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Slávnostné udeľovanie Ceny mesta za rok 2012
Existuje mnoho jednoduchých ľudí,
ktorí nie sú známi po celom svete,
a predsa sú ich skutky neobyčajné.
Dávajú a pomáhajú iným...
Navonok títo ľudia nie sú ničím neobyčajní,
ale ich sila sa skrýva v ich vnútri.
A kto sú títo ľudia? Ja? Ty? On?
Či všetci?
Sú to ľudia, ktorí nemajú prázdnu dušu
a v ich srdci sa nájde miesto pre iných,
nemyslia na seba...

im Brezová v danej dobe a v rámci možností ponúkla, pridali k nej obrovský kus
svojho talentu, svojej tvorivosti, ale najmä
úžasnej obetavosti, svedomitosti a usilovnosti. Takíto ľudia robia Brezovú tým,
čím je a sme veľmi radi, že sme im mohli
za všetko, čo pre naše mesto počas svojho
doterajšieho pôsobenia v rôznych oblastiach života vykonali, poďakovať. Bolo nám
cťou oceniť osobnosti a spoločnosť, ktoré
sú synonymom odvahy, talentu, múdrosti,

Priestory obradnej miestnosti Mestského
úradu v Brezovej pod Bradlom počas svojej existencie už veľakrát vítali významných
hostí a boli scénou významných udalostí.
Popoludní 24. apríla 2013 však pre zástupcov samosprávy nášho mesta neexistovala
dôležitejšia udalosť a významnejší hostia
ako tí, ktorí boli mestským zastupiteľstvom
nominovaní na udelenie Ceny mesta za rok
2012, a ktorí si prišli prevziať významné
ocenenie z rúk pani primátorky Evy Ušiakovej. Slávnostné popoludnie spríjemnilo
všetkým zúčastneným kultúrne vystúpenie
žiakov základnej umeleckej školy pod vedením svojich pedagógov.
K doterajším významným Brezovanom,
ktorí toto ocenenie už vlastnia, pribudli
tento rok ďalší desiati. Sú to všetko výnimočné osobnosti. Chytili sa šance, ktorú

skromnosti, pracovitosti, pokory a úcty k
láske, pravde a životu. Cenu mesta za rok
2012 získali:
Ivan Jakeš za vynikajúci výsledok na Rallye
Dakar a za reprezentáciu nielen nášho mesta,
ale celého Slovenska,
Mgr. Hedviga Kátlovská za dlhoročné
vedenie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Brezovej, za dlhoročné pôsobenie v
Klube pletenej cipky Brezová a za dlhoročnú
spoluprácu so SHMÚ,
Jozef Lehotský za založenie folklórneho
súboru Brezová a udržiavanie folklórnych
tradícií v našom meste,
Lyžiarsky klub Bradlan za vytváranie
športových podmienok pre aktívne lyžovanie,
Mgr. Ivan Osuský za šírenie duchovného
odkazu svojho rodiska,

Judita Pašmíková za dlhoročný iniciatívny a príkladný prístup pri udržiavaní čistoty
na verejných priestranstvách v meste,
Pavol Potúček za dlhoročné vedenie
Klubu abstinentov Brezová a za dlhoročnú
funkciu predsedu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základnej organizácie
Myjava, kde patria aj občania z Brezovej pod
Bradlom,
Ing. Juraj Repta - in memoriam za celoživotné dielo pri rozvoji nášho mesta, pri
príležitosti nedožitých 90. narodenín,
Matúš Valihora za šírenie historického
odkazu mesta Brezová, osvetovú a vedeckú
činnosť zhrnutú v knihe Brezová,
Ing. František Vraštiak za aktívnu športovú činnosť v meste a za podporu rozvoja
mesta v rôznych oblastiach.

Milí ocenení,
dovoľte nám v mene pani primátorky, poslancov mestského zastupiteľstva aj občanov
nášho mesta, poďakovať za všetko dobré, čo
ste vykonali pre naše mesto, za akúkoľvek
pomoc a za dôstojnú reprezentáciu, ktorou
ste zapísali do povedomia našu Brezovú pod
Bradlom. Veríme, že budete mať ešte veľa
príležitostí pre svoje plány a túžby, s cieľom
zanechať po sebe niečo, na čo sa nezabúda.
K udeleniu Ceny mesta Vám ešte raz blahoželáme.
Gabriela Plačková
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Dňa 26. 4. 2013 sa uskutočnilo druhé
zasadnutie MsZ v roku 2013. Primátorka
mesta Mgr. Eva Ušiaková konštatovala, že
zasadnutie MsZ je uznášania schopné, na
začiatku bolo prítomných 9 z 11-tich poslancov.
MsZ schválilo:
- účtovnú závierku za rok 2012 obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Brezová
pod Bradlom,
- účtovnú závierku za rok 2012 obchodnej spoločnosti Reštaurácia U Sváka Ragana
spol. s r. o. Brezová pod Bradlom
- v súlade s § 16 zák. č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
a § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov Záverečný účet Mesta Brezová
pod Bradlom a celoročné hospodárenie za
rok 2012 bez výhrad a použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
422 283,07 € na krytie kapitálových výdavkov,
- I. zmenu rozpočtu mesta Brezová pod
Bradlom na rok 2013 tak, ako bola predložená,
- prevod nehnuteľností vo vlastníctve
Mesta Brezová pod Bradlom, v zmysle GP č.
18/2013, ktorý vyhotovil GEOGIS SK, spol.
s r.o., odčlenenú časť parcely reg. „E“ č. 37
- diel č. 1 o výmere 599 m2, ktorý vytvára
parcelu reg. „C“ č. 141/79 o výmere 599 m2
do vlastníctva Pravoslávnej cirkevnej obce
Brezová pod Bradlom, IČO: 42145236, sídlo Horný rad 567/39, 906 13 Brezová pod
Bradlom za kúpnu cenu 10 € za m2, t.j. spolu
5 990 € ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako i Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Brezová pod Bradlom, Čl. 6, bod 4.
písmeno c). Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: MsZ v Brezovej pod
Bradlom schválilo Uznesením č. 8/2013 zo
dňa 6. 3. 2013 predbežný súhlas s prevodom
predmetného pozemku vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom žiadateľovi Pravoslávnej cirkevnej obce Brezová pod Bradlom za
účelom výstavby dreveného kostolíka. Vypracovaním Geometrického plánu bola určená presná výmera a hranica predmetného
pozemku. MsZ týmto uznesením schvaľuje
skutočnosť, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa, pretože predmetné pozemky
vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom
nachádzajúce sa v lokalite Horný rad sú v
územnom pláne mesta určené ako plochy
bývania a vybavenosti. Pravoslávna cirkev
na Slovensku je integrálnou súčasťou miestnej komunity, aktívne sa podieľa na vytváraní duchovných hodnôt v meste Brezová
pod Bradlom. Z tohto dôvodu predajom
pozemku bude podporená miestna cirkevná
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komunita, drevený kostolík bude slúžiť celému kopaničiarskemu kraju, pričom okrem
pastoračnej funkcie (vykonávanie bohoslužieb, vyučovanie náboženstva, prednášky a
semináre) bude aj zaujímavým prekvapením
pre turistov a návštevníkov mesta. Predmetná lokalita na Hornom rade bude zároveň
upravená, bude tu vybudované malé parkovisko pre päť áut a miestnosť so sociálnym
zariadením.
- poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2013 pre Asociáciu priateľov Francúzska, o.z. vo výške 2000,- € na čiastočné
financovanie cestovných nákladov účastníkov stretnutia partnerských miest Paulhan –
Brezová pod Bradlom – Košariská a organizačné zabezpečenie expozície amatérskych
umelcov z Brezovej a Košarísk,
- plat primátorky mesta zvýšený o 20 %,
t.j. na sumu 2 261€ / mesiac na obdobie od
1. 1. 2013,
- Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme súboru
nehnuteľných a hnuteľných vecí a jej dodatkov v k. ú. Brezová pod Bradlom uzavretej podľa ustanovení zákona č. 116/1990
Zb. v platnom znení, §§ 663 a nasl. a §§
721 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších
predpisov zo dňa 15. 07. 2008 medzi účastníkmi Mestom Brezová pod Bradlom ako
prenajímateľom a Cofely, a.s., Mlynské nivy
č. 61, 827 11 Bratislava, IČO 35 966 289 a
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s., Mlynské
nivy č. 61, 827 11 Bratislava, IČO 35 768
266 ako spoločnými nájomcami, ktorým sa
mení predmet nájmu tak, že časť pozemku,
na ktorom sú postavené nebytové budovy
označené súpisným číslom, parcela registra
„C“ č. 1514/1 o výmere 406 m2 z celkovej výmery 596 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, umiestnené v zastavanom
území obce, zapísané na LV č. 6381, Správa
katastra Myjava, okres Myjava, obec Brezová pod Bradlom, k.ú. Brezová pod Bradlom
– nebytové priestory nachádzajúce sa v S2
(plynová kotolňa) o výmere 225 m2 a OST3
(odovzdávacia stanica tepla) o výmere 181
m2 (t.j. spolu 406 m2), nebudú ďalej v zmysle
tohto Dodatku predmetom nájmu.
MsZ zobralo na vedomie:
- Správu o plnení uznesení MsZ zo dňa
6. 3. 2013 a uznesení, ktoré zostali v plnení
predloženú hlavnou kontrolórkou Ing. Vierou Pánikovou,
- informáciu o činnosti MsR za obdobie
od 16. 3. 2013 do 25. 4. 2013 predloženú zástupcom primátorky mesta p. Ivanom Ďurkovičom,
- výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová
pod Bradlom za r. 2012,
- účtovnú závierku za rok 2012 spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r.o.
Brezová pod Bradlom,
- odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Brezová pod
Bradlom za rok 2012.
Terézia Malková

MESTSKÝ ÚRAD

Ročenka 2012 v predaji
Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje
občanom, že v pokladni mestského úradu je
v predaji Ročenka za rok 2012 v cene 1 €.

Deň učiteľov

Dňa 27. marca 2013 sa v koncertnej sále
Základnej umeleckej školy v Brezovej pod
Bradlom konalo tradičné prijatie pedagógov primátorkou Evou Ušiakovou pri príležitosti Dňa učiteľov. Táto milá slávnosť bola

obohatená kultúrnym programom v podaní
brnenských pedagógov JAMU, klaviristky
Pavly Reiffersovej a violončelistu Miroslava
Zichu.
Gabriela Plačková
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Tradičné stavanie mája
Medzi jeden z najveselších sviatkov jari
patrí po Veľkej noci nesporne stavanie májov.
Od nepamäti preto rastú rok čo rok v centrách našich dedín a miest mohutné symboly
príchodu jari. Stavanie mája bolo považované v minulosti za prejav sympatii k milovanej
dievčine, a preto zo začiatku rástli máje hlavne pod oknami dievčin súcich na vydaj.

Tradíciu stavania májov v našom meste
dodržiavame už desiatky rokov, avšak za pomoci techniky. Tohtoročný posledný aprílový

deň bol však pri stavaní mája výnimočný tradičný. Členovia Mestského a Dobrovoľného hasičského zboru z Brezovej uprostred námestia vztýčili „Iskerkáčkami“ ozdobený máj
klasickým ručným spôsobom za pokynov
skúseného „staviteľa májov“ Pavla Klbečku
z Košarísk. O dobrú náladu sa postarali členovia FS Brezová.
„Oporné žrde sa postupne oprú do kmeňa, na konci každej žrde pár chlapov. Na povel „héééj ...“ pritiahnu chlapi žrde bližšie k
miestu, kde bude máj stáť. A tak to ide krok
za krokom - pomaly, ale bezpečne. Tu sa ponáhľať nemusí vyplatiť, to si treba stále pripomínať. Asi tak o polhodinu už stojí máj na
svojom mieste. Ešte chvíľu ho pridržať, kým
nie je pevne uchytený v jame, a potom si už
len pripiť na úspech tohto okamihu.“ Týmito slovami zhrnul priebeh ručného stavania
mája veliteľ mestského hasičského zboru Dušan Michalička.
Teší nás, že stavanie mája prilákalo na námestie, aj vďaka peknému počasiu, veľa zve-

strana č. 3
davcov a veríme, že na budúci rok naši hasiči
po svojich „prvoročných“ skúsenostiach opäť
presvedčia o svojej šikovnosti.
Gabriela Plačková

Ochrana lesov pred požiarmi
Lesné požiare spôsobujú každoročne nielen veľké materiálne, ale aj nezanedbateľné
ekologické škody. Následná obnova lesných
porastov po požiari je časovo dlhodobý proces. Najviac lesných požiarov vzniká v jarných a letných mesiacoch. Lesné porasty sú
v tomto období vystavené pôsobeniu teplého a suchého počasia, veternej činnosti, na
základe čoho sa mení stav vegetácie / v lesoch je veľké množstvo vyschnutej organickej
hmoty, ktorá je ľahko horľavá/.
V roku 2012 vzniklo v odvetví lesného hospodárstva 598 požiarov, ktoré spôsobili priamu materiálnu škodu vo výške 1 368 120 €
/jedna osoba bola usmrtená a 6 zranených/.
V porovnaní s rokom 2011 stúpol počet požiarov v lesnom hospodárstve za rok 2012
o 218 požiarov. Priamo v lesných porastoch
SR vzniklo 517 požiarov s výškou škody
793 860 € . Hlavným dôvodom nárastu počtu
lesných požiarov bolo nezodpovedné konanie
osôb v prírodnom prostredí za spolupôsobenia priaznivých klimatických faktorov /teplo
a sucho/. V roku 2012 došlo v okrese Nové
Mesto nad Váhom k 2 lesným požiarom, ktoré spôsobili škodu za 430 €. V okrese Myjava
sme zaznamenali 3 lesné požiare s priamou
škodou 770 €. Pri týchto požiaroch nedošlo
k zraneniu ani úmrtiu osôb. Najčastejšou
príčinou lesných požiarov je nedbalosť a neopatrnosť dospelých (predovšetkým vypaľovanie suchých trávnatých porastov a fajčenie)
a podceňovanie požiarneho nebezpečenstva
pri používaní otvoreného ohňa vo voľnej prírode (zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie
odpadu).
V jarnom období vykonávajú občania spaľovanie horľavých organických látok, najmä
orezaných konárov zo stromov a pohrabaného lístia. Oheň sa môže zakladať len v priestoroch a na miestach, kde nemôže dôjsť k jeho
rozšíreniu.
Vypaľovanie /zapálenie porastov vyrastajúcich zo zeme a ich horenie na ploche/
sa podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov zakazuje a trestá
pokutou až do výšky 331 €.
Každé spaľovanie horľavých látok je potrebné ohlásiť na príslušnú hasičskú stanicu podľa miesta spaľovania, či už v Novom
Meste nad Váhom alebo Myjave, prípadne
na linku tiesňového volania 150. Pri činnostiach, kde sa stretávame s otvoreným ohňom,
vznikajú častokrát nebezpečné situácie a
podceňovanie protipožiarnych opatrení sa
nevypláca. Svedčia o tom prípady požiarov,
ktoré sa skončili tragicky - usmrtením osôb,
medzi ktorými boli aj deti.
Preto je veľmi dôležité venovať pozornosť
miestu a okolitému priestoru, kde sa bude
používať otvorený oheň. Je dôležité pripraviť
si náradie a hasiace látky (napríklad lopatu,

hrable, vedro s vodou a pod.). Pomocou nich
môžeme zamedziť prípadnému rozšíreniu
ohňa a po skončení spaľovania môžeme oheň
dôkladne uhasiť tak, aby sa na danom mieste opäť nerozhorel a nespôsobil tak požiar.
Veľmi nebezpečné je fajčenie v priestore a na
miestach, kde sa nachádzajú horľavé látky,
napr. v lese, v suchom trávnatom poraste a
následné zahodenie cigaretových ohorkov do
miest, kde sú horľavé látky a materiály. Keď
si už niečo chceme opiecť, je potrebné venovať pozornosť umiestneniu ohniska a to na
miestach, ktoré sú vo väčšine lesných porastov vybudované a na takúto činnosť prispôsobené. Osobitne je potrebné upozorniť deti
na nebezpečenstvo hrania sa so zápalkami,
zapaľovania sviečok a používania otvoreného
ohňa v neprítomnosti zodpovedných osôb.
Karol Prno,
riaditeľ OR HaZZ v Novom Meste n.V.

ŠKOLSTVO

Týždeň v Brightone
V marci sme mali ako žiaci našej základnej
školy možnosť zúčastniť sa jazykovo-poznávacieho pobytu vo Veľkej Británii. Boli sme
ubytovaní v rodinách v tichom prímorskom
mestečku s názvom Hastings. Pochodili sme

veľa zaujímavých a čarovných miest, napríklad prístavné mesto Dover a jeho hrad, malebný Rye, útesy Seven Sisters pri Eastbourne,
Brighton a jeho morský svet a samozrejme
Londýn, kde sme navštívili najväčšie a najznámejšie pamiatky, nakoniec naše mesto
Hastings s najstaršou lanovkou vo Veľkej Británii a známym hradom, ktorý dobyl William
Dobyvateľ. Hádam najzaujímavejšie z tohto
vyznie Londýn, ale nám sa najviac páčil Rye,
ktorý dokáže upútať každého, kto má rád
mestá neskazené modernou architektúrou
a uponáhľaným životom, a útesy Seven Sisters
s nádherným výhľadom na more i okolie. Ale
samozrejme všetky miesta, ktoré sme navštívili, mali svoje čaro. Tento výlet bol pre nás
výnimočný nielen kvôli tomu, čo sme videli,
ale aj kvôli tomu, čo sme sa naučili, a hlavne
kvôli zážitkom, ktoré v nás zostanú navždy.
Poďakovanie patrí v prvom rade našim pani
učiteľkám angličtiny, ktoré pobyt pre nás vybavili, a všetkým, ktorí tam boli s nami.
D. Tibenská, T. Kováčiková, 9. ročník ZŠ
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Cenné víťazstvo
pre brezovskú školu
Dňa 16. apríla 2013 sa v Trnave uskutočnilo
krajské kolo atletickej súťaže KINDERIÁDA.
Po minuloročnom 4. mieste sme sa opäť pokúsili zabojovať o posty na majstrovstvá SR.

Súťaže sa zúčastnilo 33 škôl z Trnavského
kraja a naša škola zvíťazila s pomerne veľkým náskokom, čím si zabezpečila účasť na
celoslovenskom finále, ktoré sa uskutoční
11. júna 2013 v Bratislave.
Za toto cenné víťazstvo treba poďakovať
žiakom z atletického krúžku, ako aj im rodičom a starým rodičom, ktorí ich podporovali
a osobne aj povzbudzovali v Trnave.
Okrem celkového víťazstva sme pre školu
získali 6 pódiových umiestnení. Igor Doubrava zvíťazil v behu na 60 m v kategórii 5.
ročník chlapci, Sabína Brušková v tom istom
behu, ale v kategórii dievčatá, skončila na
2. mieste. Žiak 4. ročníka Timotej Ďuriš sa
v hode kriketovou loptičkou umiestnil na 2.
mieste a žiačka Sabina Zaťková jasne dominovala v behu na 60 m.
V kategórii 3. ročníkov sme síce nemali
žiakov na stupni víťazov, ale Jerguš Halabrín
a Nina Lýdia Blahová svojimi výkonmi určite
nesklamali a pričinili sa tak o celkové víťazstvo. U našich druhákov sme objavili bežecké talenty, pretože aj Šimon Eduard Gabriž
a Lucia Palanská skončili v behoch na 60 m
na peknom 2. mieste.
Do finálovej súťaže zostáva ešte dostatok
času na to, aby sme sa mohli zodpovedne pripraviť, pretože okrem víťazstiev a ocenení sa
v Bratislave bojuje aj o finančnú hotovosť pre
prvé tri školy na Slovensku.
Šancu ísť do Bratislavy a súťažiť s 23 najlepšími školami zo Slovenska bude mať každý žiak, ktorý svojím prístupom a výkonmi
dokáže presvedčiť trénerskú dvojicu Bôžik,
Bôžiková, že do tohto tímu patrí.
Miroslav Bôžik

Privolávanie jari v Materskej škole
na Budovateľskej ulici
Každý rok vítame jar v našej materskej škole ľudovými zvykmi. Tento rok je však výnimočný. Jar nie a nie prísť!
Morenu sme dolu potokom pustili a veru
poriadne nás pri tom oziabalo. Hriala nás radosť z toho, ako krásne plynulo plávala. Dúfali sme, že zima tiež tak hladko odíde. Čakali sme týždeň, Letečko sme urobili, pesničky
sme zaspievali a zasa len zima! Vajíčka sme
maľovali, veľkonočné piesne spievali a aký
výsledok? Šibačka v zimných vetrovkách
a s výbornými lyžiarskymi podmienkami.
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Jari a tepla sa nám už všetkým žiadalo!
Urobili sme ešte posledný pokus! Jar je spojená s príletom vtáčikov z teplých krajov.
Niektorí sa ponáhľali a boli zaskočení zimou
a snehom. My sme si pozvali do materskej
školy sokoliara s dravými vtákmi. Podarí sa
mu zimu odohnať? A čuduj sa svete, aj slniečko bolo zvedavé. Vykuklo, rozohnalo mraky
a pozeralo s nami na dravé vtáky. Bolo na čo
pozerať! Pán deťom ukázal krkavca, maličkého kuvika - Kuba, výra - s krásnymi jantárovými očami, neposedného myšiaka Miša,
sokola a trio jastrabov. Sokoliar deťom porozprával o dravcoch, ukázal lovenie koristi, silnejší si vyskúšali podržať dravca na ruke.
Všetci sme mali pekný zážitok ,ale hlavne
prišla jar a s ňou aj vytúžené teplo!!!
Ivana Šimová

Deti priamo vstupovali do deja, keď odpovedali na otázky hlavných postáv. Samozrejme,
nechýbala chytľavá hudba, ktorá „rozhýbala“
všetkých malých divákov.
25. apríla 2013 sa zúčastnili deti z predprimárnej triedy Š. Batka, T. Kubíčková a J. Adámek /veľkáči/ vedomostnej súťaže v Myjave
pod názvom MÚDRE HlÁVKY. Pri hre na
námorníkov deti počas „plavby“ plnili rôzne
vedomostné otázky z rozvíjania poznania,
jazykovej a literárnej výchovy, či matematických predstáv. Dostali sa až do KRAJINY
POZNANIA, kde im odmenou boli peračníky, puzzle, farbičky a Účastnícky list.
Helena Konkušová

„Múdre hlávky“

v materskej škole

Kuk do našej škôlky
na Sídlisku D. Jurkoviča

Apríl je mesiacom lesov, vtáctva, zvierat a
pri tejto príležitosti sme si pozvali na besedu
dvoch odborníkov – ochranára a sokoliara.
Najskôr prijal pozvanie 8. apríla 2013 pán
J. Hološka, ktorý porozprával o práci ochranárov. Na jar sa k nám vracajú z teplých krajín vtáčiky, ktoré sem prišli vychovať svoje
potomstvo. Pútavou formou im vysvetlil, ako
si hniezda stavajú, na aké miesta, čím sa živia
vyliahnuté mláďatká. Deti si vypočuli zvuky
rôznych druhov vtákov a na záver mohli obdivovať „živého“ holúbka.

Na druhý deň 9. apríla prišiel medzi deti
sokoliar D. Danko z obce Dolany pri Modre.
Priniesol im ukázať svojich zverencov - dravé vtáky. Pre deti bolo veľmi zaujímavé vidieť
sokola, kuvika, krkavca, jastraba, myšiara či
sovu. Pozorovali, ako na príkaz preletovali na
určené miesto. Sokoliar im vysvetlil, čím sa
živia a čím ich kŕmia. Vraj, keď neposlúchajú,
nepočúvajú, nedostanú jesť. Niektoré deti si
vyskúšali, že nie je jednoduché udržať dravca v jednej ruke na navlečenej rukavici. Deti
sa asi po hodinke, obohatené o nové zážitky,
rozišli do tried.
22. apríla 2013 bol DEŇ ZEME, a tak všetky
pani učiteľky zahrali deťom divadielko o zvieratkách, deťoch a vláčiku Separáčiku. Hravou
formou sa naši malí ochrancovia prírody dozvedeli o dôležitosti nerozhadzovať v prírode
odpadky a jeho triedení v domácnosti.
24. apríla 2013 zavítal medzi deti bábkoherec z bábkarskej spoločnosti Slniečko
z Piešťan. Rozprávka PEŤO A ZUZA hovorila o túžbe detí byť dospelými. Divadlo bolo
okorenené vtipnými dialógmi a situáciami.

Predprimárne vzdelávanie je zamerané
na rozvíjanie základných kľúčových kompetencií detí, aby sa každé dieťa úspešne začlenilo do života a bolo pripravené učiť sa po
celý život. Naši predškoláci čoskoro ukončia predprimárne vzdelávanie, v septembri
postúpia o stupeň vyššie a stanú sa z nich
školáci. Poslednou vedomostnou previerkou bolo stretnutie trojčlenných družstiev
vo vedomostnom kvíze „Múdre hlávky“. Aj
tento rok sa stretnutie uskutočnilo v Centre
voľného času v Myjave za účasti Materských
škôl v Brezovej pod Bradlom - Budovateľská
ulica, Sídl. D. Jurkoviča a Materských škôl
Myjavy – Ul. SNP, Bradáčova ulica, Ulica
Hoštáky a Turá Lúka.
Organizačne vedomostný kvíz zastrešil
školský úrad a centrum voľného času. Pripravili deťom cestu „špeciálnymi krajinami“, na
ktorej ich sprevádzali v podobe námorníkov
„Marka“ a „Póla“. Pritom v každej krajine,
v ktorej sa deti zastavili, riešili vedomostné
úlohy a precvičovali si zručnosti získané počas predškolskej výchovy a vzdelávania.
„Smelí námorníci“ putovali so spevom a
deťmi po štyroch krajinách. Prvá bola „Krajina bystrých očiek“, v ktorej hľadali rozdiely medzi dvoma obrázkami. V „Popletenej
krajine“ prišli do rozprávky „O repke“ a ich
úlohou bolo správne zoradiť postavičky,
ktoré repku ťahali. Ďalšia bola „Rozjašená
krajina“, v ktorej skladali z puzzlí predložený obrázok psíka a mačičky. Putovanie
detí skončilo ozaj šťastne - v „Šťastnej krajine“. Pre každého bola pripravená hádanka
uschovaná v balóniku, ktorej riešenie hravo
zvládli.
Úlohy, ktoré deti riešili, ich preverili, či
majú základné vedomosti a zručnosti, ktoré je potrebné ovládať pred vstupom do základnej školy. Cieľom stretnutia bolo teda
zistiť, na akej úrovni je rozvinutá osobnosť
dieťaťa v oblasti kognitívnej, psychickej, sociálnej a emocionálnej.
A bol tu záver, vyhodnotenie, pochvaly
a poďakovanie malým účastníkom, ktorí
boli za aktívnu účasť v tvorivých aktivitách
a vzornú reprezentáciu materskej školy samozrejme odmenení. Na tváričkách detí
žiaril šťastný úsmev. Na tvárach pani učiteliek spokojnosť z úspechu detí a dobre vy-
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konanej práce. Práve toto stretnutie a súťaženie detí bolo pre nich spätnou väzbou ich
každodennej zodpovednej práce.
Školský úrad Myjava

Prijímacie skúšky do ZUŠ Brezová
pod Bradlom pre šk. rok 2013/2014
Oznamujeme všetkým rodičom, že povinné prijímacie skúšky pre nový školský rok
sa konajú (platí i pre starších žiakov zo ZŠ,
stredných škôl a dospelých)

29. 5. a 4. 6. 2013
od 14.00 –17.00 hodiny.
Podľa platných predpisov a povinnosti nahlásenia stavu žiakov vzhľadom na financovanie školy, mala by mať ZUŠ uzatvorený stav
fyzických žiakov k 1. 9. 2013.
Preto je nutné, ak uvažujete nad možnosťou prihlásiť vaše dieťa na štúdium niektorého z odborov, aby vykonalo prijímacie skúšky
do 25. júna 2013.

strana č. 5
Od rodiča potrebujeme vypísať prihlášku
na štúdium s udaním základných údajov dieťaťa, uviesť jeho rodné číslo, potrebné špecifiká k bezpečnosti dieťaťa /alergia, dysgrafia,
dysleksia../. Prítomnosť rodiča /zástupcu dieťaťa/ do 18 rokov je nutná!
• žiak hudobného odboru
25 € na ½ školského roka /mes. 5 €/
• žiak tanečného odboru
15 € na ½ školského roka /mes. 3 €/
• žiak výtvarného odboru
15 € na ½ školského roka /mes. 3 €/
• žiak dospelý
50 €
- na ½ školského roka /mes.10 €/
Školné je stanovené platným všeobecne
záväzným nariadením Mesta Brezová pod
Bradlom.

Základná umelecká škola
v Brezovej pod Bradlom

vás pozýva na nasledujúce akcie:
16. 5. o 16.30 hod. - koncert SNENIE (stretnutie s rodičmi)
24. 5. o 18.00 hod. - Noc kostolov
27. 5. o 9.00 hod. - Deň otvorených dverí
30. 5. - ABSOLVENTI VO + TO, ABSOLVENTI HO – 1. časť
6. 6. - ABSOLVENTI HO - 2. časť

20 detí a 2 pedagogičky z nášho CVČ zúčastnili III. aktivity v Pohořeliciach, ktorá niesla
názov Sociálne dovednosti a komunikace „Monológ váš svět zmenšuje, dialóg ho zvetšuje“.
Táto aktivita projektu si kládla za cieľ zlepšiť komunikačné schopnosti násťročných
účastníkov, ktoré budú ďalej uplatňovať vo
svojom živote.
Prvý deň prebiehali zoznamovacie hry, potom boli deti rozdelené do zmiešaných skupín (naše deti s deťmi z Pohořelíc - budovanie
nových priateľstiev) a spolu plnili dané úlohy
– geocatching.
Večer ich čakalo prekvapenie – Kasíno
Pohořelice, kde si zahrali poker, karty, kocky, ruletu. Každý hráč dostal určitý počet
žetónov (vrchnákov z PET fliaš rôznych farieb). Pri tejto hre deti mali možnosť zistiť, že
šťastie býva „vrtkavé“. Raz sa im v hre darilo,
no vzápätí dané „peniaze“ ľahko stratili.
Na druhý deň si postavili vlajku a učili sa
žonglovať . Pri týchto hrách dopoludnie prebehlo ako voda a po chutnom obede prišiel
čas sa s našimi novými priateľmi rozlúčiť.
Prežili sme v Pohořeliciach pekné dva dni,
plné nezabudnuteľných zážitkov.
Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie
u nás, na šesťdňovom pobytovom tábore.

Aj toto sa dialo v CVČ
• VÝTVARNÝ ODBOR
- môžu navštevovať žiaci ZŠ, MŠ (deti,
ktoré dovŕšia v septembri aspoň 5 rokov),
dospelí
- skúšky pozostávajú z jednoduchej kresby
postavy a vymodelovania zvieratka, prípadne
pohovoru
kresba a maľba - počítačová grafika a digitálna fotografia - keramika
• HUDOBNÝ ODBOR
- môžu navštevovať žiaci ZŠ, MŠ, dospelí
(skúšky do hudobného odboru vykonajú aj
terajší veľkáci, ktorí budú žiakmi 1. ročníka
ZŠ)
- pozostávajú zo skúšky sluchu, zaspievania
jednej ľubovoľnej piesne a rytmiky
- v prípravnom štúdiu sa jeden šk. rok
učia teoretické vedomosti a na konci ½ roka
sa rozhoduje výber nástroja ktorý sa budú
učiť – klavír, key-board, heligonka, husle,
viola, violončelo, cimbal, trúbka, kontrabas,
spev, zobcová-priečna flauta, bicie nástroje,
pozauna
• TANEČNÝ ODBOR
- môžu navštevovať žiaci ZŠ, MŠ (deti,
ktoré dovŕšia v septembri aspoň 5 rokov),
dospelí
- skúšky pozostávajú zo skúšky pohyblivosti dieťaťa a rytmiky
- všetky deti idú do triedy hudobnotanečnej prípravy /HPP/
HPP, moderný tanec, folklór, orientálne
tance

Veľkonočný šachový turnaj
Ako sme po minuloročnom I. ročníku šachového turnaja žiakov základnej školy avizovali, i tento rok sme usporiadali II. ročník
pod názvom Veľkonočný šachový turnaj.

Deň narcisov
Aj tento rok sa naše mesto zapojilo do verejnej zbierky, ktorú každoročne poriada Liga
proti rakovine – Dňa narcisov. Dobrovoľníci z Centra voľného času vyzbierali 865,14
EUR, ktoré boli zaslané na účet organizátora.
Všetkým, ktorí prispeli, patrí veľké ĎAKUJEM. Svojím činom vyjadrili spolupatričnosť
s onkologickými pacientmi.
V priebehu dopoludnia si súťažiaci overili
taktické, strategické i plánovacie schopnosti a tiež pozornosť a vnímavosť. Hlavným
rozhodcom bol vedúci šachového krúžku
Tomáš Perička. Turnaja sa zúčastnilo 22 hráčov, z toho 5 z prvého stupňa, 17 z druhého
stupňa. Súťažiť prišlo len jedno jediné dievča
- Agnieszka Šimon. Po 9 kolách boli výsledky
turnaja nasledovné:
I. stupeň: Pavol Závodný 1. miesto
Evan Hendricken 2. miesto
Tomáš Demian 3. miesto
II. stupeň: Frederik Krištof 1. miesto
Timotej Šimo 2. miesto
Patrik Allina
3. miesto
III. aktivita projektu Kamarádi Pohořelice - Brezová
Aj v tomto roku pokračuje mikroprojekt
Kamarádi. V dňoch 28. – 29. marca 2013 sa

Deň Zeme
22. apríla sme si i my vyčistením priestorov
areálu CVČ pripomenuli Deň Zeme. Prítomné detí vyzbierali papieriky, konáriky, pozametali chodníky. Po dobre vykonanej práci
sme si i zasúťažili. Pripravené boli eko-hry.
Svoj vzťah k našej planéte Zem vyjadrili i výtvarne. Za snahu boli všetky deti odmenené.
Burza detského oblečenia
V tomto školskom roku sme už druhýkrát
zorganizovali Burzu detského oblečenia,
obuvi a potrieb, tentokrát jarného a letného
tovaru. Rodičia, ktorým deti už vyrástli, mali
možnosť ponúknuť veci na predaj. Kupujúci
zasa mali možnosť kúpiť za rozumnú cenu
čo-to pre svoje ratolesti. Postupne sa takýto
predaj dostáva do povedomia ľudí a organizátori sa dohodli pokračovať v burzách.

strana č. 6
Chovatelia na burze v Trnave
V nedeľu dňa 7. apríla naši chovatelia nasadli do mikrobusu a vybrali sa do Trnavy na
burzu malých zvierat. Boli ohromení množ-
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Janko Filípek, 3.B – III. miesto
Brezová
Tá naša Brezová
je pekné mestečko.
Žije sa v ňom dobre,
keď svieti slniečko.
Leží si v údolí
pod vrchom Bradlom.
A tak ho nazvali
Brezová pod Bradlom.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Zuzana Hrajnohová

Futbalová školička
na turnaji v Gbeloch
stvom vystavovaných zvieratiek na predaj.
Takmer každý z nich si domov viezol nejaké
to malé stvorenie. Napr.: škrečkov, chameleónov, potkaníkov, hada, ale i malú myšku.
Tieto zvieratká potom priniesli ukázať svojim
kamarátom z Myjavy, ktorí nás v sprievode
vedúcich chovateľského krúžku z CVČ Myjava prišli navštíviť 12. apríla 2013.
Brezovské výhonky 2012
Aké miesto má v našom uponáhľanom živote poézia a próza? Aj na túto otázku sme
hľadali odpoveď na 2. ročníku „Brezovských
výhonkov“, ktorý sme vyhlásili v novembri 2012 a uzávierka bola do konca januára
2013. Odborná porota mala plné ruky práce,
pretože početní súťažiaci (52 žiakov ZŠ) ju
presvedčili, že záujem o literárnu tvorbu neutícha.
Záštitu nad podujatím malo CVČ v spolupráci s mestskou knižnicou. 8. apríla sme
k nám pozvali súťažiacich a ich spolužiakov
a najlepšie práce sme odmenili.
Dnes uverejňujeme odmenené práce žiakov III. ročníka ZŠ:
Ema Marková, 3.A – I. miesto
Bol raz les, a v tom lese strom, a v tom
strome tri veveričky. Mama, tato a ich dcéra Rojka. Rojkini rodičia chceli, aby sa Rojka
vydala. Ale Rojka sa nechcela vydávať. Chcela
loziť po skalách a chodiť po celom svete, ako
sa vydať. Prišlo veľa pytačov a Rojka utiekla
do lesa. „Rojka, Rojka!“ kričí mama s otcom.
Rojka bola totiž princezná. Išla ku kamarátke srnke Lenke, ktorá sa len včera vydala.
„Lenka, Lenka, otvor!“ kričí Rojka. Lenka
s Jurkom – jej mužom, otvoria. „Čo sa stalo
Rojka?“ pýtajú sa Jurko a Lenka. „Musím sa
vydať a ja nechcem. Prepáč, Rojka, ale v tom
ti nemôžeme pomôcť.“ Rojka teda išla, išla
a zrazu zbadala vežu s oknom. A z okna vykukol princ veveričiak Samo. Rojka sa doňho
zamilovala a princ Samo sa tiež zamiloval do
Rojky. Bola veľká svadba a veľa detí.
Oona Hendricken, 3.A – II. miesto
Blcha a pes
Štyri blchy, jeden pes, čo to bude asi dnes?
Ja som blcha krpatá a on je veľký pes,
nebojí sa vtedy, keď je od blata.
Ten veľký pes sladkú krv má,
je to lahôdka, keď si kúsok dám,
v mori chlpov sa dobre mám.

Naše mladé nádeje z futbalovej školičky, pod krídlami Centra voľného času, dňa
21. apríla 2013 odohrali Záhorácky turnaj
v Gbeloch. Turnaja sa zúčastnilo 7 družstiev

z Trnavy, Bratislavy, Nového Mesta n./V., Holíča, Gbelov, Brezovej pod Br. a z Brna. Škôlkari si zahrali 6 zápasov, z toho 1 vyhrali, 1
remizovali /nespravodlivo rozhodnuté/ a 5
prehrali v zostave: Oliver Petráš, Šimon Batka, Linda Boháčková, Viliam Hodor, Michal
Jankových, Tomáš Ciran, Jaroslav Macejka,
Martin Ingr a tréner Ľubomír Jankových.
V celkovom poradí obsadili krásne piate
miesto. K tomuto prvému úspechu im prajeme výdrž a vytrvalosť do ďalších zápasov a
rodičom pevné nervy a chuť podporovať svoje deti v športovaní.
rodičia

Deň
Zeme
„Keď ráno vstaneš, poďakuj za ranné svetlo,
za svoj život a silu. Poďakuj za jedlo a za radosť zo života. Ak nevidíš dôvod, prečo by si
mal ďakovať, dávaj vinu sám sebe.“
22. apríl je každoročne venovaný našej planéte pod názvom „Deň Zeme“. Je to
ekologický sviatok, ktorý upozorňuje ľudí
na dopady ničenia životného prostredia
a zároveň rozvíja diskusiu o možných riešeniach dopadov. Keď sa obzrieme do minulosti, ako tento sviatok vznikol, dozvieme
sa, že vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovania životného prostredia. Na tento
fakt poukázal v roku 1970 environmentálny
aktivista, senátor Spojených štátov Gaylord
Nelson. Od tohto roku sa oslava Dňa Zeme
traduje po celom svete. Cieľom osláv je, aby

si ľudia pripomenuli dary poskytované Zemou a nezabúdali, že zemské zdroje nie sú
nevyčerpateľné. Je potrebné, aby sa ľudstvo
venovalo otázkam životného prostredia, aby
chránilo jej poklady pre budúce generácie
ľudí a všetko živé na tejto planéte.
Výchova, ktorá sa zaoberá výchovou
k ohľaduplnosti k životnému prostrediu,
k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému sa volá environmentálna výchova.
Jej hlavným cieľom je naučiť ľudí myslieť
a viesť k chápaniu vzájomných súvislostí
medzi človekom a jeho prostredím. S takouto výchovou musíme začínať už od útleho
detstva, od materskej školy. Preto je environmentálna výchova súčasťou školských
vzdelávacích programov buď ako samostatný predmet, alebo ako prierezová téma
v jednotlivých predmetoch.
Mesto Brezová pod Bradlom a Mesto Myjava ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení vo svojej pôsobnosti takisto nezabúdajú na environmentálnu výchovu budúcej
i súčasnej generácie. Každoročne v spolupráci s centrami voľného času a základnými
školami pripravujú pre deti a žiakov súbor
aktivít.
Myjava
V tomto roku sa týždeň environmentálnych aktivít mesta pod názvom „Urobme
Myjavu krajšou“ uskutočnil od 15. do 19.
apríla. Žiaci škôl sa počas celého týždňa zapájali do zberu odpadu. V dňoch od 16. do
18. apríla sa predškoláci a žiaci základných
škôl zúčastnili prednášok spojených s tvorivými aktivitami pod názvom: „Biely bocian – symbol slobody a hojnosti“, „V kráľovstve bobra“, „ Drop – najväčší lietajúci
vták sveta u nás“. Každoročnou tradíciou
sa stala prezentácia tvorivých aktivít na Námestí M. R. Štefánika. Zamestnanci Centra
voľného času v Myjave oboznamujú širokú
verejnosť s ekologickou problematikou. Žiaci I. stupňa sa zapájajú do súťaživých hier
a skupinky najstarších žiakov maľovali veľkoplošné plagáty s ekologickou tematikou,
ktoré boli vystavené na námestí.
Brezová pod Bradlom
Základná škola v Brezovej pod Bradlom
si pripomenula Deň Zeme 19. apríla v areáli školy letovými ukážkami dravých vtákov
a prehliadkou dravcov a sov. Odborným
a vzdelávacím programom o ochrane vtákov sa prezentuje spoločnosť Sokoliarsky
dvor Zayferus, ktorá predvádza ukážky
dravých vtákov v Lednickom parku. Výjazdová skupina tejto spoločnosti zabezpečuje
ukážky dravcov na školách. Tento školský
rok spoločnosť prezentovala svoju ochranársku prácu aj v Základnej škole v Brezovej
pod Bradlom. Obsiahla prezentácia zaujala
všetkých: žiakov, rodičov, i všetkých učiteľov. Okrem uvedeného programu si žiaci ZŠ
pripomenuli Deň Zeme environmentálnymi
aktivitami v jednotlivých triedach.
V pondelok 22. apríla v Centre voľného
času v Brezovej pripravili ku Dňu Zeme pre
svojich návštevníkov bohatý program plný
eko-úloh, kvízov, súťaží a prekvapení. Prítomné deti v zmysle hesla: „Jar odkryla všet-
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ko, čo bolo počas zimy ukryté“ vyčistili celý
areál školského zariadenia.
Takto si naše deti svojou aktívnou činnosťou pripomenuli Deň Zeme.
A čo my dospelí? Ako sa staráme o prírodu, o to krásne, čo nás obklopuje? Človek
sa stará hlavne o svoje vlastné veci, hodnoty, ktoré si môže kúpiť za peniaze. A čo
s hodnotami, ktoré sa nedajú kúpiť, prostre-
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die, ktoré nás obklopuje a v ktorom žijeme.
Všetci túžime po čerstvom vzduchu, chodiť
po vyčistených lesoch, upravených trávnikoch a všetci chceme žiť zdravo a pekne. Čo
preto robíme? Začnime najskôr od seba, od
svojho okolia tým, že nebudeme odhadzovať
odpadky na zem a udržiavať okolia domov
a činžiakov v čistote, bez smeti.
Alena Kmeťová, školský úrad Myjava

TECHNICKÉ SLUŽBY

Zmluvy na prenájom hrobových miest
Od 1. novembra 2005 platí zákon, podľa
ktorého musí byť na každé hrobové miesto
uzavretá nájomná zmluva. Technické služby
mesta Brezová pod Bradlom postupne uzatvárajú nájomné zmluvy na prenájom hrobových
miest na cintoríne v Brezovej pod Bradlom.
Niektorí pozostalí tieto zmluvy uzatvorili, iní
si oznamy zrejme nevšimli, prípadne nezaplatili z iných dôvodov. Zmluvy na hrobové
miesta neboli uzatvorené s potenciálnymi nájomcami aj z toho dôvodu, že nemáme známosť o tom, komu by sme mali tieto zmluvy
adresovať. Sú to zväčša staré hroby, na ktorých v mnohých prípadoch ani nie je označené, kto je v nich pochovaný. O tejto povinnosti informoval správca cintorína aj na
mestskej webovej stránke a mestským rozhlasom. Teraz sme pristúpili k vyhľadaniu osôb
formou tabuliek, ktoré budeme umiestňovať
k hrobom, ktoré nie sú zaplatené od dolnej
časti cintorína, teda od kostola a postupne aj
do ostatných sektorov. Hoci text informuje o
zrušení hrobového miesta, stále máme záujem zachovať tieto hroby. Preto sa aj týmto
spôsobom snažíme motivovať osoby, ktoré
by po splnení zákonných podmienok mali
záujem pokračovať v nájomnom vzťahu. Nezaplatené hroby, pri ktorých budú umiestnené tabuľky s výzvou však máme právo zrušiť
podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve
§ 22, ak nájomca nie je známy ani po uplynutí troch rokov odo dňa zverejnenia výzvy,
príslušenstvo hrobu sa považuje za opustenú vec. Nájomné sa platí v zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska schváleného
mestským zastupiteľstvom. Touto cestou žiadame občanov, ktorí majú pochovaných svojich zosnulých na cintoríne v Brezovej pod
Bradlom, a nebola s nimi - ani ich príbuznými uzatvorená nájomná zmluva na prenájom
hrobového miesta, aby sa informovali osobne
na Technických službách mesta Brezová pod
Bradlom, telefonicky na čísle 034 6242 220
alebo e-mailom na adrese technickesluzbymesta@gmail.com.
Technické služby

MESTSKÁ POLÍCIA
MESTSKÁ KNIŽNICA

Nové knihy v knižnici
FRANCIS, Felix: Smrť džokejky. Z angl.
orig. prel. V. Marušiaková. Bratislava, Slovenský spisovateľ 2012. 255 s.
Najnovší príbeh zo svojrázneho dostihového sveta od Felixa Francisa, úspešne pokračujúceho v šľapajach svojho populárneho otca
Dicka.
HLUŠÍKOVÁ, Marta: Čo baby nedokážu. 1.
vyd. Bratislava, SPN – Mladé letá 2011. 90 s.
Kniha od slovenskej autorky je určená pre
deti od 9 rokov. Príbeh o „normálnej sloven-

skej rodine“ napísaný humorným štýlom.
MONAGHANOVÁ, Louise: Ukradnutá.
Útek zo Sýrie. Z angl. orig. prel. Z. Hudáková.
1. vyd. Bratislava, Noxi 2013. 248 s.
Román zobrazuje skutočný príbeh – strastiplnú cestu matky za záchranou svojho uneseného dieťaťa.
PAPUCSEK, Gregor Martin: Maďarský pomaranč. 1. vyd. Bratislava, Ikar 2013. 320 s.
Po úspešnej knihe Peštiansky perkelt známy rozhlasový publicista a glosátor prichádza
s voľným pokračovaním. Nová kniha mapuje
druhú dekádu autorovho pôsobenia v Maďarsku, roky 2003-2012.
Alžbeta Fedorová

Mestská polícia riešila
Mestská polícia v Brezovej pod Bradlom
počas štyroch mesiacov tohto roka riešila
251 udalostí/skutočností. V oblasti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke bolo
zistených 31 priestupkov. Na vyhradených
parkovacích miestach bez oprávnenia parkovalo svoje vozidlá 9 vodičov, z toho 2
vodiči parkovali na miestach vyhradených
pre zdravotne postihnutých občanov. Za nerešpektovanie všeobecne záväzných nariadení mesta bolo riešených 22 priestupkov,
z toho bolo riešených 18 nezodpovedných
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držiteľov psov a 1 občan, ktorý porušil zákaz
fajčenia na vybraných verejne prístupných
miestach v meste. Priestupky proti verejnému poriadku boli zistené v 5 prípadoch,
riešené boli 2 priestupky proti majetku a zistený bol 1 priestupok na úseku ochrany pred
alkoholizmom a inými toxikomániami. Zistené boli 2 trestné činy, ktoré boli oznámené
Policajnému zboru.
Mestskí policajti v uvedenom období vykonali 9 odchytov túlavých psov; zistili 7 dlhodobo nepojazdných vozidiel, ktoré stáli a
zaberali miesta na verejných parkoviskách;
zistili 6 nepovolených skládok odpadu.
Ďalej mestskí policajti preverovali 12
oznámení o prespávaní osôb bez domova v
priestoroch činžovných domov.
Mestskej polícii sa podarilo nájsť jednu
stratenú vec a to mobilný telefón a jeden
ukradnutý horský bicykel. V 2 prípadoch
bola spolupráca s Policajným zborom pri
dopravných nehodách a 3 zraneným osobám, ktoré boli v ohrození života, bola privolaná rýchla lekárska pomoc.
mestská polícia
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MESTSKÝ HASIČSKÝ ZBOR

Hasiči zasahovali
V sobotu 27. apríla 2013 o 19,15 hod. spozoroval člen MHZ Brezová pod Bradlom
v časti chotára „U Tomáší“ hustý dym, ktorý
vychádzal od miestneho potoka Brezovka.
Po ohlásení na ohlasovňu požiarov dobrovoľní členovia MHZ na čele s predsedom
DHZ p. Jaroslavom Stančíkom vykonali výjazd s hasičským vozidlom T-815 CAS-32
k požiaru a ten po krátkej chvíli zlikvidovali,
čím predišli väčším škodám. Príčinou vzniku
požiaru bolo vypaľovanie suchej trávy neznámou osobou. Zásahu sa ďalej zúčastnili títo
členovia MHZ: Brtevník František, Jančí Ján,
Mego Martin. Za rýchly zásah im na mieste
poďakovala primátorka mesta Eva Ušiaková.
Na záver chceme upozorniť občanov mesta, že v prípade požiaru na území mesta môžu
tento ohlásiť na ohlasovňu požiarov číslo tel.:
034/6242222, príp. na mobil: 0905382772.
Dušan Michalička, veliteľ MHZ.

PRECHÁDZKA STAROU BREZOVOU

3) Dolný konec
Prvá fotografia ukazuje dnes už neexistujúci dom, ktorý stál v Dolnom konci v

miestach dnešného pamätníka venovaného
partizánskemu veliteľovi J. Reptovi a jeho
spolubojovníkom. Zaujímavosťou tohto
domu sú výrazné starobylé prvky ako jednoduchý výpustok nad vchodom, slamená
strecha a malé rozmery okien.
Ďalšia fotografia z Dolného konca ukazuje južnú časť dnešnej Ul. J. M. Hurbana a
je urobená z rohu dnešnej Vajanského ulice
a Ul. J. M. Hurbana. Fotografia zachytáva
podobu, akú mala ulica od druhej polovice
30-tych rokov minulého storočia, kedy bol
postavený jej stredom vedúci oporný múr.
Staval ho majster Ján Hlinický.
Matúš Valihora

KALENDÁRIUM
Braxatoris Martin Miloš (pseudonym:
Gnom, Martin Sládkovičov, Ondrejovič,
Strýčko Martin) – evanjelický farár, spisovateľ
a prekladateľ (nar. 2. 5. 1863 v Banskej Bystrici – 150. výr. nar., zomrel 26. 8. 1934 v Senici). Bol synom Andreja Sládkoviča a Antónie
Júlie, rod. Sekovičovej. Po vyštudovaní teológie pôsobil ako kaplán u Andreja Seberíniho,
vynikajúceho národovca medzi krajanmi
v Nadlaku, potom v Liptovskom Sv. Mikuláši
a krátko na Brezovej u Jána Pravoslava Lešku.
Od roku 1892 pôsobil ako farár v Senici. Tu
pracoval aj ako seniorálny notár a pokladník, bol aj literárne činný, v poézii ostal pod
vplyvom P. O. Hviezdoslava a náboženského
didaktizmu. Pracoval aj ako redaktor a organizátor literárnej spisby pre mládež. Pracoval
ako prekladateľ, najmä z ruskej, nemeckej
a maďarskej literatúry.
Fajnor Ján – učiteľ, odbojár (nar.
13. 11. 1905 v Chicagu, zomrel 22. 5. 1973 na
Brezovej – 40. výr. úmrtia). Ako učiteľ pôsobil od r. 1925 v Nových Zámkoch, Hajnovej
Novej Vsi (tu bol aj riaditeľom) a vo Veľkých
Levároch. Na Brezovej pôsobil ako učiteľ od
roku 1934, najprv ako učiteľ, neskôr riaditeľ.
Popri školskej práci v medzivojnovom období sa venoval ochotníckemu divadlu,
prednáškovej činnosti, turistike a slovenskému jazyku. Počas 2. svetovej vojny sa
zúčastnil protifašistického odboja, aktívne
sa zapojil do ilegálnej odbojovej práce,
pomáhal českým vlastencom utekajúcim
z protektorátu. V novembri 1944 ho Nemci
zatkli a väznili, potom bol premiestnený
do koncentračného tábora v Mathausene
a Ebensee, ako politický väzeň. Po vojne sa
aktívne zapojil do práce pre Brezovú, okrem
pedagogickej činnosti na miestnej škole bol
členom brezovských spolkov a organizácií,
viedol družstevnú školu práce pri JRD, učil
na večernej priemyslovke pri KTB Brezová.
Bol aj členom Mestského národného výboru.
Roku 1956 mu udelili titul Zaslúžilý učiteľ.
Halabrín Vladimír – právnik, diplomat
(nar. 5. 5. 1913 na Brezovej – 100. výr. nar.,
zomrel 16. 8. 1993 v Prahe). Vyštudoval
právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave,
po smrti otca v decembri 1937 sa vrátil na
Brezovú, viedol obchod so zmiešaným tovarom. Odchádza do ružomberskej celulózky, potom od leta 1945 pracoval na ústrednom riaditeľstve Handlovských uhoľných
baní v Bratislave, aktívne sa zapojil do
ilegálneho občianskeho odboja. Po vypuknutí povstania odišiel do Banskej Bystrice,
po potlačení SNP prešiel do ilegality. Ďalšia
profesionálna kariéra V. Halabrína bola
spojená s československým ministerstvom
zahraničných vecí. Ako diplomat pôsobil
na Balkáne. Sľubne sa začínajúcu dráhu kariérneho diplomata mu prerušili komunisti.
Hoci sa ocitol na samom dne spoločenského
rebríčka, svoju vieru v demokraciu, slobodu
osobnosti a názoru si uchoval. K jeho ľudskej
i celoživotnej rehabilitácii na Slovensku
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prišlo v roku 1994, keď mu pri príležitosti
50. výročia SNP udelilo Ministerstvo obrany
SR Pamätný list za aktívnu účasť v boji proti
fašizmu a za národné oslobodenie.
Kopecký, Štefan – garbiar, odbojár (nar.
21. 5. 1893 na Brezovej – 120. výr. nar., zomrel 2. 6. 1980 na Brezovej). Po vychodení
brezovskej základnej školy sa vyučil u otca,
brezovského richtára, garbiarske remeslo.
Postupom času zavádzal do výroby rôzne
novinky a z manuálnej garbiarskej výroby
prešiel na výkonnejšiu strojovú. Zapojil sa do
protifašistického odboja, podieľal sa na organizovanej pomoci prvým českým utečencom
z protektorátu. Od konca roku 1941 (po
vstupe USA do vojny) sa zapojil do záchranných akcií zostrelených spojeneckých letcov.
Po vypuknutí povstania sa Š. Kopecký zapojil
do otvoreného odboja. Stal sa podpredsedom
revolučného národného výboru na Brezovej
a materiálne a finančne podporoval partizánsku skupinu Jána Reptu. Koniec vojny
privítal s nadšením a zapojil sa do obnovy
republiky. So synom Štefanom – tajomníkom
povereníka Martina Kvetku – sa zúčastnil
stretnutia u dr. Dušana Palku, hlavného radcu pražského ministerstva priemyslu. Výsledkom ich aktivity bolo premiestnenie textilnej
továrne z českého pohraničia na Brezovú,
ktorá sa stala základom pre najväčší brezovský podnik. Po februárovom prevrate
však jeho podnik znárodnili.
Alžbeta Fedorová

NÁZORY OBČANOV

Nezabúdajme...
Vlastimil Kravárik

(Dokončenie z čísla 3/2013)

U našich rodičov sa pomerne často striedali rôzni utečenci, ruskí i anglo-americkí.
Zdržali sa pár dní, potom odchádzali. Myslím si, že ani rodičia nevedeli kam. Rodičia
nám deťom vraveli, že sú to ujcovia z Košarísk, Holešky, Pustej Vsi, Podkorytárky atď.
Keď si na to teraz spomeniem, naša rodina
bola veľmi široká.
Živo si spomínam na jedného Rusa. Predstavil sa ako Ivan Boglanov z Tobolska na
Sibíri. Spolu s bratom sme ho učili čítať zo
šlabikára. Naše vyučovanie netrvalo dlho, náš
žiak odišiel k partizánom.
V našej rodine bolo baterkové rádio. Zahraničné správy nepočúvali len ukrývaní
hostia, susedia z neďalekého Danech Vrchu,
ale i brezovskí četníci pán Jiždinský s pánom
Fajnorom a tiež poštár pán Jakub Černák. Na
otca boli podané viaceré udania. Udania však
„preverovali“ brezovskí četníci. Na ich upozornenie bolo rádio odstavené.
Zima rokov 1944-1945 bola veľmi tuhá
a bohatá na sneh. Na prelome rokov 1944
a 1945 sa do neobývanej usadlosti (pána Jána
Ševčíka) nasťahovala partizánska skupina,
ktorej veliteľom bol pán Ján Repta. Menšia
časť skupiny sa ubytovala v neobývanom
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dome na Danech Vrchu (cca 1 kilometer ďalej). Mám v živej pamäti ako partizáni chodili
k nám na mlieko, múku, masť, zemiaky... Nás
chlapcov zaujímali ich zbrane. Jeden partizán
hovoril pre nás nezrozumiteľnou rečou. Bol
však veľmi milý. Naši nám povedali, že on bol
veľmi chorý, a preto zle rozpráva. Až neskoršie som prišiel na to, že to bol Poliak.
Asi 4. januára 1945 bola na našom dvore
partizánska zabíjačka. Neviem, či rodičia za
prasa niečo dostali, alebo nie. Pravdepodobnejšie je, že skôr nie, pretože čas začal pracovať veľmi rýchlo.
Trojkráľové prebudenie 6. januára 1945
bolo hrozné. Možno o šiestej hodine ráno
(ešte bola tma) zaznel výstrel. Partizánska
stráž pri ubytovni v osade U Kravárikov zastrelila nemeckého vojaka. Krátko na to začala guľometná paľba. Či ju opätovali aj partizáni neviem, skôr sa prikláňam k názoru, že
volili ústup smerom do lesa Úboč - Trchov
– Drahošku, do Rafčíkov, Belanských a do
bukovských hôr. V osade U Rafčíkov zahynul partizán – Poliak – Edward Lanyszewski.
A neďaleko od Rafčíkov rodák z Hurbanovej
doliny Štefan Držka (na brezovskom cintoríne má nesprávne uvedený rok úmrtia).
Po guľometnej paľbe začali nemeckí vojaci
vstupovať do dvorov. Obyvateľov vyhnali na
mráz bez dovolenia vziať si akékoľvek oblečenie alebo obutie. Možno hodinu – možno
viac – sme bosí poskakovali po nálepku, rukami hore opretí o stenu. Potom nám deťom
i starej mame dovolili ísť dovnútra. Tak isto
postupovali i u suseda, ktorý býval s nevidiacou tetou.
Z partizánskej jednotky údajne ostal na
ubytovni kuchár starý pán Kovár a tiež vekom starší lekár pán Vezír. Obidvoch Nemci
zajali. Do zajatia vzali aj nášho otca Samuela Kravárika a suseda Štefana Kravárika.
Z dvora partizánskej ubytovne vzali voz, naň
naložili padlého vojaka a časť prasaťa. Mám
dojem, že otec uvádzal ešte aj padlého partizána. Do voza zapriahli štvoricu zajatcov. Voz
ťahali z kopanice U Kravárikov až na Brezovú
pod Bradlom (cca 7 kilometrov).
Záprahová štvorica bola internovaná na
Meštianskej škole. Pán Kovár a lekár pán Vezír zahynuli pri prevoze do koncentračného
tábora. Náš otec i sused boli prepustení, za čo
obidvaja viackrát vyslovili vďaku brezovským
četníkom.
V publikácii pána inžiniera Bzdúška a pána
Barana je táto udalosť umiestnená do kopanice Danech Vrch. Kopanica U Kravárikov
nie je spomínaná vôbec. Publikácia uvádza
postup nemeckých vojakov od Židovského,
ktoré priamo susedí s osadou U Kravárikov.
Lokalita „Židovské“ je značne vzdialená od
Danech Vrchu a terénne oddelená pomerne
hlbokým jarkom. S kopanicou U Kravárikov
susedí aj úniková lokalita Trchov. Úniková
cesta z Danech Vrchu na Trchov do Rafčíkov
a bukovských hôr musela byť v čase krutej
a na sneh bohatej zimy príliš dlhá, namáhavá
až takmer nemožná. Musela prechádzať cez
kopanicu U Kravárikov alebo jej severovýchodným okrajom cez les Za vŕškom – Úboč
– Trchov... Ľahko mohla byť preťatá nemec-

kými vojakmi, ktorí operovali v osade U Kravárikov. Touto úvahou nechcem znevažovať
účasť skupiny partizánov ubytovaných na
Danech Vrchu. Ak touto cestou ustupovali,
patrí im hlboká úcta a obdiv.
Keďže som rodák z kopaníc U Kravárikov,
veľakrát som sa zamýšľal nad ústupovou cestou. Neraz som po predpokladanej trase prešiel. Najskôr som stúpal otvoreným terénom
od ubytovne do lesa Úboč, potom cez Trchov,
Drahošku (v tom čase polozalesnený terén)
do Rafčíkov k pomníku padlých partizánov
Edwarda Lanyszewskeho a Štefana Držku
(tohto času je pomník premiestnený na cintorín v Bukovci).
Nemeckí vojaci z južnej a západnej strany
mali v istom dosahu svojich zbraní prechod
partizánov otvoreným terénom do lesa Úboč
i ďalším polozalesneným terénom. Predsa sa
podarilo partizánom uniknúť, straty na životoch boli až za kopcom U Rafčíkov. Podľa rozprávania starších, hlavne od Jandíkov,
vysvetlenie je asi takéto: Brezovská posádka
mala obsadiť kopanicu U Kravárikov z južného a západného smeru – teda od Židovského
k Trchovu. Severný a východný smer mala obsadiť posádka z Myjavy. Myjavská posádka si
pravdepodobne zle spočítala kopčeky. Postavenie zaujala nad osadou U Škodáčkov. Rozdiel medzi postavením, ktoré zaujala, a tým,
ktoré mala zaisťovať, je približne dva kilometre vzdušnou čiarou a terénne oddelené
rozľahlým údolím. Brezovská posádka pravdepodobne očakávala, že partizánov pochytá
myjavská posádka v lese Úboč a v polozalesnenom teréne Trchov. Takéto zlyhanie umožnilo ústup. Zlyhanie nemeckej dôslednosti
a možný ústup partizánov boli blahodarným
činom pre kopanicu U Kravárikov. V osade
U Michalatov sa pripravovala na útok mínometná jednotka a v osade U Kvasnicov zase
ľahké delá. V palebnom dosahu obidvoch
druhov zbraní bola kopanica U Kravárikov
i ústupová trasa. V prípade odporu partizánov by tieto jednotky boli pohromou.
Publikácia pána Ing. Bzdúška a pána Barana v časti „Zvýšená ostražitosť“ uvádza, že sa
do jednotky vlúdil zradca. Zistil stav a ďalšie
dôležité informácie oznámil svojim chlebodarcom. Otáznik je nad jednou skutočnosťou. Krátko po udalosti 6. januára 1945
údajne partizáni odviedli občianku z Danech
Vrchu pani Kristínu Ševčíkovú, matku partizána Pavla Ševčíka. Údajne bránila synovi
v odchode k partizánom vyhrážkou, že ho
udá. Partizánova matka vraj bola odvedená
do Rehúšov. Tu o nej stopa končí. Bol by som
rád, keby niektorí pamätníci túto udalosť
upresnili.
Ešte tri maličkosti:
V partizánskej jednotke, ubytovanej v kopanici U Kravárikov, bol aj istý rodák z Moravy. Asi o mesiac po ústupe partizánov unikal tento muž nemeckému prenasledovaniu.
Mama piekli chlieb, keď sa zrazu objavil vo
dvore a prosil o jedlo. Mama mu dali pár
posúchov a mlieka. Po krátkom pohostení
sme ho viezli na sánkach smerom na Danech
Vrch. Mama ani my sme vôbec nerozmýšľali
nad tým, že sa môže objaviť nemecká hliad-
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ka a ďalšie dôsledky. Hliadka sa neobjavila.
Mama sa s týmto partizánom viackrát stretli
na brezovskom rínku. Zavolal ich pod Jančích
bránu a tam ukazoval, aké vajíčka ponúka on.
Rozopol kabát a tam mal povešané vajcové
granáty. Musel byť veľmi odvážny, pretože
na rínku hliadkovali nemeckí vojaci. Rodičia
sa viackrát zaujímali, kto to bol a odkiaľ bol.
Bezvýsledne.
Spomienku mám i na partizánsku ubytovňu na Danech Vrchu. Po ceste zo školy sme
ju takmer pravidelne navštevovali a hľadali
„poklady“. Pod úkolom bol gúlek ( na gúľanie
poľa) a za ním ručný granát. Ten nám nedal
pokoja. Pri každej návšteve sme potískali
gúlek na granát a túžobne očakávali výbuch.
Naše snaženie trvalo dva-tri týždne. Dočkali
sme sa sklamania, niekto granát odstránil.
Kopanicu U Kravárikov – miesto, kde partizánska stráž zastrelila nemeckého vojaka –
navštívili jeho príbuzní z Nemecka.
Pomaly sa blížil 7. apríl – deň oslobodenia. Cez kopanicu U Kravárikov prechádzali
viaceré nemecké jednotky. Rodičia vraveli,
že obsadia vrch Jaseníkov a opäť bude peklo. No nestalo sa. Už dlhší čas sme nechodili
do školy. Školu v Hurbanovej Doline obsadili
nemeckí vojaci. Zriadili tam kuchyňu, údajne
i porážku zvierat. Občania sa obávali nedobrovoľného odoberania dobytka. Svoje stáda
prevádzali do našej kopanice, kde sa využíval každý možný priestor ( maštaľ, šopa, stodola...). Naša kopanica bola jedným veľkým
majerom.
Prišiel očakávaný 7. apríl 1945. Do našej
kopanice prišli vojaci Červenej armády. To
bolo vítania, objímania, spevu. Otec ich vítali
obľúbenou piesňou „Všetci sme Slovania, tam
od snežnej Tatry. Rus, Polák, Ilýr, Čech, to sú
naši bratri...“ Vojaci odišli a dovalila sa ďalšia
pohroma.
Vítanie osloboditeľov sledovali spod hory
Úboč dvaja nemeckí vojaci. Jeden starší, druhý mladý. Zvlášť ten mladý sa asi chcel pomstiť za privítanie osloboditeľov. Obaja zišli do
chalúp kopanice, začali prítomných zhromažďovať a stavať ku stene. Podarilo sa však uniknúť a privolať pomoc. Pomoc – sovietski vojaci – prišli ako sa ľudovo hovorí „Čo by dup“.
Občania stáli pri stene a čakali na posledný
ortieľ. Mladý Nemec ešte stačil „zaheilovať“,
zásahom mu vypadla z rúk zbraň a vzdal sa.
Ten starší zahodil zbraň už predtým.
Nastal čas radosti z oslobodenia a ukončenia vojny. S príchodom oslobodenia nastupovala i nová politická orientácia, čoho využilo
i v brezovskom chotári veľa ľudí. Naša rodina
inklinovala k demokratickým princípom 1.
ČSR. To nevyhovovalo novým vetrom. Našej
rodine bolo dvakrát odopreté volebné právo. Otec naviac dostali výstrahu, aby nespali
v priamom dosahu zbrane cez oblok. Kopanica U Kravárikov nebola hodná elektrifikácie
v čase, keď bola elektrifikovaná Hurbanova
Dolina a najbližšia kopanica Danech Vrch.
V roku 1947 bolo veľké sucho a veľká neúroda. Naša rodina – hospodárstvo – nemali
nárok na hospodársku pomoc, ktorá bola realizovaná cez „Jednotný zväz roľníkov“. Keď
bola podpora pre ošípané, takéto tvory u nás
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neboli; keď pre hovädzí dobytok, ani také tu
nebolo; keď pre hydinu – veru také čosi u nás
„nekotkodákalo“. Náprava nastala až po prestúpení z organizácie v Hurbanovej Doline
do organizácie v Žriedlovej Doline.
Ďalšou „odmenou“ boli enormne vysoké
kontingenty a hrozba úradných výkupov. Rodičia začali pestovať kukuricu - nebola predmetom kontingentov – a túto šrotovať. Naša
rodina po splnení dodávok mala „kukuričné
hody“ takmer od novembra až do nového
obilia.
Naša rodina nemala nároky na body – poukážky na nákup životne dôležitých tovarov.
Otec sa nevzdali boja za elektrifikáciu a za
pomoci obvodného pána Hargaša sa im podarilo priviesť elektrinu od Turej Lúky od
Jandíkov.
V päťdesiatych rokoch bola rodina vystavená veľmi silnému nátlaku združstevňovania.
Rodičia boli zhrození z toho, čoho sú schopní ľudia na úradných postoch. Podpísali a na
chvíľu nastal čas uvoľnenia.
V prvej polovici šesťdesiatych rokov brezovskí „vládnuci“ urobili posledný útok na
rodičov. Na základe údajne bytového zákona chceli im odobrať hospodársku usadlosť
a umiestniť tam chov dobytka. Ten sa mal
šírinou vypásať po súkromných pozemkoch
a takto prinútiť súkromne hospodáriacich
k podpísaniu.
S „úradným“ výnosom som sa zdôveril
právnikom v Slovenskej armatúrke. Títo vypracovali kvalifikovanú odpoveď adresovanú
na patričné inštitúcie. Brezovskí mocipáni sa
veľmi zaujímali o autora, hrozili aj sankciami.
Otec mlčali. Možno povedať, že od tých čias
mali pokoj.
Účasť lokalít v protifašistickom odboji bola
odmeňovaná výstavbou pamätníkov. Podľa
vyjadrenia otca i ďalších už nežijúcich, takýto pamätník mal byť postavený na vŕšku nad
susedovou stodolou v kopanici U Kravárikov.
K pamätníku mala viesť prístupová cesta a od
skál poniže zasa chodník – schody.
Pravdepodobne pre demokratické zmýšľanie našej rodiny si to kopanica U Kravárikov
nezaslúžila. Pamätník trojkráľovej udalosti (6. januára 1945) je postavený na mieste
(v lokalite), kde sa pripravovalo nemecké delostrelectvo k zásahu voči partizánom. Nie je
to irónia?
Otcovi až do jeho smrti v apríli 1969 neboli pripísané zásluhy na odbojovej činnosti
podľa zákona.
Týmto, čo som uviedol, nemám záujem
niečo znevažovať, chcem dať na svetlo to, čo
bolo, kde bolo a udalosti doplniť. Krivdu cítim za to, že sa o mojom rodisku a jeho zásluhách v brezovských dokumentoch nehovorí
– nepíše – všetko upadá do zabudnutia.
Knižku pána inžiniera Bzdúška a pána
Barana som obdržal krátko pred Vianocami
2012. Upozornil ma na ňu jeden starší pán zo
Žriedlovej Doliny, ktorý sa ma pýtal na udalosti 6. januára 1945. Uviedol, že publikácia
autorov túto udalosť umiestňuje do kopanice
Danech Vrch. Zmenu lokality si vysvetľujem
tým, že autori publikácie mohli byť ubytovaní
v kopanici Danech Vrch.

Pôvodne som predpokladal stretnutia s pánom inžinierom Bzdúškom v jarnom období
a dúfal som, že spoločne navštívime ubytovňu v kopanici Danech Vrch a U Kravárikov,
obhliadneme terén i ústupovú cestu. Zaskočila ma správa o jeho úmrtí. Predpokladám,
že ešte žijú viacerí partizáni, účastníci stretu
6. januára 1945, ktorí môžu účasť kopanice
U Kravárikov potvrdiť. Rád sa s nimi stretnem, budem im veľmi vďačný. Ak tento zámer nevyjde, nech môj príspevok slúži ako
doplnenie publikácie pána Varsíka a tiež
publikácie pána inžiniera Bzdúška a pána
Barana.
Vlastimil Kravárik

Výnimočná návšteva pod Bradlom
V týchto dňoch nás navštívila skupina študentov z Univerzity gastronomických vied z
Talianska sídliacej v historickej budove z 19.
storočia v Piemonte v mestečku Bra. Táto
univerzita bola založená hnutím Slow Food
a je orientovaná na inovácie ako i výskum na
poli gastronómie s dôrazom na tradičné jedlá. Každý rok skupina študentov podnikne
študijnú cestu do niektorej krajiny v Európe.
Tento rok to bolo Slovensko. Počas týždenného pobytu sa študenti oboznamovali s našou
národnou kuchyňou, tradičnými jedlami našich regiónov.

Jeden celý deň strávili v našom kopaničiarskom kraji pod Bradlom. Je to pre nás veľká
pocta, že si vybrali práve náš kraj.
Čo sme pre nich pripravili? Kompletnú
domácu zabíjačku so všetkými tradičnými
jedlami, zaužívanými postupmi a zvyklosťami. V ponuke boli aj slivkové jedlá a koštovka destilátov. Celú akciu pripravili občianske
združenia Slow Food západné Slovensko a
Penzióny pod Bradlom.
Znovu sme sa presvedčili, že potenciál a
hodnoty nášho kopaničiarskeho regiónu sú
schopné konkurencie i v rámci Európskej
únie, len musíme byť svojskí. Môžeme ťažiť
z jedinečnej histórie, malebnej krajiny, ktorá
vznikala stáročia vďaka úsiliu našich predkov.
Máme ešte stále zachovanú jedinečnú ľudovú
kultúru tak odlišnú od našich susedov z rovinatého Záhoria, či blízkeho Považia.
Máme dobre vyprofilovaný kopaničiarsky
región, v ktorom pracuje celý rad organizácií,
ktorým záleží na jeho rozvoji i jeho imidži.
Za všetky uvediem jednu: Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina. Činnosť týchto
organizácií je už viditeľná a môžeme ich prezentovať. Viete o tom, že je k dispozícii 38minútový film o celom regióne (môžete si ho
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pozrieť aj na www.kopaniciarskyregion.sk),
že vyšlo viacero knižných publikácií o histórii
regiónu, ale napríklad aj o jeho gastronómii?
V posledných rokoch sa realizovali desiatky
projektov orientovaných na hodnoty nášho
regiónu. Vznikli nové múzejné zariadenia
ako Gazdovský dvor v Turej Lúke, Železničné
múzeum v Starej Turej, Múzeum rodný dom
Samuela Štúra v Lubine, Obecné múzeum vo
Vaďovciach, a tak máme v našom regióne už
10 múzeí a múzejných zariadení. Rozvíjajú
sa penzióny a v súčasnej dobe prebieha realizácia ďalších dvanástich objektov určených
na nízkokapacitné ubytovanie návštevníkov
nášho regiónu.
Za situácie, že sme svedkami výrazného poklesu počtu obyvateľov nášho kopaničiarskeho kraja (v roku 2001 mal 43 285 obyvateľov,
v roku 2012 mal 41 544 obyvateľov), je rozvoj
vidieckeho cestovného ruchu jedna z mála
oblastí, ktorá nám môže vytvoriť tak potrebné
nové pracovné miesta a zdroje rozvoja.
I preto je veľmi dôležité, aby sme ďalej pracovali na rozvoji cestovného ruchu v našom
regióne.
Ján Valihora

ZBIERKA

V predchádzajúcich Novinkách sa Anička
Kostelná zamýšľala nad neúspešnosťou verejnej zbierky na opravu Národného domu
M. R. Štefánika. Som jednou z tých, ktorí
prispeli, pretože si myslím, že Brezová potrebuje objekt, kde sa môžu v primerane kultúrnom prostredí (a to bez financií nepôjde)
konať najrôznejšie koncerty, divadelné predstavenia, výstavy, prednášky...
To som ale netušila (asi ako väčšina Brezovanov), že v nájomnej zmluve (na 30 rokov) je klauzula, ktorá dovoľuje evanjelickej
cirkvi vetovať podujatia, ktoré by sa tu mohli
konať a aj ju využíva. Občania tak prichádzajú o možnosť zúčastniť sa zaujímavých
podujatí a mesto o príspevky, ktoré by sa dali
využiť pri opravách NDŠ. Keď máte prenajatý
byt, majiteľ vám nediktuje, koho môžete pozvať na návštevu.
A vy – urobte si vlastný názor.
Eliška Reptová

Reakcia na anonym
Dňa 3. 4. 2013 som obdržal anonymný
list, zaslaný z pošty Brezová. V úvode sa
uvádza: „Rád čítam vaše články a záujem
o dianie v Brezovej, aj keď často sa Vám nedarí odstrániť nedostatky.“ Ďalej pokračuje
kriticky na stav v mestských lesoch (ML)
a ich hospodárenie. Pýta sa, čo na to vedenie
mesta, poslanci i primátorka.
Čo k tomu dodať. Ja svojimi príspevkami
sa snažím „aktivizovať“ verejnosť, aby sme
neboli ľahostajní a pasívni k záležitostiam
verejným. Jeden, alebo niekoľko občanov
nedonúti kompetentných k racionálnejšiemu
prístupu smerujúcemu k prospechu mesta
a občanov. Ja mám niekedy pocit i zo zasadnutí MsZ, že vedenie mesta i MsZ nezamýšľa
sa nad tým, čo hovorím, ale kto hovorí.
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Čo keby ľudia, ktorí navštevujú ML a sú
nespokojní s ich stavom, odfotografovali kritizované úseky a poskytli ich vedeniu mesta,
Novinkám spod Bradla a prezentovali svoj
pohľad osobne i na MsZ ?
Občania málo využívajú možnosť účasti
na zasadnutiach MsZ a vznášať podnety.
Dokonca ani odvtedy, keď sa mi podarilo presadiť zmenu rokovacieho poriadku
v tom, že priestor na podnety občanov je
už po schválení programu rokovania. Teda
občania nemusia čakať ako predtým až na
záver rokovania. V minulom roku Novinky
spod Bradla zverejnili, aké obrovské peniaze
mesto vynaložilo na spracovanie projektov,
ktoré sa nezrealizovali. Koľkí občania sa
zaujímali o to, prečo sa to stalo a kto je za to
zodpovedný?
Je tu niekoľko káuz, ktoré stáli mesto značné
straty. Spomeniem len niektoré. Mesto sa trestuhodne zbavilo pozemkov vedľa bývalej
PSB, ktoré ľudia predali mestu za 30 SK/m.
Tým nastal problém náhradného pozemku
pre prípadného investora. Mesto uvažuje
s výstavbou 3. pavilónu v ZŠ, v ktorom
bude situovaná školská jedáleň s kuchyňou
a zborovňami. Časť nákladov na túto výstavbu sa má uhradiť z predaja budovy „Ragan“
pri autobusovom nástupišti. Stále však nie je
ukončený súdny spor Bytový podnik - mesto
Brezová. Bytový podnik požaduje mesto
o zaplatenie sumy vyše 443 tis. eur. Ak mesto
tento spor prehrá a pozície mesta v tomto
spore nie sú priaznivé, z čoho potom mesto
uhradí prehratú sumu? Nebude nám hroziť
exekúcia napr. zdravotného strediska (ktoré
sme si vybudovali svojpomocne v akcii „Z“)
alebo mestských lesov?
Natíska sa otázka, z čoho bude mesto
financovať výstavbu nového pavilónu v ZŠ?
Podľa mňa je potrebné vyvinúť max. možné
úsilie na skoré ukončenie súdneho sporu Byt.
podnik – mesto. Počkať na rozhodnutie súdu
a až potom rozhodnúť o výstavbe pavilóna,
aby sme sa nedostali do pazúrov exekútora.
Čo sa týka ML, kto bol na poslednom predvolebnom zhromaždení komunálnych volieb,
nech si spomenie, aké stanovisko k mojej pripomienke o ML zaujali všetci traja kandidáti
na primátora a prítomní občania.
Anonym ma vyzýva, aby som sa išiel
pozrieť na ML, v akom sú stave. Ja, žiaľ,
vzhľadom na môj zdravotný stav (problémy
s nohou) nie som toho schopný, hoci by som
to rád urobil. Nespokojnosť v ML som však
počul od viacerých občanov.
S primátorkou som už dávnejšie hovoril
o potrebe verejných zhromaždení občanov
so zástupcami MsÚ a MsZ. Že neorganizuje
takéto zhromaždenia zdôvodnila tým, že
je to neefektívne. Pripomenul som jej, ako
v roku 2002 na predvolebnom zhromaždení
kandidátov na primátora Ján Tatara o. i.
povedal: „Ak budem zvolený, nie ročne,
ale polročne sa tu vám budem občanom
v národnom dome spovedať zo svojej
činnosti a budú tu prítomní vedúci oddelení
MsÚ a celé zastupiteľstvo. Keď príde hoci
len päť ľudí, budem to robiť ďalej, pretože
som presvedčený, že na budúce prídu ďalší

a ďalší občania. Prídu preto, že budú cítiť,
že sa ich podnetmi zaoberáme a spoločne
tak posunieme Brezovú ďalej. Argument,
že hlavne mladí ľudia mailujú dotazy na
MsÚ a je im odpovedané, podľa mňa neobstojí. Nie je nad osobný styk. Veď pri verejnom zhromaždení dostane občan priamo
odpoveď, počujú to ostatní a nemusia sa to
isté pýtať mailom ďalší občania. Čiže viacej
ľudí z odpovedí si urobí úsudok o kvalite
odpovedí a ich plnenie. Proste sú občania
v lepšom obraze diania. Preto dávam do
pozornosti kompetentným i takýto návrh.
Zriadiť v Novinkách spod Bradla rubriku:
„OBČAN SA PÝTA, MY ODPOVEDÁME
.“Čo keby tak po každom zasadnutí MsZ
boli v Novinkách zverejnené odpovede na
dotazy občanov, ktoré vzniesli na MsZ , prípadne vznesené i na inom mieste, ktoré sa
bytostne dotýkajú i iných občanov?
Boli by sme naivní, ak by sme si mysleli,
že každý náš podnet bude riešený k našej
spokojnosti. Som však presvedčený, že
postupným aktívnym prístupom občanov
o záležitosti verejné, tento tlak donúti
kompetentných konať zodpovednejšie.
Nebude to zrazu, ale určite krok po kroku
sa výsledky dostavia. Anonym však nevidím
ako šťastné riešenie, hoci ľudia sa niekedy
aj boja. Vychádzajú z úvahy a čo keby som
z toho úradu niekedy niečo potreboval, ako
sa tam na mňa budú pozerať. Takáto úvaha
je poľa mňa zvrátená. Veď občania nie sú tu
pre úrad, ale úrad pre občanov.
Preto si myslím, že verejné prejavenie
svojho názoru na akékoľvek záležitosti prospeje i občanom k objektívnejšiemu pohľadu
na danú problematiku.
Jozef Ďuriš

Oprava

• V Novinkách spod Bradla č. 3/2013
v článku Jozefa Ďuriša „Skutočný príbeh“ autor článku nesprávne uviedol v treťom odseku meno diplomata, ktorým bol „Bulganin“
a v predposlednej vete článku namiesto slova
„prudko“ malo byť uvedené slovo „pudlo“.
• V Novinkách spod Bradla č. 3/2013
v článku Jozefa Ďuriša „Žil plnohodnotný
čestný život“ bol zverejnený neúplný text
štvrtého odseku na 9. strane o živote Ing. Jána
Bzdúška. Správny text znie: „O jeho plodnom
živote svedčí veľké množstvo pamätných medailí a viacero vysokých vyznamenaní, ktoré
zdobia izbičku, ktorá bola jeho drevorezbárskou dielničkou.“ Autorovi článku sa redakcia ospravedlňuje.
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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Bežci z Brezovej

• 6. apríl 2013 – Hlboké – 9,1 km
Ján Varmuža, kat. muži D
6. miesto
Andrea Borovská, kat. ženy A
7. miesto
Daniel Borovský, kat žiaci
5. miesto
• 21. apríl 2013 – Cross Country Baba – Kamzík“
– 53 km
Martin Plačko, kat. muži A
2. miesto
• 21. apríl 2013 – Bojničky – 5 km
Ján Varmuža, kat. muži D
10. miesto
Andrea Borovská, kat. ženy
9. miesto
Daniel Borovský, kat. žiaci
5. miesto
• 27. apríl 2013 - „Šaštín-Stráže“ – 4,5 km
Ján Varmuža, kat. muži D
6. miesto
Andrea Borovská, kat. ženy
5. miesto
Daniel Borovský, kat. žiaci
5. miesto
• 27. apríl 2013 – Chtelnica – 11 km
Martin Plačko, kat. muži A
4. miesto
Gabriela Plačková, kat. ženy
2. miesto
• 1. máj 2013 – „Šelpice - Bohdanovce“ – 5,6 km
Martin Plačko, kat. muži A
1. miesto
Ján Varmuža, kat. muži D
2. miesto
Gabriela Plačková, kat. ženy
3. miesto
Andrea Borovská, kat. ženy
5. miesto
Daniel Borovský, kat. do 16 r.
4. miesto
• 4. máj 2013 – „Hubina“ – 11 km
Martin Plačko, kat. muži A
2. miesto
Ján Varmuža, kat. muži C
2. miesto
Gabriela Plačková, kat. ženy
3. miesto
Ján Varmuža
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Mesto Brezová pod Bradlom
v spolupráci
s neformálnym združením BI6
vás pozýva na 1. ročník
športovo-kultúrneho podujatia

NAKOPNI
LETO

8. jún 2013 od 11.00 hod.
areál SVŠ
Brezová pod Bradlom
Bude pre vás pripravené:
OPEN AIR DISCO s večernou videoprojekciou • ukážka špeciálnej hasičskej techniky •
zumba • celodenné občerstvenie •
Deti sa môžu tešiť na: skákací hrad • trampolína • maľovanie na tvár • súťaže
Súčasťou podujatia bude futbalový turnaj
o Pohár generála Štefánika, v ktorom si zmerajú sily mužstvá z Brezovej pod Bradlom
a okolia.
www.facebook.com/NakopniLeto

OZNAMY
•

TV Brezová už aj na internete
Od začiatku tohto roka môžete sledovať
správy mestskej televízie už aj na internete.
Zároveň vyzývame občanov mesta ako aj
rôzne združenia a spolky pôsobiace na území
nášho mesta, aby v rámci propagácie svojej
činnosti, alebo akejkoľvek zaujímavej udalosti kontaktovali Andreja Hacaja na tel. č. 0911
02 03 05, alebo v kancelárii TV Brezová na
prízemí MsÚ.
•

Nové programy
Spoločnosť SATRO dáva do pozornosti
svojim priaznivcom, že od 15. apríla 2013
pribudli do rozšírenej ponuky TKR programy:
Šláger TV – kanál 23
WAU TV – kanál 53
Prajeme príjemné sledovanie.
Spoločnosť SATRO.
•

Poďakovanie
Prostredníctvom týchto viet v Novinkách
by som sa chcela zo srdca poďakovať tým,
ktorí nás podržali a pomohli nám z veľmi
ťažkej situácie. Ja a moja dcéra ďakujeme
žiakom 3. A a pani učiteľke Bôžikovej, že im
nebola ich spolužiačka ľahostajná a chceli jej
pomôcť. Ďalej ďakujeme starým rodičom
Slezákovým, ktorí nám vždy pomohli, našej
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starkej pani Reptovej i všetkým ostatným,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na
našom novom štarte do života.
Veľké ĎAKUJEME!
Anna Marková s dcérou Erikou
•
Ďakujeme Ing. Františkovi Vraštiakovi za
finančnú podporu ženského speváckeho zboru.
Viera Dobrovodská
•
Ďakujeme všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré v tomto roku darovali
2% z daní na účet OZ ZRPŠ pri MŠ Sídlisko
Dušana Jurkoviča, a tým prispeli k získaniu finančných prostriedkov na revitalizáciu
školského dvora.
Viera Dobrovodská, riaditeľka MŠ
•
Chceli by sme vyjadriť poďakovanie skupine mládeže, ktorá v sobotu 27. apríla 2013
dobrovoľne zbierala odpadky na verejnom
priestranstve, konkrétne v lesíku v smere od
cintorína na Sídlisko Horný rad po ľavej strane, v okolí studničiek (pod židovským cintorínom, na Baraneckej ul. a Družstevnej ul.),
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v Zadnej dolinke a v časti úseku pod Ostriežom.

DARINY NEMCOVEJ

Menovite ďakujeme Martinovi Závodnému, Lukášovi Krčovi, Tomášovi Krčovi, Vladimírovi Baranovi, Danielovi Frídlovi, Martinovi Slezákovi, Matúšovi Ševčíkovi, Denise
Ševčíkovej, Andrejovi Sopócimu, Patrikovi
Poláčkovi, Miroslavovi Hrdličkovi, Martinovi Jančekovi a Marekovi Beňovi.
Mesto Brezová pod Bradlom

INZERCIA

CIRKEVNÉ OZNAMY

Profesionálny čistiaci servis KOSTKA
ponúka hĺbkové tepovanie:
- koberec od 0,40 €/ m2
- sedačka 2 €/ 1 miesto, matrac 3 €
- umývanie okien 0,60 €/ m2 + parapety, rám, kľučky
•
Redakcia TV Brezová
prijme redaktorku.
Môže byť zamestnaná, študentka alebo
aj na MD.
Tel.: 0911 02 03 05
•
Vypomôžem v domácnosti pri umývaní okien, upratovaní, v záhrade a iné.
Č. t. 0918 710 556.
•

ŽIVOTNÉ JUBILEUM

• 15. 05. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 19. 05. (1. slávnosť Svätodušná, Pentecoste)
10.00 hod. slávnostné služby Božie.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej
sieni.
• 20. 05. (pondelok, 2. slávnosť Svätodušná)
18.00 hod. večerné služby Božie v chráme
Božom.
• 21. 05. ( streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 24. 05. (piatok) 18.00 – 24.00 hod. Noc
kostolov, kultúrno-duchovné pásmo slova
a hudby.
• 26. 05. (Svätá Trojica- Sancta Trinitas) 10.00
hod. hl. služby Božie s prislúžením velebnej
sviatosti večere Pánovej. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v Priepasnom.
• 27. 05. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
• 29. 05. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 01. 06. (sobota) 18.00 hod. skúška konfirmandov v chráme Božom.
• 02. 06. (1. nedeľa po Svätej Trojici) 09.30
hod. slávnostné služby Božie, slávnosť konfirmácie. 14.30 hod. seniorátne stretnutie detí z
detských besiedok vo Vrbovciach.
• 05. 06. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 09. 06. (2. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie.
• 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

Deväťdesiat rokov sa v prvých dňoch mája
dožíva bývalá učiteľka našej základnej školy,
pani Darina Nemcová – Húsková. Narodila
sa 9. 5. 1923 v Brezovej, kde chodila do ľudovej i bývalej meštianskej školy. Stredoškolské
pedagogické štúdium začala v Banskej Štiavnici a ukončila maturitou v Bratislave.
Počas vojnových rokov 1942-45 ako učiteľka pôsobila na školách v Moravskom
Lieskovom, Rudníku, Štverníku a na Polianke. Po oslobodení, až do roku 1959, v Brezovej pod Bradlom.
Po vydaji za evanjelického farára Jána
Nemca a odchode z rodiska, nastali v jej živote problémy. Sama o tom hovorí: “V roku
1960 sme sa aj so synom Jankom presťahovali z Brezovej na faru do Jabloňoviec, odkiaľ manžel dochádzal do prideleného zboru v Hontianskej Vrbici. Mňa však vedúci
Odboru školstva ONV Levice ako manželku duchovného a v Pána Boha veriacu
ženu, do školskej služby odmietol prijať.”
Naša jubilantka sa však nevzdala a s touto
do neba volajúcou nespravodlivosťou bojovala dotiaľ, až jej službu v školstve opäť povolili.
Spomína: „Blížila sa Pražská jar, do funkcií
na najvyšších miestach sa dostávali múdrejší
a hlavne ľudskejší funkcionári. Nebudete veriť, ale mňa ako učiteľku prijali späť do práce
priamo na pokyn ministra školstva Čestmíra
Císařa! Ako, neprezradím...” (v čase písania
textu tento bývalý dubčekovský minister vo
veku 93 rokov zomrel).
A tak, po mnohoročných pokusoch, nastúpila začiatkom roka 1966 do školy v Pukanci.
Učiteľskú dráhu ukončila v Žemberovciach v
roku 1973, kedy ju opäť nezákonne prepustili.
„Na okrese čakali na túto príležitosť, ktorá sa
naskytla po príchode vojsk. Normalizujúce
sa školstvo, opäť z ideologických dôvodov,
rozviazalo so mnou pracovný pomer. Bolo to
šesť rokov pred mojím odchodom na dôchodok a bez možnosti primerane sa zamestnať”,
dodáva bez horkosti.
Keď jubilantkin manžel v roku 1975 ukončil službu v cirkvi, presťahovali sa Nemcovci
späť do Brezovej pod Bradlom. U rodákov
našla pochopenie pre svoju situáciu, spolu s
ponukou na primeranú prácu v n. p. Kovové tkaniny. Bola to dôležitá pomoc v neľahkej situácii rodiny, najmä keď pán farár po
vážnej nemoci v roku 1980 zomrel. K tomu
dodáva: „Som vďačná všetkým, ktorí mi pomohli, hlavne však ďakujem môjmu Pánovi,
ktorý ma posilňoval v dobe pre veriacich nepriaznivej a pomáhal mi prekonávať všetky
útrapy tela a duše.”
Po odchode manžela, už v penzijnom
veku, neutiahla sa do samoty. Zapojila sa
do života evanjelického cirkevného zboru
pravidelnou účasťou na službách Božích a
ďalších zborových činnostiach. Počas troch
desaťročí bola presbytérkou, zapisovateľkou, pokladníčkou a nakoniec výberčou
cirkevnej dane... Dokiaľ vládala, činila sa
i v klube dôchodcov a rada prispievala do
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pravidelných kultúrnych programov... Doteraz je jednou z najstarších žijúcich členiek
MO SZPB. Jej brat Ján ako príslušník partizánskeho oddielu Repta prežil útrapy koncentračného tábora v Mauthausene. Preto
vždy mala i má veľkú úctu k ľuďom, ktorí
sa zúčastnili protifašistického zápasu v SNP
alebo mu rôznym spôsobom pomáhali. Keď
bolo treba, ochotne poslúžila aj prednesom
veršov či príhovorom nad hrobmi padlých
bojovníkov pri Dejinnom pamätníku... No a
je i dlhoročnou členkou brezovského klubu
Spoločnosti M.R. Štefánika. Vychovaná v
láske k Štefánikovi už v rodine a v brezovskej škole, váži si a uctieva odkaz slávneho
rodáka, jedného z tvorcov demokratickej
Československej republiky.
Na otázku, čo ju v živote poháňalo vpred,
odpovedala: „Vnímanie sveta v duchu evanjelia, cez Kristovu pravdu”. A čo neznášala?
Lakonicky dodala: “Faloš a pokrytectvo”.
Prajeme pani učiteľke ešte pekné dni
ostatného života v kruhu rodiny, sociálnej
sestry a ďalších spriaznených duší.
puk

SPOMÍNAME

Dňa 25. apríla 2013
uplynuli 2 roky, čo nás
opustil náš brat Ľubomír Olšovský.
Spomínajú súrodenci.


Dňa 29. apríla 2013
uplynulo 10 rokov od
smrti našej mamy, babky a prababky Kristíny
Noskovej, rod. Krčovej.
Kto ste ju poznali a mali
radi, venujte jej s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Ján
a Branislav s rodinami, vnúčatá i pravnúčatá.

Dňa 30. apríla 2013
uplynulo 3. smutné výročie, čo nás navždy
opustil náš dobrý a starostlivý manžel, tato,
starký, krstný tato, švagor a svat Ján Polakovič.
S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.


Dňa 27. mája 2013 si
pripomenieme prvé výročie, čo nás náhle opustil náš drahý Rudolf
Liška. S láskou spomína
dcéra Klaudia, priateľka
Michaela s dcérou Silviou, blízka rodina a kamaráti.



Dňa 1. mája 2012 uplynul rok, čo nás
opustil náš brat Ivan Krutý. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami spomienku.
Spomínajú brat Ján a sestra Anna s rodinami.

Dňa 5. mája 2013
sme si pripomenuli 15
rokov od smrti p. Ivana
Vičíka.
Spomína manželka,
syn Vladimír s rodinou, dcéra Jana s priateľom.

Dňa 18. mája 2013
si pripomenieme prvé
výročie, čo nás náhle
opustil manžel, otec,
dedko, brat a švagor
Samuel Kosterec. Kto
ste ho poznali a mali
radi, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Margita, dcéra Oľga a syn Samuel, zať Stano
a nevesta Zdenka, vnučky Olinka, Marienka, Martinka a vnuk Riško.
Zároveň si pripomíname 65. výročie
úmrtia Aničky Kostercovej, 27. výročie
Jána Kosterca, 13. výročie Alžbety Kostercovej, rod. Markovej a 13. výročie Štefana
Kosterca.
S láskou v srdci spomína celá rodina.

Dňa 20. mája 2013 si
pripomenieme 5 rokov,
čo nás navždy opustil
náš otec Jozef Janček.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a synovia
s rodinami, vnúčence a
pravnúčence.

Dňa 21. mája 2013
uplynú dva smutné
roky od smrti nášho
drahého manžela, otca,
dedka, syna, brata
a švagra Milana Hanzlúvku.
S láskou spomínajú
manželka, dcéry s rodinami, mama a brat.


Dňa 28. mája 2013 si
pripomenieme nedožitých 80 rokov p. Pavla
Bucalu. S láskou spomína manželka a deti s
rodinami.


Tíško žila vo svojom
živote, veľká vo svojej
láske a dobrote. Dňa 13.
mája 2013 si pripomíname štvrté výročie úmrtia
našej mamy Anny Baranovej. S láskou a úctou
spomínajú dcéra a syn s
rodinami.


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci apríli:
Anna Krihová, 90 rokov
Helena Bačová, 85 rokov
Ivan Čierny, 81 rokov
Oľga Vrábliková, 81 rokov
Anna Adásková, 75 rokov
Valéria Papánková, 75 rokov

Narodili sa:
Matej Juriš
Ján Lukačovič
Timon Gálik

Manželstvo uzavreli:
Samuel Pagáč, Alena Repčíková
Pavol Tomšálek, Zuzana Bátová
Ing. Matej Tvaroška, Simona Černeková

Zomreli:
Alžbeta Juríčková, r. Gáliková, 92 rokov
Alena Slobodová
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