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DÔSTOJNÁ OSLAVA BREZOVSKÉHO JUBILEA
V zaplnenom Národnom dome Štefánikovom konala sa v piatok 19. októbra
2012 kultúrna akadémia na počesť 750.
výročia prvej písomnej zmienky o Brezovej. Pripravila ju Komisia cestovného
ruchu, kultúry a miestnych tradícií MsZ.
Takmer trojhodinový program, čerpajúci z miestnych duchovných a kultúrnych
zdrojov, zostavil a režíroval Peter Pavel

častí: Úvod, História, Tradície, Ocenenia
a Galaprogram. V prológu zaznelo Te
Deum v podaní učiteliek hudby ZUŠ Dušany Adamcovej (klavír), Anny Hašanovej
(violončelo) a Viery Petruchovej (flauta). Nasledovala báseň na slávu rodiska
v prednese A. Valihorovej, po ktorej
primátorka mesta

na mestskom úrade, na poslancov, budovateľov mesta, učiteľov, kňazov, kronikárov, odbojárov, folkloristov, divadelníkov,
športovcov či súčasných predsedov občianskych združení, spoločností a spolkov.
K spoluobčanom sa vyznala: „Posledné

Uhlík. Na scénickom stvárnení sa podieľali Hana Valová, Dominika Sabaková a
firma ELTIME z Poriadia. Celú slávnosť
excelentne moderovala Anna Valihorová.
Podujatie, familiárne pomenované „Od
srdca k srdcu“, bolo rozdelené do piatich

Eva Ušiaková privítala domácich i
hostí a vyznala sa
zo svojho vzťahu k rodisku. Spomínala
na zosnulých predkov, ale aj žijúcich rodákov a spoluobčanov, ktorí zanechali po
sebe nezmazateľnú stopu, tí najznámejší
až v slovenskom či československom kontexte. Nezabudla na svojich predchodcov

roky sú ovplyvnené problémami, ktoré ani
u nás nemáme jednoduché. Pre každodenný život ľudí sa však snažíme vytvárať čo
najlepšie podmienky. Naše mesto má potrebné zázemie na vzdelávanie, kultúru,
šport, zdravotné zabezpečenie, bezpečnosť občanov. Má možnosti na oddych,
rekreáciu či turistiku všetkých vekových
kategórií. Mnohé projekty rozvoja mesta
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sú rozpracované, chce to však aj zvýšenú
občiansku angažovanosť“. Potom vymenovala významné osobnosti slovenského
i zahraničného politického, vojenského a
verejného života, ktoré Brezovú i Bradlo
za posledné dve desaťročia navštívili a
prispeli tak k ich propagácii... Programový

moderátorkou. Potom sa javiska zmocnil
náš mladý historik a súčasný kronikár
mesta Matúš Valihora. Moderným
spôsobom, s využitím audiovizuálnej
techniky, obozná-

patríme k miestam s najvyššou koncentráciou pamätníkov na štvorcový kilometer.

Je to chvályhodné, som však presvedčený,
že vzťah k minulosti preukážeme nielen
stavaním sôch, ale hlavne nosením odkazu predkov v hlavách a srdciach, aby sme
vedeli kto sme a kam kráčame“. Do jeho
zanieteného rozprávania organicky zapadol i „Príbeh jednej piesne“ v živom i
obrazovom vstupe pripravený Martinom

blok uzavrela pieseň M. Sch. Trnavského
Keby som bol vtáčkom v podaní sólistky
Boženy Vojtkovej a klaviristky D. Adamcovej.
Východiskom do historickej témy boli
slová zo Sládkovičovej poézie v prednese

mil prítomných s
dejinami rodiska
od najstarších čias
až k privilégiu oppida s trhovým
právom
(1709);
zdôraznil
slávne
roky
meruôsme,
problém vysťahovalectva, cestu k vzniku ČSR i boj v SNP
za jej obnovu. Spomenul osobnosti,
ktoré práve v tomto
prostredí vyrástli:
Štefan Fajnor, Dušan Jurkovič, Milan
Rastislav Štefánik,
Samuel
Osuský,
Štefan Osuský, Tomáš Tvarožek, Ján
Papánek, Ján Repta
a ďalší. Nezabudol
ani na desivý osud našich židovských spoluobčanov deportovaných do koncentračných táborov. Svoje rozprávanie ukončil
slovami: „O slávnej minulosti nášho mesta
svedčí i tá skutočnosť, že s viac než dvadsiatimi pomníkmi a pamätnými tabuľami
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Janštom, muzikantmi a moderátorkou.
Myšlienkový okruh uzavrela Brezovská
muzika s primášom Miroslavom Papánkom a dievčenská spevácka skupina FS
Brezová.
Témy domácich zvykov a obyčajov,
v príhovore „Duch mesta pred, potom
a dnes...“, sa zhostil P. Uhlík, ktorý ako
ochotník vystupoval v programe nacvičenom už k 700. výročiu Brezovej. Spolu

Vzápätí prebrali na scéne z rúk Mgr. Evy
Ušiakovej „Verejné ocenenie“ Mestom
Brezová pod Bradlom „za významný prínos k udržiavaniu a pestovaniu historických tradícií mesta“ Viera Dobrovodská,
PaedDr. Martin Janšto, Mgr. Jela Juríčková, Oľga Kovačičová-Húsková, Alžbeta
Michálková, Fedor Mikulčík, Mgr. Peter
Uhlík, Mgr. Anna Valihorová, in memoriam Mgr. Jaroslav Mikláš, in memoriam
Viera Mikulčíková; kolektívne ceny
prevzali Jana Bôžiková za mestskú
knižnicu, Vladimír
Húska,
dirigent
mužského spevokolu ECAV, Elena Li-

zová (choreografia M. Hanák, A. Hašanová), nasledoval koncert Brezovskej muziky
podľa výberu z folklórneho odkazu predkov
(M. Papánek, M. Janšto), potom zdvihli prítomných zo sedadiel výkony členov
FS Brezová nádherným predstavením Na
Brezovej pri muzike (vedenie E. Libiaková), aby vzápätí mužský zborový spevokol
ECAV zaspieval Starosloviensky otčenáš
a zmes brezovských ľudových piesní (dirigent V. Húska). Galapredstavenie nielen
symbolicky, ale v dobrej viere ukončila evanjelickým, katolíckym, pravoslávnym
spevokolom a ženským zborom Kapoše
- spoločne zaspievaná kresťanská pieseň
Slovensko moje, otčina moja (z pôvodiny
upravená J. Machajdíkom, J. Ratajom),
pod dirigentskou taktovkou V. Húsku.

s ním sa 750. výročia z účinkujúcich spred
päťdesiatich rokov dožili aj Oľga Kovačičová, Anna Juríčková, Alžbeta Rapáková
a Zuzana Haščáková. Rečník v skrátenej forme akcentoval brezovského génia
v miestnej tradícii náboženskej, školskej,
pracovno-podnikateľskej,
povstaleckej,
kollárovsko-slovanskej, česko-slovenskej,
hudobnej, divadelnej, folklórnej, nárečovej, športovej, turistickej, ale i v nových
či obnovených aktivitách po roku 1989.
Neodpustil si však poznámku, že i napriek v mnohom prajnej dobe, musíme v
oblasti tradicionalizmu zvádzať nerovný
boj s dobou, kedy „naše otcovské role zarastajú burinou modernizmu a mnohí sa
smejú muzeálnosti predkov“. Vyzval preto
k „ochrane vyšliapaných cestičiek našich
otcov“. Jeho rozprávanie ukončila Pieseň o
vlasti v podaní ženského spevokolu Kapoše, vedeného Vierou Dobrovodskou.

biaková, vedúca FS
Brezová, Jana Kazičková, riaditeľka ZUŠ, Miroslav
Papánek, predník
Brezovskej muziky
a Ivana Marková,
vedúca klubu pletenej cipky.
Kultúrny program, ktorý bol vrcholom
slávnostného večera, pozostával zo šiestich gradujúcich, charakterom a obsahom
rôznych, ale organicky prepojených častí.
Pričinila sa o to aj moderátorka A. Valihorová kontempláciou slov z lyrických textov
básnikov. Diváci postupne sledovali hudbu z klasických diel A. Corelliho, J. Klengela i M. Sch. Trnavského (D. Adamcová,
A. Hašanová, V. Petruchová, B. Vojtková),
v generačnej tanečno-speváckej kompozícii
vystúpili deti DFS Iskerka a dospelí FS Bre-

Keď primátorka mesta poďakovala účinkujúcim, moderátorke, zostavovateľovi
akadémie a tvorcom jej častí, zazneli tóny
brezovskej hymny Klenová, Klenová, ktorej
slová spontánne a v stoji zaspievala celá
sála. Epilóg ako sa patrí. Dlhý program
nikoho neunavil a na väčšine lúčiacich sa
bolo poznať, že ich atmosféra brezovského
ducha v Národnom dome Štefánikovom
oslovila a aj bohato naplnila. A o to sa práve organizátori večera, pripraveného k významným narodeninám mesta, usilovali.
Gabriela Plačková
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MESTSKÝ ÚRAD

Vážení občania,
dňa 12. októbra 2012 sa v našom meste
začala realizácia investičnej akcie „Revitalizácia Husovho parku“ financovaná z
fondov Európskj únie.
Cieľom revitalizácie Husovho parku
je jeho skultúrnenie, zvýšenie estetickej úrovne a vytvorenie viacúčelového,
komplexne stvárneného priestoru. Nová
koncepcia vytvorí nielen dôstojnejší priestor pre pamätník J. Husa, ale aj
oddychové možnosti pre krátkodobú rekreáciu obyvateľov.
Revitalizácia zahŕňa: rekonštrukciu
spevnených plôch, nové sadovnícke
úpravy, výmenu mobiliáru.
Revitalizácia spevnených plôch pozostáva z odstránenia starého chodníka a
vybudovania nového chodníka a spevnených plôch. Spevnené plochy bude tvoriť betónová zámková dlažba vo farebnej
kombinácii sivá, doplnená grafitovou a
červenou.
Sadovnícke úpravy sú neoddeliteľnou
súčasťou revitalizácie a vychádzajú z
celkovej koncepcie obnovy. Kostru výsadieb budú tvoriť pôvodné stromy, ktoré
sa v parku nachádzajú. Základom sadovníckej úpravy bude vytvorenie atraktívnych záhonov z kvitnúcich rastlín: pôdokryvných ruží, trvaliek, okrasných tráv,
levanduľou, papradí, kríkov. Ústredný
záhon bude tvorený skupinami rovnako
sfarbených rastlín, ktoré budú oddelené
rastlinami so striebristými alebo pestro
sfarbenými listami. Farebnosť bude prechádzať od bielej cez ružovú až po modrú farbu. Súčasťou výsadby bude aj päť
listnatých stromov s menšou korunou.
V rámci úpravy priestrov budú osadené nové prvky malej architektúry – lavičky, smetné koše – v kombinácii drevo
a kov.
Verejné osvetlenie bude rekonštruované, budú vymenené stožiare a svietidlá
za modernejšie a energeticky úspornejšie. Súčasťou revitalizácie je taktiež
nový kamerový systém na zvýšenie bezpečnosti občanov a proti poškodzovaniu
majetku.
Zároveň by sme vás chceli požiadať
o trpezlivosť počas stavebných prác.
Lenka Fialová
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Vtedy zvyčajne zisťujeme aj to, či nedlhujeme správcom poplatky za hrobové
miesta. Správcom cintorína v Brezovej
pod Bradlom sú Technické služby mesta.
Týmto chceme zároveň upozorniť občanov
a návštevníkov mesta, že pokiaľ nemajú zaplatené poplatky za hrobové miesta, môžu
tak urobiť každý pracovný deň - pondelok
až piatok od 7.00 hod. do 15.00 hod. na
Technických službách mesta, Staničná ulica 265/34 v Brezovej pod Bradlom. Alebo
nás môžete v prípade akýchkoľvek otázok
kontaktovať aj telefonicky na čísle 034
6242 220. Hrobové miesta sa prenajímajú
spravidla na 10 rokov podľa cenníka:
Detský hrob: 5 €
1–hrob:
13 €
2–hrob:
23 €
3–hrob:
33 €
Hrobka:
33 €
Urnové miesto: 33 €
Po návšteve cintorína ste si určite všimli aj to, že sme z cintorína odstránili tzv.
smetiská. Chceme tak prispieť ku krajšiemu celkovému vzhľadu, a preto sme ich
nahradili štyrmi 1100 l nádobami na cintorínsky odpad, ktoré sú umiestnené pri
vstupoch na cintorín. Mnohým z vás sa to
možno zdá ako zlé riešenie, ale skúste sa
vžiť do situácie, že by vaše hrobové miesto
bolo vedľa smetiska. Aj preto bolo na podnet MsÚ rozhodnuté smetiská odstrániť
a veríme, že si na to postupom času všetci
zvykneme a budeme udržovať cintorín
v čistote.
Technické služby mesta

Keď kvapky
rozhodujú o živote

Kvapka krvi, maličkosť. Koľkokrát v
živote ste o nejakú prišli a nič sa nestalo.
Ale sú chvíle, keď práve kvapky rozhodujú o živote. Krv je vzácna, nenahraditeľná a nezastupiteľná tekutina. Aj keď
niektoré orgány alebo časti tela už možno nahradiť umelými náhradami, napriek vytrvalému úsiliu vedcov sa umelú
krv dosiaľ „vyrobiť nepodarilo“.

Vážené darkyne, darcovia,
vyjadrujeme Vám náš obdiv, úctu a vďaku
za Vaše humánne konanie. Nech je kvapka
krvi symbolom nádeje, šťastia a porozumenia
medzi ľuďmi. Vďaka za všetkých chorých a trpiacich, ktorým ste uľahčili návrat z hranice
smrti a vliali do žíl novú nádej. Želáme Vám
z úprimného srdca pevné zdravie, šťastie,
spokojnosť v rodinách, aby ste vo svojom humánnom úsilí pokračovali ešte mnohé roky.
Mesto Brezová pod Bradlom

Svetový deň
bielej palice v našom meste

Návšteva cintorína

Prišla jeseň a s tým sme si pripomenuli v jej začiatkoch 1. novembra Sviatok
všetkých svätých a na ďalší deň Pamiatku
zosnulých. Je to čas, kedy rok čo rok prichádzame na cintoríny častejšie ako inokedy. V tomto období rozkvitajú cintoríny
pod záplavami kvetov a svetlom tisícok
horiacich sviečok. Návšteva cintorínov na
tieto sviatky patrí u nás k tradičným prejavom úcty k zosnulým.

ra 2012 dôvodom stretnutia darcov krvi
s primátorkou mesta Evou Ušiakovou.
Primátorka mesta vo svojom príhovore vyjadrila svoj obdiv, úctu a vďaku
všetkým darcom krvi, ktorí z jej rúk prevzali ocenenia pri príležitosti udelenia
Plakety prof. J. Janského.
Cenou mesta, za získanie Zlatej Janského plakety za r. 2011, bol ocenený:
Milan Reško (40 bezplatných odberov
krvi).
Cenou mesta, za získanie Striebornej
Janského plakety za r. 2011 (20 bezplatných odberov krvi), boli ocenení: Vladimír Mižialko, Radovan Pašmík.
Cenou mesta, za získanie Bronzovej
Janského plakety za r. 2011 (10 bezplatných odberov krvi), boli ocenení: Rastislav Foltýn, Adriana Lešková, Mgr. Stanislav Janovíček, Kamila Mrázová,
Agneta Majerčíková, Zdenka Kulíšková,
Tatiana Dutková.
K blahoželaniu sa pripojila riaditeľka
Slovenského Červeného kríža, územného spolku Senica Veronika Kopúnková
a dlhoročná aktívna členka Slovenského Červeného kríža Viera Labudová.
Slávnostné odovzdávanie ocenení bolo
spestrené kultúrnym programom žiakov
ZUŠ z Brezovej.
Gabriela Plačková

Na svete je až príliš mnoho ľudí, ktorí
sa svojím pričinením, alebo pričinením
niekoho iného dostali do situácií na prahu života a smrti. Ak prežili, ich život
sa pravdepodobne dostal do rúk iných.
Snaha pri záchrane ľudských životov,
obetavosť a ľudskosť boli dňa 3. októb-

Dňa 15. októbra 2012 pri príležitosti Svetového dňa bielej palice Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska Myjava v spolupráci s Policajným zborom SR Trenčín pripravila dopravno-výchovnú akciu v Brezovej pod
Bradlom, zameranú na upozornenie vodičov
na nevidiacich občanov. Figurantom s bielou palicou bol pán Mirko Zmeko z Myjava,
ktorý je od narodenia nevidiaci. Svoju úlohu zvládol na výbornú, za čo mu ďakujeme.
Dopravní policajti a členka ÚNSS sledovali
priebeh akcie z niekoľkých desiatok metrov
a môžu skonštatovať, že vodiči boli veľmi disciplinovaní. Z veľkého množstva vodičov len
jeden nezastavil a dvaja na poslednú chvíľu.
Tých sme pokarhali a dobrých vodičov sme
odmenili.
Viera Vargová,
predsedníčka ÚNSS
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Dary zeme 2012
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Ďakujeme všetkým vystavujúcim za
ich príspevky a tešíme sa na spoluprácu
so záhradkárskymi
osadami aj jednotlivcami opäť o rok. Za
dotvorenie priestoru
výtvarnými prácami
ďakujeme šikovným
rukám detí z MŠ I.,
MŠ III., ZŠ, CVČ a
ZUŠ Brezová. Takisto si ceníme pomoc zamestnancov
mestského úradu a
technických služieb
a všetkých, ktorí sa
spolupodieľali a pomáhali pri organizácii výstavy.
Dominika Sabaková

Prišiel opäť čas, kedy sa chystá zem na svoj
odpočinok. Čas, keď každý zo svojich záhrad
zozbiera plody svojej celoročnej práce. A tak
ako každý rok, sme sa aj tentokrát rozhodli
usporiadať výstavu Dary zeme, na ktorej sme
sa mohli pokochať pohľadom na úspechy našich záhradkárov v ich plnej kráse.
Pred otvorením výstavy sa už tradične
uskutočnil pochod brezovských strašidielok,
ktorého sa so svetlonosmi zúčastnili všetky
možné hrôzostrašné aj veselé masky/postavičky. Pochod sme šťastlivo ukončili na námestí voľnou zábavou, kde sa účastníci pohostili chlebom s masťou a cibuľou a teplým
čajom.
Popri iných druhoch ovocia a zeleniny sa
tento rok vyzbieralo až rekordných 108 vzoriek rôznych odrôd jabĺk. Rubín, Jonathan,
Fuji, Golden Delicius, Idared, Šampión,
Spartan, ...malé, či veľké, zelené, žlté, oranžové, červené, fialové... jabĺčka hrali všetkými
farbami a priestory výstavy krásne prevoňali.
Svojím vzhľadom aj vôňou zaujali niektoré z u
nás netradičných, nie tak rozšírených plodín,
napríklad Oskoruša, Dula, Lulok guinejský.

Návštevníkov, ktorí mali svojimi hlasmi
možnosť rozhodnúť o najúspešnejších vystavovaných kúskoch, najviac zaujali mäsité
rajčiny Korzika pána Jána Noska (1. miesto),
inštalácia z kvetov, zeleniny a ovocia Jesenný kočík pani Jarmily Plačkovej (2. miesto)
a obrovská, krásne oranžovo sfarbená dyňa
pána Vladimíra Barana (3. miesto).

TRASA INŠPIRATÍVNYCH
NÁVRATOV V LIPTOVE

Spolok Martina Rázusa so spoluorganizátormi pripravili v dňoch 21. až 23. septembra 2012 v Liptovskom Mikuláši podujatie SLÁVA ŠĽACHETNÝM II. - 1888
- ktoré bolo venované štyrom významným
dejateľom na poli cirkevnom, národnom,

kultúrnom a politickom, dobrým priateľom aspolupracovníkom, rovesníkom narodeným v roku 1888: Pavlovi Neckárovi,
Ľudovítovi Šenšelovi,Samuelovi Štefanovi Osuskému a Martinovi Rázusovi.
Do trojdňového podujatia, ktoré bolo
súčasťou cyklu aktivít Letokruhu Martina Rázusa 2012/2013, sa významnou
mierou zapojili i jednotlivci a kolektívy
z nášho mesta. Mgr. Peter Uhlík prispel
spomienkami na biskupa Osuského - Samuel Štefan Osuský a rodná Brezová. Bc.
Matúš Valihora poskytol dobové fotografie a dokumenty. V scenári hudobnoslovnej kompozície Šľachetný štvorlístok
- Pozdravy z hniezda, vystúpil FS Brezová
i Brezovská muzika. Do programu Slávnostných služieb Božích v mikulášskom
evanjelickom kostole prispel náš mužský cirkevný spevokol pod taktovkou

V. Húsku. Odkaz z myšlienok biskupa
Osuského prečítal liturgujúci Mgr.Ján Lichanec.
Časť programu sledovala na Liptove aj
primátorka mesta Mgr. Eva Ušiaková so
spolupracovníkmi. Touto cestou ďakuje
všetkým spomínaným za prijatú účasť na
šľachetnom podujatí, pripravenom štyrom „šľachetným mužom“, medzi ktorými
bol aj náš rodák Samuel Štefan Osuský,
odpočívajúci spolu s manželkou v hrobe
na brezovskom cintoríne. Zvláštne poďakovanie však patrí čestnému predsedovi
Spolku Martina Rázusa Ing. Jánovi Jurášovi, ktorý „Osuského hniezdo“ vyzval
k spolupráci.
=R=

Zo života Denného centra
26. 09. 2012 - sme usporiadali posedenie jubilantov. Predsedníčka DC privítala primátorku mesta pani Evu Ušiakovú, jubilantov a všetkých účastníkov
posedenia.
Po slávnostnom vinši sa jubilantom
prihovorila pani primátorka a zaspievali
im Kapoše. Pani A. Kubicová predstavila
jubilantov, darčeky im odovzdala vedúca
centra pani O. Allinová. Nasledoval prípitok, pohostenie a občerstvenie. Centrom sa ozýval veselý spev, všetkým prítomným sa zaspievala obľúbená pieseň.
Spoločne sme prežili pekné a príjemné
popoludnie.
02. 10. 2012 - sa uskutočnil zájazd na
Moravu. Spolu s priateľmi zo Sudoměříc
sme sa stretli v Záhradkárskom dome
v Lužicách. Milé privítanie, pohostenie,
posedenie pri burčiaku, vínečku a pekných pesničkách zanechali vo všetkých
príjemné dojmy. Lúčili sme sa so slovami
piesne ... dovidenia, dovidenia, stretneme
sa zas na budúce – u nás na Brezovej.
03. 10. 2012 - sa Kapoše – speváčky DC
zúčastnili v Dubnici nad Váhom 3. ročníka prehliadky speváckych skupín JDS.
Tento rok sa prehliadky zúčastnilo 18
súborov. Okres Myjava reprezentovali
Kapoše z Brezovej, Bukovčané z Bukovca a Hrachovienka z Hrachovišťa. Kapoše
spievali pod vedením pani Vierky Dobrovodskej piesne Vlasť moja, Klenová, Pod
tú horu Javorinu a Slniečko horúce. Pri
preberaní účastníckeho listu a ocenenia
zazneli slová: „a Brezovanky zase nesklamali. Predstavili sa opäť niečím novým.
Ďakujeme za prekrásny kultúrny zážitok
pri ktorom poslucháčom prechádzajú po
tele zimomriavky. Tešíme sa na ich ďalšie
vystúpenia.“
24. 10. 2012 - pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším sme uskutočnili pre našich
členov posedenie. Pani O. Allinová privítala primátorku mesta E. Ušiakovú, prednostu MsÚ M. Gavlasa a všetkých prítomných a zároveň predniesla slávnostný
príhovor. Milým spestrením a spríjemnením posedenia bolo vystúpenie detí
MŠ Sídl. D. Jurkoviča. Prítomným sa
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prihovorila i pani primátorka, slávnostný prípitok predniesol pán prednosta.
Nasledovalo pohostenie a občerstvenie,
ktoré pripravili všetky členky výboru DC
a ZOJDS, za čo im patrí poďakovanie.
Počas občerstvenia sa veselo debatovalo, rozoberali sa rôzne problémy a veselo
sa spievalo. Domov sme sa rozchádzali
všetci spokojní.
Anna Kubicová

Vyjadrenie k pripomienkam
obyvateľov
Týmto reagujem na pripomienky občanov, ktoré sa týkajú zelene vysadenej
v rámci projektu Revitalizácia centra
mesta Brezová pod Bradlom. Už veľakrát mi občania položili otázku, prečo sa
Technické služby mesta nestarajú o tieto záhony. Odpoveď bola vždy rovnaká. Revitalizáciu námestia (aj výsadbu
záhonov) robí dodávateľská firma, ktorá zodpovedá za celú stavbu, až do jej
ukončenia, t.j. až do kolaudácie. Následne tieto priestory prevezmú do starostlivosti Technické služby mesta Brezová. Z tohto hľadiska nie je v súčasnosti
možné túto zeleň upravovať, kosiť, čistiť
a pod. technickými službami.
Anna Bielková,
Technické služby Brezová

ŠKOLSTVO

Za poznaním prírody
Predchádzajúce dva školské roky sa niesli v znamení porovnávania materinského
jazyka s okolitými slovanskými jazykmi
a zdokonaľovania komunikácie v angličtine – predovšetkým počas výmenných pobytov v českých Pohořeliciach a v poľskom
Poraji. V školskom roku 2012/13 sa bude
v brezovskej základnej škole klásť dôraz
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nie ekologických problémov prebiehajú
buď priamo v prírode, alebo v priestoroch
Centra environmentálneho vzdelávania
Karpaty v Novej Lhote. Pre žiakov sú
zdarma zabezpečené: ubytovanie v novo
zrekonštruovanom penzióne (2 noci),
strava v jedálni miestnej základnej školy
(plná penzia), vzdelávacie kurzy vedené
kvalifikovanými lektormi environmentálnej výchovy, doprava autobusom (Brezová
p. Br. – Nová Lhota a späť). K dispozícii
je požičovňa bicyklov, viacúčelové ihrisko, spoločenská miestnosť atď. Doteraz
trojdňové pobyty na Morave absolvovali
triedy 7. A, 7. B, 2. A, 2. B, 5. A a 5. B.
Prinášame autentické postrehy detí z poslednej z nich.
J. Reptová
„Cesta do Novej Lhoty sa mi páčila. Keď
sme tam prišli, bolo mi divné, že budeme
tri dni ubytovaní na fare. Keď sa otvorili dvere, bola som prekvapená a očarená
krásnym prostredím. Prišli sme na druhé
poschodie, otvorili sme dievčenskú izbu
a každá utekala na svoju posteľ. „Jóóój, ale
mi tu je dobre!“ povedala som si. Po lahodnej večeri sme išli na krátku prechádzku. Príroda tam je nádherná... Po raňajkách sme sa vybrali do envirocentra. Bolo
to pre nás neznáme, ale po pár hodinách
sme si zvykli. Po zoznámení sa s animátormi sme si začali rozprávať o Karpatoch
a o tom, kde sa všade nachádzajú. Potom
sme hovorili o pôde a tiež o triedení odpadu... Nakoniec sme vytvárali šarkanov
z vedomostí, čo sme sa naučili. Tie nám
teraz zdobia triedu.“
Sabina Brušková
„Hneď ráno sme z ubytovne odišli do
envirocentra. Tam nás už čakali animátori
Peter a Vlado. Na začiatku sme si zahrali
dve hry. Prvá bola lano – museli sme sa
rozmotať bez toho, aby sme si pustili ruky.
Na druhýkrát bol čas v oboch družstvách
oveľa lepší. Potom nám jeden animátor
vysypal plné vrece odpadkov. Nie všetci
sme mali rovnaký názor, čo do ktorého
koša patrí, ale nakoniec sme to zvládli.“
Zuzana Durcová
„Mali sme Deň triffidov. So zaviazanými očami sme išli do lesa, nič sme nevideli, nemohli rozprávať, všetko sme museli chytať rukami, navigovali nás určení
vodcovia. Dostali sme sa k najväčšiemu
mravenisku v Európe. Pri jazere sme hádzali žabky. Naučili sme sa zaujímavé veci,
bolo veľa srandy, rád by som sa tam vrátil
znova.“
Štefan Antol

na environmentálnu výchovu nielen na
prislúchajúcich vyučovacích hodinách, ale
aj prostredníctvom projektu Za poznáním
přírody v rámci programu cezhraničnej
spolupráce SR - ČR 2007 – 2013. Hravé,
dramatické, výtvarné či diskusné aktivity
zamerané na poznanie prírody a rozlíše-

Z výtvarného krúžku
priamo do Galérie
Dňa 16. októbra 2012 žiaci z výtvarného krúžku pod vedením Mgr. Dariny Bôžikovej navštívili výstavu v Galérii mesta
Bratislavy (GMB) v Pálffyho paláci, ktorá

je výsledkom už 4. ročníka celoslovenského vzdelávacieho programu Galérie mesta
Bratislavy pre školy pod názvom UMENIE ZBLÍZKA. Okrem prehliadky výstavy
sa žiaci zúčastnili aj samotného vzdelávacieho programu, ktorý viedla kurátorka a
galerijná pedagogička Mgr. Daniela Čarná, PhD., s ktorou deti aktívne vytvárali
svoje diela na základe odborného výkladu.
Inšpiráciou pre tvorbu detí boli diela zo
zbierok GMB od Milana Adamčiaka, Juraja Bartusza, Daniela Fischera, Mikuláša
Galandu, Otisa Lauberta, Ilony Németh
a Veroniky Rónaiovej, ktoré na výstave
mohli spoznať zblízka.

Deti sa po ceste do galérie zastavili pri
soche známeho rozprávkara H. Ch. Andersena, odfotili sa pri morovom stĺpe
a z diaľky pozorovali Bratislavský hrad.
Neodradilo ich ani upršané počasie a plné
zážitkov a nových poznatkov sa vrátili domov.
Darina Bôžiková

Bronzový sen

Po letných prázdninách sa opäť rozbehli
atletické súťaže, ktoré boli pre našu školu úspešné. Družstvo starších žiakov si na
4. kole po desiatich rokoch vybojovalo titul majster západoslovenskej atletickej oblasti. Z prvého miesta postúpili naši žiaci
do celoslovenského finále atletických

klubov a družstiev, ktoré sa konalo v Nových Zámkoch. V minulom roku sa nám
tiež podarilo postúpiť, ale družstvo bolo
ešte mladé a neskúsené, a preto vo finále
nakoniec obsadilo ôsme miesto. Tento rok
sme sa lepšie pripravili a posilnili o zopár
chlapcov z iných škôl. Na šampionáte SR
sme získali bronzové medaily. Vysoko
hodnotím tento výsledok a chválim prípravu i nasadenie niektorých žiakov. Okrem
tohto úspechu sa nám podarilo dosiahnuť
pekné umiestnenia na majstrovstvách SR
jednotlivcov, ktoré boli v Bratislave. Juraj
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Tomášik skočil v hode diskom na 4. mieste, Timotej Šimo v hode kladivom na
5. mieste, Daniel Ožvoldík skončil v hode
oštepom na 5. mieste. Výborný výsledok
dosiahla aj Zuzana Olšovská, ktorá v hode
oštepom skončila na 6. mieste. Tatiana
Boorová sa v hode kladivom umiestnila
na 7. mieste na Slovensku.
Rozbehli sa nám tiež školské súťaže.
Družstvo chlapcov zvíťazilo v okresnom
kole cezpoľného behu v PKO Trnava a postúpilo na krajské kolo do Dubnice nad
Váhom. Tím dievčat sa v okresnom kole
umiestnil na 2. mieste.
Do súťaže sme zapojili aj družstvo
mladších žiakov vo futbale, ktoré nestačilo
na svojich rovesníkov z Myjavy a skončili
v okresnom kole na 2. mieste. Štvorčlenný
tím v stolnom tenise (Repta, Rusilo, Zelenák, Neda z 8. B) vyhral v okresnom kole
a postupuje do regionálneho kola.
Na majstrovstvách mladších žiakov
a prípraviek v západoslovenskej atletickej
oblasti sme získali až 10 medailí. V skoku
do výšky zvíťazila v kategórii najmladších
žiačok Miroslava Podzámska výkonom
125 cm. Víťazstvo dosiahla aj štafeta najmladších žiakov (Doubrava, Vičík, Borovský, Grošaft). Strieborné medaily získali
Boorová vo vrhu guľou, Olšovská v hode
kriketovou loptičkou, Fabián Polák v behu
na 600 m, Vičík v behu na 600 m. Bronzové umiestnenie získal Adrián Potúček
vo vrhu guľou, Borovský v behu na 600 m,
štafeta najmladších žiačok v behu na 4 x
60 m (Bírová, Podzámska, Mikulková, Šagátová). Tretí boli Tomáš Hološka a Nina
Mikulková v hode kriketovou loptičkou.
Na záver babieho leta sme uskutočnili
na asfaltovom ihrisku tradičnú Brezovskú
latku. Víťazmi v jednotlivých kategóriách
sú: Richard Vičík (najmladší žiaci), Fabián
Polák (mladší žiaci), Richard Danek (starší žiaci), Miroslava Podzámska (najmladšie žiačky), Marika Černáková (mladšie
žiačky), Nadežda Kubovčiaková (staršie
žiačky).
O výsledkoch našich žiakov v ďalších
súťažiach vás budeme priebežne informovať.
Miroslav Bôžik,
vedúci ľahkoatletického krúžku

Brezofské perko v MŠ
na Budovateľskej ulici

Už niekoľko rokov začiatkom októbra
máme v školskom vzdelávacom programe
zaradenú úlohu udržiavania ľudových tradícií a zvykov „Brezofské perko“. Nebolo
to inak ani tento rok. Druhý októbrový
týždeň sme venovali tejto tradícii.
Najskôr sme si pripomenuli rastlinky,
ktoré sa do perka viažu. Na tento účel
máme vysadenú bylinkovú záhradku, ktorú sme tohto roku rozšírili aj o muškáty.
V priebehu roka bylinky používame na
čaj, levanduľu sme usušili. Rozmarín sa
nám zatiaľ nedarí prezimovať, ale tento
rok možno bude ten prvý.
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Za rána, za rosy sme zostrihali bylinky
a razom sa škôlka premenila na voňavú
krajinu. Ešte perko nebolo uvité, ale vôňa
sa už šírila dookola. Postupne sme perko
viazali všetci. Malé a stredné deti sa pozerali na výrobu a my „veľkáci“ sme sa do
toho dali. Vychádzali nám všelijaké strapaté kytičky, ale s mojou pomocou sme
ich „učesali“. Môžem povedať boli krásne,
jednoduché, voňavé a milé zároveň. Je obdivuhodné, čo naši predkovia vedeli vyčariť z mála.

Nedá mi ešte pri tejto príležitosti nespomenúť Vierku Mikulčíkovú, ktorá oživila
tradíciu brezofského perka, určite by z nás
mala radosť a malých viazačov by odmenila milým slovom.
Okrem perka sme si s chuťou zaspievali
brezovské pesničky a „poobkúkali“ kroj,
ktorý máme v našom malom folklórnom
kútiku. Dúfame, že takouto formou sa
nám podarí vypestovať u detí lásku k nášmu kraju a úctu k ľudovým tradíciám.
Ivana Šimová

„KUK“ DO NAŠEJ ŠKÔLKY
Prišla krásna farebná jeseň a na deti
z MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča už čakali
zážitky, týkajúce sa práve tohto ročného
obdobia:
– o jeseni nám prišla porozprávať Víla
Jesienka,
– predškoláci pomáhali variť slivkový lekvár na Gazdovskom dvore na Turej Lúke,
– zúčastnili sme výstavy DARY ZEME,
– „Deň škriatkov“ sa niesol v znamení
podvečerného stretnutia predškolákov,
ich rodičov a strašiakov ADAMA a ZUZY.
Výtvory z tekvíc, ovocia a zeleniny, ktoré
rodičia s fantáziou vytvorili, boli vystavené pri vstupe do budovy MsÚ,
milým programom predškoláci potešili srdiečka našich seniorov pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším v Klube dôchodcov,
– zdravie si utužovali predškoláci plaveckým výcvikom na plavárni v Myjave.
Jeden októbrový týždeň sa oboznamovali
s vodou, prekonávali strach z nej a osvojovali si elementárne základy plávania.
Helena Konkušová

Turisti zo škôlky...

Prišla jeseň. Príroda sa obliekla do pestrofarebných šiat. Teplé slnečné dni priam

lákajú na vychádzky do blízkeho okolia,
aby sme v lone prírody načerpali energiu,
oddýchli si , či urobili niečo osožné. Nebolo tomu inak ani v poslednú septembrovú
sobotu, kedy pani učiteľka Martuška zorganizovala pre malých milovníkov prírody
z MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča a ich rodičov
turistickú vychádzku. Už ráno sa na námestí pri fontáne ozýval džavot a smiech
detí. Mamičky a oteckovia s plecniakmi
plnými dobrôt a deti vyzbrojené dobrou
náladou vydali sa cez Baranec a Čierne
Blato do Klobúkovej. Ich cieľom boli obrovské gaštany a ich plody, ktoré sa rozhodli vyzberať a urobiť tak zimné zásoby
pre lesnú zver. Keďže gaštanov bolo pod
stromami málo, dali sa do zberu šišiek.
Tých bolo v lese neúrekom! Deti zistili, že
sa z nich dá všeličo vytvoriť. Povolili uzdu
fantázii a o chvíľu bola cesta plná malých
rybičiek, kvetov, domčekov, srdiečok. Zvyšok poslúžil na súťaženie v hode šiškou
do cieľa či do diaľky. Ujo Žídek vystrúhal
z kôry stromov lode, deti si ich vyzdobili
vetvičkami, listami a poslednými jesennými kvetmi. V čase obeda si všetci posadali
pod prístrešok, kde im pani učiteľka Marta
Bzdúšková ponúkla chutné pagáčiky a koláče. Domov sa vracali príjemne unavení.
Deti spolu s rodičmi a učiteľkami prežili
nádherný deň a už vopred sa tešia na zimnú turistiku.

Ďakujeme všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré v tomto roku prispeli
sumou 2% z daní na účet OZ ZRPŠ pri MŠ
Sídlisko D. Jurkoviča a podporili tak našu
snahu o získanie finančných prostriedkov
na revitalizáciu školského dvora, ktorú
plánujeme uskutočniť na jar 2013.
Viera Dobrovodská

Priestory CVČ

otvorené pre malých aj veľkých
Centrum voľného času (CVČ) v septembri opäť otvorilo svoje priestory pre malých aj veľkých.
I v tomto školskom roku ponúka množstvo činností pre záujemcov o zmysluplné
trávenie voľného času prostredníctvom
krúžkov a klubov. Okrem toho pripravuje
rôzne voľnočasové aktivity, ako sú súťaže,
turnaje, tvorivé dielne, počas prázdnin
denné tábory.
V mesiaci október boli v CVČ zrealizované tieto aktivity:
Rytmus baby – cvičenie maminiek s deťmi od 0 – 3 rokov.
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Brezovský svetlonos alebo naj tekvica –
zhotovovanie svetlonosov, masiek a lampiónov – 3. 10. 2012.

5. 10. v podvečerných hodinách sa na
Námestí M. R. Štefánika zlietli všetky brezovské strigy, aby postrašili Brezovanov
s lampiónmi v ruke.
10. 10., 12. 10.,17. 10. a 26. 10 sme vyrábali darčeky a piekli pečivo pre seniorov
v rámci Mesiaca úcty k starším pod názvom Mám svojich starkých rád.
25. 10.-29. 10. sme zorganizovali burzu
detského oblečenia, obuvi a iných vecí Pomôžme si navzájom.
V novembri pripravujeme :
Šarkanšou – zhotovovanie a púšťanie
šarkanov.
II. aktivita mikroprojektu Kamarádi –
Pohořelice – Brezová – Tanec ako výrazový a osobnostný prostriedok.
Brezovské výhonky 2012 – II. ročník literárnej súťaže.
Penaltový rozstrel – kopanie jedenástok.
Vianočné variácie – tvorivé dielne s vianočnou tematikou.
Zuzana Hrajnohová

MESTSKÁ KNIŽNICA
Mestská knižnica Vás pozýva na
BURZU STARŠÍCH KNÍH
od 12.11. - do 17.11. 2012 v priestoroch
Mestskej knižnice Brezová pod Bradlom
v čase výpožičných hodín.

ŠPORT
Brezovskí bežci
Ďalší Brezovan zdolal maratón pod 3
hodiny
• 21. 9. 2012 – Gbely 10 km
B. Duda (muži C) 14. miesto, J. Varmuža (muži D) 7. miesto, D. Borovský (žiaci)
2. miesto
• 21. 9. 2012 – Banskobystrický maratón
42,1 km
M. Plačko (muži A) 7. miesto, polmaratón
21,1 km – G. Plačková (ženy) 14. miesto
• 23.9.2012 – Dolní Bojanovice (CZ)
6 km
J. Varmuža (muži D) 7. miesto
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• 29. 9. 2012 – Senecký beh 8,7 km
M. Kosterec (muži A) 24. miesto
• 7. 10. 2012 – Košice polmaratón 21,1 km
Sl. Mikita (muži) 280. miesto
• 13. 10. 2012 – Psotkov memoriál – horský beh 20 km
M. Plačko (muži A) 6. miesto, G. Plačková (ženy) 5. miesto
• 14. 10. 2012 – Klačianska Desiatka
B. Duda (muži C) 10. miesto, J. Varmuža (muži D) 10. miesto, J. Hodáň (muži D)
11. miesto
• 28. 10. 2012 – Plavecké Podhradie 26 km
M. Plačko (muži A) 3. miesto, G. Plačková (ženy) 1. miesto
• 28. 10. 2012 – Piešťany – Sĺňava 12 km
B. Duda (muži nad 40 r.) 10. miesto,
J. Varmuža (muži nad. 40 r.) 16. miesto
Ján Varmuža

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 14. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 17. 11. (sobota) 14.00 hod. klub mládeže Iskajp v ND Štefánikovom.
• 18. 11. (24. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej, zlatá konfirmácia.
• 19. 11. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 21. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 25. 11. (25. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie, nedeľa večnosti, záver cirkevného roka. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v Priepasnom. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
• 28. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 02. 12. (1. nedeľa adventná) 10.00 hod.
hl. služby Božie, začiatok cirkevného roka.
V rámci sl. Božích bude prislúžená velebná
sviatosť večere Pánovej. 15.00 hod. tvorivé
dielne v Dome služieb, výroba nepečeného vianočného pečiva.
• 03. 12. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 04. 12. (utorok) 17.00 hod. adventná
večiereň v zborovej sieni.
• 06. 12. (štvrtok) 17.00 hod. adventná
večiereň v zborovej sieni.
• 09. 12. (2. nedeľa adventná) 10.00 hod.
hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni s prislúžením
velebnej sviatosti večere Pánovej pre seniorov.
• 11. 12. (utorok) 17.00 hod. adventná
večiereň v zborovej sieni.
• 13. 12. (štvrtok) 17.00 hod. adventná
večiereň v zborovej sieni.
Každý piatok o 17.30 spoločenstvo evanjelickej mládeže, každá sobota o 18.00
stretnutie dorastu, každá nedeľa o 10.00
detská besiedka – všetko v priestoroch bývalej ev. školy (Dom služieb).

Ospravedlnenie
V článku Životné jubileum biskupa (Novinky č. 9/12) sme omylom uviedli, že „sme
spomínali aj na 140. výročie narodenia Mateja Janovíčka“. Správne: 120. výročie!
Global music v spolupráci s ECAV
a Mestom Brezová pod Bradlom
uvádzajú

VIANOČNÝ KONCERT
SISY SKLOVSKEJ
16. 12. 2012 o 18,00 hod.
v evanjelickom kostole
Hudobný hosť vokálno-inštrumentálna
formácia The Hope Gospel singers
Predpredaj vstupeniek
v sieťach Ticket art, Ticketportal,
MsÚ Brezová a fara ECAV.
Vstupné v predpredaji 10 €
a v deň koncertu 12 €.

✳

INZERCIA

Výtvarník Pavol Blažek v priestoroch ART 11 na Hornom rade 568
rozširuje svoju činnosť o rámovanie
a paspartovanie obrazov a pod.
- široký výber rámov a paspart,
- predaj obrazov, grafík, kresieb
(možnosť i na zákazku).
V oblasti reklamy plnofarebná tlač na:
- samolepiace fólie (až do šírky
1600 mm),
- papier,
- na autoplachty,
- pevné PVC podklady a pod.

T.č. 0908 889 592

Presvedčte sa
o našich výhodách
a navštívte nové
O2 Predajné miesto

O2 Predajné miesto
Nám. gen. M. R. Štefánika 337
Brezová pod Bradlom
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Cvičme v rytme
Pozývame ženy na cvičenie,
ktoré bude každý

utorok v telocvični ZŠ
v čase 18,45 – 19,45 hod.
Cvičenie vedie E. Klandúchová.
Poplatok je 1 ,- €.

Aerobik
Pozývame vás na cvičenie aerobiku,
ktoré bude každý

štvrtok v telocvični ZŠ
v čase 18,00 – 19,00 hod.
Cvičenie vedie L. Palanská.

NÁZORY OBČANOV
Úspešný atlét i odborník
– morálny človek
Často sa stretávame s niektorými
ľuďmi ako bežní občania a pritom vďaka
ich skromnosti ani nám nenapadne, že
títo ľudia zaznamenali vo svojom živote
výrazné úspechy. Jeden z nich je aj IVAN
SVATÍK, rodák a občan z Brezovej.

Po skončení chemickej priemyslovky
v roku 1956 sa začal aktívne venovať
ľahkej atletike. Prvým jeho“trénerom“
bola knižka od legendárneho Emila Zátopka „MŮj tréning a závodení“ (Zátopek
získal zlaté medaily na LOH v roku 1952
v Helsinkách v behu na 5000 m, 10000 m
a v maratóne). Začínal v TJ Iskra Senica.
Od roku 1958 behával II. ligu za Slovan
Bratislava, Sláviu Bratislava a najmä za
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TJ Dimitrov, kde mal výborného trénera Ivana Takáča, reprezentanta ČSR.
Behával 800, 1000, 1500 a 3000 m na
dráhe, ale i cezpoľné behy. V roku 1959
získalo ich 3-členné družstvo 3. miesto
na majstrovstvách ČSR v cezpoľnom
behu pre Sláviu VŠ Bratislava.
V rokoch jeho športovej činnosti sa
konalo veľké množstvo rôznych pretekov. Okrem ligových stretnutí získal
množstvo popredných a víťazných umiestnení. Spomeniem niektoré: v roku
1959 bol na 2. mieste na majstrovstvách
Slovenska na 1500 m, v roku 1960 vytvoril slovenský rekord na 1000 m za
2:30,6 min., v auguste sa stal majstrom
Slovenska na 800 i 1500 m. V septembri vytvoril slovenský rekord na CENE
PRAVDY na 3000 m za 8:24,0 min., čo
je v prepočte na 1500 m čas 3:45 min.,
čo je i po viac ako 50-tich rokoch veľmi
pekný čas. V roku 1961 zabehol na
ROŠICKÉHO MEMORIALI na 1500 m
čas 3:51,7 min., čo bol tiež slovenský rekord.
Vďaka jeho atletickým výsledkom bol
zaradený do širšieho kádra reprezentantov ČSR. Tieto výsledky dosiahol bez
akýchkoľvek úľav v zamestnaní a bez
podpory sponzorov.
V športových zápoleniach stál na
štartovej čiare s takými atlétmi ako boli
JUNGWIRTH, ZVOLENSKÝ, ODLOŽIL,
ZHÁŇAL, BRLICA, TAKÁČ, ale i BOLOTNIKOV a ďalší.
Atletickú činnosť ukončil predčasne
pre problémy s Achillovou šľachou. Povráva sa, že je pekným príkladom i pre
brezovského atléta Jozefa Repčíka.
V minulom roku Ing. Svatíka dopisom požiadal športový novinár, publicista, autor literatúry faktu v oblasti
dejín športu Mgr. Miroslav HAZUCHA
o poskytnutie ďalších údajov z jeho éry
v slovenskej atletike. Chce tým vyplniť
chýbajúce údaje z archívu. Požiadal ho
o odpovede na široký rozsah otázok.
Týmto chce priblížiť osobnosť Ing. Svatíka v dlhodobo chystanej publikácii
o histórii slovenskej atletiky.
Ivanov poctivý prístup k tréningom
i pretekom dokazuje i skutočnosť, že
si viedol denník každého tréningu,
množstvo
nabehaných
kilometrov,
záťaže, pohody či nepohody, bolesti,
reakcie tela, či taktiku pri pretekoch.
A to každý deň, celé mesiace a roky.
Jeho poznámky chronologicky predstavujú človeka neúnavného, dôsledného,
precízneho.
O jeho odborných a ľudských kvalitách
svedčí i skutočnosť, že popri zamestnaní
si zvýšil odborné vzdelanie na Hutníckej
fakulte Vysokej školy banskej v Ostrave.
Jeho diplomovaná práca mala výnimočne
vysokú kvalitu. (Túto informáciu mám
z nezávislých zdrojov).
Ako pracovník Galvaniky PsB Brezová pred rokom 1989 i po ňom vo
funkcii riaditeľa tejto firmy vynikal

odbornosťou, serióznym prístupom
k zákazníkom, obchodným partnerom,
spolumajiteľom firmy i ostatným zamestnancom. Urobil to, čo by urobil málokto.
Dal prednosť morálke pred peniazmi a
pred neserióznosťou partnerov a pri
dosiahnutí veku starobného dôchodku
odišiel z firmy.
Žiaľ, ľudí s takýmito a podobnými
odbornými schopnosťami a morálnymi vlastnosťami je vo verejnej správe
nedostatok. Títo ľudia, ak sú vo verejných funkciách, sa často dajú znechutiť
tými, ktorí z titulu svojej funkcie
uprednostňujú osobné a skupinové záujmy. Potom sa divíme, prečo o prácu vo
verejnej správe nemajú záujem.
Ing. Svatík sa 21. októbra dožil 75 rokov.
Pripájam sa ku gratulantom a prajem mu
všetko najlepšie, hlavne zdravie a pocit
spokojnosti v kruhu svojej rodiny.
Jozef Ďuriš

Ohlas na článok
„PREČO NIE JE BREZOVÁ
TURISTICKÝM RAJOM“.
V mnohom v tomto príspevku s autorom súhlasím. Len možno by bolo vhodné vyhýbať sa invektív ako „devastácia
mesta budovania chtivými súdruhmi.“
Áno, pred rokom 1989 sme neboli so
všetkým spokojní. Ale aká je súčasnosť?
Mnohí ľudia v naivite si obrazne povedané mysleli, že čo sa im nepáčilo, sa zmení a čo sa im páčilo, zostane. Nechcem
tu rozoberať klady a zápory pred i ponovembrového vývoja. Nebolo by však
na škodu, keby autor sa kriticky zmienil
i o nešvároch, ktoré trápia súčasnú spoločnosť.
Čo tá korupcia, ktorá sa preniesla
z vrchu na regióny a mestá. Tá veľká nezamestnanosť, koľko ľudí žije na hranici chudoby. V akej pozícii sa nachádza
hlavne robotník. Ako sa správajú manažmenty firiem k zamestnancom atď.
Vážim si autorovu snahu o skvalitnenie činnosti kultúrnej komisie, ktorej
predsedá.
To je tiež potrebné. Veď mali sme spolu
rozhovor a v tom podstatnom sme mali
blízke stanoviská. Uvítal by som u človeka vzdelaného vyváženejší pohľad na
minulosť i súčasnosť.
Jozef Ďuriš
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia
vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre posielajte elektronickou poštou
na adresu: mesto@brezova.sk.
Upozorňujeme prispievateľov do
tejto rubriky, že redakčná rada sa
rozhodla neuverejňovať články neaktuálne a články, ktoré nesúvisia
priamo s dianím v našom meste.
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Po ďakovanie
Slovenský zväz telesne postihnutých v Brezovej ďakuje
Ing. Ivanovi Bzdúškovi, riaditeľovi COOP Jednota Slovensko,
spotrebné družstvo Senica, za
sponzorský príspevok, ktorý je
určený na vianočné posedenie
členov zväzu. Ďakujeme.
Alena Greguštobiresová,
predsedníčka SZTP

Janko, lúčime sa s Tebou Tvoji najbližší kolegovia, čo sme spolu prežili niekoľko rokov
pri problémoch i radostiach v živote našich
samospráv. Prijmi posledné zbohom od Vlada, Zuzanky z Priepasného, Paľa z Košarísk,
Ľudmily z Bukovca i mňa osobne. K nám sa
pripájajú všetci terajší starostovia, primátori
z celého myjavského regiónu.
Ďakujeme Ti, Janko, za spoločne strávené chvíle, za Tvoj typický príjemný úsmev
a za dlhoročné kamarátstvo. Odpočívaj
v pokoji.
Ivan Ďurkovič


SPOMÍNAME
POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí dňa
9. septembra 2012 odprevadili na poslednej
ceste našu mamu, starú a prastarú mamu
Milku Reptovú, rodenú Bruškovú, ktorá
nás opustila vo veku
nedožitých 89 rokov.
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ako aj členkám Zboru
pre občianske záležitosti za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina


Rozlúčka s kolegom, kamarátom
Stáva sa, že niekedy netrpezlivo očakávame správu, od ktorej si myslíme, že
nás poteší, pobaví. Avšak správa 24. septembra o smrti nášho bývalého kolegu,
kamaráta nás zarmútila a akosi sme jej
nechceli veriť. I keď sme vedeli, zdravie
nášho kamaráta Jana Dodrva, starostu
obce Polianka ,je podlomené už niekoľko
mesiacov, i tak nás jeho pozemský odchod prekvapil a zarmútil.
Že bol Janko obľúbený, kamarátsky, nekonfliktný, svedčila i pohrebná rozlúčka
a účasť toľkých prítomných dňa 27. septembra t.r. na myjavskom cintoríne. Medzi nimi veľa bývalých i terajších kolegov
starostov, primátorov z nášho myjavského
regiónu, z Považia i oblasti Jaslovských
Bohuníc. Nesplnilo sa Jankovi želanie, keď
po posledných voľbách sa nádejal, že po
skončení volebného obdobia odíde na zaslúžilý dôchodok. Vo funkcii starostu obce
pôsobil od volieb v roku 1997. Žiaľ, odišiel
vo veku nedožitej šesťdesiatky.


Hoci si odišiel, niet
ťa medzi nami, ale
v našich srdciach, stále
budeš s nami.
Dňa
6.
októbra
2012 uplynul rok, čo
nás opustil náš drahý manžel, otec, syn
a príbuzný p. Vladimír Mižialko a 7. októbra 2012 sme si pripomenuli jeho nedožité 58. narodeniny. Kto ste ho poznali
a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
Spomínajú manželka, deti, matka
a ostatná rodina.

Ako ticho žila, tak tíško odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej dobrote.
Dňa 13. novembra 2012 uplynie 8 rokov, čo nás vo veku 75 rokov navždy
opustila naša drahá mama, stará a prastará mama Alžbeta Ilenčíková, rod Káziková.
S láskou a úctou na ňu spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 24. novembra
2012 uplynie rok od
smrti drahého manžela Antona Gašparíka. Už nikdy nevráti sa čas, môžeme
len kyticu z lásky na
tvoj hrob dať, zapáliť
sviecu a ticho spomínať. S láskou v srdci
na teba spomínajú manželka, švagriná,
synovia a nevesty, vnúčatá, bratia s rodinami, svokra a celá rodina. Kto ste ho
mali radi, spomeňte si spolu s nami.




Čas uteká, ale boľavé spomienky zostávajú...
Dňa 16. augusta 2012 uplynulo 23 rokov od smrti nášho drahého otca a starého otca Jána Dodrva a 15. októbra 2012
sme si pripomenuli 9. výročie od smrti
našej drahej mamy a starej mamy Márie
Dodrvovej z Brezovej pod Bradlom.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Alena s manželom a deťmi.


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci novembri:
Ján Božík, 89 rokov
Tomáš Bzdúšek, 86 rokov
Zuzana Čuvalová, 85 rokov
Anna Závodná, 84 rokov (6.11.)
Martin Nosko, 84 rokov
Anna Závodná, 84 rokov (19.11.)
ThDr. Ján Zemánek, 83 rokov
Anna Tomková, 83 rokov
Ján Darida, 75 rokov
Anna Chvašťulová, 75 rokov
Jozefa Anderlová, 70 rokov
Anna Maleková, 70 rokov
Mária Frýdlová, 70 rokov
Miloslav Čierny, 70 rokov
Ján Kováčiný, 70 rokov

Narodili sa:
Metoděj Masařík
Noemi Černáková
Veronika Mosná
Adriana Španková

Manželstvo uzavreli:
Milan Repta, Otília Mihálová
Jaroslav Palanský, Monika Švecová

Zomreli:
Anna Romanová, 84 rokov
Alena Slobodová

Novinky spod Bradla - informačný mesačník mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová p. Br., IČO: 309 443, e-mail: mesto@brezova.sk. Redakčná rada: A. Fedorová, J. Kazičková, T. Malková,
J. Reptová, M. Valihora. Zodpovedná redaktorka: Gabriela Plačková, tel.: 0915 878 004. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť, neuverejniť. Zodpovednosť
za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej inzercii. Zlom: LINEA-grafická dielňa, Brezová pod
Bradlom. Tlač: gh studio, Senica. Náklad 1 300 kusov. Povolené pod č. 3/93 OU Senica. Uzávierka 20. v každom mesiaci. ISSN 1337 - 6101, EV 2892/09.

