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ROČENKA 2012
Vážení občania,
po niekoľkoročnej odmlke sa k vám opäť dostáva
ročenka, v ktorej je zachytený prehľad zaujímavých
informácií a udalostí, ktoré sa za uplynulý rok
udiali v našom meste.
Ekonomická situácia nám síce neumožnila urobiť
všetko, čo naši občania žiadajú a potrebujú pre
plnohodnotný a kvalitný život. No predsa sa nám
podarilo dokončiť revitalizáciu námestia, hrozivo
vyzerajúcu fasádu Národného domu Štefánikovho,
rekonštrukciu Husovho parku, opravu striech
a výmenu
okien
v školských
zariadeniach
a mestskej knižnici, opravu častí miestnych
komunikácií a chodníkov. Všetky usporiadané
kultúrno-spoločenské podujatia sa niesli v znamení
750. výročia prvej písomnej zmienky o našom
meste. Podujatia väčšieho rozsahu sa podarilo
zorganizovať s pomocou školských zariadení,
cirkví, podnikateľských subjektov, občianskych
združení, spoločenských organizácií, sponzorov,
a ochote mnohých občanov. Spomeniem: Noc
kostolov, Návšteva partnerov z francúzskeho mesta
Paulhan, Tradičný brezovský jarmok, Galaprogram
k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Brezovej.
Za túto spoluprácu všetkým ďakujem.
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parlamentnú väčšinu. 4. apríla prezident Ivan
Gašparovič vymenoval vládu pod vedením
premiéra Roberta Fica.
20. mája slovenskí hokejisti získali na
Majstrovstvách sveta, ktoré sa konali vo Fínsku
a Švédsku, vynikajúcu striebornú medailu.
Počas roku 2012 nezamestnanosť, aj ceny rástli
a ekonomika z mesiaca na mesiac spomaľovala. Za
prvé tri mesiace ekonomika rástla takmer o 3 %,
percento ekonomického rastu však klesalo a tretí
štvrťrok skončil na úrovni 2,1 %.
Rok 2012 - Brezová pod Bradlom
Z najvýznamnejších investičných akcií mesta
v roku 2012 možno spomenúť tieto: revitalizácia
centra mesta, oprava fasády Národného domu
Štefánikovho a rekonštrukcia Husovho parku.
Investičné akcie zrealizované v roku 2012 boli
financované nasledovne:
z rozpočtu mesta :
125 480,79 €
z fondov EÚ rekonštr. Husovho parku: 74 785,72 €
z fondov EÚ revitalizácia centra mesta: 642 195,90 €
spoluúčasť mesta:
32 151,40 €
práce naviac:
21 250,00 €

Ďakujem za spoluprácu a odvedenú prácu všetkým
poslancom
mestského
zastupiteľstva,
zamestnancom mesta i občanom, ktorí svojimi
pripomienkami, návrhmi a dobrými radami takisto
prispeli k skvalitňovaniu života nás všetkých. Moje
úprimné poďakovanie patrí všetkým obyvateľom
Brezovej pod Bradlom, ktorí akoukoľvek formou
a mierou prispeli k zveľadeniu nášho mesta,
obohateniu jeho kultúrneho a duchovného života.

Kultúrno-spoločenské podujatia mesta sa v roku
2012 niesli v duchu 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Brezovej. Vyvrcholili slávnostnou
akadémiou konanou na počesť tohto výročia
19.októbra v Národnom dome Štefánikovom.

Eva Ušiaková, primátorka mesta

Rok 2012 skončil na Slovensku ako štvrtý až piaty
najteplejší
od
začiatku
meteorologických
pozorovaní.
Drvivá väčšina roku (10 mesiacov) bola v Brezovej
teplejšia ako normál (roky 1961 - 1990).
Najchladnejším mesiacom roku bol február
s priemernou mesačnou teplotou vzduchu - 4,5 ºC,
najteplejším mesiacom roku bol júl s priemernou
mesačnou teplotou vzduchu 20 ºC. V januári
dosahovala priemerná mesačná teplota vzduchu 0
ºC, v marci to bolo 5,5 ºC. V apríli mala priemerná
mesačná teplota vzduchu hodnotu 9,5 ºC , v máji
15,5 ºC, v júni 18 ºC, v auguste 19 ºC, v septembri
15 ºC, v októbri 9 ºC, v novembri 5 ºC a v decembri
- 2,5 ºC. Oproti normálu boli výrazne teplejšie
január, júl a november. Chladnejšími oproti
normálu boli iba február (o 4 ºC) a december (o 1
ºC).
Ročný úhrn zrážok v roku 2012 bol zhruba o 4 %
vyšší ako normál. Najvyšší mesačný úhrn
atmosférických zrážok bol v mesiacoch január, jún

Rok 2012 - svet
2. júna Kosovo získalo úplnú nezávislosť,
medzinárodná riadiaca skupina pre tento najmladší
štát Európy sa dohodla na tom, že ukončí nad
krajinou dohľad. Vedci z Európskej organizácie pre
jadrový výskum (CERN) 4. júla oznámili objav
novej subatomárnej častice, ide pravdepodobne
o dlho hľadaný Higgsov bozón. 27. júla sa
v Londýne začali 30. letné olympijské hry. Barack
H. Obama bol 6. novembra znovuzvolený za
amerického prezidenta. Mnohých krajín, vrátane
krajín Európskej únie, sa i v roku 2012 naďalej
týkala svetová ekonomická kríza.
Rok 2012 - Slovensko
Predčasné parlamentné voľby na Slovensku konané
10. marca vyhrala strana Smer-Sociálna demokracia
a so ziskom viac ako 44 percent dosiahla

POČASIE
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a júl, najnižší v marci a v auguste.
(Poznámka: Keďže v Brezovej nie je klimatologická
stanica sledujúca teplotu, boli použité údaje z mapových
produktov Slovenského hydrometeorologického ústavu.)

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MESTE
Demografické
k 31. 12. 2012

zloženie

Počet obyvateľov
z toho ženy
muži

obyvateľov
5212
2676
2536

Počet narodených detí
z toho dievčatá
chlapci

49
34
15

Počet prisťahovaných
z toho ženy
muži

44
19
25

Počet odsťahovaných
z toho ženy
muži

74
46
28

Počet zomretých
z toho ženy
muži

37
17
20

Priemerný vek zomretých
z toho ženy
muži

72 rokov
74 rokov
69 rokov

Počet sobášov
z toho občianskych

17
8

Počet občianskych pohrebov

12

Uvítanie detí na MsÚ

13

Najstarší občania:
Helena Schusterová
František Valentovič
Judita Pašmíková
Alžbeta Juríčková
Anna Reptová
Božena Kopasová

104 rokov
95 rokov
93 rokov
91 rokov
91 rokov
91 rokov

V porovnaní s údajmi k 31. 12. 2011 (5230
obyvateľov) klesol v priebehu roku 2012 počet
obyvateľov Brezovej pod Bradlom o 18 ľudí.
Pokles počtu obyvateľov v roku 2012 sa
v porovnaní s rokom 2011 spomalil (v priebehu
roku 2011 počet obyvateľov Brezovej klesol o 72
ľudí).

Mestský úrad

Hlavný kontrolór mesta: Ing. Viera Pániková
Prednosta mestského úradu: Bc. Marian Gavlas
Oddelenia mestského úradu:
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy
Oddelenie sociálne, školstva a kultúry
Oddelenie finančné, správy daní a poplatkov
Oddelenie výstavby, územného plánu a životného
prostredia a dopravy
Oddelenie majetkové, regionálneho rozvoja
a marketingu

Mestské zastupiteľstvo
Poslanci mestského zastupiteľstva:
Ing. Slávka Bajzová, Ing. Ivan Bzdúšek, Ing. Ján
Bzdúšek, Jaroslav Ciran, Ing. Miroslav Ciran, Ivan
Ďurkovič, Jaroslav Hôlka, Branislav Kovačech,
Ivan Minárčiný, Ing. Viera Nemcová, Ing., Bc. Ján
Ragan.
Komisie mestského zastupiteľstva:
Poznámka: Na zasadnutí mestského zastupiteľstva
22. 2. 2012 poslanci zriadili novú komisiu
mestského zastupiteľstva - Komisiu pre cestovný
ruch, kultúru a miestne tradície. Do svojej
pôsobnosti táto komisia prebrala oblasť cestovného
ruchu pôvodne spadajúcu pod Komisiu pre
ekonomiku, správu majetku, podnikanie a cestovný
ruch a oblasť kultúry pôvodne patriacu pod
Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu.
Komisiami mestského zastupiteľstva v roku 2012
teda boli:
Komisia pre ekonomiku, správu majetku,
podnikanie a cestovný ruch (od 22. 2. 2012
Komisia pre ekonomiku, správu majetku,
podnikanie)
Komisia pre životné prostredie, výstavbu, územné
plánovanie a dopravu
Komisia pre bývanie, zdravotné a sociálne otázky
Komisia pre cestovný ruch, kultúru a miestne
tradície (zriadená 22. 2. 2012)
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (od
22. 2. 2012 Komisia vzdelávania, mládeže a športu)
Komisia pre ochranu verejného poriadku
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných činiteľov.
V priebehu roku 2012 sa konalo sedem zasadnutí
mestského
zastupiteľstva
v nasledujúcich
termínoch: 22. 2., 15. 3., 26. 4., 28. 6., 30. 7., 27. 9.,
13. 12. Mestské zastupiteľstvo v roku 2012 prijalo
137 uznesení.

Primátorka mesta: Mgr. Eva Ušiaková
Zástupca primátora mesta: Ivan Ďurkovič
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Mestská rada

ostatné bežné výdavky ..............................

Členovia mestskej rady:

kapitálové výdavky spolu ............... ........ 479 818

Ing. Ivan Bzdúšek
Ivan Ďurkovič
Ing. Viera Nemcová

výdavky verejnej správy ............................ 11 597
príspevok technickým službám ................ 170 910
správa a údržba ciest ................................ 16 840
odpadové hospodárstvo ............................
3 541
rozvoj obcí ................................................ 175 489
občianska vybavenosť .............................
4 041
Národný dom Štefánikov .......................... 28 967
kultúrne a náboženské služby .................... 1 118
budova ZUŠ a knižnice .............................. 18 450
materské školy a školské jedálne pri MŠ .... 30 915
základná škola ............................................ 17 950

V roku 2012 sa mestská rada zišla päťkrát,
v termínoch: 14. 2., 17. 4., 19. 6., 17. 9., 4. 12.
Zaoberala sa prípravou materiálov na rokovania
mestského zastupiteľstva a vyjadrovaním stanovísk
k týmto materiálom.

Rozpočet mesta
Výsledky hospodárenia mesta za r. 2012 rozhodujúce vybrané kapitoly
Plnenie rozpočtu mesta za r. 2012 (v celých
EUR)
PRÍJMY SPOLU ............................... 3 234 986
v tom:
- daň z príjmov (podielové dane) ......... 1 175 160
- daň z nehnuteľnosti ............................ 273 180
- miestne dane a poplatky ..................... 144 256
- príjmy z majetk. účastí a vlastníctva .. 202 279
- platby za tovary a služby ....................
33 946
- správne poplatky a pokuty .................. 23 395
- vlastné príjmy rozpočt. organizácií.....
29 261
- iné bežné príjmy .................................
25 469
- bežné a kapitál. granty a transfery ...... 756 222
- príjmy z predaja kapitál. aktív ............ 273 911
- prevod z peňažných fondov ................ 297 907
VÝDAVKY SPOLU ............................ 2 799 414
v tom:
bežné výdavky spolu ........................... 2 279 422
výdavky verejnej správy ........................
438 741
policajné služby .....................................
88 445
hasičský zbor ..........................................
40 610
správa a údržba ciest ..............................
7 023
odpadové hospodárstvo ..........................
14 341
bývanie, občianska vybavenosť a verejné osvetlenie
.................................................................
70 199
zdravotné stredisko .................................
9 676
rekreačné a športové služby ....................
16 544
mestská knižnica .....................................
31 727
vysielacie a vydavateľské služby ............
24 401
kultúra, prísp. na kultúru, ND Štefánikov.. 74 317
materské školy a školské jedálne pri MŠ .. 265 272
základná škola (vrátane ŠJ a ŠKD) ......... 615 751
základná umelecká škola ......................... 181 829
centrum voľného času ..............................
45 054
sociálna oblasť (DC, ZOS, stravovanie dôchodcov,
opatrovateľská služba, sociálna pomoc, dávky
v hmotnej núdzi, nocľaháreň) .................. 90 906
príspevok technickým službám ............... 253 020

11 566

finančné operácie spolu ............................ 48 967

Inventarizácia majetku mesta k
31. 12. 2012 v obstarávacích cenách
(v celých EUR)
HODNOTA MAJETKU MESTA SPOLU
................................................... ............. 9 502 060
v tom:
hodnota neobežn. majetku mesta spolu 7 931 626
budovy a stavby ...................................... 3 981 139
stroje, prístroje a zariadenia ....................
82 064
dopravné prostriedky ...............................
3 328
umelecké diela .........................................
60 873
pozemky .................................................. 3 365 816
nedokončené investície ........................... 168 375
softwér ....................................................
145
dlhodobý finančný majetok ..................... 269 886
hodnota obežn. majetku mesta spolu .. 1 566 363
zásoby ......................................................
618
pohľadávky ............................................... 132 514
finančný majetok ...................................... 487 261
zúčtovanie medzi subjektami verej. správy 945 970
hodnota časového rozlíšenia (náklady budúcich
období) .......................................................... 4 071

OSTATNÉ ORGANIZAČNÉ
ZLOŽKY MESTA
Mestská polícia
Náčelník: Mgr. Maroš Sadák
Počet príslušníkov: 5
Mestská polícia v roku 2012 vykonala 447
zákrokov. Riešila 317 priestupkov, z toho: 147
priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky, 1 priestupok na úseku ochrany životného

4

ROČENKA 2012

BREZOVÁ POD BRADLOM

prostredia, 34 priestupkov proti verejnému
poriadku, 4 priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu, 6 priestupkov proti majetku a 125
priestupkov pre porušenie všeobecne záväzných
nariadení mesta. 8 trestných činov mestská polícia
postúpila na riešenie policajnému zboru.

Medziknižničná výpožičná činnosť: 106

V roku 2012 bol zrušený pult centrálnej ochrany
a ochrana objektov bola ukončená. Mestská polícia
využívala kamerový systém (9 kamier), vďaka
ktorému sa podarilo objasniť 19 priestupkov.

Knižnica odoberá 20 titulov novín a časopisov,
ktoré sa požičiavajú hlavne absenčne. Knižničný
fond je spracovaný v programe Clavius a celý
výpožičný proces sa uskutočňuje elektronicky.
Online katalóg knižnice na internete v roku 2012
navštívilo 292 používateľov, zadaných bolo 2 856
otázok.

Mestská polícia zabezpečovala denný chod
zariadenia nocľahárne zriadenej Mestom Brezová
pod Bradlom pre osoby bez prístrešia s priemerným
počtom ubytovaných 13,84/deň, celkom bolo
poskytnutých 5050 nocľahov.

Stav knižničného fondu k 31. 12. 2012:
-

-

Veliteľ: Dušan Michalička
Počet zamestnancov: 2
Od 1. januára 2012 sa na základe uznesenia
mestského zastupiteľstva znížil počet zamestnancov
zo 4 na 2 osoby a z toho dôvodu sa prestala
zabezpečovať stála služba na hasičskej stanici.
Služba na hasičskej stanici bola zabezpečovaná
v pracovné dni od 4.30 do 20.00 hod. Mimo týchto
hodín bol telefón presmerovaný na hasiča, ktorý
mal pohotovosť doma. Na zlepšenie vybavenia bolo
zakúpených 8 zásahových oblekov.
V roku 2012 uskutočnil mestský hasičský zbor 27
výjazdov k požiarom a iným mimoriadnym
udalostiam. Pri požiaroch zasahovali 4-krát,
technickú pomoc pri otváraní bytu poskytli 6-krát,
vodu čerpali celkom 6-krát, 4-krát odstraňovali
spadnuté stromy, 2-krát asistovali pri dopravných
nehodách. Monitorovali zvýšenú hladinu potoka, 2
výjazdy uskutočnili, keď povrchová voda po búrke
ohrozovala Národný dom Štefánikov.
Veliteľ zboru Dušan Michalička obdržal
vyznamenanie Zaslúžilý člen dobrovoľnej požiarnej
ochrany.

Mestská knižnica
Vedúca: Alžbeta Fedorová
Odborní zamestnanci: 2

-

-

-

Počet návštevníkov knižnice spolu: 6 649
- z toho počet návštevníkov internetu: 2 458
- návštevníci podujatí: 925
Poskytnuté
bibliografické
a faktografické
informácie pre používateľov knižnice: 829

spomienkové
popoludnie
venované
brezovskému rodákovi Jánovi Juríčkovi,
Poď do knižnice, informatická výchova
o knižnici pre deti materských škôl,
komorný
jazzovo-šansónový
koncert
LITERATOUR s autorským čítaním (Katarína
Koščová, Daniel Špinger, Maruška Kožlejová),
beseda so spisovateľkou Zdenkou Mahajovou,
prezentácia knihy P. P. Uhlíka Loptou ku
kalokagatii,
literárna a výtvarná súťaž k 90. výročiu
narodenia spisovateľky Kláry Jarunkovej,
Noc s Andersenom, nocovanie detí v knižnici,
vyhodnotenie 16. ročníka súťaže Číta celá
trieda,
literárna súťaž BREZOVÁ 750 ROKOV,
výstava k 750. výročiu prvej písomnej
zmienky
o Brezovej
BREZOVÁ
V LITERATÚRE,
výstava Burza starších kníh,
posedenie pri vianočných rozprávkach,
literárne hodiny pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ.

Denné centrum
Vedúca: Oľga Allinová
V roku 2012 členovia denného centra pripravili
alebo sa zúčastnili 24 podujatí, z ktorých možno
spomenúť najmä tieto:
-

Počet čitateľov: 491, z toho deti do 15 rokov: 212
Počet výpožičiek: 20 070

prírastok nových kníh: 268
úbytok kníh (vyradené zastaralé, poškodené,
neaktuálne): 50

Medzi najvýznamnejšie podujatia v roku 2012
patrili:
-

Mestský hasičský zbor

24 452

-

-

fašiangové posedenie,
výročná členská schôdza denného centra
a Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska,
Deň matiek, kultúrny program predviedli deti
Materskej školy Budovateľská,
športové
dopoludnie
s darčekmi
a občerstvením pre deti materských škôl
pripravené pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí,
účasť speváckej skupiny KAPOŠE na
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prehliadke seniorských speváckych zborov v
Novom Meste nad Váhom,
posedenie jubilantov na ktoré pripravili
program KAPOŠE,
na pozvanie družobného klubu dôchodcov
Hodonín zájazd do Lužíc,
KAPOŠE vystúpili na slávnostnej akadémii,
konanej pri príležitosti 750. výročia prvej
písomnej zmienky o Brezovej,
posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším, program predviedli deti z Materskej
školy Sídlisko D. Jurkoviča,
vianočné posedenie, na ktoré pripravili
KAPOŠE program z vianočných piesní
a vinšov.

BREZOVÁ POD BRADLOM
napríklad Ján Dodrv.
Uviesť presný počet podnikateľských subjektov
je temer nemožné, lebo sa neustále mení.
Aspoň určitú predstavu ponúka údaj
z aktuálnych záznamov Obchodného registra,
v ktorom je evidovaných okolo 130 subjektov
so sídlom v Brezovej pod Bradlom. Najväčšími
zamestnávateľmi v meste sú PFS, a.s.
a Kanapa, s.r.o.
Presné údaje o veľkosti nezamestnanosti
v Brezovej pod Bradlom v roku 2012 nie sú
k dispozícii, možno však konštatovať, že bola
nižšia než celoslovenský priemer (14,0 %
podľa Výberového zisťovania pracovných síl).

Technické služby mesta Brezová pod
Bradlom
Technické služby sú príspevkovou organizáciou
mesta s právnou subjektivitou.
Riaditeľ: Bohuslav Krippel
Počet zamestnancov: 19

ŠKOLSTVO
Materská škola
Jurkoviča

Sídlisko

Dušana

Riaditeľka: Viera Dobrovodská

SPOLOČNOSTI S MAJETKOVOU

Počet žiakov: 80

ÚČASŤOU MESTA

Počet tried: 4

Mestské lesy, s. r. o.

Pedagogickí zamestnanci: 8

Mestské lesy, s.r.o je spoločnosťou so 100 %
účasťou Mesta Brezová pod Bradlom.

Prevádzkoví zamestnanci: 2

Konateľ spoločnosti: Ing. Juraj Slovák

Medzi prioritné aktivity v roku 2011/2012 patrili:

Zamestnanci školskej jedálne: 2,5

Reštaurácia U Sváka Ragana, s. r. o.

-

Reštaurácia U Sváka Ragana, s. r. o. je
spoločnosťou so 100 % účasťou Mesta Brezová pod
Bradlom.

-

Konateľka spoločnosti: Mgr. Lada Petkovská

-

Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN
Brezová pod Bradlom, a.s.

-

Predsedníčka predstavenstva: Mgr. Eva Ušiaková

-

POĽNOHOSPODÁRSTVO,
PRIEMYSEL, OBCHOD,
ZAMESTNANOSŤ
Drvivú väčšinu poľnohospodársky využívanej
pôdy obrába Poľnohospodárske družstvo
Brezová pod Bradlom. Len veľmi malú časť
pôdy obrábajú súkromne pôsobiaci roľníci,

-

Deň škriatkov v materskej škole alebo
tekvicová párty, tvorivé dielne rodičov,
stretnutie dôchodkýň pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším, vystúpenie v Dennom centre
Brezová,
vianočné posedenie s rodičmi,
návšteva 1. ročníka základnej školy
a realizácia testov školskej zrelosti,
fašiangový karneval a návštevy v Gazdovskom
dvore v Turej Lúke,
rozlúčková slávnosť predškolákov v obradnej
sieni mestského úradu,
účasť detí na okresnej súťaži z rozumovej
výchovy Múdre hlávky,
projekt Víťazstvá, kde niet porazených
a ekoprojekt Týždeň lienky Bodkulienky,
tvorivé dielne pre rodičov a deti,
spolupráca s Denným centrom v Brezovej,
sezónne turistické vychádzky do blízkeho
okolia s rodinnými príslušníkmi,
plavecký výcvik,
zimný zjazd na netradičných sánkach,
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účasť na okresnej prehliadke v speve ľudových
piesní,
návšteva hospodárskeho dvora v Priepasnom,
besedy
s poľovníkom,
požiarnikom,
ochranárom dravcov, policajtom,
krúžková činnosť (anglický j., futbal, mediálna
výchova, práca s interaktívnou tabuľou),
spolupráca so základ. umeleckou školou,
keramika,
výtvarný odbor a pohybová
príprava,
v spolupráci s OZ ZRPŠ pri MŠ vytvorenie
chránených pracovísk pre 4 občanov so ZŤP.

BREZOVÁ POD BRADLOM
247 žiakov)
Počet tried: 19
Počet učiteľov: 26
Počet vychovávateľov: 4
Prospech žiakov:
Prospelo 382 žiakov (97,70%)
Neprospelo 6 žiakov (1,53%)
Neklasifikovaní 3 žiaci (0,77%)
Prospelo s vyznamenaním 187 žiakov (47,83%)

Materská škola Budovateľská ulica

Prospelo veľmi dobre 75 žiakov (19,18%)
Prospelo 120 žiakov (30,69%)

Riaditeľka : Anna Hajdučková
Počet žiakov: 60

Výsledky externých meraní:

Počet tried : 3

Monitor Slovenský jazyk: úspešnosť 61,60 %
(celoslovenský priemer 54,47 %)

Pedagogickí zamestnanci: 6
Prevádzkoví zamestnanci: 1
Zamestnanci školskej jedálne: 2,3
Medzi prioritné aktivity v roku 2011/2012 patrili:
-

ľudové tradície v materskej škole – Lucie,
návšteva detí 1. ročníka základnej školy,
ľudové tradície v materskej škole - fašiangový
karneval v materskej škole,
ľudové tradície v materskej škole - obchôdzka
s Morenou po meste,
ľudové tradície v materskej škole - obchôdzka
s Letečkom,
ľudové
tradície
v materskej
škole
oboznamovanie s remeslami,
účasť detí na okresnej prehliadke z rozumovej
výchovy Múdre hlávky v Myjave,
stretnutie rodičov v materskej škole na
tvorivých dielňach 4 x ročne,
environmentálna výchova - vychádzky do
prírody,

projektová
činnosť:
Macko
Uško,
spolupráca rodina a škola, Využitie
učebných pomôcok LEGO na zvládnutie
práce s počítačom na základnej úrovni,
Veselé zúbky - prevencia, Brezovské perko,
tradície.

Základná škola Brezová pod Bradlom
Riaditeľka: Mgr. Ivica Gavlasová
Počet žiakov: 391 (I. stupeň 144 žiakov, II. stupeň

Monitor Matematika: úspešnosť
(celoslovenský priemer 57,54 %)
V školskom roku
realizované projekty:

2011/2012

68,25
boli

%

školou

•Číta celá trieda, projekt v spolupráci s Mestskou
knižnicou Brezová pod Bradlom
•Noc
s Andersenom,
celoslovenský
projekt
v spolupráci s Mestskou knižnicou Brezová p. Br.
•Olympijské hry zdravia, školský projekt v rámci
celoslovenského projektu Zdravá škola
•Planéta
vedomostí,
celoslovenský
projekt
Digitálneho obsahu vzdelávania, v ktorom je v
rámci Slovenska škola zaradená medzi vzorové
školy
•Brezovské atletické hry, školský projekt súťaže
v atletike, ktorý je zároveň aj okresným kolom
v atletike
•Comenius Školské partnerstvá, medzinárodný
projekt s partnerskou školou v Pohořeliciach
(Česko) a školou v meste Poraj (Poľsko)
•Comenius
Regio,
medzinárodný
projekt
s partnerskou školou v Pohořeliciach
•Zo školských lavíc do haly Elán, celoslovenský
projekt na podporu športu žiakov
V školskom roku 2011/2012 sa rovnako ako
v predchádzajúcich rokoch škola orientovala na 3
hlavné oblasti rozvoja:
1) Výučba cudzích jazykov, od 1. ročníka podľa
platných učebných plánov, najmä anglický
jazyk, v 6. ročníku je pridaný druhý cudzí jazyknemecký. Škola ako jedna z mála mala
zabezpečenú vysokú pedagogickú odbornosť
výučby dvoch cudzích jazykov.
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2) Informačné technológie, skvalitňovanie výučby
práce s počítačom vo všetkých vyučovacích
predmetoch, používanie interaktívnych tabúľ,
vytvorenie elektronickej
žiackej knižky,
aktuálny web. Informatika sa v rámci nového
Školského vzdelávacieho programu vyučovala
od 2. ročníka.
3) Rozvoj telesnej a športovej zdatnosti žiakov,
atletika, hádzaná, futbal, basketbal, volejbal,
účasť na športových súťažiach, organizovanie
súťaží, turnajov, plavecký a lyžiarsky výcvik,
ponuka nových športov – napr. florbal, hokejbal,
stolný tenis.

-

Základná umelecká škola Brezová
pod Bradlom

-

-

Spolupráca s Centrom tradičnej kultúry
Myjava na regionálne zameraných projektoch,
spolupráca so Záhorskou galériou Senica na
akciách stretnutia s umením.
Spolupráca s materskými školami, výchovné
koncerty, deň otvorených dverí, umožnenie
vyučovania deti od 4 rokov vo VO a TO,
pozývanie na výstavy.

-

Pokračovanie v projekte triedy keramiky
v rámci projektu s Materskou školou Sídl.
D. Jurkoviča pri výučbe rozvoja jemnej
motoriky u deti.

-

Spolupráca so školským klubom základnej
školy. Všetky vernisáže výstav boli zároveň
i tvorivou dielňou na tému výstavy.
Príprava akcií pre žiakov k rôznym výročiam
spojených so súťažami a s motivačným
zameraním na rozvoj umeleckej gramotnosti.

Riaditeľka : Mgr. Jana Kazičková
Počet žiakov: 383, z toho 43 dospelých

Centrum voľného času

Počet učební: 13 (vrátane koncertnej sály, kde sa
vyučuje)
Odbory: výtvarný odbor (VO), hudobný odbor
(HO), tanečný odbor (TO)
Pedagogickí zamestnanci: 17

-

-

-

-

roku

2011/2012

Vychovávatelia: 1
Prevádzkoví zamestnanci: 1
Počet žiakov: 420 (412 do 15 rokov,
od 16 do 30 rokov)

Prevádzkoví zamestnanci: 2
V školskom
realizované:

Riaditeľka: Mgr. Edita Klandúchová

boli

školou

21
verejných
vystúpení
hudobného
a tanečného odboru: koncerty pre jubilantov,
vianočný koncert, MDŽ, pre mamičky,
veľkonočný, absolventský, reprezentácia mesta
ITF Slovakiatour v Inchebe, charitatívny
koncert v Piešťanoch, Noc kostolov, Folklórny
festival
Myjava,
Slovenské
Vianoce
v Bratislave, Slávnostné Vianoce - program
k 20. výročiu školy, Iskerka má 30 - program
k výročiu detského folklórneho súboru.
Koncert pre dospelých v rámci spolupráce
s Mgr. art. Pavlou Reiferssovou Art. D.
13 výstav výtvarného odboru: Skvosty z regálu
- výstava k 20. výročiu školy, výstava
amatérskeho výtvarníka Jaroslava Salaya
Záhorské motívy, výstava Mg. Jany Kazičkovej
Okrúhliaky, účasť v 14 výtvar. súťažiach,
z toho 12 celoslovenských a medzinárodných
a v 8 umiestnenie a ocenenie.
Regionálne zameranie školy propagujú všetky
odbory, hlavne však tanečný odbor zameraný
na folklór - detsky folklórny súbor Iskerka.
Participácia
na
projekte
cezhraničnej
spolupráce Comenius Regio - Škola bez hraníc
a Comenius Školské partnerstvá medzi žiakmi.

8

mládež

Počet krúžkov : 23
Vedúci krúžkov : 17
Okrem pravidelnej záujmovej činnosti, centrum
voľného času usporiadalo 31 akcií príležitostnej
záujmovej činnosti ako napríklad Šarkaniáda,
Zdobenie medovníkov, Palacinková párty - polročné
prázdniny, Valentínky, Fašiangové masky, Hry pre
deti na brezovskej zabíjačke, Veľkonočné tvorivé
dielne, Deň Zeme - čistenie areálu Bradla, I. ročník
šachového turnaja, Scénka na Eko deň Coffely.
Počas prázdnin centrum pripravilo pre deti denné
tábory: jarný prázdninový tábor a počas letných
prázdnin 5 turnusov.
V centre voľného času bolo otvorené Materské
centrum pre rodičov s deťmi do 3 rokov, v rámci
ktorého začali i cvičenia rodičov s deťmi Rytmus
baby.
Centrum voľného času pri organizovaní podujatí
spolupracovalo so školami, mestom a jeho
organizáciami,
organizáciami,
podnikmi
a podnikateľskými subjektami, fyzickými osobami
a dobrovoľníkmi, ktorí boli ochotní podporiť
činnosť centra.
V školskom roku 2011/2012 centrum získalo grant
v Programe cezhraničnej spolupráce - mikroprojekt
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Kamarádi Pohořelice - Brezová pod Bradlom.

V roku 2012 hrali:

Stredná odborná škola M. R.
Štefánika

Dospelí A - 3. trieda Oblastný futbalový zväz
Trenčín
Starší žiaci - v 3. lige stred
Mladší žiaci - v 3. lige stred
Dorast - majstrovstvo oblasti

(škola
je
v zriaďovateľskej
Trenčianskeho samosprávneho kraja)

pôsobnosti

V roku 2012 sa žiaci školy prvýkrát v jej histórii
zúčastnili
na
odbornej
praxi
v zahraničí
v Regensburgu a v Groebenzelli v Nemecku. Škola
bola v zložitej pozícii a hrozilo jej zrušenie. 19. 12.
2012 Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho
kraja na svojom 20. zasadnutí schválilo návrh na
vyradenie školy zo siete škôl. K rozhodnutiu
Trenčianskeho samosprávneho kraja sa však musí
vyjadriť Ministerstvo školstva SR. Ministerstvo
školu nezrušilo ani nezlúčilo s inou školou, škola
zostala v pôvodnej pôsobnosti a naďalej robí nábor
do prvých ročníkov.

SPOLKY A ORGANIZÁCIE
Zo spolkov a organizácií pôsobiacich v roku 2012
v Brezovej treba spomenúť tieto:
Asociácia priateľov Francúzska, o. z.
Mužský cirkevný spevokol evanjelického
cirkevného zboru Brezová pod Bradlom

a.v.

Divadelný súbor J. M. Hurbana
Folklórny súbor Brezová
Klub Spoločnosti M. R. Štefánika
Motoclub Free Spirit
Základná
organizácia
Slovenského
protifašistických bojovníkov

zväzu

Združenie obcí subregión Pod Bradlom
Okrem vyššie uvedených sú v Brezovej ešte
nasledujúce spolky a organizácie: Klub abstinentov
Brezová pod Bradlom, Občianske združenie Charis,
Poľovnícke združenie Klenová Brezová pod
Bradlom, Slovenský zväz telesne postihnutých,
Slovenský Červený kríž územný spolok Senica,
Základná
organizácia
Jednoty
dôchodcov
Slovenska, Základná organizácia Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska.

ŠPORT

V roku 2012, po 50 rokoch existencie,
organizovaná hádzaná v Brezovej prestala vyvíjať
činnosť.
Okrem futbalového klubu v Brezovej v roku 2012
pôsobili aj Cyklistický klub Bradlo Bike Brezová
pod Bradlom, Lyžiarsky klub Bradlan Brezová pod
Bradlom. Množstvo športových aktivít v roku 2012
prebiehalo v rámci základnej školy a centra
voľného času.
Popri ligových zápasoch sa v roku 2012 uskutočnili
aj športové podujatia, z ktorých možno spomenúť
napríklad tieto:
- 17. marca Mestský hasičský zbor usporiadal
v priestoroch športovej haly SOŠ M. R. Štefánika
9. ročník halového hasičského futbalového turnaja.
- 21. mája sa na I. stupni ZŠ uskutočnil 6. ročník
Olympijských hier zdravia.
- 23. mája sa v Centre voľného času konal 1. ročník
šachového turnaja žiakov Základnej školy
v Brezovej pod Bradlom.
- 30. júna organizovala Stredná odborná škola M.
R. Štefánika Brezová pod Bradlom v spolupráci
s Bradlanom Brezová pod Bradlom futbalový turnaj
O pohár riaditeľa SOŠ M. R. Štefánika Brezová pod
Bradlom. Na súťaži sa zúčastnilo 6 chlapčenských
družstiev U 11 (narodení v roku 2001).
- Od 1. do 6. júla sa v Prahe konal XV. všesokolský
zlet, ktorého sa zúčastnilo aj 27 cvičeniek
z Brezovej pod Bradlom. Predviedli skladbu My
a my symbolicky predstavujúcu prepojenie
generácií, ktorú nacvičili pod vedením Edity
Klandúchovej.
- 4. augusta sa uskutočnil nultý ročník Brezofskej
špacírky. Jej autorom a organizátorom bol
dlhoročný turista Ján Sládek. Špacírka mala 2 trasy,
15-kilometrovú a 40-kilometrovú a zúčastnilo sa jej
129 turistov.
- Družstvo starších žiakov základnej školy si na
4. kole vybojovalo titul majster západoslovenskej
atletickej
oblasti
a žiaci
postúpili
do
celoslovenského
finále
atletických
klubov
a družstiev, ktoré sa konalo v Nových Zámkoch.
Získali bronzové medaily.
- Na mnohých podujatiach úspešne reprezentovali
Brezovú bežci Ján Varmuža, Gabriela Plačková
Plačková, Martin Plačko, Bohuš Duda, Andrea
Borovská, Daniel Borovský.

Občianske združenie Futbalový klub Bradlan
Brezová pod Bradlom
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CIRKEVNÝ ŽIVOT
Podľa údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov
2011 sa obyvateľstvo Brezovej pod Bradlom hlásilo
k náboženskému vyznaniu takto: Evanjelická cirkev
augsburského
vyznania
1966
obyvateľov,
Rímskokatolícka cirkev 1270, Evanjelická cirkev
metodistická 54, Náboženská spoločnosť Jehovovi
svedkovia
44,
Pravoslávna
cirkev
40,
Gréckokatolícka cirkev 13, Cirkev Ježiša Krista
svätých neskorších dní 5, Kresťanské zbory 2,
Ústredný zväz židovských náboženských obcí 2,
Cirkev československá husitská 2, Bahájske
spoločenstvo 2, Cirkev bratská 1, iné vyznanie 23
obyvateľov.
Nezistené bolo vyznanie u 537 obyvateľov, bez
vyznania bolo 1148 obyvateľov.

Evanjelický cirkevný zbor a.v. Brezová pod
Bradlom
Farári: zborová farárka Mgr. Lívia Lichancová
námestný farár Mgr. Ján Lichanec
Zborová dozorkyňa: Jana Bôžiková
Veriaci: 1536
Pokrstení: 26 (22 detí a 4 dospelí)
Konfirmovaní: 23 (19 detí a 4 dospelí)

BREZOVÁ POD BRADLOM
fare, detská besiedka a stretnutia dorastu a mládeže.
Zbor zorganizoval fašiangové posedenie a Zborový
deň so službami Božími v prírode - v Matejkovej.

Rímskokatolícka
Bradlom

farnosť

Brezová

pod

Farár: Mgr. Ján Hreha (od 1. 7. 2011)
V roku 2012 vykonali viacerí veriaci z brezovskej
farnosti spolu so svojím farárom púte do
Medžugoria, do Šaštína a do Turzovky.
1. júna sa v rímskokatolíckom kostole pod mottom
„Všetci sme deti svetla. Nám nevládne noc ani
temnota“ konala Noc kostolov.

Pravoslávna cirkevná obec Brezová pod
Bradlom
Duchovný: jerej Mgr. Marek Kundis
Členovia Rady Pravoslávnej cirkevnej obce
Brezová pod Bradlom: Mgr. Viktor Dutko, Sergej
Bača
Bohoslužby prebiehali v priestoroch Národného
domu Štefánikovho. Pri cirkevnej obci pôsobí
i spevokol.
26. mája cirkevná obec zorganizovala koncert
Metropolitného vzdelávacieho chóru Pravoslávnej
cirkvi venovaný veľkomoravskému panovníkovi
Rastislavovi.

Sobášení: 6 párov
Pochovaní: 26 (13 mužov a 13 žien)
Počet služieb Božích: 113

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
má v Brezovej pod Bradlom modlitebňu na Ul. J.
M. Hurbana.

Počet veriacich, ktorí pristúpili k večeri Pánovej:
851 (287 mužov a 564 žien)
Popri pravidelných službách Božích sa konali
i spomienky za prítomnosti vzácnych hostí. Pri
spomienke na 12. výročie narodenia a 40. výročie
úmrtia Mateja Janovíčka a pri spomienke na 130.
výročie narodenia Jána Lichnera zvesťou slova
Božieho v 1. slávnosť Svätodušnú poslúžil emeritný
biskup Mgr. Ivan Osuský. 8. júla sa za účasti Prof.
ThDr. Igora Kišša konala spomienka pri príležitosti
90. výročia osadenia pamätníka Jána Husa. K 750.
výročiu prvej písomnej zmienky o Brezovej zbor
pripravil
slávnostné služby
Božie konané
19. augusta, slávnostným kazateľom bol biskup
Západného dištriktu ECAV Mgr. Milan Krivda. Pri
príležitosti 150. výročia narodenia Juraja Chorváta
a 205. výročia narodenia Martina Šaška sa 18. 8.
uskutočnil koncert sláčikového kvarteta Jána
Strmenského. V júli prijali pozvanie spevokolisti zo
srbskej Kovačice.
Pravidelne sa konali biblické hodiny, stretnutia
evanjelických žien, stretnutia mamičiek s deťmi na

PREHĽAD VEREJNÉHO ŽIVOTA
A
UDALOSTÍ V ROKU 2012
Január
14. januára v Národnom dome Štefánikovom
Pohořelický Divadelný ansámbl predviedol hru
Dívčí válka.
19. – 22. januára sa konal v priestoroch
bratislavskej Incheby 18. ročník medzinárodného
veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2012.
Pri štvrtkovom otvorení veľtrhu, ako reprezentant
tradičnej kultúry Trenčianskeho samosprávneho
kraja, vystúpil aj detský folklórny súbor Iskerka
z Brezovej.
27. januára boli za prítomnosti primátorky mesta
slávnostne odovzdané do riadneho užívania nové
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kamerového

Február
18. februára sa na priestranstve pred Reštauráciou
U sváka Ragana uskutočnila už tradičná brezovská
zabíjačka. V programe okrem zabíjačkových
špecialít nechýbali jazda na koňoch, fašiangový
karneval či hudba Myjavských heligónkarov
a Ľudová hudba Kýčer.
22. februára sa konalo prvé zasadnutie mestského
zastupiteľstva v roku 2012. Mestské zastupiteľstvo
zriadilo novú komisiu - komisiu pre cestovný
ruch, kultúru a miestne tradície a za jej predsedu
zvolilo Ing., Bc. Jána Ragana.
24. februára bola podpísaná zmluva medzi Mestom
Brezová pod Bradlom a dodávateľom stavebných
prác pri realizácii revitalizácie centra mesta
(úprava verejných priestranstiev, rekonštrukcia
a doplnenie chodníkov, úprava prvkov verejnej
zelene a vytvorenie parku, výstavba cyklistického
chodníka, revitalizácia zhromažďovacích plôch
námestia a mestského trhoviska, rekonštrukcia
a výstavba
verejného
osvetlenia,
výstavba
verejného hygienického zariadenia a prístreškov na
autobusovom nádraží, umiestnenie prvkov detského
ihriska).
Revitalizácia
bola
financovaná
z Európskeho
fondu
regionálneho
rozvoja
a štátneho rozpočtu SR formou poskytnutia
nenávratného finančného príspevku vo výške 663
380,91 €.

Marec
4. marca oslávila svoje 104. narodeniny najstaršia
občianka nielen Brezovej, ale aj myjavského
okresu, pani Helena Schusterová.
9. marca sa uskutočnila vo foyer Národného domu
Štefánikovho vernisáž výstavy Pletená cipka
z kopaníc.

29. marca bola slávnostne udelená Cena mesta za
rok 2011. Ocenení boli:
Alžbeta Minárčiná za dlhoročné členstvo
v dobrovoľnom hasičskom zbore a reprezentáciu
mesta na rôznych súťažiach a podujatiach, Ivana
Marková za reprezentáciu mesta a šírenie tradičnej
kultúry na rôznych kultúrno-spoločenských akciách
doma i v zahraničí a za publicistickú činnosť, Ján
Varmuža za vynikajúce športové výkony
a reprezentáciu
mesta
doma
i v zahraničí,
MicroStep CDM s.r.o. spoločnosť ocenená za
podporu rozvoja mesta v rôznych oblastiach,
Štefan Potúček in memoriam za reprezentáciu
mesta v autokrose.
30. marca pri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo
mesto v priestoroch Národného domu Štefánikovho
pre všetkých zamestnancov škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
kultúrny program divadelnú hru Osudy jedného
vinára v podaní Záhoráckeho divadla.

Apríl
1. apríla bola vo foyer Národného domu
Štefánikovho otvorená výstava ručných prác
patchwork A. Ziburovej.
5. apríla sa na Námestí M. R. Štefánika a pri
Dejinnom pamätníku na miestnom cintoríne konali
pietne akty pri príležitosti 67. výročia
oslobodenia Brezovej. Zúčastnili sa primátorka
mesta Eva Ušiaková, členovia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, ženský spevácky zbor
pod vedením Viery Dobrovodskej, členovia Klubu
vojenskej histórie Slovensko a občania mesta.
26. apríla sa uskutočnilo
mestského zastupiteľstva.

tretie

zasadnutie

28. apríla pri príležitosti Dňa zeme pracovníci
mestského
úradu
a poslanci
zastupiteľstva
upratovali svoje mesto.

10. marca sa konali predčasné parlamentné voľby.

30. apríla sa uskutočnilo Stavanie mája, ktorého sa
zúčastnili i minister školstva Dušan Čaplovič
a poslanec Národnej rady Jaroslav Baška.

15. marca prebehlo druhé zasadnutie mestského
zastupiteľstva.

Máj

15. marca v Národnom dome Štefánikovom
zorganizovalo mesto v spolupráci s Mestskou
knižnicou podujatie Literatour - komorný jazzovošansónový večer so speváčkou Katarínou
Koščovou, autorským čítaním Marušky Kožlejovej
a sprievodným klavírom Daniela Špinera.
24. marca mesto a Hádzanársky klub Bradlan
Brezová zorganizovali športovo-spoločenskú akciu
pri príležitosti 50. výročia hádzanej v meste.
Súčasťou programu bola prezentácia knihy
P. Uhlíka Loptou ku kalokagatii.

3. mája spomienkovými službami Božími
v Evanjelickom kostole v Košariskách sa začala
Regionálna
spomienková
slávnosť
pri
príležitosti 93. výročia smrti generála Milana
Rastislava Štefánika. Po službách Božích
a návšteve Múzea M. R. Štefánika v Košariskách
pokračovali
slávnosti
krátkym
programom
a zapálením pochodní. Fakľový sprievod sa vydal
k Mohyle Milana Rastislava Štefánika na Bradle,
kde sa po zapálení hlavného ohňa a položení
vencov prihovorili všetkým účastníkom slávnosti
primátorka mesta Eva Ušiaková, náčelník Vojenskej

11

ROČENKA 2012
kancelárie prezidenta generálmajor Marián Áč,
prvý tajomník Veľvyslanectva
Francúzskej
republiky Sébastien Potaufeu a generálny biskup
evanjelickej cirkvi a.v. Miloš Klátik. Slávnosť
vyvrcholila
zapálením
vatier
primátormi
a starostami podbradlianskych sídiel Brezovej pod
Bradlom, Myjavy, Košarísk a Priepasného.
4. mája oslávil svoju tridsiatku detský folklórny
súbor Iskerka v Národnom dome Štefánikovom,
kde sa predviedol nádherným programom.
12. mája sa uskutočnila IV. spomienková jazda
Motoclubu Free Spirit na pamiatku M. R. Štefánika.
17. mája Trnavský samosprávny kraj pri príležitosti
Dňa múzeí ocenil tvorcov a organizátorov z oblasti
kultúry. Pamätnú medailu predsedu kraja dostala aj
Jana Kazičková z Brezovej pod Bradlom.
17. mája sa v Žiline konal akt odovzdávania titulov
Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR.
Vyznamenanie Zaslúžilý člen dobrovoľnej požiarnej
ochrany obdržal i Dušan Michalička z Brezovej
pod Bradlom.
20. mája aj v Brezovej na Námestí M. R. Štefánika
držali fanúšikovia palce našim hokejistom vo
finále majstrovstiev sveta.

Jún
13. júna 2012 sa v priestoroch Mestskej knižnice
Brezová pod Bradlom uskutočnilo vyhodnotenie
16. ročníka súťaže Číta cela trieda.
28. júna sa konalo štvrté zasadnutie mestského
zastupiteľstva.
29. júna v okolí chaty na Bradle prebehlo otvorenie
prázdnin a branný pretek.
30. júna a 1. júla sa v rámci seriálu
Medzinárodných majstrovstiev SR v zápolení
automobilov do vrchu amatérskych pretekárov
konali na ceste smerom na Mohylu M. R. Štefánika
Automobilové preteky do vrchu.

Júl
1. až 6. júla sa v Prahe konal XV. všesokolský zlet,
ktorého sa zúčastnilo aj 27 cvičeniek z Brezovej
pod Bradlom.
28. júla sa uskutočnil jubilejný XX. ročník
Stretnutia miest a obcí so spoločným názvom
Brezová - Březová, tentokrát v Březovej
u Sokolova. Stretnutia sa zúčastnilo 8 miest a obcí.
30. júla prebehlo piate zasadnutie mestského
zastupiteľstva.

BREZOVÁ POD BRADLOM

August
10. až 12. augusta sa uskutočnil v letovisku
Matejková nultý ročník pobytového tábora pre deti
s názvom Mašenka. Dôvodom na uskutočnenie
tábora v Matejkovej bola autentickosť miesta, na
ktorom sa organizoval partizánsky oddiel J. Reptu.
V spolupráci
s Klubom
vojenskej
histórie
Slovensko, Klubom vojenské historie 19. prápor
Stráže Obrany Státu Hodonín, o.s., a Slovenským
zväzom
protifašistických
bojovníkov
bol
pripravený program, ktorý priblížil deťom život
a obdobie II. svetovej vojny.
17. a 18. augusta sa konal už XXI. Brezovský
jarmok. Už v piatok večer vystúpili hudobné
skupiny, sobotňajšiu tradičnú časť jarmoku otvorila
primátorka Eva Ušiaková. Vyvrcholením programu
bol výber z hudobných, tanečných a výtvarných
klenotov kraja Obrázky spod Bradla a Javoriny
v podaní folklórneho súboru Brezová a o.z.
Rosenka. Návštevníci si mohli pozrieť i pripravené
sprievodné akcie na námestí, výstavu dobových
fotografií pred evanjelickým kostolom, zažiť výstup
na jeho vežu a navštíviť výstavu dokumentov
a predmetov súvisiacich s históriou mesta.
19. augusta sa v obradnej miestnosti mestského
úradu pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Brezovej konalo slávnostné prijatie
zástupcov evanjelickej cirkvi a. v., biskupa
Západného dištriktu Milana Krivdu, seniora
Myjavského seniorátu Juraja Šefčíka.
25. augusta predviedlo skvelé Radošinské naivné
divadlo v Národnom dome Štefánikovom hru Len
tak prišli.
28. augusta Základná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov spolu s mestom
usporiadali pri pamätníku Jána Reptu spomienkové
stretnutie pri príležitosti 68. výročia Slovenského
národného povstania.

September
1. septembra usporiadal Dobrovoľný hasičský zbor
Brezová pod Bradlom v priestoroch námestia mesta
XII. ročník súťaže hasičských družstiev mužov
a žien O pohár mesta Brezová pod Bradlom,
ktorej sa zúčastnilo 13 hasičských družstiev.
22. septembra sa pri príležitosti 164. výročia
víťazných bojov slovenského povstania roku
1848 v Brezovej (22. september je na pamäť týchto
bojov Dňom Ozbrojených síl SR), konala
v Brezovej spomienková slávnosť. Slávnosti
pripravenej pod záštitou Ministerstva obrany SR
a Klubu generálov SR, sa okrem iných zúčastnili
i generálmajor Rowan Umbarger zo štátu Indiana
z USA a náčelník generálneho štábu Slovenskej
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republiky generálporučík Peter Vojtek. Po
slávnostnom prijatí primátorkou Evou Ušiakovou
sa delegácia presunula k Pamätníku hurbanovských
bojov na Prietržskej ceste, kde sa konal pietny akt
kladenia vencov, salvy, hymny. Programu sa okrem
zložiek Ozbrojených síl SR zúčastnili aj členovia
mužského spevokolu ECAV Brezová pod Bradlom.

BREZOVÁ POD BRADLOM

November
8. novembra sa v spoločenskej sále základnej
umeleckej školy uskutočnila vernisáž výstavy
Krajina Ivana Medvedíka Volona.

27. septembra sa uskutočnilo šieste zasadnutie
mestského zastupiteľstva.

30. novembra v Národnom dome Štefánikovom
v spoločnom programe Vianočné tóny vystúpil
detský folklórny súbor Iskerka a cimbalová hudba
z partnerského mesta Pohořelice.

Október

December

3. októbra primátorka mesta Eva Ušiaková ocenila
darcov krvi Cenou mesta. Cenou mesta za
získanie Zlatej Janského plakety bol ocenený Milan
Reško, Cenou mesta za získanie Striebornej
Janského plakety boli ocenení Vladimír Mižialko
a Radovan Pašmík, Cenou mesta za získanie
Bronzovej Janského plakety boli ocenení Rastislav
Foltýn, Adriana Lešková, Mgr. Stanislav Janovíček,
Kamila Mrázová, Agneta Majerčíková, Zdenka
Kulíšková, Tatiana Dutková.

6. decembra bola pre deti pripravená návšteva
Mikuláša.

12. októbra sa začala realizovať investičná akcia
Revitalizácia Husovho parku financovaná
z fondov Európskj únie.
19. októbra kultúrno-spoločenské podujatia mesta,
ktoré sa v celom roku 2012 niesli v duchu 750.
výročia prvej písomnej zmienky o Brezovej,
vyvrcholili slávnostnou akadémiou konanou na
počesť tohto výročia v Národnom dome
Štefánikovom. Takmer trojhodinový program,
čerpajúci z miestnych duchovných a kultúrnych
zdrojov, zostavil a režíroval Peter Uhlík.
Verejné ocenenie Mestom Brezová pod Bradlom za
významný prínos k udržiavaniu a pestovaniu
historických tradícií mesta si z rúk primátorky Evy
Ušiakovej prebrali 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
Libiaková, vedúca FS Brezová, Jana Kazičková,
riaditeľka ZUŠ, Miroslav Papánek, predník
Brezovskej muziky a Ivana Marková, vedúca klubu
pletenej cipky.
Na záver akadémie zazneli tóny brezovskej hymny
Klenová, Klenová, ktorej slová spontánne a v stoji
zaspievala celá sála.
30. októbra ako prejav vďaky a úcty pripravilo
mesto v Národnom dome Štefánikovom kultúrnospoločenské popoludnie pri príležitosti mesiaca
venovaného seniorom.

13. decembra sa konalo
mestského zastupiteľstva.

siedme

zasadnutie

16. decembra sa v evanjelickom kostole uskutočnil
vianočný koncert Sisy Sklovskej doprevádzanej
vokálno-inštrumentálnou skupinou The Hope
Gospel singers.
19. decembra bola
Husovho parku.

dokončená revitalizácia

RÔZNE
Výpis z pamätnej knihy - rok 2012
NÁVŠTEVA U NAJSTARŠEJ OBČIANKY
NÁŠHO MESTA PRI PRÍLEŽITOSTI
ŽIVOTNÉHO JUBILEA
Pani Helena Schusterová sa 4. marca 2012
dožila 104 rokov.
PLETENÁ CIPKA Z KOPANÍC
9. až 13. marca 2012, foyer Národného domu
Štefánikovho, výstava Klubu pletenej cipky
Brezová pri príležitosti 15. výročia založenia
Klubu a 750. výročia prvej písomnej zmienky
o Brezovej.
50. VÝROČIE VZNIKU HÁDZANEJ
V BREZOVEJ POD BRADLOM 24. marca
2012 prezentácia knihy Mgr. Uhlíka Loptou ku
kalokagatii.
CENA PRIMÁTORKY MESTA ZA ROK 2011
29.
marca 2012 boli ocenení Alžbeta
Minárčiná, Ivana Marková, Ján Varmuža,
MicroStep CDM s. r. o., Štefan Potúček in
memoriam.
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BREZOVÁ POD BRADLOM

DEŇ UČITEĽOV
30. marca 2012 boli ocenení pedagógovia
Hedviga Kátlovská, Marta Mosnáčková,
Zuzana Kovářová, Eva Babiarová.

ZBOROV PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI
ČLOVEK ČLOVEKU V SR
28. septembra 2012

NÁVŠTEVA PRI PRÍLEŽITOSTI STAVANIA
MÁJA
30. apríla 2012, Dušan Čaplovič, minister
školstva SR, Jaroslav Baška, poslanec NR SR,
Vladislav Petráš, predseda ZO strany SMERSD.

STRETNUTIE DARCOV KRVI
3. októbra 2012, Cenou mesta za získanie
Zlatej Janského plakety bol ocenený Milan
Reško, Cenou mesta za získanie Striebornej
Janského plakety boli ocenení Vladimír
Mižialko a Radovan Pašmík, Cenou mesta za
získanie Bronzovej Janského plakety boli
ocenení Rastislav Foltýn, Adriana Lešková,
Mgr. Stanislav Janovíček, Kamila Mrázová,
Agneta Majerčíková, Zdenka Kulíšková,
Tatiana Dutková.

PIETNA SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ PRI
PRÍLEŽITOSTI 93. VÝROČIA SMRTI GEN.
M. R. ŠTEFÁNIKA
3. mája 2012, Bradlo.

SLÁVNOSTNÁ
AKADÉMIA
PRI
PRÍLEŽITOSTI 750. VÝROČIA PRVEJ
PÍSOMNEJ ZMIENKY O MESTE BREZOVÁ
19. októbra 2012.

ROZLÚČKA
DETÍ
S MATERSKOU
ŠKOLOU
27. júna 2012, Materská škola Sídlisko D.
Jurkoviča.

STRETNUTIE JUBILANTOV DÔCHODCOV
30. októbra 2012.

20. VÝROČIE ZRIADENIA MESTSKEJ
POLÍCIE V BREZOVEJ POD BRADLOM
20. marca 2012.

MIEST

SLÁVNOSTNÉ
PRIVÍTANIE
SISY
SKLOVSKEJ NA MESTSKOM ÚRADE PRI
PRÍLEŽITOSTI VIANOČNÉHO KONCERTU
16. decembra 2012.

PAMÄTNÝ ZÁPIS PRI PRÍLEŽITOSTI
ŽIVOTNÉHO JUBILEA 95 ROKOV
Pani Alžbeta Závodná, 2. augusta 2012.

NÁVŠTEVA V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB JESIENKA V MYJAVE PRI
PRÍLEŽITOSTI VIANOČNÝCH SVIATKOV
17. decembra 2012.

NÁVŠTEVA Z PARTNERSKÝCH
PAULHAIN A POHOŘELICE
25. júla 2012.

PAMÄTNÝ
ZÁPIS
Z
PRIJATIA
MGR. MILANA KRIVDU DÔSTOJNÉHO
BRATA
BISKUPA
ZÁPADNÉHO
DIŠTRIKTU
EVANJELICKEJ
CIRKVI
AUGSBURSKÉHO
VYZNANIA
NA
SLOVENSKU
19. augusta 2012, pri príležitosti 750. výročia
prvej písomnej zmienky o Brezovej.
PAMÄTNÝ
ZÁPIS
SPOMIENKOVEJ
SLÁVNOSTI
PRI
PAMÄTNÍKU
HURBANOVSKÝCH
BOJOV
PRI
PRÍLEŽITOSTI DŇA OZBROJENÝCH SÍL
SR
22. septembra 2012.
STRETNUTIE

ČLENOV

ZDRUŽENIA
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