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Milí
spoluobčania,
prvými dňami posledného mesiaca
roka 2013 nastáva čas blížiacich sa Vianoc. Čas, na ktorý, či sme malí, či veľkí, sa už všetci tešíme. I keď v súčasnom
období v celkovej sociálno-spoločenskej
atmosfére uponáhľanej a ťažkej doby
sme niektorí podráždení i znechutení,
pokúsme sa v tomto predvianočnom a
vianočnom období uvoľniť, zabudnúť
na problémy, otvoriť svoju náruč, rozdať úsmev, milé slovo, či priateľský stisk
ruky. Viem, že je to niekedy ťažké, ale
potešme sa z každej maličkosti. Ježiško
sa narodil iba v skromnej maštaľke a v
chudobe, a aj tak ho uznáva celý svet.
Preto by sme si mali viac vážiť ľudské
hodnoty ako je láska, pohladenie, úsmev,
ochota, trpezlivosť a podpora. Mali by
sme si aj viac odpúšťať a menej sa hádať.
Nemali by sme sa nechať strhnúť nejakým predvianočným zhonom a stresom.
Darčeky, ktoré darujeme svojim blízkym,
nemusia byť finančne náročné, stačí ak
ich darujeme z lásky. Nie je nič krajšie,
keď aj tá najmenšia drobnosť nám vyčarí
úsmev na tvári. Dôležitý je aj čas, ktorý si darujeme navzájom a prežijeme ho
spoločne so svojimi najbližšími a každú
sekundu pocítime ničím nenahraditeľnú rodinnú lásku, rodinné puto, ktoré
nás spája. Dovoľte mi, milí spoluobčania, zaželať pokojné vianočné sviatky,
pohodu v kruhu svojich najbližších a
do nového roka veľa zdravia, energie a
chuti do života.
Eva Ušiaková, primátorka mesta
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Cez Vianoce vyber úsmev
a rozdaj ho všetkým.
Dávaj si naň dobrý pozor,
aby nebol riedky.
Cez Vianoce vyber lásku,
každému daj trochu,
nech nám nikdy nezovšednie,
ani v novom roku.

Milí Brezovčania,
redakčná rada Noviniek Vám želá
príjemné vianočné sviatky,
plné porozumenia, lásky a spokojnosti,
aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc
zabudli na starosti všedných dní
a nový rok prežili čo najlepšie.

Najbližšie vydanie
Noviniek spod Bradla
vyjde začiatkom
februára 2014.

strana č. 2

MESTSKÝ ÚRAD
2. januára 2014 sa končí výmena
slovenských mincí
Oznamujeme, že posledným dňom výmeny slovenských obehových mincí za eurá je
2. január 2014. Po tomto termíne nebude už
výmena slovenských mincí možná.
Pokiaľ majú občania záujem vymeniť mince bývalej slovenskej koruny, môžu tak urobiť
každý pracovný deň od 7.30 h do 12.00 h v
ústredí Národnej banky Slovenska alebo na
piatich expozitúrach NBS v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, v Košiciach
a v Poprade.
NBS zároveň dáva do pozornosti, že slovenské bankovky, ako aj pamätné slovenské
mince, sa dajú vymeniť za eurá bez časového
obmedzenia.
V obehu sa nachádza ešte viac ako 19 mil.
ks bankoviek v hodnote 2,4 mld. Sk, takmer
392 mil. ks obehových mincí v hodnote
takmer 720 mil. Sk a 934 tis. ks slovenských
pamätných mincí v hodnote 698,9 mil. Sk.
Hodnota slovenských peňazí v obehu je 3,84
mld. Sk.

Aktivity projektu
„Za poznaním prírody“ ukončené

Mesto Brezová pod Bradlom nadviazalo
spoluprácu na doterajšie cezhraničné partnerstvo s obcou Nová Lhota (r. 2009 - vybudovanie športového areálu na Dolných lúkach,
r. 2013 - vybudovanie Náučného chodníka
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Uverejnenie výsledkov volieb predsedu a do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja,
ktoré sa konali 9. novembra 2013. Počet oprávnených osôb zapísaných do zoznamu voličov v našom
meste: 4 452. Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 686 t.j. 15,4 %

Okrsok 1

Okrsok 2

Okrsok 3

Okrsok 4

celkom

1. Jaroslav Baška, Ing.

88

90

55

67

300

2. Marián Herdel, Mgr.

13

15

9

8

45

3. Jozef Lohyňa, Mgr.

46

53

17

28

144

4. Peter Palko, Ing.

16

11

5

37

5. Juraj Smatana, Mgr.

19

17

15

22

6. Ľubomír Žabár, Ing.

7

6

3

19

Okrsok 1

Okrsok 2

Okrsok 3

Okrsok 4

celkom

1. Anna Abramovičová, Mgr.

65

72

54

51

242

2. Miroslav Baranovič

1

3

-

1

5

3. Roman Černák

1

3

6

16

4. Martin Ferianec

5

4

3

4

16

5. Pavel Halabrín

20

30

10

24

84

6. Štefan Klimek

2

1

5

7. Emília Krajčiová, Ing.

172

154

80

106

512

8. Róbert Oružinský, Ing.

3

6

3

7

19

9. Vladislav Petráš, Ing.

17

18

4

15

54

10. Ivana Rapantová

6

3

4

2

15

11. Ján Sedílek

3

1

-

4

12. Radoslav Sivák

-

5

2

9

Za predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja bol zvolený: Jaroslav Baška, Ing. SMER - sociálna demokracia
Do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja boli za volebný obvod Myjava zvolení:
Pavel Halabrín, nezávislý kandidát, Anna Abramovičová, Mgr. nezávislý kandidát
Terézia Malková

ktorá sa zmenila na nové centrum environmentálneho vzdelávania – Ekocentrum Karpaty. Vtedajší význam nepriepustnosti hraníc
sa premenil na spoluprácu českého a slovenského cezhraničia so spoločným cieľom – environmentálne vzdelávanie
Do novembra tohto roku tu prebiehali
vzdelávacie kurzy pre žiakov a pedagógov z

Bradlo) a zapojilo sa do projektu „Za poznaním prírody“. Projekt bol financovaný z Operačného programu cezhraničná spolupráca SR
- ČR a okrem Novej Lhoty (ČR) a Brezovej
pod Bradlom bola do neho zapojená i obec
Kočovce (SR) a občianske združenie Aktivní
Horňácko (ČR).
Nová Lhota leží v Bielych Karpatoch, ktoré
tvoria štátnu hranicu s Českou republikou v
dĺžke 60 kilometrov. Sú vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť a majú mnoho prírodných
krás.
Najvyšším vrchom je Veľká Javorina. Svojou
zachovalou krajinou sú Biele Karpaty ideálnym miestom pre osvetu a výuku o prírode.
Projekt „Za poznaním prírody“ zahrnul i
rekonštrukciu a vnútorné vybavenie bývalej
budovy cudzineckej polície v Novej Lhote,

73

všetkých ročníkov ZŠ boli intenzívne s trojdenným programom. Celkovo sa počas jeden
a pol roku vzdelávania zúčastnilo 613 žiakov a
pedagógov v 32 vzdelávacích kurzoch (viacerí
žiaci ZŠ absolvovali kurzy dvakrát). Úspešnou
realizáciou projektu sa otvorili nové možnosti
výuky ekologickej výchovy mládeže, čo môže
mať pozitívny dopad na budúcnosť a ochranu
nášho životného prostredia.
Gabriela Plačková

Držme palce žiakom, ktorým nie je
Brezová ľahostajná

našej základnej školy. Pre účastníkov kurzov
boli zabezpečené ubytovacie priestory, strava a hlavne kvalitné vzdelávacie programy
s lektormi zo Vzdelávacieho a informačného
strediska Bíle Karpaty z Veselí nad Moravou,
ktoré spĺňa podmienky združenia stredísk
ekologickej výchovy v ČR. Kurzy pre žiakov

Dňa 6. novembra 2013 sme privítali na
mestskom úrade žiakov šiesteho ročníka
zo základnej školy a p. učiteľku Bekečovú v
rámci vyučovacej hodiny občianskej náuky.
Občianska náuka je učebný predmet, ktorý
vedie žiakov okrem iného k poznávaniu svojej
obce, regiónu a vlasti. Cieľom návštevy bolo
žiakom priblížiť jednotlivé činnosti mestského úradu, aktivity mesta a mestského zastupiteľstva vo vzťahu k občanovi. Žiaci postupne
navštívili obradnú sieň, zasadaciu miestnosť,
kanceláriu p. primátorky a matričný úrad.
V nadväznosti na získané teoretické znalosti
v škole, nadobudli praktické poznatky o našom meste, mestskom úrade a jeho jednotli-
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vých organizačných zložkách. Ich zanietenosť
o nové poznatky vo forme otázok svedčila
o ich záujme dozvedieť sa niečo viac o mes-
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Dychová hudba Myjavci. Týmto milým podujatím chcelo vyjadriť mesto úctu a vďaku
našim seniorom.
Gabriela Plačková

...a takto sme si žili...
V piatok 15. novembra sa uskutočnil pri
príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu koncert hudobno-pracovnej skupiny Vrbovskí víťazi. Účasť bola v zastúpení všetkých
vekových generácií, čo nás potešilo.
Sprievodnou akciou bola už spomínaná
výstava, ktorú ste si mali možnosť pozrieť i
v deň koncertu a trvala do stredy 20. novembra. Chceme sa poďakovať ústretovosti pedagogického zboru ZŠ, že prišli na výstavu so
žiakmi piatych, šiestych, siedmych a deviatych ročníkov, ktorí si mali možnosť urobiť
predstavu o bývalom režime, v ktorom žili ich
rodičia, starí rodičia. Napriek tomu, že sú to
novodobé dejiny nášho národa, mladšie generácie nevedia o tomto období veľa. Nežná
te, v ktorom žijú. Občianska náuka učí žiakov
demokraticky myslieť, konať, poznávať svoje
práva a povinnosti a obhajovať práva druhých.
Kto vie? Možno práve niektorí z týchto šiestakov bude o pár rokov obhajovať naše práva.
Držme preto palce všetkým žiakom, ktorým
nie je ľahostajný život v našom meste, jeho
sociálna vybavenosť, možnosť vzdelávania
a zamestnania sa, trávenia voľného času, jeho
okolitá príroda ...
Gabriela Plačková

Stretnutie našich seniorov
Nie je to tak dávno, keď do našich okien zaklopal október, mesiac, ktorý už tradične patrí
seniorom, mesiac, kedy začína jeseň, kedy začína obdobie umeleckého vyčíňania prírody.
Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj

človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho
sám majster život svojimi skúškami. Ako prejav vďaky a úcty pripravilo Mesto Brezová pod
Bradlom 28. októbra 2013 kultúrno-spoločenské popoludnie pri príležitosti mesiaca venovaného našim seniorom. Stretnutie sa konalo vo
veľmi milej a srdečnej atmosfére v priestoroch
Národného domu Štefánikovho. V mene mesta
Brezová pod Bradlom sa všetkým hosťom a jubilantom, ktorí oslávili v tomto roku okrúhle
životné jubileá, prihovorila pani primátorka
Eva Ušiaková. Všetkým poblahoželala a vyslovila poďakovanie za ich prácu a do ďalších rokov popriala veľa zdravia, lásky a spokojnosti.
Svojím vystúpením spríjemnila popoludnie

revolúcia a vôbec doba pred rokom 1989 nie
je v učebných osnovách, možno niečo málo a
aj to až na konci deviateho ročníka. Žiaci sa
veľmi živo zaujímali o minulosť. Fotografie, či
už z prvomájových osláv, alebo spartakiády,
detí z jaslí, pionierov, základnej deväťročnej
školy, tlač, kroniky, kde sú záznamy z rôznych
kultúrnych–športových podujatí (v ktorých
sa mnohí našli), vystavované predmety ako
napr. kotúčový prehrávač TESLA Urán, uniformy, preukazy, odznaky, znaky organizácii,
vysvetlenie významov názvov, skladaný toaletný papier, ktorý bol v tej dobe dopytovým
tovarom. Verím tomu, že si na výstave utvorili obraz o tom... ako sme si žili...

Sloboda slova a prejavu, sloboda ... slová,
nad ktorými, keď sa zamyslíte, zistíte, že majú
hlbší význam úzko súvisiaci s udalosťami
pred rokom 1989, a za ktorý sa bojuje už od
nepamäti. Osloviť a zaujať ľudí a nielen tých
mladých v dnešnom pretechnizovanom svete je tvrdý oriešok, a preto vznikla myšlienka
urobiť túto výstavu na tému ako sme si žili

pred rokom, ktorého udalosti obohatili náš
život o hodnoty, na ktoré zabúdame pri každodennom zhone. Význam tejto výstavy splnil očakávania, či už v tom, že sme si zaspomínali, alebo v tom, že sme sa aspoň na chvíľu
zamysleli nad súčasným životom a zhodnotili
otázku, či udalosti z roku 1989 naplnili túžby
a očakávania k zlepšeniu životnej úrovne.
Hana Valová

Na krajských športových hrách
zdravotne postihnutých sa víťazmi
stali úplne všetci
V Trenčianskej Turnej sa koncom septembra 2013 uskutočnil 18. ročník krajských
športových hier zdravotne postihnutých
s účasťou 13 päťčlenných družstiev. Brezovú
pod Bradlom reprezentovalo družstvo SZTP
v zložení: Alena Greguštobíresová, Mária
Grambličková, Ing. Vladimír Valášek, Oľga
Krajčovičová a Ivan Hruška.
Súťažilo sa v piatich disciplínach: kolky,
hod na cieľ, florbal, hod do koša a kop na
bránu. Všetci naši súťažiaci sa odhodlane
a s chuťou dosiahnuť čo najlepšie výsledky
pustili do zdolávania jednotlivých disciplín.
Keďže sa každý deň musia boriť so zdravotnými problémami, športové hry boli pre nich
príležitosťou, aby na chvíľu unikli stereotypu,
spoznali nových ľudí s podobným osudom a
v neposlednom rade si aj zasúťažili.
Na slávnostnom vyhodnotení bolo veselo, veď
sa rozdávali medaily najúspešnejším športovcom. Brezovania sa nedali silnou konkurenciou
zahanbiť a vďaka Ing. Vladimírovi Valáškovi
jedna medaila, a to tá najcennejšia, poputovala
domov – k nám na Brezovú. Ing. Valášek získal
zlato v disciplíne kolky.
Hoci sa výsledky na chvíľku stali pre
všetkých zúčastnených tým najdôležitejším
merítkom úspešnosti, každý, kto mal možnosť
zúčastniť sa tohtoročných krajských športových hier telesne postihnutých, však vzápätí
pochopil, že víťazmi sa stali úplne všetci. Veď
prekonali samých seba, vyhrali boj s prekážkami, ktoré im postavil sám život. Všetci odchádzali s nádejou, že sa o rok opäť stretnú na
tomto peknom športovom podujatí.
Ing. Vladimírovi Valáškovi a všetkým
ostatným súťažiacim blahoželáme.
Záverom je potrebné vysloviť vďaku
všetkým 37 členom SZTP v Brezovej pod
Bradlom a jeho predsedníčke Alene Greguštobíresovej, pretože i vďaka ich podpore
naše družstvo vzorne reprezentovalo Brezovú a to je dôkazom toho, že ak má v sebe
človek športového ducha, chuť zabávať sa a
niečo dosiahnuť, prekážkou nie je ani zdravotný hendikep.
Dovoľte nám zároveň vyzdvihnúť prácu
základnej organizácie v našom meste, ktorá
prispieva k tomu, že zdravotne postihnutí
obyvatelia nie sú prehliadaní.
Gabriela Plačková

Zo života Denného centra
Dňa 11.11.2013 sa za účasti primátorky mesta E. Ušiakovej, evanjelických farárov manže-
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lov Lichancových, pána učiteľa Uhlíka, členov
JDS, DC, členov Spoločnosti M. R. Štefánika a
žiakov ZŠ uskutočnila pod názvom „Červené
maky“ spomienka na obete 1. svetovej vojny.
O 11.11 hod. sa rozozvučali zvony na evanjelickom chráme Božom. Za ich zvukov boli
pri pamätníku J. M. Hurbana zapálené sviečky
a položená kytica červených makov. Prítomným sa prihovorili predsedníčka ZOJDS na
Brezovej pani Mikulinová, pani primátorka
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podnet bol na mesto Brezová pod Bradlom
prijatý aj pod číslom 3585 /2013 od Krajského riaditeľstva PZ v Trenčíne.
Na základe podnetu som preverila skutočnosti uvádzané v danom podnete, týkajúce
sa financovania predvolebnej kampane Ing.
Emílie Krajčiovej z rozpočtu mesta Brezová
pod Bradlom.
Kontrolou účtovných dokladov (pokladničných dokladov, došlých faktúr), odo dňa
rokovania MsZ v mesiaci september do dňa
kontroly, neboli zistené nedostatky. Z rozpočtu mesta neboli vynaložené žiadne finančné prostriedky na financovanie predvolebnej
kampane Ing. Emílie Krajčiovej.
Viera Pániková, hlavná kontrolórka

ŠKOLSTVO
Halloweenská strašidelná noc
v Domčeku
Z utorka 29. na stredu 30. októbra 2013 sa
zišlo 25 detí, aby v Domčeku - Centre voľného času (CVČ) v Brezovej pod Bradlom spoločne prežilo halloweenskú strašidelnú noc.
Po „udomácnení sa“ nás čakala opekačka.
Veď sme sa museli posilniť, pretože nás čakala Cesta hrôzy. Aj keď sa spustil drobný
dáždik, ten nás neodradil a vydali sme sa
na cestu. Plnenie úloh, úskalia tmavej cesty,
hlasy rôznych bytostí a mnoho nástrah – to

PRECHÁDZKA STAROU BREZOVOU

Ušiaková, duchovným slovom sa prihovorila
pani farárka Lichancová. Pán učiteľ Uhlík prítomným, ale hlavne žiakom, bližšie vysvetlil
význam tohto aktu. Pripomenul históriu mesta ROVERETO a históriu Flámskych polí, kde
prebiehali v roku 1914 najťažšie boje. Červené
maky sú symbolom a spomienkou na ukončenie 1. svetovej vojny, na obete všetkých vojen, na obete ozbrojeného násilia bez rozdielu,
či obete patrili k víťazným alebo porazeným
armádam, vyznávali rôzne náboženstvá, boli
rôznych národností alebo rás. Aj naše mesto
sa takto pripojilo k signatárom výzvy mesta
ROVERETO v Taliansku a mesta Říčany v
Českej republike. Akciu zorganizovala ZOJDS
Brezová v spolupráci s DC, mestom a školou.
POZVÁNKA
Výbor Denného centra a ZOJDS Brezová
pozýva svojich členov na vianočné posedenie, ktoré sa bude konať dňa 19.12.2013 o
14:00 hod. v Dennom centre. Z dôvodu zabezpečenia občerstvenia sa prihláste u pani
Allinovej v čo najkratšom čase, najneskôr
do 17.12.2013. Poplatok 2 €. Tešíme sa na
stretnutie s vami.
Na Vianoce je všetko krásne, v srdciach
ľudí zastal čas,
vianočná sviečka nevyhasne, kým bude
láska v každom z nás.
Pokojné Vianoce a šťastný nový rok
všetkým obyvateľom Brezovej praje výbor
DC a ZOJDS.
Anna Kubicová

Prešetrenie podnetu
od Ústrednej volebnej komisie
Dňa 13. 11. 2013 bol na Mesto Brezová
pod Bradlom prijatý list, ktorým bol v zmysle
uznesenia Ústrednej volebnej komisie odstúpený podnet hlavnému kontrolórovi mesta
Brezová pod Bradlom na prešetrenie. Ten istý

9) Západná strana Rínku
Fotografia a) vznikla ešte za Rakúska-Uhorska. Zobrazuje západnú stranu brezovského
Rínku (dnes Námestie generála M. R. Štefánika). V pravej časti fotografie vidíte poschodový
štefánikovský dom, ktorý stojí dodnes. Na fotke
sú aj viaceré ženy v krojoch nesúce na chrbtoch

plachty - je možné, že záber bol urobený v čase
jarmoku.
Fotografia b) je mladšia - pochádza z čias prvej
Československej republiky. V susedstve štefánikovského domu je preto na nej zachytený už aj tvarožkovský dom. Bol postavený v roku 1923 podľa
projektu nášho rodáka, významného slovenského
architekta Juraja Tvarožka. Aj tento dom stojí dodnes.
Matúš Valihora
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všetko museli deti s vedúcimi prekonať, aby
sa dostali späť do CVČ. Tu na nich čakalo ďalšie prekvapenie. Všade bolo tma ako
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ZUŠ
Pozvánky do ZUŠ

v rohu. Len sem-tam blikali malé svetielka. Keď sme so strachom vošli dnu, zistili
sme, že strašidlá a duchovia boli aj v našom
Domčeku. Zanechali po sebe veľký neporiadok a poschovávali veci, ktoré mali deti
prinesené na spanie. Stálo nás veľa námahy, kým sme dali všetko do poriadku, ale
najviac času sme strávili pátraním po stratených veciach. Nakoniec sme všetko našli
a to sa už ručičky hodín pomaly posúvali
k polnoci. Ešte si deti pozreli „večerníček“
a potom šups do postele. Nie však do takej
mäkkej a teplučkej ako doma, ale do takej,
v ktorej ležanie mali možnosť zažiť len deti,
ktoré sa uvedenej akcie zúčastnili – do „postele v Domčeku“.
I keď spánok bol krátky, nikomu to nevadilo. Ráno po chutných raňajkách sme sa rozlúčili a rozišli do svojich domovov. Sľúbili sme
si však, že podobnú noc si ešte zopakujeme.
Zuzana Hrajnohová

• VIANOCE U NÁS
– predajná výstava 4.- 20.12.2013
• LUCIOVSKÁ KAPUSTNICA
– vianočné trhy – 13.12.2013
• VIANOČNÝ KONCERT V KOSTOLE
– 18.12.2013
• výstava V. VDOVIAKA
– 13.- 31. 1. 2014
• Prijímacie skúšky do ZUŠ
– 21.-23.1. 2014
• MOŽNO PRÍDE AJ SNEHULIAK
– výstava VO – 5.-28. februára

VIANOČNÝ ČAS V ZUŠ
Vianočný čas. Tieto dve čarovné slovíčka
otvárajú srdcia na celom svete a prinášajú
radosť, nádej a potechu všetkým od
najmenších po tých najstarších. Aj v našej
škole pripravujeme akcie, na ktoré pozývame
všetkých, ktorí sa vedia tešiť z vianočnej at-

MESTSKÁ KNIŽNICA
Nové knihy v knižnici:

Sláviček...

Utorok 12. novembra 2013, deň po „ufúkanom Martinovi“, svitol krásny slnečný
deň, ako stvorený na radosť, dobrú náladu
a peknú pieseň. V tento deň sme sa vybrali
na Myjavu na prehliadku spevu ľudovej
piesne v materských školách.

„Speváčky“ Grace Hendricken a Vladka
Klempová boli pripravené, sukne, blúzky
vyžehlené, mohli sme štartovať. Dopravu
nám zabezpečilo Mesto Brezová, za čo veľmi
pekne ďakujeme. Dievčatá zaspievali pieseň
rýdzo brezovskú: Na vŕšku na Bradle. A kto
vyhral? No predsa všetci, ktorí sa zúčastnili
tejto peknej akcie. Len troška chýbalo publikum, ktoré by ocenilo, aké máme šikovné
deti.
Ivana Šimová, MŠ Budovateľská

mi.Výťažok z akcie použijeme na plánované
aktivity so žiakmi školy. Dúfame, že nielen
rodičia našich žiakov si prídu vychutnať
atmosféru tvorivých aktivít žiakov z našej
školy a odnesú si okrem milých darčekov aj
príjemný pocit vianočného času. Tradičný
predvianočný koncert žiakov HO tento rok
umocní atmosféra brezovského evanjelického kostola 18. decembra /streda/ o 17. 00
hodine. VIANOČNÝ KONCERT v tomto
prostredí umocní výstupy žiakov i učiteľov
a správne vás naladí na posledný adventný
týždeň. A potom, už len z celého srdca , a
za všetkých zamestnancov, zostáva zaželať
vám KRÁSNE VIANOČNÉ SVIATKY A
ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK PLNÝ DOBRÝCH
SPRÁV. No a v roku 2014 prvou akciou bude
naplánovaná výstava úspešného amatérskeho
výtvarníka V. Vdoviaka z Myjavy, ktorý má
na svojom výtvarnom konte už niekoľko aj
celoslovenských ocenení za maľbu. Výstavu
otvoríme vernisážou 13. januára a potrvá do
31. 1. 2014. Keďže vieme, že čas na začiatku
roka letí veľmi rýchlo, pripomíname, že prijímacie skúšky do druhého polroku, kedy je jedine možné vstúpiť do školy počas školského
roku, budú 21.-23. januára 2014. No a potom, MOŽNO PRÍDE AJ SNEHULIAK v
prácach žiakov VO od 5. - 28. februára 2014.
Jana Kazičková, riaditeľka ZUŠ

mosféry. Prvou akciou bola vernisáž výstavy
VIANOCE U NÁS už 4. decembra 2013, na
Barborku, o 14.45. Na vernisáži vystúpili
najmladší žiaci školy HO, aby potešili svojich
spolužiakov pri pohľade na rôzne práce s témou Vianoc z najrozmanitejších materiálov.
Tradične zaujímavou pre návštevníkov je aj
kolekcia keramiky, ktorú si môžete odniesť
domov aj s emotívnymi pohľadnicami či
záložkami do kníh. Výstava potrvá do 20. decembra v pracovné dni vo vyučovacom čase
v spoločenskej sále školy. V tejto miestnosti
otvoríme na Lucie, teda v piatok, 13. decembra
o 16.00 hodine LUCIOVSKOU KAPUSTNICOU vianočné trhy v ZUŠ. Okrem rôznych
druhov kapustnice od našich priateľov a
sponzorov bude každých 45 minút pre
návštevníkov pripravený hudobno-tanečný
vstup žiakov až do 20.00 hodiny. Zaujímavé
výtvarné práce, aj od dospelákov, či už kresby alebo keramiku, budeme ponúkať spolu
s vianočnými oblátkami a inými prekvapenia-

• Dirieová, Waris: Dlhý list mame.
Z nem. orig. prel. Z. Guldanová. Bratislava,
Ikar 2013. 164 s.
Kniha je od autorky knihy Púštny kvet
zobrazujúca zarážajúcu, emotívnu a najosobnejšiu spoveď svetovej topmodelky, akú
doteraz napísala.
• Fulmeková, Denisa: Posledná polnoc
Pivonke. 1. vyd. Bratislava, Ikar 2013. 229 s.
Slovenská autorka rozpráva ucelený príbeh viacerých ľudských osudov formou poviedkového cyklu. Sú to skvelé príbehy plné
ľudských vášní, dramatických situácií, ale aj
sarkastického humoru.
• Harsányi, Ladislav: Futbalové kluby zo
siene slávy. Nové Zámky, Ex 2013. 200 s.
Kniha je určená pre tých, ktorí milujú futbal.
• Szabó, Zsolt: Dada a Dodo. Dobrodružné Vianoce. Nové Zámky, Ex 2013. 71 s.
Kniha určená pre deti od 6 rokov, vianočné príbehy, hravé úlohy pre všetkých malých
zvedavcov.
Alžbeta Fedorová
Výpožičné hodiny v Mestskej knižnici Brezová
pod Bradlom počas vianočných sviatkov:

23. 12. 2013 (pondelok):
9.00 -12.00 12.30 – 16.00 hod.
27. 12. 2013 (piatok):
zatvorené
28. 12. 2013 (sobota): zatvorené
30. 12. 2013 (pondelok): zatvorené
31. 12. 2013 (utorok): zatvorené
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Triedenie odpadu
v Brezovej pod Bradlom

Pri našom uponáhľanom životnom štýle
sa bohužiaľ nevyhneme tvorbe odpadu, ktorý vytvárame v čoraz väčšom množstve. Za
odpad považujeme akúkoľvek vec, ktorú už
nepotrebujeme a chceme sa jej zbaviť. Odpad
je však i druhotná surovina, z ktorej sa dajú
recykláciou znova vyrábať nové veci, preto by
nám nemalo byť ľahostajné, koľko a aký druh
odpadu vyhadzujeme do nádob na komunálny odpad. Naším cieľom je dosiahnuť čo

najväčší podiel vyseparovaného odpadu, aby
sme čo najmenej zaťažovali skládku a tým
pádom i životné prostredie. V našom meste v roku 2010 vyprodukoval jeden obyvateľ
221 kg komunálneho odpadu. Na rozdiel od
celoslovenského trendu zvyšovania produkcie odpadu je u nás potešiteľné, že produkciu znižujeme. V roku 2011 to bolo 195 kg
a v roku 2012 190 kg na osobu za rok. Toto je
síce správny trend, ale stále je produkcia vysoká. Jedna z možností zníženia množstva je
naozaj svedomito triediť odpad. Výchova detí
v tomto smere je dôležitá a myslím, že dobrá. Všimol som si, že v niektorých prípadoch
samy deti upozorňujú dospelých na nedostatky v triedení, takže by sme sa mali zamyslieť
my dospelí, aby sme sa nemuseli hanbiť pred
svojimi deťmi.
V technických službách sa mi počas mojej
pôsobnosti podarilo zaviesť systém triedenia.
V zberovom dvore odpad svedomite rozdeľujeme tak, aby na skládky odchádzalo čo
najmenej odpadu. Zaviedol som dvakrát do
roka zber veľkoobjemového odpadu do kontajnerov. Dvakrát ročne rozostavíme v meste
44 veľkoobjemových kontajnerov o celkovom
objeme 528 m3 ročne. Tento odpad po privezení do zberného dvora triedime na jednotlivé komodity tak, aby na skládky išlo minimálne množstvo. Napríklad odpadové drevo
zvážame na prenajatú plochu a raz za obdobie drvičom drevo spracujeme a odovzdáme
na ďalšie využitie. Zaviedol som i triedenie
PET fliaš. Triedime ich podľa farieb a druhov
a následne lisujeme na lisoch, ktoré sa mi podarilo bezplatne získať od našich odberateľov.
V zbernom dvore dotrieďujeme aj papier na
kartóny, noviny a časopisy.
Každý obyvateľ, ktorý do zberného dvora
privezie akýkoľvek druh odpadu, je poučený
do ktorého kontajnera má aký odpad vyložiť.
Každý kontajner je jasne označený druhom
odpadu, ktorý do neho patrí. Aj týmito opatreniami sa nám darí každoročne znižovať
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množstvo komunálneho odpadu. Perspektívne by som chcel zaviesť i triedenie zmesového
komunálneho odpadu.
Pre všetkých občanov máme vytvorené
podmienky na separovanie nasledujúcich
komodít. Je to:
sklo, papier, plasty, kovové obaly a textil.

sa z nej vyrábať skoro akýkoľvek papierový
tovar.

Plasty vkladáme do žltých obalov. Patrí sem
všetok odpad vyrobený z plastov, fólie, igelitové tašky a vrecká, plastové fľaštičky od kozmetiky a saponátov... Nepatria sem vrstvené
plasty s inými prímesami, plasty znečistené
farbami, podlahové krytiny, molitán. U plastov je ich ďalšie využitie pomerne zložité najmä vzhľadom na ich rozmanitosť a množstvo
druhov, preto plasty musíme po prvotnom
roztriedení ešte dotrieďovať podľa materiálu
i podľa farieb. Z vytriedeného plastu sa vyrábajú najmä granuláty. Z týchto potom pomocou vstrekolisov vyrábajú ďalšie výrobky.
Veľkou nevýhodou plastov je ich pomalý rozklad v prírode, preto je dôležité svedomito ich
oddeľovať od komunálneho odpadu.

Do nádob na sklo vkladám iba sklenený
odpad, nepatrí sem drôtené sklo, auto sklo,
žiarovky, rôzne uzávery fliaš, fľaše z umelej
hmoty, monitory, televízory... Sklo je významná druhotná surovina, ktorá sa dá využívať opakovane bez straty kvality. Je veľmi
dôležité sklo vytrieďovať, pretože v prírode,
alebo na skládke je takmer nerozložiteľné,
podľa odhadu vydrží až 4000 rokov v nezmenenom stave.

Papier vkladáme do vriec, alebo nádob
označených modrou farbou. Nepatrí sem
voskovaný papier, rôzne poplastované obaly, kopírovací papier, pokovené papierové
obaly. Papier je tiež kvalitná druhotná surovina, pomerne ľahko recyklovateľná, dá

Kovové obaly vkladáme do pomarančovo
sfarbených nádob, ktorých zatiaľ máme pomerne málo, plánujem zvýšiť ich počet. Patria sem všetky kovové obaly a všetky druhy
kovov inak neznečistené, nepatrí sem kov
hrubo znečistený farbami alebo chemikáliami.
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Na textil sú po meste rozmiestnené kontajnery, na každom je napísaný návod, ako a čo
môžeme do nich ukladať.
Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí znížiť produkciu komunálneho odpadu na
minimum, pretože mestská skládka komunálneho odpadu Pod Bradlom je už takmer
zaplnená. Rozšírenie ani vybudovanie novej
mestskej skládky nie je reálne vzhľadom na
euro zákony. Po vyčerpaní kapacity súčasnej
skládky budeme voziť odpad na regionálnu
skládku, čím sa nakladanie s odpadom značne predraží.
Bohuslav Krippel, riaditeľ TS

ŠPORT
BEŽCI Z BREZOVEJ

• 27. 10. 2013 – MALOKARPATSKÝ KROS
Bratislava – 15 km
Martin Plačko (muži A)
1. miesto
Gabriela Plačková (ženy A)
10. miesto
• 2. 11. 2013 – KLEN0VSKÝ KROS Chtelnica
- Výtoky – 16,3 km
Ján Varmuža (muži nad 60 r.)
3. miesto
• 9. 11. 2013 – MALACKY – 10 km
Ján Varmuža (muži nad 60 r.)
10. miesto
Daniel Borovský (ml. žiaci 600 m) 5. miesto
Megan Čuvalová (najml. ž. 200 m) 2. miesto
Tobias Čuvala (benjamínci 60 m) 6. miesto
• PIEŠŤANSKÝ POHÁR
(Celkové poradie po súčte bodov z 3 pretekov)
Martin Plačko (kat. muži A)
1. miesto
Ján Varmuža (kat. muži nad 60 r.) 1. miesto
Gabriela Plačková (kat. ženy)
2. miesto
Daniel Borovský (kat. do 15 r.)
8. miesto
Megan Čuvalová (žiačky do 10 r.) 1. miesto
Linda Plačková (žiačky do 10 r.) 8. miesto
Lukáš Plačko (žiaci do 10 r.)
10. miesto
Tobias Čuvala (predškoláci)
5. miesto
Terézia Kubíčková (predškoláci) 2. miesto
Filip Kubíček (predškoláci)
12. miesto
• MALOKARPATSKÝ POHÁR V HORSKOM BEHU
(Celkové poradie v sezóne 2013)
Martin Plačko
3. miesto
Ján Varmuža

POĎAKOVANIE
Futbalový klub BRADLAN Brezová
pod Bradlom touto cestou ďakuje Mestu
Brezová, firme Microstep, pánovi Františkovi Vraštiakovi, firme COOP Jednota
Senica a firme COFELY za finančnú podporu, vďaka ktorej sa podarilo rozbehnúť
futbal na Brezovej naplno.
Zároveň by sme chceli vyzdvihnúť skvelú prácu trénera A-mužstva a taktiež žiakov pána Pavla Noska, vďaka ktorému oba
tímy dosiahli krásne výsledky (viď tabuľky), vďaka patrí aj pánovi Ing. Ivanovi Závodnému, manželom Adriane a Dušanovi
Šarudiovým za ústretovosť a starostlivosť
o chod celého areálu, pánovi Branislavovi Kovačechovi za vedenie futbalového
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klubu, Petrovi
Polakovičovi za
krásne upravený trávnik, pani
Zuzane Šeplákovej za voňavé
dresy, všetkým
futbalistom, ktorí naše mesto
krásne
reprezentujú a v neposlednom rade
všetkým
divákom, ktorí si
nájdu čas a prídu našich chlapcov povzbudiť.
ĎAKUJEME
a stretneme sa
na jar, priatelia!
Martin Pelle,
manažér
FK Bradlan

ĽUDIA OKOLO NÁS

Jarmila Plačková
O Jarke bolo čo-to popísané, ale rada sa
vrátim späť, aby som vám predstavila znova
ženu, ktorá sa inšpiruje životom okolo seba.
Mnohí ju určite poznáte, pretože je známa
svojou extravagantnosťou a je jednoducho
neprehliadnuteľná, či už výzorom, alebo
životným štýlom. Jarka býva na dolnom
rade - Hurbanovej ulici so svojím manželom Petrom. Radosť jej robia deti Petula a Lukáš, ktorí vyštudovali a úspešne
pôsobia v zahraničí. Jej dom taktiež neobíde nik bez povšimnutia. Podnikanie
má vrodené a okrem toho, že pracuje v
oblasti účtovníctva a ekonomických služieb, venuje sa svojmu koníčku. Chová
ovce, kozy, pávy, pestuje zeleninu, ovocie, kvety, exotické plodiny, zbiera starožitnosti. Poviete si, aj ja chovám, aj ja
pestujem, čo je len na tomto zvláštne. Ale
priviesť pot vašej práce do takého finále,
podeliť sa o radosť s ostatnými chce poriadnu
dávku fantázie a trpezlivosti. Každému ročnému obdobiu venuje svoje domáce výstavy,
na ktoré pozýva okrem detí zo škôlok obyvateľov nášho mesta, ale aj širokého okolia a z
cudziny.
Pripomeňme si, kde sa Jarka angažuje.
Akcie, ktoré organizuje mesto - Dary zeme,
Brezovský jarmek – Brezovská izba. Súkromná výstava Na Plačkéch dvore, aranžovanie
výzdoby evanjelického kostola pri príležitosti poďakovania za úrodu a na jeseň plodín
v penzióne U Juhása, výstava Agrokomplex
Nitra – regióny Slovenska – Myjavský región,

dodanie niektorých exponátov, aranžovanie
stánku, za ktorý dostala osobne pochvalu od
prezidenta I. Gašparoviča, ďalej svadby, oslavy, večierky a to všetko z prírodných materiálov, ktoré si sama dopestuje, nazbiera. Je
citovo spätá s prírodou. Vytvára z nich obdivuhodné kreácie, napr. sváka Ragana, pani
jeseň. V mene nás Brezovanov odovzdala kyticu zo svojej záhradky s venovaním na koncerte na Myjave K. Gottovi.

Z jej úspechov môžeme spomenúť:
1. miesto za najkrajší vchod, celkový dojem
od Mesta Brezová pod Bradlom, ocenenia
na výstavách Dary zeme (kde hlasovali návštevníci výstav), uverejnenie v Záhoráku,
Kopaničiari, v regionálnej televízii a svoje
aktivity si zdokumentovala vo vlastnej knihe,
ktorú jej venovala dcéra Petula, pod názvom
„V mojej pohádke“.
Prajeme Jarke veľa ďalších úspechov v jej
zaujímavej práci a tešíme sa na jej ďalšie kreatívne nápady, ktoré budeme mať možnosť
vidieť na spomínaných akciách.
Hana Valová
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NÁZORY OBČANOV

Brezovania znova zlyhali
9. novembra sme mali šancu konečne
prvý raz sa postarať o to, aby sme v zastupiteľstve VÚC Trenčín, mali zástupcu
z Brezovej.
Skupina aktívnych ľudí hľadala cestu,
ako to dosiahnuť. Zvolili jedinú možnú alternatívu, a to dohodnúť sa na spoločnom
kandidátovi za mesto. To sa aj stalo a uvítali sme, že Ing. KRAJČIOVÁ túto ponuku
prijala. Ona sa do tejto kandidátky neponúkala. Žiaľ, iba 15,4 % účasť Brezovanov
vo voľbách túto šancu zmarila.
Stretával som sa s viacerými ľuďmi
a pozorne som počúval dôvody, prečo
k voľbám nepôjdu. Spoločným ukazovateľom je nespokojnosť ľudí s pomermi
na Brezovej ako i v celej slovenskej spoločnosti. Ponovembroví politici naprieč
celému politickému spektru 24 rokov nezvládajú očakávanie ľudí. Prednejšie sú
im osobné a skupinové záujmy pre vlastné obohatenie. Mnohé zákony sú deravé
a umožňujú korupciu, akú slovenská spoločnosť nepoznala. Jednoduchý človek je
na periférii záujmu.
Práve preto bolo treba voliť nových
ľudí, múdrych a charakterných, ako bola
naša kandidátka. I ja cítim nezmyselnosť
tak veľkého počtu krajov na Slovensku.
Veď v západoeurópskych krajinách kraj
má spravidla 1,5 – 2 milióny obyvateľov.
Ale čo dosiahli tí občania, ktorí voľby
ignorovali? V skutočnosti volili, lebo za
nich rozhodovali tí, čo sa volieb zúčastnili. Preto sa stalo aj to, že najväčší favorit
na zvolenie nás znova bude zastupovať vo
VÚC. Áno, ten človek, o ktorom je známe, aké postoje zaujal k jedinej strednej
škole na Brezovej, ktorá je už minulosťou.
A neviem o tom, že by bol Brezovej v niečom pomohol.
Vážim si všetkých, ktorí aktívne prispeli
k tomu, aby náš cieľ - zvolenie našej kandidátky za poslankyňu VÚC, sa splnil.
Osobitne vyzdvihujem úsilie Ing. Ivana
Bzdúška, člena MsZ v Brezovej. Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí tento
spoločný zámer podporili účasťou vo voľbách a dali hlas Ing. Krajčiovej.
Vo všeobecnosti nízka účasť v týchto
voľbách na celom Slovensku by mala byť
impulzom na sabareflexiu pre politikov.
Skúsenosti nám ukazujú, že sebareflexia
nie je ich silná stránka. Našou pasivitou
ich však k nej nedonútime - skôr naopak.
Natíska sa otázka, či mnoho Brezovanov si zaslúži aktivitu ľudí, ktorí chcú,
aby sa Brezová vyvíjala v ich prospech,
aby napredovala.
Teda tak ako uvádzam v titulku, zlyhali
sme, keď sme nezabránili zániku strednej
školy na Brezovej a zlyhali sme znova pri
týchto voľbách.
Jozef Ďuriš
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Fakty, bez komentára ...

• MsZ si v roku 2011 stanovilo základnú prioritu - školstvo
• nevyhnutné bolo riešiť jedáleň ZŠ a zároveň prepojenie terajších pavilónov
• plán: príprava projektov v roku 2012 a realizácia v roku 2013
• informácia prednostu MsÚ o príprave elektronickej aukcie na výber dodávateľa stavby
• koncom roka 2012 z mojej strany vznesená
požiadavka, aby bolo všetko pripravené na
začatie stavebných prác od začiatku letných
prázdnin
• cca máj 2013 informácia zo strany mesta
o výbere dodávateľa bez verejnej obchodnej
súťaže, ale použitie priameho rokovacieho
konania bez zverejnenia
• p. primátorka podpísala Mandátnu zmluvu
s Mgr. Michaelou Geisbacherovou na zabezpečenie verejného obstarávania
• na www.orsr.sk p. Geisbacherová je konateľkou spoločnosti Gestio s.r.o., kde je spoločníkom Ing. Vladislav Petráš, Turá Lúka 797
• Ing. Vladislav Petráš, Turá Lúka 797 je poslancom SNR za Smer SD
• MsZ na júnovom zasadnutí požiadalo
o zabezpečenie transparentného výberu dodávateľa stavby. Zo strany mesta bola daná
garancia oslovenia 5 – 10 firiem a že pri jednaniach budú prítomní poslanci.
• na www.uvo.gov.sk oznámenie o začatí priameho rokovacieho konania odoslané
19. 8. 2013, publikované 21. 8. 2013
• na oznámení sú zverejnení 3 záujemcovia:
MJ Realstav, Brezová pod Bradlom, Martin
Poláček, Brezová pod Bradlom, Vladimír
Škoruba, Brezová pod Bradlom
• 23. 8. 2013 – stretnutie poverenej osoby verejným obstarávaním, niektorých poslancov
a záujemcov o realizáciu stavby. Nebol som
prítomný, v ten deň som sa vracal z dovolenky, o termíne som nevedel
• 2. 9. 2013 otváranie obálok, za poslancov
prítomní Ďurkovič Ivan, Minárčiný Ivan,
Hôlka Jaroslav, Ing. Bzdúšek Ivan
• najnižšia ponuka MJ Realstav s.r.o.
• na www.orsr.sk konateľ spoločnosti MJ
Realstav – Kvasnica Miloš, Závršky 1112/6
Myjava
• námietka z mojej strany na vysokú cenu,
vyššiu ako predpokladaný rozpočet, ignorovanie požiadavky osloviť viac firiem, nízka
transparentnosť
• zatiaľ súťaž neuzavretá, kompromis stretnúť sa o týždeň
• 9. 9. 2013 – 2. stretnutie, na začiatku rokovania prítomný Ing. Vladislav Petráš, poslanec SNR
• trvám na námietkach a žiadam zrušenie
súťaže
• dňa 26. 9. 2013 som informoval MsZ a navrhol nasledovné uznesenia, ktoré zastupiteľstvo schválilo
Uznesenie č.76/2013
Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod
Bradlom vyjadruje nespokojnosť s priebehom príprav realizácie investičnej akcie prístavba pavilónu ZŠ Brezová pod Bradlom
Uznesenie č. 77/2013

Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod
Bradlom žiada o zmenu organizátora verejného obstarávania na výstavbu pavilónu ZŠ
a zabezpečenie výberu dodávateľa v zmysle
§9 ods.3 Zák č.25/2006 v znení neskorších
predpisov
Uznesenie č. 78/2013
Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod
Bradlom žiada nevyplatiť odmenu terajšej
odborne spôsobilej osobe, ktorá vykonala verejné obstarávanie na výstavbu pavilónu ZŠ
v Brezovej pod Bradlom z dôvodu nedodržania čl. V. a čl. VI. Mandátnej zmluvy
• na www.nrsr.sk poslanecká kancelária –
Vladislav Petráš , Stogat s.r.o, Nám. M. R. Štefánika 2030/21, Myjava
• na www.orsr.sk spoločník a konateľ spoločnosti Stogat s.r.o. Kvasnica Miloš, Závršky
1112/6, Myjava
• dňa 26. 9. 2013 na zasadnutí MsZ sa pán
poslanec SNR Vladislav Petráš uchádza
o našu priazeň a podporu na poslanca VUC
• MsZ Brezová pod Bradlom vyjadrilo podporu nezávislej kandidátke Ing. Emílii Krajčiovej
• 8. – 10. 11. 2013 v niektorých médiach informácia ÚVK o podnete na údajné financovanie nezávislej kandidátky z rozpočtu mesta
Brezová pod Bradlom
• na www.minv.sk Uznesenia Ústrednej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 9.11.2013 bod 16. :
• Ústredná volebná komisia prerokovala
podnet Ing. Vladislava Petráša, Turá Lúka, zo
6. 11. 2013 a odstupuje podnet vo veci financovania volebnej kampane hlavnému kontrolórovi mesta Brezová pod Bradlom a príslušnej okresnej prokuratúre
• tlač a distribúciu plagátov a letákov si zabezpečila Ing. Krajčiová, doklady má k dispozícii
• tlač a distribúciu môjho letáku k podpore
Ing. Krajčiovej som platil ja, doklady sú tiež
k dispozícii.
Ivan Bzdúšek, poslanec MsZ

NAŠA KANDIDÁTSKA SEDMIČKA
A VÝSLEDKY . . .
Ide len o elementárne čísla z volieb do
VÚC - Trenčianskeho samosprávneho kraja, uverejnené na inom mieste. Možno je z
nich vyčítať veľa o občanoch nášho mesta,
hlavne o ich nezdravej občianskej pasivite.
Naša účasť i neúčasť na župných voľbách
bola pod krajským i celoslovenským priemerom (15,40%). Niektorí nevoliči sa z
tohto škodoradostne smejú, ďalší svoj nezáujem ospravedlňujú najrôznejšími dôvodmi
(napríklad, že neveria v zmenu či v niečo
pozitívne). Teda: regionálne voľby u nás absolvovalo len 686 voličov, z nich 512 tých,
ktorí dali hlas brezovskej, stranícky nezávislej sedmičke. Hlavne oni prežili úprimný
pocit sklamania z toľkej občianskej ľahostajnosti vo svojom okolí.
Vážim si zodpovedných aktivistov, ktorí
pred voľbami (s obmedzenými možnosťami v
porovnaní so straníckymi uchádzačmi) vyvíjali maximálne úsilie propagovať v 3. voleb-
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nom obvode našu mestskú kandidátku Ing.
Emíliu Krajčiovú. Ona, na verejnom stretnutí
v ND Štefánikovom, potenciálnym voličom
zdôraznila: Náš región je vysoko zadĺžený, ale
k nám sa peňazí dostáva poskromno. Ak sa
do samosprávy dostanem, tak ako ekonómka s finančnou praxou sľubujem, že keď už
by som sa nedokázala pričiniť o prísun časti
schválených finančných prostriedkov, tak by
som vás aspoň zodpovedne informovala kam
tieto „odišli“... No a určite by som sa kompetentných dôrazne opýtala, že prečo má z
finančnej biedy vytrhnúť náš kraj aj zrušená
brezovská stredná škola?
Milka Krajčiová preukázala znalosť vecí (zlý
stav ciest, problémy zdravotníckych a sociálnych zariadení, stále ešte nevyužité možnosti
cestovného ruchu, rozpočtová disciplína a
transparentné nakladanie s prostriedkami);
a keďže v jej prípade to bol pokus dostať ju
(po iných predchádzajúcich nezdaroch) ako
našu zástupkyňu do Trenčína, je smutné, že
sa našlo až 174 voliteľov, ktorí ju nezakrúžkovali ani na druhom mieste v poradí! Z nich
väčšina, spolu s nezúčastnenými na voľbách
(3766), určite ju poznala natoľko, aby nepochybovala o jej odborných a intelektuálnych schopnostiach. Pritom referencie boli
aj v Novinkách spod Bradla, na vývesných
tabuliach či na facebooku. Boli, ale nie pre
tých, ktorí svoj (ne)postoj k veciam verejným
prejavili spôsobom najpohodlnejším: absenciou, niektorí až verbálne teatrálnou! A tak: v
krajine síce máme demokraciu, ale len málo
demokratov; aj Brezová pod Bradlom ešte je
(de iure mesto), ale v nej iba hŕstka mešťanov
- Brezovanov (gramaticky správne Brezovčanov), ktorí spĺňajú duchovnú a etickú normu
lokálpatriotov!
Okrem volebnej sedmičky som takto nemilosrdne nastavený problém nepersonifikoval. A je to správne, lebo za všetko, čo sa
nám v okolí nepáči, môžeme aj my všetci! A
tento plurál nás bude strašiť dovtedy, dokiaľ
nezoberieme veci do vlastných rúk. Áno,
lebo sloboda je hlavne o zodpovednosti,
ktorá začína už účasťou vo voľbách. Čaká sa
to hlavne od vás - mladšia a stredná generácia - ste predsa vzdelanejší než sme boli my.
Pritom aj múdrosť starších, získaná životnou
skúsenosťou, naozaj nie je na zahodenie. Generačné viribus unitis, ako osvietený kolektivizmus, je vo veciach verejných lepší než
prepiaty individualizmus. Pozrime do imaginárneho zrkadla a úprimnou sebareflexiou
vystavme si vlastné svedectvo. Samozrejme,
zázračné zlepšenie nepríde hneď, ale myslieť
na budúcnosť treba, čo vážne pripomínam
ako civis emeritus (občan dôchodca), lebo
nie u každého je príčinou staroby vek, ale
opúšťanie ideálov! (K.Světlá)
Ako apendix, no nielen geograficky a
metaforicky, sme na chvoste Trenčianskeho kraja. Áno, aj vlastnou príčinou! Ale, a
nechcem to písať do piesku: verím, že nádej
na lepšiu budúcnosť, po zbavení sa frustrácie, apatie a pasivity je možná. Skúsme tomu
spoločne uveriť a staňme sa skutočnými
Brezovčanmi.
Peter Pavel Uhlík
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30 kilometrov

turistických trás prešlo kontrolou
vďaka dobrovoľníkom
Brezová a okolie majú pomerne hustú sieť
turistických chodníkov a aj najdlhšia slovenská trasa – Štefánikova magistrála/Cesta hrdinov SNP vedie krížom cez mesto. Keďže trasy
sa musia pravidelne obnovovať kvôli starnutiu farieb, uschnutým stromom a výrezom pri

ťažbách, je potrebné každý rok v katastri Brezovej aj v tesnom okolí preznačkovať jednu až
tri trasy, aby bola zabezpečená ich spoľahlivá
funkcia aj na ďalšie sezóny.
O vyčistenie trás aj ich obnovu sa u nás dnes
starajú výlučne dobrovoľníci, nie organizovaná skupina. Je dosť problematické zabezpečiť
si sponzoring už aj na základné materiálne
veci – štetce, farby, stĺpiky a smerníky, nevra-

sme sa nemohli spoliehať na jednu skupinu,
ale išli sme z troch strán, aby sme prácu dokončili v rámci jediného dňa, 26. septembra.
Celkovo sme sa dali do troch trojíc, ktoré mali každá na starosť jeden úsek zhruba
s rovnakou dĺžkou a obtiažnosťou. Počasie
v tento deň vyšlo dokonale, po ôsmich hodinách sme boli nazad na Brezovej.
Celá táto akcia by sa nepodarila, nebyť
štvorice ľudí, ktorí nám pomohli v realizácii.
Od pána Ivana Krajca sme
dostali kompletné vybavenie
na značkovanie, ktoré sme
mali podľa želania zabezpečené na mieru a týmto mu
chcem poďakovať za týždeň
zháňania potrebného materiálu a mimoriadnu ochotu
pomôcť.
Pani Evke Ušiakovej a Lade
a Risťovi Peťkovským zároveň ďakujeme za skvelú večeru a nealko, ktorú sme dostali v rámci ich dobrej vôle za
našu činnosť, a tiež za pekný
večer strávený v reštaurácii
u Ragana. Po dlhom pochode
sadol výborne!
Nakoniec chcem poďakovať všetkým ľuďom, ktorí so mnou prešli potrebné trasy
a fyzicky sa podieľali na realizácii, menovite

Stanleymu Milčíkovi, Paľovi Dudovi, Sankovi Noskovi, Petrovi a Ivke Zelenákovcom
z Bratislavy, Zdenkovi Rajchlovi z Myjavy
a samozrejme Milovi Figurovi a Suge Valáškovej
Johny Ábel

KALENDÁRIUM
Pripomíname si v decembri:
viac o nejakej odmene pre značkárov samotných. Ako sa mi sťažovali viacerí známi, ktorí
sa venujú značkovaniu trás, v podstate robia
veľkú časť na vlastné náklady a kvôli byrokracii je problém navrhnúť akúkoľvek modernejšiu trasu pre turistov mimo mesta.
Tento rok sme mali podľa plánu skontrolovať dve rôzne trasy – zelenú trasu z Pustej Vsi
cez Výtek, Dobrú Vodu, Mariáš až na Hradište, a ďalej modrú trasu z Brezovej – Partizánu
cez Dvoly až na Pustú Ves. Celková dĺžka,
ktorá nás čakala, bola takmer 30 km, takže

• Húska Ján ( Husliar )- husliar, organársky
pomocník (nar. 21. 9. 1886 na Brezovej, zomrel 7. 12. 1973 na Brezovej – 40. výročie
úmrtia).
• Húska Štefan – krajanský kultúrny pracovník v USA (nar. 30. 12. 1888 na Brezovej
– 125. výročie narodenia, zomrel v USA, dátum neznámy).
• Repta Juraj – bankový inžinier, riaditeľ
KTB (nar. 22. 1. 1923 na Brezovej – Štverníky,
zomrel 16. 12. 1998 na Brezovej – 15. výročie
úmrtia).
Alžbeta Fedorová
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INZERCIA

Profesionálny čistiaci servis KOSTKA ponúka hĺbkové tepovanie:
- koberce
- sedačky
- interiéry áut.
U VÁS DOMA I CEZ VÍKEND
•
Predám 3-izbový byt prerobený
na 2-izbový v 4-bytovke v Brezovej p.Bradl., 60 m2, po kompletnej
rekonštrukcii, kuchyňa s jedálňou
s PC-kútikom, posch. 1/2, bez balkóna, 2 pivnice, garáž, samostatný
dvor. Cena dohodou. Tel.: 0908/703
295.
•
Predám garsónku v OV o výmere
31 m2 s veľkým balkónom. Západná strana, čiastočne zrekonštruovaná, nové plastové okná, nový
radiátor, v zateplenom obytnom
bloku. Cena: 14.000 €. Kontakt:
0903 264 370
•

POLÍCIA
seniorom

Vzhľadom k často páchanej trestnej činnosti, ktorej predmetom sú osoby vyššieho
veku – seniori, Polícia SR si vám dovoľuje
predložiť informačný leták s popisom typických spôsobov spáchania trestného činu.
V prípade, že budete uvedenými spôsobmi
kontaktovaní inými osobami, Polícia SR vás
žiada o okamžité kontaktovanie najbližšieho
útvaru Policajného zboru a to OO PZ Brezová pod Bradlom alebo prostredníctvom
linky 158.
VNUK
• Páchateľ sa do telefónu (spravidla ide
o vytypované volania na pevné linky, ale sú aj
prípady volania na mobilný telefón) predstavuje ako príbuzný poškodeného (vnuk, synovec, dcéra a podobne) a pod zámienkou kúpy
vozidla, darčeku, poskytnutia pôžičky, sa
snaží vylákať od poškodeného finančnú ho-

tovosť. Poškodený si neuvedomuje, že meno
vnuka, synovca a podobne páchateľovi často
sám nechtiac oznámi.
• Následne opätovne telefonicky kontaktuje obeť – poškodeného s tým, že on
nepríde pre dohodnutú finančnú hotovosť,
ale posiela inú osobu – svojho známeho,
spolupracovníka a pod. ako dôvod uvádza,
že nemôže odísť, nemá čas alebo by mohol
prísť o zloženú zálohu. Všetko sa uskutočňuje prostredníctvom telefonického hovoru
s tým, že k odovzdaniu finančnej hotovosti
príde na ulici pred domom, na schodisku
obytného domu alebo pred bytom poškodeného. Osoba, ktorá sa dostaví k prevzatiu
finančnej hotovosti sa predstavuje dopredu
dohodnutým menom.
KAMIÓN, AUTO – AKTOVKA
• Páchatelia pod legendou vylákajú od
osôb vyššieho veku väčšie množstvo peňazí
v súvislosti s predstieranou dopranou nehodou vozidla.
• Páchatelia oslovia obeť spravidla na ulici
s tým, že ich vozidlo malo dopravnú nehodu, vodič je ťažko zranený a čaká ho náročná operácia, ktorú je potrebné zaplatiť, ale
potrebnú finančnú hotovosť nemajú v eurách, ale v inej mene. Oslovujú hlavne osoby
vyššieho veku, ktoré si vytypujú a následne
ich prehovárajú, aby im zapožičali peniaze
na zaplatenie nákladov spojených na operáciu zraneného vodiča vozidla. K tomu, aby
pôsobili dôveryhodne a presvedčili poškodených počas prvotného kontaktu s nimi,
predstierajú svojím mobilným telefónom
hovor s ošetrujúcim lekárom nemocnice,
kde má byť hospitalizovaný vodič kamiónu,
alebo auta. Ako zábezpeku vrátenia zapožičaných peňazí ponúknu poškodeným finančné prostriedky v inej mene a tieto pred
nimi vložia do príručnej tašky, peňaženky.
Keďže podozriví sa neozývajú, tak poškodení
prichádzajú na to, že boli podvedení, a preto
často pristupujú k otvoreniu príručnej tašky,
peňaženky, pričom zistia, že namiesto peňazí sa v nich nachádzajú nastrihané bezcenné
papiere, noviny, letáky a pod. V mnohých
prípadoch podozriví sprevádzajú poškodeného do jeho obydlia, alebo priamo do
banky (kde však nevkročia) prípadne ho
prinútia k výberu peňazí z bankomatu. Pri
osobných návštevách v obydlí poškodeného
sa stáva, že ho naviac okradnú priamo v jeho
byte bez toho, že by túto skutočnosť poškodený hneď zaregistroval.
INÝ SPôSOB
Páchatelia sa v rozpore so skutočnosťou
predstavujú ako pracovníci, zástupcovia
rôznych inštitúcií – ako pracovníci elektrární, Sociálnej poisťovne, plynári, upratovacie
služby a pod.) pričom sa zameriavajú prevažne na osoby vyššieho veku často trpiace
rôznymi zrakovými poruchami, stareckou
demenciou a podobne, ktorým uvedú že:
• vracajú preplatok, avšak nemajú nižšiu
hotovosť (vracajú napríklad sumu 200 eur,
ale pri sebe majú iba celú 500 eurovú bankovku a žiadajú vydať zostatok). K poško-

denému sa správajú veľmi priateľsky, využijú
nepozornosť poškodeného a zoberú výdavok
ako i ponúkanú sumu, ktorú mali vrátiť,
• majú rôzne nedoplatky(elektrika, voda,
plyn, rozhlas a televízia a podobne), čo sa
však nezakladá na pravde,
• ponúkajú vykonať výmenu rín alebo vykonanie iných prác na dome za výhodných
cenových podmienok – potom často nasilu
vykonajú uvedené práce, ktoré sú nekvalitné
a z nekvalitných materiálov, prípadne nedokončia prácu, vyžiadajú si vyššiu odmenu
za prácu ako na začiatku sľubovali, niekedy
vyvíjajú nátlak, aby im zaplatili vyššiu sumu
ako pôvodne požadovali, čomu osoby vyššieho veku poväčšine podľahnú,
• predstierajú, že sú pracovníkmi humanitných organizácií, ktoré sa snažia finančne
pomáhať seniorom a telesne postihnutým
osobám, pričom ich buď podvedú alebo využijú nepozornosť a poškodených okradnú
(idú s poškodeným a vidia, kde sa nachádzajú
peniaze alebo cennosti , potom ich požiadajú, že potrebujú ísť na záchod, pričom spolupáchateľ upriami pozornosť na seba tak, aby
osoba, ktorá chcela ísť na záchod mohla peniaze alebo cennosti nerušene ukradnúť),
• sú smädní, trpia nejakou chorobou a potrebujú sa napiť napríklad vody s cukrom, aby
sa tak dostali do domu alebo bytu, tu upriamia pozornosť poškodených na seba, spolupáchateľ alebo spolupáchatelia to využijú,
prehľadajú možné miesta, kde by mohli byť
cennosti schované a následne tieto ukradnú,
• ponúkajú rôzne upratovacie služby osobám vyššieho veku, aby sa tak dostali do
domu, bytu, tu upriamia pozornosť poškodených na seba, spolupáchateľ alebo spolupáchatelia to využijú, prehľadajú možné miesta,
kde by sa cennosti mohli nachádzať a tieto
následne ukradnú,
• ponúkajú na predaj rôzny tovar, kde
podobne ako v predchádzajúcom prípade
upriamia pozornosť poškodených na seba,
alebo týmto zakryjú pohľad napr. dekou,
ktorú ponúkajú na predaj, tak aby sa spolupáchatelia dostali nepozorovane do domu
alebo bytu a títo následne prehľadajú možné
miesta, kde by mohli byť cennosti a tieto potom ukradnú,
• ďalej sú to rôzni vykupovači železného
šrotu, králičích kožiek a koží zvierat, peria,
nábytku , starožitností a aj autobatérií, pritom
využijú nepozornosť poškodených a následne
tieto okradnú. V týchto prípadoch však ide
najčastejšie o tzv. TYPOVAČOV, ktorí dávajú informácie spolupáchateľom, ktorí potom
uvedené domy, chaty a byty vykradnú,
• páchatelia si vytypujú osoby vyššieho
veku, ktorým uvedú, že ich deti majú zdravotné problémy a potrebujú od nich zakúpiť
mobilný telefón s mesačným paušálom na
meno poškodeného s tým, že tento mobilný
telefón im budú splácať v mesačných splátkach, pričom oni nemajú na to peniaze a je
to pre nich otázka života a smrti. Po zakúpení
mobilného telefónu si ho potom od poškodeného zoberú a k žiadnym splátkam nedôjde,
pričom než dôjde k zablokovaniu ako telefónu tak aj paušálu minú väčšie sumy peňazí,
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• takisto si páchatelia vytypujú osoby vyššieho veku, ktoré požiadajú o založenie účtu
v banke na meno poškodeného a k tomuto
účtu ich požiadajú aj o kartu do bankomatu s PIN kódom. Po založení účtu na meno
poškodeného si nechávajú posielať finančné
hotovosti za sprostredkovanie rôznych služieb - predaj tovaru (mobilný telefón, fotoaparáty, kamery, sexuálne služby a podobne)
a následne tieto finančné prostriedky hneď
vyberú,
• organizujú rôzne predvádzacie akcie,
kde po dlhšej prednáške o výhodnosti kúpy
ponúkaného tovaru potom predajú rôzne vysávače, odšťavovače ovocia a zeleniny, hrnce, masážne prístroje, pričom tieto
výrobky sú niekoľkonásobne predražené.
Súčasne robia rôzne tomboly, kde niektorí
účastníci prednášky vyhrajú vyššiu finančnú
hotovosť, ale jej odovzdanie je podmienené
kúpou ďalších výrobkov, takisto predražených oproti cenám za obdobné výrobky,
ktoré sú bežne v ponuke na domácom trhu.
Tieto predvádzacie akcie organizujú aj v susednej Českej republike, kde bolo v súčasnej
dobe zaznamenaných viacero obdobných
prípadov.
Obvodné oddelenie
Policajného zboru
v Brezovej pod Bradlom

Poďakovanie
Vážení spoluobčania,
ďakujem Vám všetkým za pomoc,
podporu, priazeň a sympatie, ktoré ste
mi prejavili počas volebnej kampane
vo voľbách do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Zvlášť ďakujem 703 voličom, ktorí
mi dali svoj hlas. Veľmi si túto Vašu
dôveru vážim. Napĺňa ma to optimizmom. Verím, že napriek tomu, že tento počet hlasov nestačil na zvolenie
za poslanca do zastupiteľstva TSK, je
to pre nás nový impulz, aby sme ako
slobodní občania prejavovali svoj názor, postoj, požiadavky a žiadali od
zvolených poslancov a regionálnych
politikov zodpovedné vykonávanie
mandátu v súlade so záujmom verejnosti a v jej prospech.
Som poctená, že zo 686 občanov
Brezovej pod Bradlom, ktorí sa zúčastnili volieb, mi dalo svoj hlas 512.
Ďakujem.
Verím, že aj keď zvyšok zo 4452
oprávnených voličov zaujalo neutrálny postoj, neskončí mesto Brezová
pod Bradlom ako zaostalá obec, ale
bude sa vyvíjať ako vyspelá občianska
komunita ľudí, ktorí chcú niečo dosiahnuť a zmeniť svoje životné podmienky.
S úctou
Emília Krajčiová
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Poďakovanie
občanom
Brezovej pod Bradlom
Vážení občania Brezovej pod Bradlom,
dovoľte, aby som sa Vám všetkým touto cestou poďakovala za Vašu priazeň
a podporu, ktorú ste mi prejavili vo voľbách do Trenčianskeho samosprávneho
kraja a ktorú si nesmierne vážim. Aj keď
viem, že zastupovať náš kraj nebude vždy
ľahkou úlohou, budem robiť všetko pre
to, aby ste sa nesklamali. Z tohto dôvodu
sa môžete na mňa kedykoľvek s dôverou
obrátiť. Verím, že spoločnými silami dokážeme naplniť naše predstavy a riešiť
vzniknuté problémy. Ešte raz ďakujem
za prejavenie dôvery.
Anna Abramovičová

Poďakovanie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si každoročne v mesiaci november pripomína MEDZINÁRODNÝ DEŇ
NEVIDIACICH.
Základná organizácia Myjava pri tejto
príležitosti organizuje pre svojich členov
Slávnostnú akadémiu, príjemné posedenie pre ľudí so zrakovým postihnutím.
Len vďaka srdečnosti sponzorov sa
nám i tento rok podarilo úspešne pripraviť Slávnostnú akadémiu 2013.
Ďakujeme za podporu Mestskému
úradu a pani primátorke Eve Ušiakovej,
COOP Jednote, lekárni Herbária.
Viera Vargová, predsedníčka

• 26. 12. (štvrtok 2. sl.v.) 10.00 hod. slávnostné služby Božie na 2. slávnosť vianočnú –
pamiatka Štefana mučeníka, s prislúžením
velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 29. 12. (nedeľa po Vianociach) 10.00
hod. hl. sl. Božie v chráme Božom.
• 31. 12. (utorok, Silvester) 17.00 hod.
silvestrovské služby Božie na závierku
občianskeho roka. Od 22.00 hod. silvestrovské posedenie v zborovej sieni na
fare.
• 1. 1. (streda, Nový rok) 10.00 hod.
novoročné slávnostné služby Božie,
Circumcisio Domini, Obrezanie Krista
Pána.
• 5. 1. (nedeľa po Novom roku) 10.00
hod. hl. sl. Božie v chráme Božom.
6. 1. (pondelok, Traja králi) 10.00 hod.
hl. sl. Božie v chráme Božom, Zjavenie
Krista Pána Mudrcom, Epifánia.
• 12. 1. (1. nedeľa po Zjavení) 10.00 hod.
hl. sl. Božie v zborovej sieni. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
15.00 hod. spoločenstvo evanjelických
žien.
• 15. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
19. 1. (2. nedeľa po Zjavení) 10.00 hod.
hl. sl. Božie v zborovej sieni.
• 22. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 26. 1. (3. nedeľa po Zjavení) 10.00 hod.
hl. sl. Božie v zborovej sieni. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
• 29. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 2. 2. (4. nedeľa po Zjavení, Hromnice)
10.00 hod. hl. sl. Božie v zborovej sieni,
Predstavenie Krista Pána.

POĎAKOVANIE
CIRKEVNÉ OZNAMY
• 15. 12. (3. nedeľa adventná) 10.00 hod.
hl. sl. Božie s prislúžením velebnej sviatosti
večere Pánovej, zapálenie tretej sviece na adventnom venci. 14.00 hod. nešporné bohoslužby s prislúžením VS VP pre seniorov.
• 16. - 20. 12. (pondelok - piatok) 17.00
hod. modlitebný adventný týždeň v zborovej sieni, ukončený v piatok prislúžením
velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 18. 12. (streda) Vianočný koncert
Základnej umeleckej školy.
• 22. 12. (4. nedeľa adventná) 10.00 hod.
hl. sl. Božie, zapálenie štvrtej sviece na adventnom venci. 18.00 hod. Vianočný koncert Maroša Bangu.
• 24. 12. (utorok, Štedrý deň) 17.00 hod.
tradičné štedrovečerné bohoslužby, Nocturna natalis.
• 25. 12. (streda 1. slávnosť vianočná)
10.00 hod. slávnostné služby Božie na
1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána,
Nativitas Christi. 14.00 hod. slávnostné
nešporné bohoslužby v zborovej sieni.


Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa
6. novembra 2013 odprevadili na poslednej
ceste nášho manžela, otca, starého otca, brata
a kamaráta Jána Tvrdého, ktorý nás opustil
vo veku nedožitých 71 rokov. Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Za
dôstojnú rozlúčku ďakujeme pohrebnej službe Eckert. Zvlášť patrí poďakovanie Veronike
Eckertovej a Martinke Horváthovej, ktoré mi
boli veľkou oporou.
manželka

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa
8. novembra 2013 odprevadili na poslednej
ceste našu drahú mamu, babku, prababku,
krstnú mamu a svokru pani Oľgu Vráblikovú, ktorá nás opustila vo veku 81 rokov.
Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pani Vierke Dobrovodskej, speváckemu
zboru a pohrebnej službe Eckert.
dcéry s rodinami
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SPOMÍNAME


Už nikdy nevráti sa čas. Môžeme len kyticu
z lásky na Váš hrob dať, zapáliť sviecu a ticho
spomínať.
Dňa 8. novembra 2013 sme si pripomenuli
nedožitých 85 rokov p. Heleny Božikovej, rod.
Lukšíkovej a 25. novembra 2013 nedožitých
90 rokov Jána Božika.
Spomína syn Ján s rodinou.

Dňa 13. novembra
2013 uplynuli dva roky
od smrti manžela, otca i
dedka Jána Sadloňa. Kto
ste ho poznali, spomeniete si, kto ho mal rád,
nezabudne.
Spomína manželka,
deti, vnúčatá a ostatná
rodina.

Dňa 28. novembra
2013 sme si pripomenuli 5. výročie, čo od nás
navždy odišiel náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jaroslav Ciran. Tí, ktorí
ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou naňho
spomínajú manželka a deti s rodinami.

Čas plynie a nevráti,
čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ. Dňa 1. decembra 2013 uplynulo
5 rokov odvtedy, čo nás
navždy opustil náš manžel, otec a starý otec Ján
Gološinec. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka s deťmi.

Dňa 27. októbra 2013 uplynuli 3 smutné roky,
čo nás opustil otec, brat a strýko Ivan Kocúrik
a dňa 14. decembra 2013 uplynú 4 roky, čo nás
opustila mama a sestra Mária Ondrušková,
rod. Kružková. Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.
smútiaca rodina


Čas tíško plynie, ale
spomienky zostávajú...
Dňa 9. decembra 2013
uplynulo 10 rokov, čo
si nás navždy opustila,
naša mamička, babička
a prababička p. Helena
Chudá, rod. Tisaiová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dve dcéry s rodinami.

Dňa 10. decembra 2013
uplynulo 20 rokov, čo nás
opustila vo veku 68 rokov
naša drahá manželka,
mama a babka Anna Lipová, rod. Chlapečková.
Spomína smútiaca rodina.


Zhasli oči plné lásky,
mojej drahej mamičky,
nezhasnú však nikdy
na ňu, v srdci moje spomienky. Úsmev mala na
perách, dobrotu v srdci... Len ten, kto pozná
cenu života, vie, čo stratí smrťou milovaného
človeka.
Dňa 10. januára 2014 uplynie 5 rokov, čo
si pán Boh k sebe povolal moju drahú mamičku, sestru, príbuznú Boženku Barcajovú, rod. Reptová vo veku 63 rokov. Kto ste
ju poznali a mali radi, nech si spomenie.
S láskou a úctou spomína syn Vladko
a príbuzní.




SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci december:

Očiam ste neodišli, v srdciach ste zostali.
Dňa 19. decembra 2013 uplynie 25 rokov od
smrti nášho otca Jána Sadáka a 28. decembra
2013 uplynú 2 roky od smrti našej mamy Anny
Sadákovej. S láskou v srdci na nich spomínajú dcéry Vierka a Elenka s rodinami a rodina
Sadáková.

Všetko má svoj čas...
Dňa 28. decembra 2013
si pripomenieme 10. výročie smrti manžela,
otca, starého otca Petra
Ďuríčka. V srdci spomína celá rodina s priateľmi
a známymi.

Uletel čas i myšlienka uletí, ale spomienka?
Tá zostáva naveky...
Dňa 6. januára
2014 si pripomenieme 10. výročie smrti
môjho manžela, otca,
deduška, príbuzného
a priateľa p. Pavla Buchanca.
S láskou a úctou spomína manželka a syn Peter s rodinou.

04. 12. František Valentovič, 96 rokov
01. 12. Ľudmila Londáková, 83 rokov
10. 12. Margita Sopóca, 83 rokov
25. 12. Anna Fajnorová, 81 rokov
08. 12. Milan Kravárik, 81 rokov
22. 12. Anna Krutá, 80 rokov
07. 12. Martin Horniaček, 75 rokov
12. 12. Anna Pagáčová, 75 rokov
15. 12. Dušan Valihora, 75 rokov
26. 12. Štefan Závodný, 75 rokov
12. 12. Mgr. Alžbeta Ciranová, 70 rokov
29. 12. Alžbeta Jastrábová, 70 rokov
29. 12. Helena Kissová, 70 rokov
29. 12. Alžbeta Obedová, 70 rokov
20. 12. Anna Vašková, 70 rokov

Narodili sa:
Tomáš Tekula
Nela Lessová
Laura Cibulková
Samuel Plevka
Manfred Herz

Zomreli:
Štefan Konečník, 60 rokov
Oľga Vrábliková, rod. Kriháková, 81 r.
Vlasta Sládková, rod. Bukovčanová, 85 r.
Milan Jánoš, 71 rokov
Alena Slobodová
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