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Brezovská
zabíjačka
sa vydarila
18. február 2012, je krátko pred deviatou
hodinou a priestranstvo pred Reštauráciou
U sváka Ragana sa pomaly zapĺňa nielen
našimi občanmi, ale i Myjavcami, Košarišťanmi, Bukovčanmi... V tej chvíli je úplne
jedno, kto odkiaľ prišiel, najdôležitejší je
dôvod. Skvelá hudba, voňavé šišky, jazda
na koňoch, fašiangový karneval, súťaže
o najlepšie detské jaternice a klobásy, pekné
počasie, výborné jedlo, niečo do „kalíška“
a hlavne dobrá nálada - toto všetko sprevádzalo tohtoročnú Brezovskú zabíjačku, ktorá sa naozaj vydarila. Všetko sa dialo pod
taktovkou primátorky mesta Evy Ušiakovej,
poslanca a zároveň skúseného mäsiara Branislava Kovačecha. Záujem bol veľký, o čom
svedčili i dlhé rady pri stoloch so zabíjačkovými špecialitami. O tom, že nechýbala
dobrá nálada, svedčilo i množstvo spievajúcich a tancujúcich návštevníkov zabíjačky,

ktorým vyhrávali Myjavskí heligónkari a Ľudová hudba Kýčer. A kto sa
dobre najedol a posilnil
s mierou, mohol sa večer
zabaviť v kaviarni Olympia na fašiangovej veselici. A veru mnohí mali síl
dosť a zotrvali do skorých
ranných hodín...
Ďakujeme
všetkým,
ktorí prispeli k tomu, že
tohtoročná Brezovská za-

bíjačka sa vydarila a mala
veľa pozitívnych ohlasov.
Ďakujeme zamestnancom
Technických služieb Brezová a poslancom MsZ
Branislavovi Kovačechovi a Jaroslavovi Ciranovi,
celému personálu Reštaurácie U sváka Ragana, Jazdeckému
k lubu
BETTY
Bukovec,
Pek ár n i
Školuda - Trstín, FS Brezová, Myjavským heligónkarom, Ľudovej hudbe Kýčer, Centru voľného času
Brezová, Mestským lesom
Brezová a zamestnancom
mestského úradu.
Gabriela Plačková

Milé ženy,
pri príležitosti blížiaceho sa vášho
sviatku dovoľte, aby sme vám
popriali predovšetkým pevné
zdravie. Aby ste v tento deň, ale aj
v ďalších nastávajúcich dňoch vášho
života mali čo najmenej problémov,
chvíľ bolesti a smútku, aby vás
pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na každom kroku.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Prvé zasadnutie mestského
zastupiteľstva v roku 2012
sa uskutočnilo dňa 22. 2. 2012
Zasadnutie MsZ sa konalo za účasti 9 poslancov, zamestnancov mesta, zástupcov
spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. Brezová pod
Bradlom a občanov mesta.
MsZ schválilo:
- predbežný súhlas na prevod nehnuteľností - časť parciel registra „E“ č. č. 223,
20795/1, 259/1, 20792/2, 260, 274/3, 250,
275/2 a 275/3, vo výmere cca 2360 m2 v prospech súčasných užívateľov pozemkov v
záhradkovej osade za cenu 6,50 €/m2, ktorá
je v súlade s Cenovou mapou Mesta Brezová
pod Bradlom (Zóna II.), ako aj, že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a,
ods. 8 e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, v znení neskorších predpisov ako i Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová
pod Bradlom, Čl. 6, bod 4, písm. c),
- návrh investičných akcií na rok 2012,
MsZ schválilo dotácie z rozpočtu mesta na
rok 2012:
- Nemocnici s poliklinikou Myjava vo výške 300,- € na občerstvenie pre bezpríspevkových darcov krvi,
- Spoločnosti M. R. Štefánika, o. z. vo výške
1000,- € na úhradu nákladov na vydanie časopisu „BRADLO,“
- Lyžiarskemu klubu BRADLAN Brezová pod Bradlom vo výške 700,- € na úhradu
faktúr za dodávku elektrickej energie na I.
a II. polrok 2012, nákup náhradného dielu
na snežný skúter, náhradné diely na teleskopické tyče, nákup ochranných matracov na
podpery vleku, nákup informačných značiek
na vlek,
- občianskemu združeniu Lider vo výške
300,- € na zabezpečenie fungovania Brezovskej sálovej ligy (7. ročník),
- občianskemu združeniu Futbalový klub
ŠVS BRADLAN Brezová pod Bradlom vo
výške 332,- € na úhradu poplatkov za delegované osoby Slovenskému futbalovému zväzu
za III. ligu mladších a starších žiakov vo futbalovej sezóne 2011/2012.
- nominantov na ocenenie Cena primátorky mesta za rok 2011:
p. Alžbeta Minárčiná – za dlhoročné členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore a reprezentáciu nášho mesta na rôznych súťažiach
a podujatiach,
p. Ivana Marková – za reprezentáciu mesta
a šírenie našej tradičnej kultúry na rôznych
kultúrno-spoločenských akciách doma i v zahraničí a za publicistickú činnosť,
p. Ján Varmuža – za vynikajúce športové
výkony a reprezentáciu nášho mesta doma i v
zahraničí,
MicroStep CDM s.r.o. – za podporu rozvoja mesta v rôznych oblastiach,
p. Štefan Potúček (in memoriam) – za reprezentáciu mesta v autokrose,
- Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku komisií na základe uznes.č. 20/2012 a doplnilo
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v prílohe č. 1 Vymedzenie úloh stálych komisií pri MsZ úlohy komisie pre cestovný ruch,
kultúru a miestne tradície.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu o plnení uznesení MsZ zo dňa
14. 12. 2011 a uznesení, ktoré zostali v plnení
k 14. 12. 2011,
- Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 a kontrolu vybavovania sťažností za rok 2011,
- informáciu o činnosti MsR za obdobie od
14. 12. 2011 do 22. 2. 2012,
- správu o vykonanej kontrole vnútorných
predpisov Mesta Brezová pod Bradlom, ich
platnosť a aktuálnosť,
- informáciu o činnosti Združenia obcí
subregión Pod Bradlom za roky 2007 – 2012,
- informáciu o činnosti mestskej knižnice
za rok 2011,
- predpoklad hospodárenia obchodnej
spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Brezová pod
Bradlom na rok 2012,
- informáciu o vykonanej III. zmene rozpočtu Mesta Brezová pod Bradlom na rok
2011 rozhodnutím primátorky mesta,
- výsledok kontroly NKÚ a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených
pri kontrole implementácie programového
rozpočtovania v rozpočtovom procese Mesta
Brezová pod Bradlom.
MsZ zriadilo:
- Komisiu pre cestovný ruch, kultúru a
miestne tradície.
MsZ zvolilo:
- Ing., Bc. Jána Ragana za predsedu komisie
pre cestovný ruch, kultúru a miestne tradície,
- Branislava Kovačecha, Hanu Valovú, Jána
Valihoru, Ivanu Markovú, Mgr. Petra Uhlíka
a PhDr. Vlastu Cigánkovú za členov komisie
pre cestovný ruch, kultúru a miestne tradície.
MsZ neschválilo:
- dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2012 občianskemu združeniu Lider vo výške 1600,- €
na športovú prípravu reprezentanta Jozefa
Repčíka.
Terézia Malková

MESTSKÝ ÚRAD
Teplári: „Na Brezovej sa kúri,
problémy riešime“
Spoločnosť Cofely, ktorá na Brezovej vybudovala kotolňu na drevnú štiepku, mala v
úmysle vďaka rozšíreniu palivovej základne
zvýšiť energetickú bezpečnosť mesta a zabezpečiť dlhodobo výhodné ceny tepla pre
miestnych obyvateľov. Napriek tomu, že na
technologickom riešení pripravovanej rekonštrukcie sa pracovalo precízne, v tom čase
nikto netušil, že by mohlo dôjsť k zníženiu
tepelnej pohody obyvateľov. Ako vysvetľuje
Jozef Smolka, šéf Divízie výroby a distribúcie
energií spoločnosti Cofely, súbežné pôsobenie viacerých nepriaznivých faktorov spôsobilo to, čo nechce zažiť žiadny dodávateľ tepla
– nedostatočné vykurovanie zákazníkov.

Kde je príčina? Porucha, extrémne mrazy
a nevyregulované objekty.
Systém kotolne v Brezovej je konštruovaný tak, aby bola možná plne automatická
prevádzka kotolne. „Palivo sa dávkuje do
kotla automaticky, rovnako ako prebieha aj
proces horenia a dokonca aj vysýpania popola. Slabým článkom automatiky sa však stal
dopravník popola, ktorý sa začal zasekávať
a tým odstavovať celú prevádzku,“ hovorí
Jozef Smolka a zdôrazňuje, že spoločnosť začala na odstránení poruchy pracovať okamžite. Pokles teploty vo vykurovacej sústave
sa však prejavil výraznejšie ako za bežných
podmienok – svoje totiž urobili extrémne
mrazy. Záložné plynové kotly totiž nie sú stavané na plnú prevádzku pri odstávke štiepkových. Vrásky na tvári teplárov, ktorí sa od
prvého dňa snažili urobiť maximum, vyvolal
do tretice ešte jeden faktor. Komplikáciou sa
ukázali byť nedostatočne vyregulované bytové domy v Brezovej. „Podľa zákona o tepelnej
energetike sú bytové domy povinné mať hydraulicky vyregulovaný systém. Je technicky
nemožné zabezpečiť dodávku tepla v požadovanej kvalite do vzdialených objektov či
najvyšších poschodí, ak sústava nie je vyregulovaná a nemá teda rovnomerný hydraulický
odpor. Bohužiaľ, viacero bytových domov na
Brezovej túto povinnosť uloženú legislatívou
nespĺňa, čo bolo dôvodom, že sa spomínané
problémy prejavili ešte výraznejšie“, vysvetľuje Jozef Smolka.

Riešenie existuje
Teplári z Cofely dospeli k záveru, že pôvodné riešenie, ktoré v teplárni Brezová použil dodávateľ, nie je pre dané podmienky
prevádzky technicky vhodné, a po viacerých
rokovaniach došlo k dohode, že vyrobí nové
konštrukčné prvky dopravníka popola s vyššou odolnosťou voči zasekávaniu. „Na tomto mieste sa chceme úprimne ospravedlniť
všetkým obyvateľom Brezovej, ktorí pocítili
nedostatok tepla. Chceme ich ubezpečiť, že
tepelná nepohoda nebola spôsobená nedbanlivosťou či neochotou hľadať riešenie. Práve
naopak, naši technici prišli s riešením, ktoré
si však vyžiada čas potrebný na implementáciu technológie a jej prispôsobenie lokálnym
podmienkam. Chcem potvrdiť, že urobíme
maximum pre to, aby sme predišli ďalším nepríjemnostiam“, ubezpečuje Jozef Smolka.
Nemeckému výrobcovi technológie bola
zadaná objednávka s termínom dodania do
konca februára. Samotná výmena dopravného pásu je však komplikovaná operácia, ktorá trvá 48 hodín a vyžaduje odstavenie oboch
štiepkových kotlov. Preto ju spoločnosť Cofely
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môže vykonať až v čase s vhodnými klimatickými podmienkami, kedy bude celú spotrebu
tepla možné pokrývať výrobou z plynových
kotlov. „Ako potvrdenie našej vôle plniť sľuby
dané mestu uvádzame, že Brezová má vďaka
alternatívnemu palivu a grantu z eurofondov
jednu z najnižších cien tepla v okolí. Oproti
poslednej schválenej cene zo septembra 2011
nastal pre rok 2012 pokles približne o 10%
napriek tomu, že väčšina dodávateľov ceny
zvyšovala a to o 6 až 7%“.
Pre viac informácií navštívte www.cofely.
sk, kde v Energetickom slovníčku nájdete vysvetlenie spomínaných pojmov.
Cofely, a.s.

Občania sa konečne dočkali
sľubovanej potravinovej pomoci
Po niekoľkých mesiacoch sa obyvatelia
Brezovej dočkali múky a cestovín v rámci Projektu potravinovej pomoci Európskej
únie. Dvom stovkám oprávnených žiadateľov ich rozdali na mestskom úrade v polovici
februára. Príprava a realizácia projektu bola
v našom meste od začiatku sprevádzaná viacerými problémami: nedostatočná informovanosť o potravinovej pomoci, minimálna
snaha pomôcť zo strany ministerstva, neustály presun termínov dovozu pomoci do nášho
mesta, „zánik“ charitatívnej organizácie,
prostredníctvom ktorej mala byť pomoc na
Brezovej vydávaná, problémy s nakontaktovaním sa inú charitatívnu organizáciu, ktorá
by podľa pôvodných zámerov ministerstva
mala zabezpečiť i dovoz potravín na Brezovú
- skutočnosť však bola iná a ak vedenie mesta
chcelo, aby naši občania pomoc dostali, muselo zabezpečiť dopravu z najbližšieho skladu v Senici a uhradiť náklady s tým spojené.
Napriek týmto nedostatkom a medializácii
problémov pri vydávaní pomoci v iných mestách a obciach, u nás všetko dobre dopadlo.
Vydávanie malo hladký priebeh a občania,
ktorí o sa o pomoc uchádzali, si spolu domov odniesli 4 tony cestovín a 4 tony hladkej
múky.
Za bezproblémový priebeh pri vydávaní
potravinovej pomoci ďakujeme zamestnancom mestského úradu a technických služieb,
konkrétne D. Batkovej, B. Šicovi, A Halabrínovej, J. Peričkovej, I. Gažovi a J. Juríkovi.
Gabriela Plačková
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Hurbanova dolina, U Vaškovcov, U Držkovcov, U Dzurákovcov, Minárčiných ulica),
- pes v rodinnom dome alebo záhradkovej
osade mimo osád mesta 6 €/rok,
- pes v činžiaku 39 €/rok.
Dôchodcovia, ktorí v roku 2012 dosiahnu vek 62 rokov a viac, majú 50%-nú zľavu
z uvedených sadzieb (čiže polovičné sadzby).
Od dane za psa sú oslobodení občania, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP. Tiež sú oslobodení občania, ktorí dosiahli vek najmenej 70
rokov a samostatne žijú v osadách mesta (nie
sú zárobkovo činní a nežijú v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou).
Týmto chceme upozorniť majiteľov a držiteľov psov, že povinnosť uhradiť miestnu daň
za psa bola do konca januára 2012, pričom
rozhodnutia – výmery dane za psa sa nedoručujú. V prípade, ak ste si ešte svoju povinnosť nesplnili, je možné uhradiť daň za psa v
hotovosti v pokladni MsÚ (dvere č. 15 na I.
poschodí), bankovým prevodom alebo vkladom do pokladne v pobočke Prima banky
Slovensko (bývalá Dexia) na číslo bankového
účtu 4602539001/5600 (do poznámky uviesť
daň za psa r. 2012 a meno daňovníka). V prípade nejasností je možné kontaktovať pracovníčku MsÚ p. Húškovú (tel.č.: 034/6942228,
mail: huskova@brezova.sk).
Alena Jančia

Revitalizácia centra mesta

Brezová pod Bradlom

Dňa 24. februára 2012 bola podpísaná
zmluva medzi Mestom Brezová pod Bradlom
a dodávateľom stavebných prác pri realizácii
revitalizácie centra nášho mesta. Predmetom
prác, ktoré začnú v najbližších dňoch, bude
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 ako aj prístreškov na autobusovom nádraží a umiestnenie prvkov detského ihriska. Rekonštrukčné práce by mali byť
ukončené v lehote 6 mesiacov. Projektová
dokumentácia je k dispozícii k nahliadnutiu
na oddelení výstavby, územného plánu a životného prostredia.
Marian Gavlas

Zo života denného centra

Viete, že...

- 31. januára uplynul termín na podanie
daňového priznania k Dani z nehnuteľností
a majetkové oddelenie začalo s vyrubovaním
platobných výmerov na rok 2012,
- 8. februára zasadal Organizačný výbor
50. výročia hádzanej na Brezovej a prerokoval prípravy osláv, ktoré sa uskutočnia 24.
marca 2012 v SOŠ Brezová,
- členovia mestskej polície a zamestnanci
technických služieb boli 24. februára na Piešťanskej ulici zapojení do protipovodňových
aktivít, ktoré vznikli dôsledkom náhleho
oteplenia,

Miestna daň za psa v roku 2012
Na decembrovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva bol schválený dodatok č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2008
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Uvedené VZN vrátane dodatku č. 1
je zverejnené na internetovej stránke mesta
www.brezova.sk.
V zmysle uvedeného VZN sú v roku 2012
platné nasledovné sadzby dane za psa:
- pes v osadách mesta 5 €/rok (osadami
sú nasledovné ulice mesta: Štverník (Horný, Dolný, Prostredný), Žriedlova dolina, J.
Závodného, U Kravárikovcov, Danov vrch,

- o aktivitách a pripravovaných akciách pre
deti a mládež v CVČ Brezová sa dozviete už
aj na webovej stránke CVČ: www.cvcbrezova.php5.sk.

- v blízkom období budú v rámci nášho
mesta zmapované všetky výtlky spôsobené
chladným počasím a postupne budú odstraňované,
- pre občanov Brezovej sa pripravuje Ročenka 2011,
- prebieha zápis detí do materských škôl,
- 30. marca o 18,00 v Národnom dome Štefánikovom sa pripravuje pri príležitosti Dňa
učiteľov divadelné predstavenie Osudy jedného vinára (Záhorácke divadlo) - predstavenie je určené pre širokú verejnosť,

V utorok 21. februára sa v Dennom centre (DC) zišli seniori, aby sa spoločne zabavili na fašiangovom posedení. Pri vstupe do
vyzdobenej miestnosti všetkých upútal stôl
s bohatou tombolou. Vedúca centra pani O.
Allinová všetkých privítala a predsedníčka
ZOJDS pani Alž. Mikulinová vo svojom príhovore pripomenula fašiangové zvyky, ktoré
na Brezovej pomaly vymierajú, ale v mnohých obciach a dedinkách Slovenska naďalej
pretrvávajú. Masky, vinšovačky, hudba, vykrútenie žien starých i mladých, ponúknutie
„trúnkom“, pampúškami, či fánkami, pochovávaním basy pred „škaredou, či inak zvanou
popolcovou stredou“ sa končí obdobie zábav
pred nastupujúcim obdobím pôstu.
Po príhovore všetkých pobavila vtipnými
scénkami Anna Figurová, členka Divadelného súboru J.M. Hurbana. Všetci už čakali
na losovanie tomboly. Po jej ukončení sme si
pochutnali na výbornom guláši a pampúškach. Nechýbali ani káva, čaj, víno a punč.
Ďakujeme pánovi Štefanovi Batkovi, nášmu
heligónkarovi, ktorý prispel k dobrej nálade
a príjemnej atmosfére.
Poďakovanie patrí našim sponzorom, ktorí
prispeli peknými cenami do tomboly: Mesto
Brezová, drogéria Kraic, COOP Jednota, autodopravca Milan Jánoš, MICRO-STEP s.r.o.
Ing. Ján Mikulina, ANBEJA- Ing. Ján Repta,
Ovoci-zelenina pán Jurovatý, Vence-kytice
Eva Závodná, BRADLOINVEST Ing. Ján
Repta, Dexia banka, Mäso-údeniny Smažienka, DUVAL Dušan Valihora, AKU-Ladislav
Gálik, Bc. Zlatica Allinová, predajca Miroslav
Ohrádka, Butik Mix – Eva Vlčková. Pánom:
Jánovi Allinovi, Štefanovi Kubicovi a členkám
(Pokračovanie na 4. str.)
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výboru: pani Allinovej, Mikulinovej, Kubicovej, Kopeckej, B. Reptovej, Poláčkovej.
Za prípravu príjemného posedenia patrí
poďakovanie všetkým členkám výboru DC a
ZOJDS.
Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia – spieva sa v známej ľudovej piesni...
...my sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné
stretnutia.
Na marec pripravujeme besedu so spisovateľkou pani Zdenkou Mahajovou.
Anna Kubicová

Uvedené časy sú začiatky spravodajstva
z Trenčianskeho kraja, v rámci ktorého sú
vysielané aj správy spod Bradla.

Poďakovanie
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO
Brezová pod Bradlom ďakuje pani Hedvige
Kátlovskej, predsedníčke, a pánovi Jozefovi Škorubovi, pokladníkovi, za dlhoročnú
a obetavú prácu pre zväz. Dňa 25. februára
2012 oficiálne tieto funkcie prevzal nový výbor v zložení:
- predseda SZŤP ZO Brezová: A. Geguštobítesová, M. Grambličková,
- pokladník SZŤP ZO Brezová: V. Valášek.
A. Geguštobítesová

Vzácna žena

Pri príležitosti MDŽ som sa zamyslel nad
poslaním a postavením žien v súčasnosti
i v minulosti. Veď ženy, hlavne matky, najviac pociťujú starosti pri výchove detí a fungovaní celej rodiny. Sú medzi nami ženy
vzdelané, múdre, ktoré sa čím ďalej, tým
viac presadzujú v spoločnosti. Sú ale aj ženy
jednoduché, nenápadné. Nehovorí ani nepíše sa o nich v médiách. Sú však obdarené
úžasnou ľudskosťou, skromnosťou, bohaté
duchom, láskou k blížnemu a ochotou nezištne pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú.
Poznám už mnoho rokov, nielen z rozprávania ľudí, ktorým pomáhala, ale i zo svojej
skúsenosti, jednu takú ženu – matku, starú
mamu, pani Milku Mižialkovú z Ulice odbojárov. Ochotne pomáhala, pokiaľ vládala, v rôznych situáciách viacerým susedom
z ulice a nielen tam. S takou samozrejmosťou, ako ona pomáhala ľuďom, sa človek často nestretáva. O jej ľudských kvalitách som
sa presvedčil pri jej pomoci nebohej pani
Juríčkovej.
Vychovala štyri deti, ktorým dala do vienka mnoho dobrého do života. Žiaľ, osud bol
k nej nežičlivý, manžel jej zomrel krátko po
nástupe na starobný dôchodok. Najmladší syn
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jej tragicky zahynul (už ako otec maloletých
detí) a prostredný syn zomrel vlani po zdĺhavej ťažkej chorobe. Vždy tieto ťažké skúšky
prežívala s pokorou, nereptala, nesťažovala
sa, iba ťažko a smutno sa s tým vyrovnávala.
Veľmi vrúcny vzťah má vypestovaný k celej
rodine. Deti, nevesty, zať, vnúčence i ďalšia
rozvetvená rodina ju majú veľmi radi.
Je to príjemná, skromná, nekonfliktná
žena. Takúto susedu by som doprial každému. Vždy žila i žije v súčasnosti v skromných materiálnych podmienkach. Nemala
možnosť finančne výraznejšie pomáhať deťom. O to viac im však rozdávala lásku, nehu
a pomáhala ako vládala.
Pri príležitosti spomínaného sviatku prajem pani Milke zlepšenie jej zdravia, ktoré
jej po osemdesiatke akosi neslúži. Prajem
jej, ako i všetkým ženám, pokojný rodinný,
pracovný i spoločenský život. Nám mužom
prajem, aby sme boli k ženám pozorní nielen v tento deň, ale i po celý rok.
Jozef Ďuriš

Schválené investičné akcie
na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 22. februára 2012 prerokovalo
a schválilo, v rámci finančných možností
Mesta Brezová pod Bradlom, návrh investičných akcií na rok 2012, kde prioritne
určilo realizáciu týchto akcií:
• Horný rad – stavebné úpravy miestnej komunikácie od sociálnej bytovky ku
knižnici
Komentár: Zámerom je oprava miestnej
komunikácie (výmery cca 90m 2) výmenou
železobetónových panelov za asfaltovú vozovku s podkladnými vrstvami a s osadením obrubníkov (dĺžky cca 45bm).
• Družstevná ulica - miestna komunikácia, chodník (od Prietržskej cesty po Ul.
Janka Kráľa)
Komentár: Stavebnými úpravami dôjde
k výmene povrchov miestnej komunikácie
(výmery cca 2000m 2) a chodníka (výmery
cca 900m 2) vrátane osadenia obrubníkov
medzi komunikáciu a chodník (dĺžky cca
505bm)+ Ul. odbojárov a Budovateľská ul.
(štvorbytovky).
• Základná škola Dolné lúky – výstavba
nového pavilónu, oprava strechy
Komentár: Cieľom rekonštrukčných
prác je odstránenie zatekania zo striech
pavilónov ZŠ z dôvodu poddimenzovaného a poškodeného odvodňovacieho systému striech.
• Rekonštrukcia Národného domu Štefánikovho
Komentár: Cieľom rekonštrukcie je realizácia fasády, oprava okien, výmena radiátorov v kinosále.
• Materská škola na Sídl. D. Jurkoviča
- Rekonštrukcia striech existujúcich pavilónov
Komentár: Zámerom je výmena pôvodnej strešnej krytiny (z asfaltových pásov)
na dvoch pavilónoch a spojovacej chodbe
MŠ za nové modifikované asfaltové pásy s

posypom, ktorých životnosť je min. 30 rokov a záruka min. 10 rokov. Doteraz boli
opravy týchto striech riešené aplikáciou
bežných asfaltových pásov s dodatočným
náterom. V poslednej dobe vykazujú strechy čoraz častejšie defekty, čím dochádza
k zatekaniu do vnútorných priestorov MŠ.

• Rekonštrukcia schodov po jednotlivých sídliskách
• Nová dlažba pred Domom smútku
• Projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO)
• Projektová dokumentácia na rozšírenie skládky TKO
• Cesta Prielohy
• Mestský mobiliár
Denisa Zuščíková

Príbeh Brezovej

Pre budovanie vzťahu k miestu, kde žijeme, je dobré poznať jeho minulosť. Keby
sme nepoznali minulosť nášho mesta, boli
by sme ako človek bez pamäti. Tak, ako si
ľudia radi pripomínajú prežité udalosti pri
rôznych jubileách, napríklad narodeninách, tak je príležitosťou na spomínanie na
minulosť našej Brezovej 750. výročie prvej
písomnej zmienky o nej.
Pri tejto príležitosti uverejním v nasledujúcich číslach Noviniek spod Bradla seriál
článkov mapujúcich minulosť Brezovej od
jej vzniku. K stratám či zániku dochádza
aj u vecí, ktoré vďaka hodnotám, ktoré pre
nás predstavujú, označujeme ako pamiatky. Mnohé pamiatky na minulosť Brezovej,
žiaľ, tiež nenávratne zmizli. Preto na záver
každého z článkov stručne predstavím aspoň najvýznamnejšie zo zostávajúcich pamiatok na minulosť Brezovej.
Vo výtvarnom symbole 750. výročia, ktorý sa bude ako hlavička objavovať aj v tomto
seriáli článkov, je nápis BRIZOUA, BREZOVÁ 750. výročie. BRIZOUA je názov dediny
Brezová, tak ako bol pred 750. rokmi zapísaný v latinskej darovacej listine uhorského
kráľa Bela IV. Táto listina je prvou písomnou
zmienkou o Brezovej. V dobe zhotovenia listiny dedina Brezová už existovala. Rok 1262
je preto rokom prvej písomnej zmienky o
Brezovej, nie dátumom jej vzniku.

Novinky spod Bradla 2 / 2012

Usque ad villam Brizoua
(až k dedine Brezová)

Brezová v stredoveku

Brezová je prvýkrát spomenutá už v
roku 1262 v darovacej listine uhorského
kráľa Bela IV. (horeuvedený názov článku
je úryvkom z tejto listiny). O minulosti
stredovekej Brezovej sa mi pre nízky počet
dosiaľ známych prameňov podarilo zistiť
len málo údajov. Samotná existencia stredovekej Brezovej je však nesporná.
Od 6. storočia n. l. začali na naše územie
prichádzať prví Slovania. Po zániku Veľkej Moravy a prechodnom ovládnutí Poliakmi sa územie Slovenska stalo súčasťou
uhorského štátu. Územie Brezovej sa až do
13. storočia nachádzalo v oblasti zvanej
konfínium. Šlo o pás riedko osídleného a
spustnutého územia, ktorý mal zabrániť
vpádom nepriateľov do vnútrozemia štátu. V prípade vzniku samotnej Brezovej sú
naše poznatky dosiaľ nedostatočné, známy
je len jeden neistý archeologický nález. V
roku 1946 riaditeľ vtedajšieho Štátneho
archeologického ústavu Vojtech Budinský-Krička prevzal od zberateľa Floriána
Vulgana sklenú vrúbkovanú perlu, nájdenú údajne na nálezisku kostrových hrobov
v Brezovej-Štverníku. Do nálezovej správy
Budinský-Krička uviedol: „perla svedčí
najskôr o hradištnom hrobe“. Či Brezová vznikla už v niektorom období doby
hradištnej (roky 600 až 1200/1250), alebo
vznikla až krátko pred najstaršími písomnými zmienkami o nej, pochádzajúcimi z
13. storočia, za súčasného stavu poznania
nevedno rozhodnúť. Na to, aby sa k tomu
dalo povedať niečo bližšie, sú potrebné
nové zistenia, napríklad ďalšie archeologické nálezy.
Najstaršími spoľahlivými dokladmi o
Brezovej tak zostávajú dve listiny z 2. polovice 13. storočia, v ktorých je zmienená
už ako dedina Brezová (villa Brizoua). V
roku 1262 bola vyhotovená latinsky písaná darovacia listina uhorského kráľa Bela
IV. Kráľ v nej Zochudovi a jeho bratom
Serafínovi, Deršovi a Ladislavovi daruje
dve zeme svojho Nitrianskeho hradu –
Záhorec a Šterusy (Zahurch a Cheteruch).
Záhorec sa nachádzal v mieste dnešnej
Pustej Vsi, obec Šterusy existuje dodnes.
Táto listina je prvou písomnou zmienkou
o dedine Brezová (villa Brizoua), ktorá je v
nej spomenutá pri vymedzení hraníc zeme
Záhorec. V dobe zhotovenia listiny Brezová už existovala. Rok 1262 je preto rokom prvej písomnej zmienky o Brezovej,
nie dátumom jej vzniku. K roku 1262 je
datovaná i listina vyhotovená pre spomínaného Serafína, jedného z bratov, ktorí v
roku 1262 dostali zeme Záhorec a Šterusy.
Serafín podľa tejto listiny od kráľa Bela
IV. dostal zeme Osuské, Ropov, Hradište
a Dubové (Ozus, Rupov, Haradicha, Dumbou) a zeme Záhorec a Šterusy (Zahurch a
Cheteruch). Názory na pravosť tejto listiny
sú rôzne. Historik prof. Ján Lukačka ju po-
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važuje za pravú, historik Imre Szentpétery
ju síce označil za falzum, avšak jej konfirmáciu (potvrdený odpis) vydanú kráľom
Štefanom V. v roku 1270 uznal za pravú.
Aj v tejto listine a jej odpise z roku 1270 sa
v súvislosti s hranicou zemí Osuské, Ropov, Hradište spomína dedina Brezová a
okrem nej i potok Brezová.
Ako vyplýva z listín, zem dediny Brezová sa rozprestierala medzi zemami Osuské,
Ropov, Hradište a zemou Záhorec. O tom,
komu Brezová patrila, sa však listiny nezmieňujú. Okrem mena dediny Brezová sú
v listinách zachytené nasledujúce miestne
názvy: V listine, ktorou kráľ daroval Záhorec a Šterusy, sa medzi Brezovou a Záhorcom spomínajú potok Holeška a vrch Klenová. Ich názvy pretrvali dodnes a oblasť
Holešky a Klenovej tvorí juhovýchodnú
hranicu katastra Brezovej aj v súčasnosti.
V listine vyhotovenej pre Serafína je zas
spomenutý potok Brezová, ktorého názov
je tiež zachovaný. Názov dediny i názvy
okolitých vrchov a potokov sú slovanské.
Podľa jazykovedca Vladimíra Šmilauera
sa názov dediny (v listinách zapísaný ako
Brizoua) vtedy vyslovoval „Brizova“ a bol
odvodený od stromu brezy. Brezová mohla dostať meno od brezového lesa, ktorý
ani nemusel byť veľký, lebo meno sa dávalo podľa výrazného odlišujúceho znaku.
Šmilauer na to uviedol nasledujúci príklad:
V rozľahlých bukových lesoch nie je meno
Buková ničím charakteristickým, pretože
„bukové“ sú všetky hory a všetky dediny.
– Ale keď sa uprostred ihličnatých lesov
objaví ostrovček bukový, potom sa podľa
tohto odlišujúceho znaku pomenuje.
Medzi rokmi 1262 až 1568 nie sú o Brezovej dosiaľ známe žiadne písomné pramene. Navyše sa Brezová nespomína ani
tam, kde by sa v prípade, že bola naďalej
dedinou, spomínať mala – totiž v listinách,
ktorými v rokoch 1392 a 1394 kráľ Žigmund daroval Stiborovi zo Stiboríc panstvá
v blízkosti Brezovej, teda Čachtice, Dobrú
Vodu a Branč. Brezovú nespomínajú ani
listiny z rokov 1434 a 1436, kedy sa pánmi
Dobrej Vody i Čachtíc stali Országhovci, a
nie je zaznamenaná ani v portálnom súpise
Nitrianskej stolice z roku 1452, ani v portálnych súpisoch Nitrianskej stolice z rokov
1531 až 1549. V dosiaľ známych dobových
písomných záznamoch sa Brezová znovu
objavuje až v roku 1568, kedy ju ako dedinu
Brezowa uvádza urbár Čachtického panstva. Dôležité údaje o osude Brezovej priniesol dokument, ktorý som vyhľadal roku
2008 v archíve brezovského evanjelického
cirkevného zboru. Ide o odpis písomného
svedectva vydaného úradníkmi Nitrianskej stolice Benedictom Zongorom a Nicolausom Bolgárom roku 1606, z ktorého
vyplýva, že Brezová „bola... postavená“ v
roku 1564. Keďže toto svedectvo hovorí o
postavení Brezovej, možno predpokladať,
že stredoveká dedina Brezová vtedy už neexistovala.
Na základe toho, že medzi rokmi 1262
až 1568 dosiaľ známe písomné prame-

ne Brezovú nespomínajú, a na základe
údajov písomného svedectva úradníkov
Nitrianskej stolice, sa dá predpokladať
nasledujúce: Brezová (písomne doložená
k roku 1262) spustla a ako samostatná sídelná jednotka – dedina – prestala existovať. K spustnutiu Brezovej došlo pravdepodobne ešte predtým, ako Stibor zo
Stiboríc na sklonku 14. storočia obdržal
panstvá Čachtice, Dobrú Vodu a Branč.
A spustnutou ostala Brezová až do svojho
(znovu)postavenia v roku 1564.
Nevedno, či na území Brezovej v čase
jej predpokladaného spustnutia existovalo nejaké osídlenie – napríklad v podobe samoty alebo rozptýleného osídlenia.
Zatiaľ je známe len toľko, že na území
Brezovej i počas jej predpokladaného
spustnutia ľudia na nejakú dobu boli. Dokladá to existencia neskorostredovekého
opevnenia na Ostrieži. Archeológovia na
Ostrieži zistili stopy jednoduchého opevnenia, rámcovo datovaného do 15. storočia. Opevnenie pravdepodobne slúžilo
menšej posádke ako strážny alebo oporný
bod.

Pamiatky na stredovekú Brezovú:
Nehnuteľné archeologické nálezy: Nálezisko na Ostrieži.
Hnuteľné archeologické nálezy: Z náleziska na Ostrieži pochádzajúce predmety,
ako napríklad visiaci zámok krabičkového
typu, časť kovania pošvy meča, úlomok
podkovy, ťažký kovaný hrot strely do mechanickej strelnej zbrane či črepy z keramiky.
Písomné pamiatky:Darovacia listina
uhorského kráľa Bela IV. z roku 1262 a
darovacia listina vyhotovená pre Serafína
datovaná k roku 1262, obsahujú najstaršie
doteraz známe písomné zmienky o dedine
Brezová.
Matúš Valihora

ŠKOLSTVO

Štyridsiatka budúcich prváčikov
V poslednú januárovú sobotu sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníka ZŠ. Do
priestorov školy, vyzdobených rozmanitý-

mi prácami terajších žiakov, prišlo 44 detí
v sprievode svojich rodičov. Keďže štyria
z nich požiadali o odklad nástupu do zá(Pokračovanie na 6. str.)

strana č. 6
(Dokončenie z 5. str.)

kladnej školy, presne 40 budúcich školákov ochotne predviedlo svoje vedomosti,
schopnosti a zručnosti potrebné pre splnenie školskej spôsobilosti.
Jana Reptová

Týždeň anglického jazyka
English in a Week (týždeň angličtiny)
zažili žiaci našej školy 23. - 27. januára
2012. O intenzívnu týždennú komunikáciu s anglickým a americkým lektorom
bol veľký záujem. A keďže lektori boli len
dvaja, mohli sme zo 41 deviatakov a ôsmakov vytvoriť iba dve skupiny. Pri práci so žiakmi sa striedali Guy Cheetham
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Na moje veľké prekvapenie - rozumela som každej podstate zvolenej témy,
o ktorej sme hovorili. Ak sa stalo, že
sme niečomu nerozumeli, lektori nám
to vysvetlili znova, inými, nám známymi výrazmi. Po týždni som získala veľa
nových priateľov, vrátane Guya a Ray, a
odniesla som si veľa nových poznatkov
potrebných pre plynulú komunikáciu v
angličtine.Ďalší kurz má byť v júni a ja
sa už teraz teším, že ich znova stretnem
a že sa znova niečo nové naučím.
Dominika Batková, 9. B

2% Z DANE PRIAMO
PRE ZŠ BREZOVÁ ZA ROK 2011

a Ray Sikorski. Šesť hodín komunikácie
denne formou zaujímavých tém, aktivít
a hier pomohlo prelomiť komunikačné
bariéry, rozšíriť slovnú zásobu. Kurz dokázal to, čo všetci vieme - priamy kontakt
s jazykom je nesmierne dôležitý pri rozvoji komunikačných zručností v cudzom
jazyku.
Aby mali možnosť intenzívnej komunikácie v angličtine i mladší žiaci, ale i tí,
ktorí chcú kurz English in a Week zažiť
opäť (vo vyššom stupni), ponúkame nové
termíny ku koncu školského roka: 4. - 8.
júna a 18. - 22. júna 2012. Prihlášky treba
odovzdať na hodinách anglického jazyka.
Viera Michalicová

Zopár osobných postrehov
Celé to začalo v pondelok. Učitelia
nám síce povedali, že to bude ako normálna vyučovacia hodina, no musím s
nimi nesúhlasiť. Prvý deň sa zahraniční
lektori snažili o nás dozvedieť niečo viac
ako len meno. Po troch hodinách strávených s Angličanom, volal sa Guy, sme sa
vymenili s druhou skupinou, ktorú mal
na starosti Američan Ray. Ich prízvuky
boli odlišné a ja osobne som viac rozumela Rayovi. Na ich hodinách sme preberali rôzne témy. Napríklad prvá téma
bola filmová noc, zločiny, neskôr návšteva reštaurácie, rozdiely medzi americkou a britskou kultúrou. Hrali sme
tiež rôzne hry. Myslím si, že týždeň, v
ktorom sme šesť hodín denne hovorili,
resp. sme sa snažili hovoriť po anglicky,
nám dal veľmi veľa.
Nina Nôžková, 9. B

Neviete komu, neviete ako, nemáte informácie alebo už ste sa rozhodli a potrebujete poradiť?
I tento rok, ako zatiaľ každý, je možné
poukázať 2% zaplatenej dane z príjmov
fyzických a právnických osôb za rok 2011
individuálne na základe tlačiva VYHLÁSENIE, POTVRDENIE O ZAPLATENÍ
DANE alebo tlačiva DAŇOVÉ PRIZNANIE s odovzdaním na príslušný daňový
úrad. Myslíte si, že je to ťažké, zložité, nesprávne alebo dokonca sa to minie svojmu účinku?
Nie. SRRZ-RZ pri ZŠ Brezová pod
Bradlom je toho dôkazom. Vôbec nič to
nestojí, iba chvíľu starostí pre podpísanie
a potvrdenie tlačív. Myslíme si, že urobiť
to pre našu budúcnosť, ktorou nám sú
naše deti, je to najsprávnejšie.
VEĎ PRE DETI SA TO OPLATÍ.
Aj s vašou a takouto pomocou sme
mohli realizovať projekty na ZŠ:
-PC technika pre výučbu,
-keramické tabule,
-interaktívne tabule a výučbový softvér,
-digitálny mikroskop, notebook s príslušenstvom, projektor,
-didaktické pomôcky a SW pre vyučovanie rôznych predmetov,
-prezentačné a výučbové panely a pod.
Pomôžme spolu dobrej veci a získajme
financie pre ZŠ a vaše deti prostredníctvom vašich daní aj v roku 2012.
Naše údaje ako prijímateľa sú:
Názov: Slovenská rada rodičovských
združení Rodičovské združenie pri Základnej škole
Sídlo: Dolné lúky č. 357, 906 13 Brezová pod Bradlom
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17319617/ 365
Tlačivá sú zverejnené na webovej
stránke ZŠ: www.zsbrezova.edu.sk pod
Rodičovské združenie, v prípade potreby
ich poskytne sekretariát ZŠ, na ktorý ich,
prosím, potom aj odovzdajte.
Nezabúdajte na tlačivách vyplniť všetky
údaje a kolonky (hlavne správne IČO, viď.
text), adresy daňových úradov či potvrdiť
ich svojím podpisom.

Za poskytnutie príspevku vám všetkým
v mene učiteľov a žiakov vopred ĎAKUJEME.
Štefan Mihočko, predseda RZ pri ZŠ

Fašiangové akcie
v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča

Február je už tradičným mesiacom fašiangových zábav. V rámci poznávania
ľudových tradícií sa deti predprimárnej
triedy vybrali dňa 13.februára na návštevu do Gazdovského dvora. Čakala
ich tam rozkúrená pec a dvaja gazdovia,
ktorí deťom porozprávali ako kedysi ľudia fašiangovali – ako sa zabávali, čím sa
hostili. Pre toto obdobie boli typické zabíjačky a zábavy v maskách. Ľudia si ich
zhotovovali sami doma. Boli to väčšinou
rôzne „opachy“, zvieratá, alebo chlapi
prezlečení za ženy a naopak - ženy za
mužov. Deti si tiež zhotovili masky z výkresov za pomoci triednych učiteliek
A.Ondrejkovovej a O.Beňákovej. Gazdovia ich potom naučili pieseň „Pod šable“,
spojenú s pohybom. Keď to už dobre vedeli, zaspievali a zatancovali ju gazdinej,
ktorá ich odmenila slaninkou a klobáskami. Tie však nejedli, no pochutnali si
na sladkých šiškách a bylinkovom čaji.
V treťom februárovom týždni sme sa
s deťmi venovali príprave na karneval.
Deti zo všetkých štyroch tried si zhotovovali masky, s prihliadnutím na ich
vek a schopnosti. Využili pri tom svoje
výtvarné, či pracovné zručnosti a tešili
sa na vyvrcholenie karnevalu, ktorý sa
konal vo štvrtok 23.februára.V ten deň
to už neboli deti, ale rôzne rozprávkové
bytosti, zvieratká, kvietky, motýle a nechýbalo ani slniečko. Pribehol medzi
ne i šašo Jašo, ktorý zabával deti od začiatku až do konca. Predviedol im svoje cirkusové umenie a rozosmial svojou
veselou náladou a pojašenosťou. Potom
ich vyzval na promenádu v maskách
a otvoril karnevalový bál. Vytancovali sa
do sýtosti, pohostili sa na drobnom pečive a zakončili sme karneval typickým
jedlom fašiangov - výbornými šiškami
s džemom.
Helena Konkušová

Marcové pozvánky do ZUŠ
Tretí mesiac v roku, mesiac marec,
má niekoľko zaužívaných sviatkov, ale
jeden prívlastok. Je Mesiacom knihy. Je
mesiacom, kedy dôraznejšie a častejšie
pripomíname hlavne deťom dôležitosť
vzdelávania a čítania literatúry, hlbšie zoznámenie sa s poznatkami spájajúcimi sa
s knihou ako takou. Preto aj výtvarný odbor ZUŠ, v spolupráci so ZŠ a MŠ, a chcel
by aj s CVČ, pripravil výstavu detských
tvorivých ilustrácií s názvom ROZPRÁVKOVÁ ROZPRÁVKA v priestoroch spoločenskej sály ZUŠ. Na slávnostné otvore-
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nie výstavy 2. marca 2012 o 15.00 hodine
sa pripravili aj žiaci hudobného odboru.
K tejto výstave podľa konkrétnej diváckej
skupiny chystáme i rôzne sprievodné akcie a tvorivé dielne v poobedňajšom čase
až do 21. marca. Deti sa dozvedia nové
informácie o ilustrácii a ich tvorbe. Už
23. marca výstavné priestory sa opäť o
15.00 hodine rozozvučia hudobnými číslami na vernisáži výstavy s veľkonočnými
motívmi s názvom JARNÁ PESNIČKA.
Tí, ktorí hľadajú pekný darček z keramiky pre svojich šibáčov, môžu výstavu
navštíviť do 4. apríla aj v doobedňajšom
čase. Keďže sviatok žien v tomto roku vychádza na prázdninový týždeň, a my našu
tradíciu oslavy 8. marca nechceme prerušiť, gratuláciu svojim mamičkám pripravujú najmladší žiaci školy na 14. marec
o 16.30 hodine v spoločenskej sále ZUŠ.
V programe MAMULIENKE vystúpia
žiaci hudobného a tanečného odboru.
Pre mnohých to bude premiérové vystúpenie pred širokou verejnosťou a v sále
školy. Výtvarníci pripravujú všetkým prí-

tomným mamičkám, babičkám a tetám aj
darček. Dúfame, že vás všetky tri akcie
školy oslovili a vy sebe i deťom urobíte
malú radosť ich návštevou. Srdečne vás
pozývame!
Jana Kazičková

Byť učiteľom...
Byť učiteľom sa nemá odvážiť ten, kto
pozná len jednu pieseň. /francúzske príslovie/ Koho bohovia potrestať chceli,
toho spravili učiteľom. /slovenské príslovie/ Zlý učiteľ - zlý aj žiak, zlý žiak - zlý aj
učiteľ. /mongolské príslovie/ Pri dobrom
majstrovi musí byť aj tovariš dobrý. /slovenské príslovie/
A tak držiac sa starých prísloví a nových vedeckých poznatkov vydržme aj
naďalej! Veľa tvorivých podnetov, nápadov a síl pri zdravom tele i rozume do
ďalšej práce želáme všetkým kolegom !
ZUŠkári

Aj február bol pestrý...
V mesiaci február bolo v CVČ živo. Pre
deti a mládež sme pripravili:
- počas polročných prázdnin si deti
okrem spoločenských hier a výroby pozdravov vyskúšali i pečenie palaciniek,
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- 14. februára sme vyrábali valentínky
– srdiečka a pozdravy,

Reprezentovali: Tomáš Perička (získal
1 bod ), Juraj Sadloň, Matúš Sadloň, Jakub
Gavlas, Martin Gálik ( 1 ).
Tomáš Perička

MESTSKÁ KNIŽNICA
Pozvánka
Mestská knižnica pozýva na besedu so spisovateľkou
Zdenkou Mahajovou, ktorá sa uskutoční
16. marca 2012 o 14.00 hod. v Dennom centre Brezová pod Bradlom.
- 16. februára sme si pripravili masky
na fašiangový karneval k brezovskej zabíjačke, na ktorej si deti zmerali sily
v rôznych súťažných disciplínach, napr.:
nadievanie jaterničiek, výroba a krájanie
klobásy, hod zemiakmi do vajglínkov...
Samozrejme, pre súťažiacich nechýbali
rôzne odmeny.
A ako sa na ozajstných gazdov patrí,
fašiangy sme ukončili v utorok 21. februára s deťmi oboch materských škôl a školského klubu detí. Naše ľudové zvyky im
v programe priblížili deti z hereckého
krúžku. Fašiangové posedenie sme ukončili šiškami od sponzora z Pekárne Školuda – Trstín a teplým čajom.
Pripravujeme a zároveň pozývame dňa
23. marca 2012 od 14,00 hod. na jarné
tvorivé dielne s veľkonočnou tematikou
– výroba malých košíčkov, vajíčok a motýľov z pedigu, zdobenie vajíčok ...
Zuzana Hrajnohová

KURZ PLETENIA Z PEDIGU
Centrum voľného času pripravuje kurz
pletenia z pedigu
Pedig je prírodný materiál vhodný na
výrobu košíkov, ošatiek, podnosov a ďalších dekoračných a úžitkových predmetov.
V prípade záujmu o kurz sa hláste
do 15. marca 2012.
Kontakt:
Centrum voľného času, Nám. 7.apríla
409/20, 906 13 Brezová pod Bradlom,
cvc@brezova.sk, www.cvcbrezova.php5.
sk, mobil: 0948654111.
Presný dátum začatia kurzu, cenu za
materiál a lektora oznámime včas, podľa
záujmu o kurz.

Šachová
liga
- pokračovanie
5.liga , 3. kolo
CVČ Brezová B - Skalica E, 1,5 : 3,5
Reprezentovali: Tomáš Perička (získal
1 bod), Brath Zdeno ( 0,5 ), Matúš Sadloň,
Jakub Gavlas, Martin Gálik.
5. liga, 7. kolo
CVČ Brezová B - CVČ Senica C, 2 : 3

Mestská knižnica a Centrum voľného času
Brezová pod Bradlom organizujú
Noc s Andersenom – na podporu detského čítania, ktorá sa uskutoční 30. marca
2012. Začiatok podujatia o 18.00 hod. so zaujímavým programom.

MESTSKÁ POLÍCIA

Poďakovanie
Týmto sa chcem poďakovať hliadke mestskej polície, ktorá slúžila v noci z 27. januára na 28. januára 2012. Po mojom telefonickom oznámení hneď reagovala a pomohla
pri likvidácii vzniku požiaru v Košariskách
na rodinnom dome. Ich konanie bolo na
vysokej profesionálnej úrovni. Pomohli pri
riešení problémov, ktoré presahovali rámec
ich povinností.
Chcem ešte raz poďakovať aj v mene
majiteľov rodinného domu, ktorým vďaka včasnému zásahu aj hasičov nevznikla
vysoká škoda na majetku. Prajem všetkým
zúčastneným, ktorí pomohli predísť vniku
väčším škodám, veľa úspešných zásahov
a taktiež veľa pracovných úspechov.
Martin Poláček

ŠPORT

OSLAVY 50. VÝROČIA
HÁDZANEJ
NA BREZOVEJ

V roku 1962 boli v našom meste položené základy dievčenskej a ženskej hádzanej.
Polstoročie od vzniku a dlhoročnej existencie tohoto športu u nás si za účasti verejnosti
pripomenieme v sobotu 24. marca 2012
so začiatkom o 15,00 hodine v priestoroch
Strednej odbornej školy. Organizačný
výbor, zložený z posledných funkcionárov
HK Bradlan, pod záštitou Mesta Brezová
pod Bradlom, pripravuje tento program:
(Pokračovanie na 8. str.)
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(Dokončenie zo 7. str.) 50. výr. hádzanej

15,00 hod.
• privítanie, otvorenie
15,30 - 17,00 • exhibičné hádzanárske
stretnutia
17,30 hod.
• spoločenské posedenie
bývalých hráčok, trénerov a funkcionárov,
• prezentácia dvojdielnej knihy Petra
Uhlíka „S loptou ku kalokagatii“ a možnosťou jej zakúpenia.
Organizačný výbor touto cestou pozýva
bývalé hráčky, trénerov a funkcionárov na
jubilejné stretnutie. Informácie získate na
www.bradlan.sk, kde sa zároveň môžete
na uvedené podujatie prihlásiť do 15. marca 2012. V prípade, že máte záujem získať
bližšie informácie, kontaktujte sa na emailovej adrese plackova@brezova.sk, príp. na
tel. č. 034/6942234, 0915 878 004.
Prosíme rodinných príslušníkov, aby o
podujatí naše bývalé hráčky, trénerov a
funkcionárov informovali.
-ov-

KALENDÁRIUM
HURBAN, Jozef Miloslav – národný
buditeľ, evanjelický farár, spisovateľ (nar.
19. 3. 1817 v Beckove - 195. výr. nar., zomrel 21. 2. 1888 v Hlbokom). Patrí medzi
najvýznamnejšie osobnosti moderných
slovenských dejín. Po skončení štúdií prijal J. M. Hurban miesto kaplána na Brezovej (1840-1843). Založil tu nedeľnú školu,
spolok miernosti a najmä, posilňoval národné cítenie a vedomie. Venoval sa spisovateľskej a vydavateľskej činnosti. V roku
1842 vydal almanach literárnych prác nazvaný Nitra, v ktorom debutoval Andrej
Sládkovič. Roku 1843 odišiel za farára do
Hlbokého, kde zostavil druhý ročník Nitry.
Spolupracoval so Štúrom v otázke spisovného slovenského jazyka. Za základ zvolili
stredoslovenčinu. Roku 1846 založil Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru, ktoré vychádzali, okrem revolučných
rokov, do roku 1852. V revolučnom roku
1848 spolu s Ľ. Štúrom burcovali národ na
obranu slovenských záujmov, organizovali dobrovoľnícke zbory proti Kossuthovmu vojsku. Známa je jeho plamenná reč
na Brezovej a prednesenie Žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej. Po
bitke pri Világoši 13. augusta 1849 museli
Maďari zložiť zbrane, rovnaký osud stihol
Hurbanových dobrovoľníkov. Ďalšou pracovnou aktivitou J. M. Hurbana bola cirkevná a literárna práca. Neohrozene bojoval za práva slovenskej evanjelickej cirkvi,
čo dokumentoval spisom Cirkev evanjelicko-luteránska v její vnitřních živlech
a bojích. Za toto dielo ho roku 1861 menovala lipská univerzita svojím čestným
doktorom. Nasledujúci rok založil Cirkevné listy, ktoré vydával 12 rokov. Jeho
literárna činnosť obsiahla všetky žánre
a oblasti. Písal politické články, literárne

úvahy, životopisy, kritiky, spomienky, cirkevné, dejepisné a cestopisné rozpravy, ale
aj básne a novely, z ktorých je najcennejší
Olejkár z roku 1846.
CHORVÁT, Ján Jaromír – legionár,
odbojár (nar. 23. 3. 1897 vo Veličnej na
Orave - 115. výr. nar., zomrel 31. 5. 1978
v Piešťanoch). Jeho detstvo sa viaže k Brezovej, kde jeho otec pôsobil ako učiteľ. Za
svoju legionársku i odbojovú činnosť bol
Ján J. Chorvát ocenený viacerými vyznamenaniami. Medzi najvýznamnejšie patria Anglický vojnový kríž, Československý vojnový kríž, medaila SNP a medaila
slovenského bohatiera.
LACKO, Martin ( sváko Ragan) – garbiar, obchodník (nar. 7. 3. 1847 na Brezo-

vej – 165. výr. nar., zomrel 7. 8. 1931 na
Brezovej). Pre svoju vtipkársku a veselú
povahu bol sváko Ragan, ako ho prezývali, veľmi populárny a zažil mnoho zábavných príhod. Na jednom z jarmokov
vo Vrbovom sa zoznámil so spisovateľom
Elom Šándorom, ktorý na častých návštevách Brezovej jeho rozprávanie o huncútstvach zachytil a vydal knižne pod názvom Sváko Ragan z Brezovej. Publikácia
je významným dokumentom doby a ľudí,
ktorí ju v malom mestečku a okolí tvorili.
Podľa tejto knihy bol natočený aj úspešný
rovnomenný televízny seriál s nezabudnuteľným Jozefom Krónerom v hlavnej
úlohe.
Alžbeta Fedorová
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INZERCIA

Mesto Brezová pod Bradlom
prenajme nebytové priestory (kancelárie)
v objekte Národného domu M. R. Štefánika.
Cena: 27 €/m2 /rok + energie.
Tel.: 0915 878 003.
Predám 1-izbový byt v osobnom
vlastníctve, 1. poschodie, Sídl. D.
Jurkoviča. Cena dohodou. t.č. 0905
254 376

Predáme gáráž s montážnou jamou,
18 m2, elektrina zavedená – vlastné
hodiny. Garáž sa nachádza na Družstevnej ul. v Brezovej. Kontakt: 0903
769 708.

• 12. 03. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 13. 03. (utorok) 17.00 hod. pôstna
večiereň v zborovej sieni.
• 15. 03. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna
večiereň v zborovej sieni.
• 18. 03. (4. nedeľa pôstna, Laetare)
10.00 hod. hl. sl. Božie. 15.00 hod. Misia v Afrike - audiovizuálna prednáška
Z. Kovalčíkovej v zborovej sieni.
• 20. 03. (utorok) 17.00 hod. pôstna
večiereň v zborovej sieni.
• 22. 03. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna
večiereň v zborovej sieni.
• 25. 03. (5. nedeľa pôstna, Smrtná,
Iudica) 10.00 hod. pašiové služby Božie v chráme Božom.
14.00 hod. nešporné bohoslužby
v zborovej sieni.
• 26. 03. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 26. 03. – 29.03. (pondelok – štvrtok) 18.00 hod. modlitebný týždeň v
zborovej sieni.
• 30. 03. (piatok) o 18.00 hod. zakončenie pôstneho modlitebného týždňa s prislúžením velebnej sviatosti
večere Pánovej.
• 01. 04. (6. nedeľa pôstna, Kvetná,
Palmarum) 10.00 hod. pašiové služby
Božie.
Po službách Božích bude prislúžená
velebná sviatosť večere Pánovej.
• 05. 04. (Zelený štvrtok, Dies viridium) o 18.00 hod. večerné bohoslužby v kostole s prislúžením velebnej
sviatosti večere Pánovej.
• 06. 04. (Veľký piatok, Parasceve) o
10.00 hod. Veľkopiatočné pašiové služby Božie s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej. 18.00 hod. večerné bohoslužby s prislúžením velebnej
sviatosti večere Pánovej.
22.00 hod. Veľkopiatočné nočné
modlitby v kostole.
• 08. 04. (1. slávnosť veľkonočná,
Pascha, Vzkriesenie Pánovo, Resurrectio Domini) o 10.00 hod. slávnostné služby Božie. 14.00 hod. slávnostné
nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
• 09. 04. (2. slávnosť veľkonočná) o
10.00 hod. slávnostné služby Božie, po
skončení bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
• 15. 04. (1. nedeľa po Veľkej noci,
Quasimodogeniti) 10.00 hod. hl.
sl. Božie.
Každý piatok o 17.30 spoločenstvo
evanjelickej mládeže, každá nedeľa
o 10.00 detská besiedka v priestoroch
bývalej ev. školy (Dom služieb).
Ev. a. v. farský úrad
(Pokračovanie na 10. str.)

strana č. 10

Novinky spod Bradla 2 / 2012

(Dokončenie z 9. str.) Cirkevné oznamy

Vážení čitatelia
Noviniek spod Bradla!
Plynúci čas nás privádza k dôležitým kresťanským sviatkom. Nielen Vianoce nesú
úžasné posolstvo o Božej láske v Pánovi Ježišovi Kristovi. Rovnako dôležitými sú z pohľadu viery i sviatky Veľkej noci, ktorým
predchádza duchovná príprava v 40-dňovom
pôstnom období. Boží Syn vyniesol na kríž
naše hriechy, zomieral za nás na Golgote , aby
sme v Jeho vzkriesení mali nádej a spasenie.
Prorok Izaiáš píše: „ Ale On bol prebodnutý
pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti, On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“
V mene miestneho Evanjelického a. v. cirkevného zboru Vám prajem požehnané prežitie veľkonočných sviatkov, nech Vás všetkých
sprevádza radosť z Kristovho zmŕtvychvstania a Pokoj zo zmierenia, ktoré nám Boh vo
svojom Synovi daroval.
Lívia Lichancová, ev.farárka

SPOMÍNAME

Dňa 3. marca 2012 uplynulo 9 rokov, čo
nás opustil manžel, otec a dedko Ján Poláček. Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku
nebol čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
S láskou spomína manželka, syn, dcéra
a vnučka Terezka. Ľúbime Ťa a nikdy nezabudneme.

Čas plynie, ale spomienky zostávajú. Dňa
5. marca 2012 uplynie dlhých 20 rokov od
smrti p. Emílie Závodnej, rod. Krásnej.
S láskou a úctou spomínajú manžel a deti s
rodinami.


POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 9. februára
2012 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca, starého otca, brata, švagra
a svata Štefana Plačku.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Chceme vyjadriť vďaku dialyzačnému centru v Myjave,
internému oddeleniu NsP Myjava a MUDr.
Tibenskému za zdravotnú starostlivosť. Zvlášť
poďakovanie patrí pani farárke Lichancovej
a pohrebníctvu Eckert za dôstojnú rozlúčku
s našim drahým zosnulým.
S vďakou manželka, syn s rodinou a ostatná smútiaca rodina.


Za Milkou Figurovou
Koncom februára 2012 pochovali v Myjave pani Emíliu Figurovú, ktorá zomrela vo
veku 61 rokov. Zosnula počas produktívneho
veku. Spolu s rodinou žila i pracovala v Brezovej a spoluobčania si ju pamätajú ako redaktorku časopisu Kovovák pri n. p. PaS. Po
návrate slobody zúčastňovala sa aktivít aj
v Košarisko-Priepasňanskom evanjelickom
cirkevnom zbore. Česť jej pamiatke.
-c

Dňa 22. februára 2012 uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil otec Martin Výdurek a
dňa 11. marca 2012 uplynie 9 rokov, čo nás
navždy opustila mama Jozefína Výdureková.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol
čas, spomienky na Teba
zostanú navždy v nás.
Dňa 7. marca 2012
uplynulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, syn,
brat, svokor a švagor
Martin Kavický.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Dňa 12. marca 2012
si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy
opustil manžel, otec, syn
a brat, pán Peter Gabriš
z Brezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra,
mama, Janko a sestry
s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.


Dňa 20. marca 2012
uplynie 30 rokov od
smrti milovaného manžela a otca, pána Jozefa
Farkša, ktorý nás náhle
nečakane opustil. S bolesťou spomína manželka a dcéry Milka a Borka. K pietnej spomienke sa pripája rodina
Hmiraková z Myjavy - Poľany.


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci február:
Alžbeta Juríčková, 91 rokov
Mária Mancová, 89 rokov
Božena Ábelová, 85 rokov
Anna Michalcová, 85 rokov
Vlasta Sládková, 84 rokov
Ján Ciran, 82 rokov
Miloš Závodný, 82 rokov
Ján Sopóci, 82 rokov
Štefan Mosnáček, 82 rokov
Štefan Repta, 81 rokov
Mária Danková, 81 rokov
Irena Ratkošová, 81 rokov
Alžbeta Karlíková, 80 rokov
Anna Gažová, 80 rokov
Anna Gavurníková, 80 rokov
Zuzana Danihelová, 75 rokov
Jozefa Chrastinová, 75 rokov
Dušan Sako, 70 rokov
Viktor Slezák, 70 rokov
Ján Vašek, 70 rokov
Anna Koláriková, 70 rokov
Božena Fialová, 70 rokov
Vlasta Sadáková, 70 rokov
Anna Pagáčová, 70 rokov
Jozef Benovič, 70 rokov
Anna Dodrvová, 70 rokov

Narodili sa:
Oliver Benko
Martin Sloboda
Melissa Plačková
Tamara Šedivá
Diana Zubová
Hana Slezáková
Róbert Melicher

Manželstvo uzavreli:
Martin Papánek, Zuzana Ratkošová
Andrej Prenosil, Adinka Michalčaková

Zomreli:
Jozef Oravský, 74 rokov
Želmíra Závodná, r. Závodná, 77 rokov
Sergej Meľnik, 40 rokov
Monika Škanderová, r. Michalková, 28 r.
Štefan Plačko, 77 rokov
Alena Slobodová
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