročná angažovanosť vo FS Brezová, ku
ktorého dobrej úrovni významne prispel
a prispieva spolu so synmi.
Mesto Brezová pod Bradlom, mestský
úrad, redakcia Noviniek spod Bradla sa
spolu s priateľmi pripájajú k jubilantovým gratulantom, a to vinšom dobrého
zdravia, pohody v rodine, radosti v škole
i vo folklóre.
Peter Uhlík

CIRKEVNÉ OZNAMY

FOLKLÓR ELIXÍROM
JEHO ŽIVOTA

Koncom januára, presne 30. 1. 2013,
dožíva sa päťdesiat rokov PaedDr. Martin Janšto, známy pedagóg, hudobník a
odborník na ľudové umenie.
Predškolský čas prežil v Košariskách,
ktoré považuje za svoje rodisko. Školské
roky v Brezovej pod Bradlom, kam sa rodičia presťahovali. Po absolvovaní Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, učil krátko v Myjave.
Potom narukoval na vojenskú službu do
Kuchyne. V uniforme kontakt s bydliskom neprerušil, zaujímal sa o kultúrne
dianie v ňom a využil každú príležitosť
na spoluprácu s folklórnym súborom. Aj
preto sa po návrate domov v roku 1987
stal kultúrnym referentom MsNV Brezová pod Bradlom.

• 26. 02. (utorok) 17.00 hod. pôstna
večiereň v zborovej sieni.
• 28. 02. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna
večiereň v zborovej sieni.
• 03. 03. (3. nedeľa pôstna, Oculi)
10.00 hod. hl. sl. Božie.
• 05. 03. (utorok) 17.00 hod. pôstna
večiereň v zborovej sieni.
• 07. 03. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna
večiereň v zborovej sieni.
• 10. 03. (4. nedeľa pôstna, Laetare)
10.00 hod. detské sl. Božie. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v zborovej sieni s
prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej.
Každý piatok o 16.30 stretnutie dorastu. Každý piatok o 17.30 spoločenstvo evanjelickej mládeže. Každá nedeľa o 10.00 detská besiedka. Všetko
v priestoroch bývalej ev. školy (Dom
služieb).
Ev. a. v. farský úrad

• 10. 02. (nedeľa Predpôstna, Quinquagesima) 10.00 hod. hl. sl. Božie, výročný konvent.
• 11. 02. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 13. 02. (streda) 17.00 hod. biblická
hodina v zborovej sieni.
• 17. 02. (1. nedeľa pôstna, Invocavit)
10.00 hod. hl. sl. Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom. 15.00
hod. spoločenstvo evanjelických žien.
• 19. 02. (utorok) 17.00 hod. pôstna
večiereň v zborovej sieni.
• 21. 02. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna
večiereň v zborovej sieni.
• 24. 02. (2. nedeľa pôstna, Reminiscere) 10.00 hod. hl. sl. Božie. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
• 25. 02. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.

V polovici januára zomrela v 97. roku
života naša najstaršia žijúca učiteľka
Emília Ciranová - Štefániková. Rozlúčili sme sa s ňou 18. januára 2013.
Narodila sa v Brezovej 21. 4. 1916.Tu
prežila detstvo a vychodila i základnú
školu. Po štúdiách v Opave, Nitre a
na Štátnom učiteľskom ústave v Modre, pôsobila v Čadci, Poprade, Trnave,
Modre, Bratislave. Po vydaji sa vrátila
do Brezovej pod Bradlom a v rodisku odučila dvadsať rokov (1952 - 72).
S manželom Jánom Ciranom vychovali
päť detí.
Autor týchto riadkov sa so zosnulou
spoznal v školskom roku 1961/62, kedy
učila druhákov s kolegyňou Zuzanou
Strapcovou v tzv. „starej budove“. Bola
to bývalá evanjelická škola, fungujúca
do konca júna 1964 pre prvé dva ročníky deväťročenky, než sa táto presťahovala na Dolné lúky. Prváci i druháci boli jej údelom a nikdy netajila, že
vďačným. Deti pripravovala do ďalších
tried i škôl a tešila sa, keď mnohé dosiahli výrazné životné úspechy.
Po jej deväťdesiatke som ju neraz
stretol na ulici pred domom v sprievode syna Miroslava, alebo vnukov. Rada
sa porozprávala a spomínala na naše
spoločné roky v brezovskej škole. Potešenie mi robilo, keď i napriek jej úctyhodnému veku som ju mohol vidieť
v chráme na službách Božích.
Jej veľkou láskou bola hudba. Rada
hrávala na klavíri svoje obľúbené
skladby, ktorými potomkom spríjemňovala návraty domov a hosťom návštevy. Robila to do konca, ba akordy
dokázala zahrať ešte v posledných okamihoch požehnaného života. Česť jej
pamiatke!
Peter Uhlík
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Demografické zloženie
obyvateľov mesta k 31.12.2012

Počet obyvateľov: ................................. 5212
z toho ženy: .......................................... 2676
muži: .......................................... 2536
Počet narodených detí: ........................
49
z toho dievčatá: ....................................
34
chlapci: ......................................
15
Počet prisťahovaných: .........................
44
z toho ženy: .........................................
19
muži: .........................................
25
Počet odsťahovaných: .........................
74
z toho ženy: .........................................
46
muži: .........................................
28
Počet zomretých: .................................
37
z toho ženy: .........................................
17
muži: .........................................
20
Priemerný vek zomretých: ................
72 r.
z toho ženy: .........................................
74 r.
muži: .........................................
69 r.
Počet sobášov: ....................................
17
z toho občianskych: .............................
8
Počet občianskych pohrebov: .............
12
Uvítanie detí na MsÚ: ..........................
13
Priemerný vek obyvateľov:
40 r
Najvyšší vek:
104
rokov (Helena Schusterová)
Najstarší občania:
Helena Schusterová .............................. 104 r.
František Valentovič .............................. 95 r.
Judita Pašmíková................................... 93 r.
Alžbeta Juríčková ................................... 91 r.
Anna Reptová ......................................... 91 r.
Božena Kopasová ................................... 91 r.
Spracovala: Alena Slobodová

SPOMÍNAME
Odišla si od nás ako
krásny sen. Nepovedala
si ani zbohom, už neprídem. Zostali nám len
spomienky a odkaz jediný, chýbaš nám v kruhu
našej rodiny. Dňa 20. decembra 2012 uplynuli 4
roky, čo nás navždy opustila naša drahá mamička,
stará mama a babička Anna Martónová.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.
Dňa 11. januára 2012
uplynul rok, čo nás
opustila vo veku 74 rokov naša drahá manželka, mama a babka Oľga
Sládková, rod. Tomašechová.
Spomína manžel, deti,
vnúčatá, sestra a ostatná
rodina.

POĎAKOVANIE
Úprimne
ďakujeme
všetkým, ktorí dňa 4. decembra 2012 odprevadili
na poslednej ceste nášho
manžela, otca, starého
otca, príbuzného Martina
Heráka, ktorý nás opustil
vo veku 73 rokov.
Ďakujeme všetkým za
kvetinové dary a prejavy
sústrasti, ktorými ste zmiernili náš hlboký žiaľ.
smútiaca rodina
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa 18. januára 2013 odprevadili na poslednej ceste životom našu matku, starú mamu, sestru p. Emíliu
Ciranovú, rod. Štefánikovú, ktorá nás opustila
vo veku nedožitých 97 rokov. Ďakujeme všetkým
za účasť na pohrebe, za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Ďakujeme zborovej farárke Lívii Lichancovej za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina

Slzy polievajú kvety v cintoríne, blednú
spomienky, čo sú bolestivé.
15. januára 2013 uplynul rok od smrti pani
Anny Juríčkovej, rod. Zaťkovej a 3. januára
11 rokov od smrti pána Jána Juríčka.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Anka
a Jarka, ako i syn Ján s rodinami.
Hlboko do sŕdc sme
si Tvoje drahé meno
nechali vryť, aj keď nie
si s nami, ale v týchto
srdciach budeš stále žiť.
Dňa 16. februára 2013
uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša
mama, stará a prastará
mama Emília Šandorová, rod. Nosková.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 30. januára 2013
uplynul jeden rok, čo
nás opustil vo veku 40
rokov náš drahý manžel,
otec, švagor, zať a kamarát Sergej Meľnik.
Spomína smútiaca rodina.
Dňa 12. februára 2013
uplynie 14 rokov od smrti manžela, otca, starého
otca Martina Csentea.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Spomína manželka,
deti s rodinami, mama
a súrodenci s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci januári:
Anna Marková, 91 rokov
Margita Bittnerová, 86 rokov
Ema Mižialková, 85 rokov
Zuzana Rafčíková, 85 rokov
Anna Bartošová, 84 rokov
Vendelín Kulas, 84 rokov
Štefan Zaťko, 83 rokov
Alžbeta Pagáčová, 82 rokov
Ján Pagáč, 82 rokov
Darina Šimková, 81 rokov
Judita Milčíková, 80 rokov
Alžbeta Šepláková, 80 rokov
Viktória Bőhmanová, 75 rokov
Viera Kleinová, 75 rokov
Zuzana Zafčíková, 75 rokov
Ján Allina, 70 rokov
Rozália Jurašová, 70 rokov

Narodili sa:
Tobias Maxim Hodúl
Nelly Kráčmarová
Adela Štefková
Teo Zekucia
Zuzana Ožvoldíková
Vivien Janovíčková
Sabína Nina Bachratá

Manželstvo uzavreli:
Jozef Juriš, Radka Nosková
Martin Mego, Anna Farkašová

Zomreli:
Marta Benedikovičová, r. Rybnikárová, 70 r.
Ján Špringšic, 64 rokov
Štefan Lajda, 89 rokov
Elena Mikulinová, r. Muríňová, 55 r.
Emília Ciranová, r. Štefániková, 96 r.
Milan Fajnor, 53 rokov
Alena Slobodová
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