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XXII. Brezovský jarmek
– Slávnosti sváka Ragana

23. - 24. august 2013
• výrobky Moniky Mockovčiakovej servítkovou metódou netradične
• predaj rôznych propagačných materiálov
• predaj jarmočného mýta
• predaj kalendára na rok 2014
Prestávka 13.00 – 16.00 hod.

Program:

Piatok 23. 8. 2013
začiatok o 18.00 hod.

• Krst kalendára na rok 2014 venovaného
70. výročiu SNP
V rámci krstu kalendára sa predstavia členovia
KVH Slovensko v dobových uniformách s historickými zbraňami za hudobného doprovodu
Prešovského Dixielandu s Katkou Koščovou.
Prešovský Dixieland a Katka Koščová - jazzové skladby z 30. rokov 20. st.
ABBA Revival - ČR
Disko Leo – oldies disco

• Sprievodné akcie:
• predaj kalendára na rok 2014
• predaj jarmočného mýta
23.00 Ukončenie programu

Sobota 24. 8. 2013
začiatok o 10.00 hod.

Otvorenie XXII. Brezovského jarmeku
FS Brezová
dychová hudba
jarmočné mýto

• Sprievodné akcie od 9.00 do 13.00 h.
– Kraj slivkových samôt:
• výstava k 100. výročiu narodenia Jozefa
Krónera, ktorý nezabudnuteľne stvárnil postavu sváka Ragana alias Martina Lacka
• brezovské perky
• VierkinO brezovské perko
• Brezovská pletená cipka – Klub pletenej
cipky Brezová
• košikár Štefan Oslej
• predaj drôtených výrobkov Jaroslava Švárneho

• SkuFraVon, Ako išlo vajce na vandrovku,
alebo putujeme letom svetom - divadelné
predstavenie nielen pre deti
Morenito de Triana a Los Remedios, flamenco formácia so španielskou tanečnicou
flamenca Virginiou Delgado
Horňácka cimbalovka, ľudová zábava
• Sprievodná akcia programu:
SkuFraVon – cirkusová škola, príďte sa naučiť
žonglovať
23.00 Ukončenie Brezovského jarmeku

• Ev. kostol od 10.00 do 18.00 hod.
výstup na vežu ECAV kostola
Časový harmonogram bude upresnený na
plagátoch a na stránkach mesta www.brezova.sk,
www.facebook.com/MestoBrezovaPodBradlom
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Dňa 27. júna 2013 sa uskutočnilo tretie
zasadnutie mestského zastupiteľstva (ďalej
len MsZ). Primátorka mesta Eva Ušiaková
konštatovala, že zasadnutie MsZ je uznášania schopné, bolo prítomných 9 z 11tich poslancov.
MsZ schválilo:
- Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na II. polrok 2013,
- Harmonogram zasadnutí a program
MsZ na II. polrok 2013,
- prevody nehnuteľností:
a) predbežný súhlas s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom, v zmysle geometrického plánu
parcela reg. „C“ č. 544 ostatná plocha, v
KN zapísaná ako časť parcely registra „E“
č. 655/6 ostatná plocha o výmere 165 m2
zapísanej na LV č. 4856 pre obec a k.ú.
Brezová pod Bradlom, nachádzajúcej sa v
lokalite Baranec za kúpnu cenu podľa Cenovej mapy platnej v meste Brezová pod
Bradlom (Zóna II. - 6,50 € za m 2) o výmere 135 m2 do vlastníctva Petra Mrvu a
manželky Alžbety Mrvovej, rod. Dugovej,
bytom Brezová pod Bradlom za kúpnu
cenu 6,50 € za m2, t.j. spolu 877,50 € 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 b),
b) vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom, v zmysle GP č. 39/2013 odčlenené časti parcely registra „E“ č. 2140/12
ostatná plocha o výmere 467 m2 a časť parcely reg. „E“ č. 2140/13 ostatná plocha o
výmere 3351 m2 zapísaných na LV č. 4856
pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom, za
kúpnu cenu podľa Cenovej mapy platnej
v meste Brezová pod Bradlom (Zóna II. 6,50 € za m2) do vlastníctva:
- diel č. 1 o výmere 54 m2 a diel č. 2 o
výmere 176 m2, ktoré vytvárajú parcelu
reg. „C“ č. 2146/2, ostatná plocha o výmere 230 m 2 Zuzane Novelinkovej, rod. Horváthovej, bytom Galanta za kúpnu cenu
6,50 € za m2, tj. spolu 1 495 €
- diel č. 3 o výmere 102 m2 a diel č. 4
o výmere 164 m2, ktoré vytvárajú parcelu
reg. „C“ č. 2146/3, ostatná plocha o výmere 266 m 2 Vlastimila Bôžika, rod. Bôžika,
bytom Trnava, za kúpnu cenu 6,50 € za
m2, tj. spolu 1 729 €
- diel č. 5 o výmere 57 m 2 a diel č. 6
o výmere 34 m 2, ktoré vytvárajú parcelu
reg. „C“ č. 2146/5, ostatná plocha o výmere 91 m 2 Tibora Koprnu, rod. Koprnu
a manž. Márie Koprnovej, rod. Ondruškovej, obaja bytom Leopoldov za kúpnu
cenu 6,50 € za m 2, tj. spolu 591,50 € 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 majet-
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kom Mesta Brezová pod Bradlom, Čl. 6,
ods. 4, písmeno b), c),
c) predbežný súhlas s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom, v zmysle geometrického
plánu parcela reg. „C“ č. 3903/4 zastavaná plocha o výmere 179 m2, v KN zapísaná ako časť parcely registra „E“ č. 8766
vodná plocha o výmere 2 007 m 2 zapísanej na LV č. 2578 pre obec a k.ú. Brezová
pod Bradlom, nachádzajúcej sa v lokalite Žriedlova dolina za kúpnu cenu podľa
Cenovej mapy platnej v meste Brezová
pod Bradlom (Zóna III. - 3,50 € za m 2) o
výmere 179 m 2 do vlastníctva p. Štefana
Papánka, bytom Piešťany za kúpnu cenu
3,50 € za m 2, tj. spolu 626,50 € 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 b),
- dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2013
vo výške 690,- eur Slovenskému Červenému krížu, územný spolok Senica na
dopravu darcov krvi p. Miroslava Bednarovského, p. Jána Prevaja a p. Františka Brtevnika do Ženevy, kde im budú udelené
plakety MUDr. Jana Janského,
- dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2013
vo výške 6 000,- eur FK Bradlan Brezová
pod Bradlom na materiálno-technické zabezpečenie, súťaže dospelých, dorastu a
žiakov vo futbalovej sezóne 2013. V novej
sezóne postúpili dospelí do vyššej súťaže a
prihlasujú sa žiaci do súťaže,
- na základe protestu prokurátora proti VZN č. 3/2004 o držaní psov na území
mesta Brezová pod Bradlom, ktoré bolo
prijaté dňa 29. 4. 2004 sa protestu vyhovelo v plnom rozsahu. MsZ poverilo primátorku mesta zabezpečiť vypracovanie a
predloženie nového VZN o držaní psov na
území mesta na najbližšie rokovanie MsZ,
je potrebné vypracovať nové VZN o držaní
psov na území mesta a predložiť na najbližšie rokovanie MsZ,
- zverenie majetku komunálne vozidlo
MERCEDES Atego s nadstavbou FAUN
Rotopress, VIN: WDB9505311K503606,
dátum obstarania 18.6.2013, obstarávacia
cena 35.383 € do správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová
pod Bradlom ku dňu 27.6.2013,
- predloženie žiadosti o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy číslo V. PHZZ 2013 za účelom
realizácie projektu „Podpora odbornej
prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia,
majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému
podľa § 2 písm. a) zákona č. 526/2010 Z.
z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“.
Financovanie projektu 5 %, t. j. 75,- eur

z 1500,- eur, celkových oprávnených výdavkov,
- predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v rámci výzvy
číslo VI. PHZZ 2013 za účelom realizácie
projektu „Podpora zlepšenia materiálnotechnického zabezpečenia a činností pri
záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektov pôsobiacich pri
záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného
záchranného systému podľa § 2 písm. b)
zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“. Financovanie projektu
5 % t. j. 500,- eur z 10 000,- eur, celkových
oprávnených výdavkov na projekt.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu o stave vymáhania pohľadávok k 31.5.2013,
- plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2013,
- informáciu o činnosti MsR za obdobie
od 25.4.2013 do 27.6.2013,
- správu o činnosti Mestského hasičského zboru Brezová pod Bradlom za r. 2012,
ktorú predložil veliteľ MHZ p. Dušan Michalička,
- správu o činnosti Mestskej polície
Brezová pod Bradlom za rok 2012, ktorú
predložil náčelník mestskej polície Maroš
Sadák.
Primátorka mesta vyzdvihla spoluprácu mestskej polície so štátnou políciou a
informovala, že sa zúčastnila na stretnutí,
ktoré každoročne zvoláva prednostka Obvodného úradu Nové Mesto nad Váhom i
za účasti zástupcov OR PZ, kde bolo naše
oddelenie PZ vyhodnotené ako najúspešnejšie v rámci okresov Myjava a Nové
Mesto nad Váhom a aj vďaka dobrej spolupráci s MsP majú najvyššiu objasnenosť.
Terézia Malková

Harmonogram zasadnutí a program MsZ na II. polrok 2013
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú rokovania mestského
zastupiteľstva zásadne verejné. Harmonogram zasadnutí a program na príslušný polrok schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Navrhovaný program spolu s pozvánkou býva
zverejnený najneskôr 3 dni pred zasadaním
MsZ na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta www.brezova.sk. Občania majú
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možnosť vystúpiť na rokovaní MsZ v bode
č. 3 Pripomienky a námety obyvateľov.
• 26. september 2013
Otvorenie,
schválenie
rokovacieho
programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
Pripomienky a námety obyvateľov
Správa o plnení uznesení MsZ
Správa o činnosti MsR za obdobie
Informácia o plnení rozpočtu mesta za
I. polrok 2013, monitorovacia správa k
programovému rozpočtu k 30. 6. 2013
II. zmena rozpočtu na rok 2013
Prevod nehnuteľností
Informácia o činnosti ZŠ
šk. rok
2012/2013, zameranie v šk. roku
2013/2014
Informácia o činnosti ZUŠ šk.
rok 2012/2013, zameranie v šk. roku
2013/2014
Informácia o činnosti Centra voľného
času
Informácia o odpadovom hospodárstve
za rok 2013
Informácia o príprave územného plánu
mesta Brezová pod Bradlom
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver
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MESTSKÝ ÚRAD
Zaspomínať si na začiatok
prázdnin nie je nikdy neskoro
Prázdniny máme síce už vo svojej druhej
polovici, zaspomínať si na ich začiatok však
nie je nikdy neskoro. Teplé letné počasie,

• 12. december 2013
Otvorenie,
schválenie
rokovacieho
programu
Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľky, overovateľov zápisnice
Pripomienky a námety obyvateľov
Správa o plnení uznesení MsZ
Správa o činnosti MsR za obdobie
Návrh plánu kontrolnej činnosti na
I. polrok 2014
Prevod nehnuteľností
Návrh
kultúrno-spoločenských
a
športových podujatí na rok 2014
Plnenie rozpočtu k 30. 9. 2013
Schválenie výšky nájmu spoločnosti
Mestské lesy, s. r. o. so sídlom Cesta SNP
245/2, Brezová pod Bradlom na rok 2014
Schválenie výšky nájmu pre Poľovnícke
združenie Klenová Brezová pod Bradlom
na rok 2014
Návrh VZN - daň z nehnuteľností na rok
2014
Návrh rozpočtu Mesta Brezová pod
Bradlom na rok 2014
Harmonogram zasadnutí a program MsZ
na I. polrok 2014
Rôzne
Interpelácie poslancov
Záver
Harmonogram zasadnutí a program
MsZ na II. polrok 2013 je orientačný,
bude aktualizovaný podľa potreby. MsZ
odporúča predsedom komisií mestského
zastupiteľstva tento zapracovať do plánov
zasadnutí a činnosti zriadených komisií pri
MsZ.
Terézia Malková

•
Jeden z najznámejších dobrodružných románov francúzskeho spisovateľa Julesa Verna
Dva roky prázdnin hovorí o osem až štrnásťročných deťoch, ktoré sa tešili na dva mesiace
prázdnin strávených na mori. No ako hovorí
už názov knihy, z plánovaných dvoch mesiacov stanú sa dva roky prázdnin. Takúto neobyčajnú cestu plnú dobrodružstiev môžete
zažiť i vy deti, avšak iba
ak siahnete po tomto
románe. Veríme, že tie
skutočné nezabudnuteľné zážitky máte už z časti za sebou a mnohé vás
ešte len čakajú.
Odštartovať
tohtoročné letné prázdniny
sa nám podarilo i vďaka
podpore a pomoci Cofely a. s., COOP Jednota
a. s., Duval - Dušan Valihora, Hračky - papier
Jana Slezáková, KVETY
Andrea Ďurišová - Číková, ODEVY - TEXTIL
AP Alena Petrušová,
MicroStep CDM s. r.
o., Ján Poliak - občerstvenie, zamestnancom
Technických
služieb
Brezová pod Bradlom,
Mestskému a dobrovoľnému hasičskému zboru
Brezová pod Bradlom,
Centru voľného času
Brezová pod Bradlom,
všetkým dobrovoľníkom
a zamestnancom mestského úradu. Ďakujeme.
Gabriela Plačková

PROJEKT

„Náučný chodník Bradlo“

rôzne atrakcie, súťaže a hlavne dobrá nálada
sa 31. júna 2013 v odpoludňajších hodinách
niesla celým námestím. Veď nebolo sa čomu
čudovať. Koniec školského roku a začiatok
prázdnin bol konečne TU.

V súlade s Operačným programom
cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 2013 vyhlásili v septembri 2012 partneri
projektu Region Bílé Karpaty a Trenčiansky
samosprávny kraj 9. výzvu v oblasti podpory - 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.
Cieľom výzvy bolo podporiť aktivity na
rozvoj drobnej cezhraničnej infraštruktúry
cestovného ruchu.
Keďže nám Bradlo a Mohyla gen. M. R.
Štefánika nie sú ľahostajné, rozhodli sme
sa, že vynaložíme všetko preto, aby sme ich
spravili ešte príťažlivejšími, čo v konečnej
miere zvýši návštevnosť a spokojnosť turistov.
PROJEKT „Náučný chodník Bradlo“,
myšlienka, ktorú sme preniesli do žiadosti

strana č. 4
o financovanie projektu, jeho schválenia
a veríme, že i do jeho úspešnej realizácie
a oficiálneho otvorenia. Do vybudovania
tejto drobnej cezhraničnej infraštruktúry
cestovného ruchu sme sa zapojili s part-

nerskou obcou Nová Lhota, s ktorou
i v súčasnosti realizujeme aktivity v rámci
projektu „Za poznáním přírody“.
Trasa Náučného chodníka Bradlo bude
viesť od autobusového nástupišťa po
Štefánikovej magistrále - červenej značenej
turistickej trase. Náučný chodník svojimi informačnými tabuľami doplní program trasy a podporí jej vyvrcholenie na
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architekt Dušan S. Jurkovič a samozrejme Mohyla gen. M. R. Štefánika. Priamo
pri mohyle na Bradle bude umiestnená
informačná tabuľa s popísaným panoramatickým výhľadom na všetky svetové
strany.
V rámci projektu je naplánovaná aj výmena mobiliáru v cieli náučného chodníka pri mohyle. Túto časť
projektu sa nám podarilo
už zrealizovať a návštevníci
môžu využiť na odpočinok
nové lavičky. Potrebné sú
však ešte drobné terénne
úpravy.
Súčasťou projektu je taktiež
spracovanie informačného
letáka o náučnom chodníku,
ktorý bude distribuovaný do
obcí a miest regiónu Veľká
Javorina – Bradlo, inštitúcií
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja, školských zariadení a turistických
informačných kancelárií.
Projekt Náučný chodník Bradlo podporuje poznávaciu turistiku a aktívne trávenie voľného času obyvateľov regiónu Veľká
Javorina - Bradlo, a tým zlepšuje ich kvalitu trávenia voľného času a celkové životné
podmienky. Podporuje ich v aktívnom

ju majú možnosť spoznať z inej strany a
viac si uvedomiť jej kvality a potenciál. Pre
spoločný región Veľká Javorina – Bradlo,
ako oblasť s veľkým turistickým potenciálom, najmä v oblasti mäkkého cestovného ruchu (agroturistika, pešia turistika, cykloturistika, ...) je Náučný chodník
Bradlo novou službou zvyšujúcou jeho
atraktivitu pre návštevníkov, ktorí dostanú
zaujímavé a komplexné informácie súvisiace s Brezovou bez obmedzenia otváracími hodinami, turistickou sezónou,
alebo počasím.
Trasa nie je náročná, preto je určená
všetkým vekovým kategóriám. Poslúži
školám na vzdelávanie sa priamo v prírode,
rodinám na vychádzky s deťmi, ale hlavne
všetkým, ktorí milujú prírodu a chcú
spraviť niečo pre svoje zdravie.
Oficiálne otvorenie Náučného chodníka
Bradlo je naplánované v septembri 2013.
Všetkých návštevníkov prosíme o
trpezlivosť a pochopenie pri umiestňovaní
informačných tabúľ a budovaní oddychových zón. O realizácii projektu a otvorení
Náučného chodníka Bradlo vás budeme
priebežne informovať.
Gabriela Plačková
Dominika Sabaková

Rekonštrukcia miestnych
komunikácií
Mesto Brezová pod Bradlom realizovalo
v mesiaci júl rekonštrukčné práce na miestnych komunikáciách prostredníctvom firmy
Lesné a vodné stavby s.r.o. Nitra. Nový asfaltový povrch sa dával na Budovateľskej ulici,
Ulici J.M.Hurbana a na ulici Odbojárov. Tie-

Bradle. Hlavné témy náučného chodníka
budú mesto Brezová pod Bradlom, Podbradliansko-podjavorinský kraj, okolitá
príroda, život a dielo gen. M. R. Štefánika,

spoznávaní svojho okolia, regiónu, jeho
histórie, ale najmä prírodnej krásy. Zvyšuje
ich povedomie a súdržnosť s krajinou,
ktorá je ich životným prostredím a takto

to práce boli financované z rozpočtu mesta
v rámci schválených investičných akcií na
rok 2013.
Denisa Zuščíková
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IV. aktivitou – týždenným pobytom
v Misijnom stredisku ECAV Matejková
v Brezovej pod Bradlom sme ukončili
cezhraničný mikroprojekt KAMARÁDI
Pohořelice-Brezová pod Bradlom.

program bol vedený formou workshopov. Z našej strany to boli ľudové tance (jednokročka, širiakový...), zo strany partnerov to bol hip-hop a niekoľko
streetových štýlov.
Pred Veľkou nocou 2013 sme sa opäť
my vybrali za kamarátmi do SVČ v Pohořeliciach, kde sme už išli s veľkou
radosťou, pretože sme sa dobre poznali. Táto tretia aktivita projektu si kládla
za cieľ zlepšiť komunikačné schopnosti

Keď sme v septembri 2012 išli na prvú
aktivitu, ekologický program Niva Jihlavy, boli sme plní očakávania. Nevedeli
sme kto a čo nás čaká. Po predstavení
sa, chutnom obede a vysvetlení základných pravidiel „vodáctva“ sme nasadli
do gumových dvojčlnov a pustili sa veslovať po 11 km trase. Cestou sme pozorovali svet rieky z vodnej hladiny. Večer
nás čakal adaptačný program v Středisku
volného času (SVČ) na Tyršovke, ktorý
pokračoval i druhý deň dopoludnia. Tak
sa začínalo rozvíjať naše kamarátstvo.
V novembri 2012 sme našich nových
kamarátov vítali v našom Centre voľného času (CVČ) v Brezovej pod Bradlom
na druhej aktivite, ktorá bola zameraná na street dance (tanec). Dvojdňový

násťročných účastníkov projektu, ktoré
budú ďalej uplatňovať vo svojom živote.
Tento cieľ splnili či už v zoznamovacích
aktivitách, tak aj v geocatchingu, v kasíne, stavaním a vztýčením vlajky, žonglovacích hrách... Skrátka prežili sme dva
dni plné zaujímavých hier a aktivít.
Ani sme sa nenazdali, školský rok
ubehol ako voda, a už tu bol 20.jún
2013, kedy sme začínali týždenný pobyt v Matejkovej. Ako prvé do tábora
dorazili deti (20-násťročných), 2 pedagogičky a 1 dobrovoľník z Brezovej pod
Bradlom. Po ubytovaní v chatkách a vybalení už netrpezlivo vykúkali, kedy sa
objaví autobus z Pohořelíc, ktorý priviezol 20 detí, 3 pedagógov, 3 metodikov z
predchádzajúcich aktivít, 1 zdravotníč-

ŠKOLSTVO

„KAMARÁDI“
UKONČILI SVOJU PÚŤ

Prehľad prázdnin a voľných dní v školskom roku 2013/2014
Názov

Posledný deň vyučovania

Voľno

Začiatok vyučovania

Jesenné prázdniny

29. 10. 2013 utorok

30. 10. – 3. 11. 2013

4. 11. 2013 pondelok

Vianočné prázdniny

20. 12. 2013 piatok

21. 12. 2013 – 7. 1. 2014

8. 1. 2014 streda

Polročné prázdniny

31. 1. 2014 piatok

3. 2. 2014 pondelok

4. 2. 2014 utorok

Jarné prázdniny

15. 2. 2014 piatok

16. 2. – 23. 2. 2014

24. 2. 2014 pondelok

Veľkonočné prázdniny

16. 4. 2014 streda

17. 4. – 22. 4. 2014

23 .4. 2014 streda

Sviatok práce

30. 4. 2014 streda

1. 5. 2014 štvrtok

2. 5. 2014 piatok

Deň víťazstva nad fašizmom

7. 5. 2014 streda

8. 5. 2014 štvrtok

9. 5. 2014 piatok

Letné prázdniny

27. 6. 2014 piatok

28. 6. – 1.9.2014

2. 9. 2014 utorok

ku a 1 hlavnú projektovú manažérku.
Prišiel s nimi aj dobrovoľník Európskej
dobrovoľnej služby (EDS) Geoffrey Jollivet z Francúzska, ktorý si získal srdcia mnohých detí. To bolo radosti, keď
pristáli. Nechýbali ani vrúcne objatia.
Postupne sa pozapĺňali všetky chatky
česko-slovenskými deťmi.
Dnes, s odstupom času, už máme len
fotografie, tričká a krásne spomienky
na plnohodnotne prežitý týždeň plný
hier (baseball, frisbee, trifidy,
galéria, parazity, golf, nočnú hru...), ale aj workshopov
(výtvarný, tanečný, športový), celodenného výletu, diskotéky, táboráku a krásnych
zážitkov.
To kamarátstvo, ktoré bolo
poslaním tohto projektu, sa
medzi deťmi, ale aj pedagógmi tak upevnilo, že keď prišla
streda 26. júna 2013, ostali
sme smutní, pretože ako povedal vedúci Toník: „Nesnášim loučení“. A veru bolo to
pre nás všetkých ťažké. Mnohým z nás vypadli i slzičky.
Sľúbili sme si však, že ešte
sa pokúsime o vypracovanie
dvoch projektov, ktoré ak
budú úspešné, naše kamarátstvo opäť spoja.
Nasledovalo už len dlhé mávanie, kým
sa nám autobus nestratil za zákrutou
z dohľadu.
Zuzana Hrajnohová

MESTSKÁ KNIŽNICA
Nevieš, čo s voľným časom cez prázdniny?
Príď k nám a zaži

LETO
V KNIŽNICI
Mestská knižnica Brezová pod Bradlom si
pre Vás pripravila na leto zábavné, kreatívne
ale i vzdelávacie aktivity.
Spoločne sa v knižnici zahráme, niečo pekné si prečítame, vyrobíme, nakreslíme a budeme riešiť hádanky, testy a kvízy.
06. 08. 2013 Hádajme spolu
13. 08. 2013 Staré grécke báje a povesti čítanie, hry, pexeso
20. 08. 2013 Šachový turnaj
Tešíme sa na Vás v čase od 9:00 do 12:00

Nové knihy:

• Feldeková, Oľga: Kým som šťastný. 1.
vyd. Bratislava, Ikar 2013. 246 s.
Autorka nám prirodzeným rozprávačským
talentom odkryje historicky starý svet a ukáže nám, čo všetko tvorí súčasť cítenia moderného človeka. Treba siahnúť po knihe, ktorej
príbeh poteší čitateľa nielen tým, že je zložený z množstva krásnych minipríbehov, ale aj
prekvapujúcim rozuzlením.
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• Keleová-Vasilková, Táňa: Liek na smútok. 1. vyd. Bratislava, Ikar 2013. 229 s.
V najnovšej knihe od známej autorky sa
rozvíja príbeh osudu manželky, matky, gynekologičky, ktorá stráca všetko vrátane zmyslu
života. Je to príbeh nielen plný bolesti, smútku a samoty, ale aj lásky, prekvapení, ktorými
nás život občas zaskočí.
• Lasicová, Hana: Slúžka. 1. vyd. Bratislava, Evitapress 2013. 231 s.
Nová kniha mladej autorky nás vracia ku
koreňom, ktorý je v dnešnej dobe prudko
moderný.
Dej je inšpirovaný spomienkami na príbeh
slúžky, ktorá sa neskôr stala pestúnkou známych sestier Vašáryových.
• Radičová, Iveta: Krajina hrubých čiar.
1. vyd. Bratislava, Ikar 2013. 173 s.
Bývalá premiérka Iveta Radičová sa v rozhovore s novinárkou Ľubou Lesnou zhovára
o stave demokracie na Slovensku. Vo svojich
analýzach sa predstavuje ako politička svetového formátu.

PRECHÁDZKA STAROU BREZOVOU

5) Koniec Horného radu

VÝPOŽIČNÉ HODINY

a začiatok Rínku

MESTSKEJ KNIŽNICE
BREZOVÁ POD BRADLOM

Na fotografii a) vidíme budovu evanjelickej školy postavenú v roku 1859. Budova stojí

AUGUST
Pondelok: 9,00 - 12,00 h. 12,30 – 16,00 h.
Utorok: 9,00 - 12,00 h. 12,30 - 16,00 h.
Streda:
9,00 – 12,00 h. 12,30 – 16,00 h.
Štvrtok: 9,00 - 12,00 h. 12,30 - 16,00 h.
Piatok:
9,00 - 12,00 h. 12,30 - 16,00 h.
Sobota: ZATVORENÉ

NÁZORY OBČANOV

Vývoz komunálneho odpadu
Prednedávnom som obdržal informáciu,
že súčasné smetisko komunálneho odpadu
pod Bradlom má kapacitu na jeden, max. dva
roky. V dôsledku tejto skutočnosti riaditeľ TS
podal mestu minulý rok návrh na rozšírenie
tohto smetiska tak, že by slúžilo mestu ďalších 15 rokov.
Preto som na MsZ v júni mal otázku, prečo tento návrh mesto neakceptovalo. Dostal

som odpoveď, že mesto zvažovalo tento návrh a na základe analýzy ho neakceptovalo.
Pre mesto vraj bude výhodnejšie vyvážať odpad na externú skládku.

PHM
Olej
Osádka Amotriz KTO
Zv. Auto Zv. Auto Zv. Auto Zv. Auto osádka

KTO_PHM

A

6789,12

166,67

294,67

B

8189,12

220

22464

704

C

2677

50

22464

200

166,67

294,67

D

1273

50

22464

200
166,67

294,67

E

200

22464

624

F
A – Vývoz a uskladnenie starou technikou na našej skládke
B – Vývoz našou starou technikou a uskladnené na externej skládke
C – Vývoz našou novou technikou uskladnené na našej skládke
D – Vývoz našou novou technikou uskladnené na externej skládke
E – Brantner na našej skládke
F – Brantner na externej skládke

na rohu Ul. J. M. Hurbana a Piešťanskej ul.
dodnes, i keď znehodnotená necitlivou prestavbou v rokoch minulého režimu. Za povšimnutie stoja v krojoch oblečení ľudia na
Rínku.
Fotografia b) ukazuje
juhovýchodnú časť brezovského Rínku (dnes
Nám. Gen. M. R. Štefánika). Z fotky vidno, že
Fortna (dnes Piešťanská ul.) pôvodne viedla
až okolo cirkevného
hostinca stojaceho vedľa spomínanej evanjelickej školy. Jej dnešný
južnejšie
posunutý
začiatok vznikol po
zbúraní hostinca. Obe
fotky pochádzajú zo
začiatku 20. storočia.
Matúš Valihora

Pretože odpoveď som považoval za nepresvedčivú, požiadal som v zmysle zák. č.
211/2000, aby mi bola poskytnutá analýza výhodnosti, či nevýhodnosti tohto zámeru, teda
náklady spojené s rozšírením daného smetisKTO
Naša skl. Skládka Doprava Brant- spolu
Na 1t
ka v prepočte za 1 rok v
amortiz osádka
Hrašné Hrašné ner
porovnaní s vývozom na
52
2080
32670,45 29,70 € za rok
externé smetisko. Ďalej,
aký to bude mať dosah na
4356
1400
76537,12 69,58 € za rok
platby občanov za vývoz
52
2080
27984,33 25,44 € za rok
komunálneho odpadu.
4356
932
68479
62,25 € za rok
Písomnú
odpoveď
som obdržal, ale neúplnú
52
2080
32812 35405,33 32,19 € za rok
v podobe tabuľky, ktorú
4356
36764 80324
73,02 € za rok
prikladám. Natíska sa
Z uvedeného vyplýva, že ak budeme komunálny odpad vyvážať našou tech- otázka, prečo v minunikou na vlastnú skládku, zaplatíme za 1t komunálneho odpadu 25,44 € roč- losti, pokiaľ to európska
ne. Ak budeme vyvážať našou technikou na externú skládku, zaplatíme za legislatíva umožňovala,
1t komunálneho odpadu 25,44 € ročne. Ceny sú počítané podľa cenníkov za sa mesto nepustilo do
súčasnej
uskladnenie pre rok 2013. V súčasnom období nie je povolená výstavba nových rozširovania
skládky.
regionálnych skládok. Smernica EU to nepovoľuje.
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Čitateľ nech si urobí názor o riešení tohto
problému. Mesto vyváža ročne okolo 1050
ton odpadu. Do budúcich rokov je predpoklad, že na externých skládkach sa poplatky
za uskladnenie komunálneho odpadu budú
zvyšovať. Domnievam sa, že mesto volilo pohodlnejšie riešenie, teda riešenie bez ďalších
starostí.
Jozef Ďuriš

Oprava
V predošlom čísle Noviniek v článku „Výchove mladých talentov sa venoval s nadšením“ znela veta „Najradšej spomína na spoluprácu rodičov Štefana Reptu a nebohého
pána Krutého“, správne malo byť uvedené Samuela Krutého. Ďalej bolo uvedené, že Vladimír Škápik zabehol ako 15-ročný 200 m za
21,3 s. Správne malo byť za 23,1 s. Ján Krutý
a P. Sládek zabehli ako 15-roční 60 m za 6,88
s. Správne malo byť za 6,8 s.
Vo vete, kde sa pochvalne vyjadril o bývalej riaditeľke ZŠ Janke Hanúskovej, malo byť
uvedené Danke Hanúskovej.
Čitateľom sa ospravedlňujem za chybne
uvedené údaje.
Jozef Ďuriš
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory
ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko
redakcie. Svoje názory, postrehy a komentáre
posielajte elektronickou poštou na adresu:
mesto@brezova.sk.
Upozorňujeme prispievateľov do tejto rubriky,
že redakčná rada sa rozhodla neuverejňovať
články neaktuálne a články, ktoré nesúvisia
priamo s dianím v našom meste.

INZERCIA

Profesionálny čistiaci servis KOSTKA ponúka hĺbkové tepovanie:
- koberce
- sedačky
- interiéry áut.
U VÁS DOMA I CEZ VÍKEND
•
Hľadáme do prenájmu 2-izbový
byt v Brezovej.
Tel. kontakt: 0907 602 430.
•
Dlhodobo dám do prenájmu 2- izbový byt v Brezovej.
Tel. kontakt: 0908 325 599.
•
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KALENDÁRIUM
Halabrín Vladimír – právnik, diplomat
(nar. 5. 5. 1913 na Brezovej, zomrel 16. 8.
1993 v Prahe – 20. výr. úmrtia). Vyštudoval právo na Právnickej fakulte v Bratislave,
kariéra právnika alebo advokáta mu nebola
súdená. Po smrti otca sa vrátil v r. 1937 na
Brezovú a až do r. 1940 viedol otcov obchod so zmiešaným tovarom. Táto práca ho
neuspokojovala, odišiel do ružomberskej
celulózky, krátko potom až do leta 1945
pracoval na ústrednom riaditeľstve Handlovských uhoľných baní v Bratislave. Počas tohto bratislavského pobytu sa aktívne
zapojil do ilegálneho občianskeho odboja.
Po vypuknutí povstania odišiel do Banskej
Bystrice. Ďalšia jeho profesionálna kariéra
bola spojená s československým ministerstvom zahraničných vecí. Vo funkcii konzula pôsobil v Záhrebe. Sľubne sa začínajúca kariéra profesionálneho diplomata
trvala len do prevratu roku 1948. Bol odvolaný zo svojej funkcie po komunistickom
prevrate vo februári 1948. Potom pracoval
ako skladník v Slovenskom kníhkupectve v
Prahe. K jeho ľudskej a celoživotnej rehabilitácii na Slovensku prišlo v roku 1994, keď
mu pri príležitosti SNP udelilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Pamätný
list za aktívnu účasť v boji proti fašizmu a
za národné oslobodenie.
Jurkovič Dušan – architekt (nar.
23. 8. 1868 na Turej Lúke – 145. výr. nar.,
zomrel 21. 12. 1947 v Bratislave). Po vzniku Československej republiky pracoval ako
vládny komisár pre zachovanie umeleckých
pamiatok na Slovensku. Od roku 1922 bol
samostatným architektom v Bratislave a v
Prahe. Prvým dielom D. Jurkoviča na Slovensku bol Spolkový dom v Skalici (19041905), v ktorom sa prelínali ľudové inšpirácie s princípmi súčasnej, najmä anglickej
architektúry. Zúčastnil sa aj rekonštrukcie hradov a zámkov ( Bratislavský hrad
a Zvolenský zámok). Najvýznamnejšie sa
presadil v návrhoch na pomníky, pamätníky a cintoríny. V západnej Halíči vytvoril
okolo tridsať cintorínov, ktoré osadil do
prírody v blízkosti bojísk. Po návrate na
Slovensko v roku 1918 sa stal v oblasti architektúry vedúcou osobnosťou. Od roku
1921 bol predsedom Umeleckej besedy. D.
Jurkovič navrhol aj pamätníky významných osobností, napr. Jána Kollára, Pavla
Országha Hviezdoslava, B. Bjorsena, Svetozára Hurbana Vajanského. Jeho najslávnejším a najvýznamnejším dielom je Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle.
Výstavbu bradlianskej Mohyly pripravoval
v rokoch 1919-1926 a budoval ju do roku
1928. Uplatnil tu cit a zmysel pre krajinné
prostredie, materiál a monumentálnu formu. Mierne skosený štvorcový blok mohyly
osadil na guľovú úseč pravidelného pahorku, architektonicky spevnil rohy a zdôraznil centrum. Takto zvolená kompozícia
v symbióze s krajinou patrí k najkrajším

pamätníkom v strednej Európe. Venoval sa
aj bytovej výstavbe, predovšetkým v Bratislave a v Martine. Projektoval aj budovu
stanice lanovej dráhy z Tatranskej Lomnice
na Lomnický štít (1937-1938). Navrhol aj
mauzóleum na pamäť bitky pri Stalingrade, pomník pre Lidice a kamennú apoteózu
SNP. Svoje skúsenosti a poznatky Jurkovič
aj publikoval. Roku 1933 bol vyznamenaný
Veľkou Katzovou cenou Českej akadémie
vied a umení za Bradlo. Roku 1938 mu bol
udelený titul doktor honoris causa Univerzity Komenského a v roku 1946 titul Národný umelec.
Krman Daniel – evanjelický farár, učiteľ
(nar. 30. 8. 1663 v Omšení pri Trenčianskych
Tepliciach - 350. výr. nar., zomrel 23. 9. 1740
v Bratislave). Najprv pôsobil ako rektor v
Ilave, potom v Mošovciach, na Turej Lúke a
od roku 1690 na Myjave. Tu pracoval v búrlivých časoch prenasledovania evanjelikov
pre posilnenie cirkevného života. Roku 1697
tam položil základy nového chrámu, za čo ho
čachtický pán Erdódy prenasledoval a väznil.
Na Brezovej pôsobil krátko roku 1706 ako superintendant. Bol vzdelaným spisovateľom,
písal po latinsky a v biblickej češtine.
Krman Ján – spisovateľ, učiteľ a evanjelický farár (nar. okolo roku 1630 v Hlohovci, zomrel 28. 8. 1663 na Bukovci – 350. výr.
úmrtia). Pochádzal z významnej evanjelickej
rodiny, jeho otec Ján Krman bol farárom v
Drietome, obaja bratia Samuel a Daniel boli
známi evanjelickí kňazi a učitelia. Všetci traja
sa venovali barokovej náboženskej a latinskej
svetskej príležitostnej poézii. Na Brezovej
pôsobil 3 roky ako evanjelický farár v rokoch
1656-1658.
Krutý Štefan (mladší) - bankový úradník
(nar. 17. 8. 1898 na Brezovej – 115. výr. nar.,
zomrel v júli 1974 vo Zvolene). V roku 1928
bol menovaný za riaditeľa Tatrabanky vo
Zvolene. Rozbitie Československej republiky
roku 1939 niesol Š. Krutý ťažko, rozkol medzi
Slovákmi a Čechmi vnímal ako zradu na svojom česko-slovenskom presvedčení a rovnako
sa ho dotkol aj osobne (manželka bola českej
národnosti), riaditeľské miesto musel opustiť,
preradili ho na malú filiálku do Senice. Počas
vojny sa v Senici stýkal s časťou inteligencie
odmietajúcej nedemokratický slovenský štát,
spolu s nimi podporoval najmä finančne utečencov a partizánov. Po vojne ho preložili do
centrály Tatrabanky v Bratislave, na vlastnú
žiadosť odišiel na riaditeľskú funkciu banky
opäť do Zvolena. Po komunistickom prevrate
roku 1948 ho z funkcie riaditeľa banky zosadili. Nasledovala postupná pracovná degradácia, preraďovanie na podradné práce. Š.
Krutý mal silne vyvinutý lokálny patriotizmus k rodnej Brezovej, bol čestným a priamym človekom.
Nemec Emil – notár, odbojár (nar.
13. 8. 1903 v Krupine – 110. výr. nar., zomrel
v Krupine, dátum neznámy). Na Brezovej sa
jeho pracovný pobyt spája s funkciou vedúceho notára od 17. 11. 1937. Po rozbití republiky a vytvorení slovenského štátu sa začlenil
do miestneho domáceho protifašistického
odboja. Od roku 1940 participoval na ďalšej
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významnej činnosti odbojovej skupiny, t.j. na
organizovaní a podpore útekov českých vlastencov cez Brezovú do Fegymesu (Pusté Uľany), kde za pomoci miestnych spojok (farára
J. Michálka a dcéry Š. Kopeckého, pôvodom
Brezovanov) prekračovali hranice do Maďarska. Ako notár vystavoval falošné doklady.
Roku 1941 sa E. Nemec osobnou obhajobou
pred Okresným úradom na Myjave zasadil
o záchranu brezovských učiteľov Kostelného, Fajnora a Kubačku pred preložením do
iných miest. V odbojovej práci spolupracoval
s príslušníkmi brezovskej žandárskej stanice
F. Michalinom a A. Iždinským. Po vytvorení
revolučného národného výboru na Brezovej
sa stal jeho členom. Po vyhlásení SNP ostal
na Brezovej a naďalej spolupracoval s partizánmi. Za jeho ilegálnu činnosť ho gestapo
dvakrát zatklo. Po vojne žil v Krupine.
Alžbeta Fedorová

Za Gitkou Ilenčíkovou
23. 7. 2013 nás náhle opustila vo veku 65
rokov naša bývalá občianka, prvá vedúca
Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom
pani Margita Antónia
Ilenčíková. V brezovskej knižnici pracovala
od roku 1967, jej zásluhou bola knižnica sprofesionalizovaná, položila základy knihovníckej
činnosti. S veľkým elánom pripravovala rôzne
kultúrno-spoločenské
podujatia, z ktorých sme čerpali ešte dlho po
jej odchode. V roku 1977 odišla z knižnice,
aby mohla pokračovať v knihovníckej práci
v Záhorskom múzeu v Skalici, kde pôsobila
až do svojich posledných dní.
Vďaka Ti, Gitka, za Tvoju profesionalitu
i ľudskosť, ktorou si obohacovala všetkých,
s ktorými si prichádzala do kontaktu. Česť
Tvojej pamiatke!
A. Fedorová

CIRKEVNÉ OZNAMY

Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo
Pod týmto názvom sa konal 5. júla
2013 v brezovskom Evanjelickom a. v.
chráme Božom program duchovného
slova a hudby pri príležitosti 1150.
výročia príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie.
Podujatie pripravila ECAV na Slovensku, Cirkevný zbor ECAV Brezová pod
Bradlom, v spolupráci s Českobratskou
cirkvou evanjelickou v ČR, Sliezskou
evanjelickou cirkvou a.v., ECAV v ČR

POĎAKOVANIE

Neplačte, že som odišiel,
len pokoj mi prajte,
a v srdci spomienku
si na mňa zachovajte.
Úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí dňa
9. júla 2013 odprevadili na poslednej ceste
nášho príbuzného Jozefa Odlera, ktorý nás
navždy opustil dňa 6. júla 2013 vo veku 82
rokov. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pani
Vierke Dobrovodskej, speváckemu zboru
a pohrebnej službe Eckert. Naše poďakovanie
patrí tiež kolektívu doliečovacieho oddelenia
a NsP Myjava za starostlivosť a opateru v poslednom období jeho života.
rodina Šubová

a Ekumenickou radou cirkví v SR. Slávnostného programu sa zúčastnil prezident SR I. Gašparovič, predstavitelia
cirkví v SR ako aj mnohí vzácni hostia
zo Slovenska a Čiech.
Rozdelený bol do štyroch blokov: 1.
Vlasť a jej vodcovia, 2. Na počiatku
bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha, 3.
Pokoj medzi ľuďmi a národmi sveta, 4.
Požehnanie na cestu. Na úvod zaspievali spevokoly domáceho cirkevného zboru spoločne pieseň od Kristíny
Royovej: Slovensko moje, otčina moja.
V programe vystúpili spevácke zbory
zo Slovenska i Čiech, komorný sláčikový orchester aj sólisti, recitovali A.Swan
a J. Sarvaš, na organe hrala A. Predmerská - Zúriková. Prítomným sa prihovoril prezident SR I. Gašparovič, generálny biskup ECAV na Slovensku M. Klátik
a synodný senior Českobratskej cirkvi
evanjelickej J. Ruml.
Po ukončení programu sa konala krátka spomienka pri pamätníku Majstra
Jána Husa, kde si prítomní pripomenuli 598. výročie jeho upálenia. Zvesťou slova Božieho poslúžil zástupca synodného seniora Českobratskej cirkvi
evanjelickej P. Kašpár a prihovorila sa
primátorka mesta E. Ušiaková.
V mene Evanjelického a.v. cirkevného zboru v Brezovej pod Bradlom srdečne ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri organizácii a zabezpečovaní
tohto podujatia.
S úprimným želaním Božieho pokoja
a požehnania
L. Lichancová,
J. Bôžiková, predsedníctvo CZ

SPOMÍNAME

Dňa 1. augusta 2013 sme si pripomenuli
10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
mama a stará mama Zuzana Kováčiná
a 11. júna 2013 uplynulo 36 rokov, čo nás
navždy opustil náš otec a starý otec Ján
Kováčiný.
S láskou a úctou spomína syn s manželkou,
dcéra s manželom a vnučky s rodinami.

Priskoro zhasla Tvoja sviečka života. Nám
zostali – bolesť, žiaľ a spomienky. Dňa 11. augusta 2013 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustil môj syn, brat, priateľ Ing. Miroslav
Babiar. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína mama, sestra s rodinou.


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci august:
Katarína Kovačechová, 91 rokov
Ján Batka, 89 rokov
Štefan Gabriž, 87 rokov
Anna Meszárošová, 87 rokov
Anna Ciranová, 85 rokov
Anna Dodrvová, 85 rokov
Alžbeta Adásková, 84 rokov
Božena Poláčková, 83 rokov
Anna Považancová, 83 rokov
Alžbeta Valášková, 83 rokov
Ľudmila Bôžiková, 82 rokov
Samuel Danko, 81 rokov
Miloslav Turček, 81 rokov
Anastázia Turčeková, 81 rokov
Ján Nosko, 75 rokov
Štefan Bachár, 70 rokov
Bystrík Fekete, 70 rokov
Ing. Ivan Mogoň, 70 rokov

Narodili sa:
3. 6. 2013 Melanie Adaeze Skoková
12. 6. 2013 Lea Juríčková
20. 6. 2013 Jakub Medveď
27. 6. 2013 Lucia Megová
5. 7. 2013 Matúš Foltýn

Manželstvo uzavreli:
29. 6. 2013
Ing. Michal Ciran, Soňa Bertoková

Zomreli:
5. 7. 2013 Štefan Šagát, 51 rokov
6. 7. 2 013 Jozef Odler, 82 rokov
Alena Slobodová
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