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Revitalizácia centra mesta

S cieľom zvýšenia dostupnosti a kvality
občianskej infraštruktúry a vybavenosti
bol v r. 2010 Mestu Brezová pod Bradlom
schválený finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho
rozpočtu SR na realizáciu projektu Revitalizácia centra mesta Brezová pod Bradlom.
V týchto dňoch prebieha jeho realizácia,
o ktorej sme sa porozprávali s Lenkou Fialovou, koordinátorkou projektu.

• Aké konkrétne aktivity zahŕňa realizácia projektu?
Aktivity projektu budú zahŕňať realizáciu viacerých stavebných objektov, úprava
verejných priestranstiev a prvkov verejnej
zelene. Pôjde o výstavbu a rekonštrukciu
verejného osvetlenia, výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a cyklistickej trasy, rekonštrukciu miestnej komunikácie a parkoviska, rekonštrukciu a výstavbu zastávok,

výstavbu verejných hygienických zariadení,
prípojku vody a kanalizáciu, úpravu verejných priestranstiev a sadové úpravy. Dôraz
sa kladie na bezbariérový prístup na celej
rekonštruovanej ploche. Bližšiu špecifikáciu
obsahuje projektová dokumentácia, ktorá je
pre všetkých občanov prístupná k nahliadnutiu na oddelení výstavby, územného plánu, životného prostredia a dopravy.
(Pokračovanie na 5. str.)
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
konaného 15. marca 2012
Druhé zasadnutie MsZ otvorila a viedla
primátorka mesta Eva Ušiaková. Konštatovala, že zasadnutie MsZ je uznášania schopné,
boli prítomní 9-ti z 11-tich poslancov.
MsZ schválilo:
• návrh o prebytočnosti nehnuteľnej veci
– objekt Nákupného strediska Ragan, v k.ú.
Brezová pod Bradlom, v KN zapísaných
na LV č. 1700, vlastník Mesto Brezová pod
Bradlom, ako predajňa s. č. 415 na parcele
registra „C“ č. 1154/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1676 m2 a na parcele registra
„C“ č. 1154/2, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 35 m2,
• vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na
predaj nebytových priestorov – objekt Nákupného strediska Ragan na Sídl. D. Jurkoviča s.č. 415 v Brezovej pod Bradlom, podľa ust.
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka,
• dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2012 občianskemu združeniu Lider vo výške 1000 €
na športovú prípravu reprezentanta Jozefa
Repčíka, občianskemu združeniu Charis vo
výške 536 € na nákup jednotného oblečenia (košele a motýle) pre členov mužského
spevokolu z dôvodu reprezentácie pri akciách organizovaných mestom Brezová pod
Bradlom, občianskemu združeniu Futbalový
klub BRADLAN Brezová pod Bradlom vo
výške 5000 € na materiálno-technické zabezpečenie na dokončenie futbalovej sezóny 2011/2012 a na začatie súťaže 2012/2013
mladších a starších žiakov.
Terézia Malková
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Svetový deň vody

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
(RÚVZ) so sídlom v Trenčíne dňa 22. marca 2012 pri príležitosti Svetového dňa vody
poskytoval všetkým záujemcom z radov občanov poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných
na individuálne zásobovanie pitnou vodou,
ochrany individuálnych vodných zdrojov,
úpravy, resp. dezinfekcie vody pre pitné účely
a bezplatné laboratórne vyšetrenie prinesených vzoriek vody z individuálnych zdrojov
pitnej vody v ukazovateli – dusičnany. Samotné stanovenie ukazovateľa dusičnany je
veľmi významné, ako aj určenie príčin, ktoré môžu mať priamy vplyv na jeho zvýšenú
koncentráciu v podzemnej vode (nadmerné
používanie hnojív a úniky odpadových vôd
zo žúmp a nezabezpečených chovov hospodárskych zvierat).
Mesto Brezová pod Bradlom túto možnosť
využilo a dalo laboratórne vyšetriť vzorky
vody zo studničných prameňov v ukazovateli
– dusičnany s výsledkom:

MESTSKÝ ÚRAD
Ako sme hlasovali v predčasných
parlamentných voľbách 10. 3. 2012
Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 4 409
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku –
– 2 478
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku
z cudziny – 2
Počet platných odovzdaných hlasov –
– 2 445
Účasť v % – 56,20
Počty platných hlasov odovzdaných pre
jednotlivé politické strany:
Zelení ........................................................ 7
KDH ...................................................... 123
SDĽ ............................................................ 2
SNS ........................................................ 148
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezáv. osob. .... 200
Sloboda a Solidarita ............................. 181
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ ............. 11
NÁŠ KRAJ ................................................. 1
Strana zelených ......................................... 5
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• Studnička pod skalou v Baranci
Nameraná hodnota: 25,3 mg.l-1
Limitná hodnota: 50 mg.l-1
• Studnička V jarku
Nameraná hodnota: 22 mg.l-1
Limitná hodnota: 50 mg.l-1
• Studnička u Minárčiných
Nameraná hodnota: 11,1 mg.l-1
Limitná hodnota: 50 mg.l-1

• Studnička v Zadnej dolinke
Nameraná hodnota: 13,6 mg.l-1
Limitná hodnota: 50 mg.l-1
• Studnička pri záhradkovej osade pod
Vinohrádkami
Nameraná hodnota: 16,8 mg.l-1
Limitná hodnota: 50 mg.l-1
• Studnička u Vaškov
Nameraná hodnota: 42,7 mg.l-1
Limitná hodnota: 50 mg.l-1
V stanovenom ukazovateli dusičnany
vzorky vody zo studničných prameňov neprekračovali medznú hodnotu v zmysle NV
SR č. 354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu.
Gabriela Plačková

Osobnosť Podjavoriny
Už tradične sa začiatkom roka v Novom
Meste nad Váhom vyhlasuje titul Osobnosť Podjavoriny. V tomto roku sa titul
okrem iných udelil i zástupcovi podbradlianskeho kraja. Na návrh Klubu podjavorinských rodákov v Bratislave oceneným
bol i prof. MUDr. Igor Riečanský CSc.
I keď sa prof. Riečanský narodil v Bratislave, detstvo, mladosť, základnú školu
prežil u nás na Brezovej. Vysokoškolské
štúdia, pracovné aktivity už rozvíjal najmä v Bratislave (v tomto roku sa dožije
74 rokov).
Kontakty s Brezovou, Brezovanmi udržiava stále. Aktívne pracuje v Spoločnosti
M.R.Štefánika, stretáva sa s funkcionármi
mesta, je častým hosťom pri spomienkových slávnostiach na Bradle, Košariskách,
ale i pri významných udalostiach mesta.
Nejednému podáva pomocnú ruku pri
riešení zdravotných problémov. Pri návštevách prezidenta Rudolfa Schustera na
Brezovej bol súčasťou kolégia prezidenta
ako poradca.
V minulých rokoch pôsobil i ako richtár
Cechu Brezovanov „Tatarôv“ v Bratislave
pri organizovaní tradičných podbradliansko-podjavorinských plesov. Profesionálne je známy kardiológ, aktívne sa zúčastňoval na budovaní Kardiologickej kliniky
a terajšieho Národného ústavu srdcových
a cievnych chorôb v Bratislave. Takmer 20
rokov viedol špecializované vysokoškolské
pracovisko pre srdcové a cievne choroby
v Československu. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ a taktiež i na medzinárodnej úrovni vo svojej profesii. Je nositeľom
viacerých vyznamenaní a ocenení, medzi
nimi i ocenenie udelené naším mestom
v minulých rokoch ako významnému rodákovi.
I touto cestou gratulujeme prof. Riečanskému k oceneniu Osobnosť Podjavoriny,
ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a prajeme ešte veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov.
Ivan Ďurkovič
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Literatour

15. marca 2012 v Národnom dome Štefánikovom zorganizovalo Mesto Brezová
v spolupráci s Mestskou knižnicou Brezo-

vá podujatie Literatour – komorný jazzovo
šansónový večer so speváčkou Katarínou
Koščovou prepletený s autorským čítaním
Marušky Kožlejovej, sprievodný klavír
Daniel Špiner. Na podujatí sa zúčastnilo
okolo 100 návštevníkov a veríme, že strávili príjemný podvečer. Všetkým zainteresovaným na tomto podujatí ďakujeme za
pomoc.
Alžbeta Fedorová
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• Zimné cestenice zo smotanového cesta a
slivkového lekváru
• Báleš pani Kadlečíkovej – kysnuté cesto,
slivky a posýpka
• Slivkové gule podkylavské zo zemiakového cesta s makovou alebo orechovou posýpkou
• Štrudľa pani Slukovej tradične so slivkami a orechmi
Súčasťou programu je prezentácia nášho
regiónu prostredníctvom propagačných materiálov destinácie Pod Bradlom, vrátane distribúcie väčšieho množstva brožúr o našom
regióne.
Organizácia takejto formy predstavenia
nášho regiónu je podstatne náročnejšia, ale
jej dosah nám umožní osloviť oveľa väčšiu záujmovú skupinu pre návštevu a pobyt u nás.
Ján Valihora

Oslávili sme 50 rokov hádzanej
24. marca 2012 Mesto Brezová a HK
Bradlan Brezová zorganizovali športovo-spo-

Otvorenie III. turistickej
sezóny Pod Bradlom
Už tradične na začiatku turistickej sezóny
pripravíme aktivity, ktoré sa viažu k vidieckemu cestovnému ruchu Pod Bradlom. Tento
rok vďaka realizácii projektu Partnerstvo v
subregióne Pod Bradlom môžeme začiatok
turistickej sezóny pripraviť oveľa komplexnejšie a so širším záberom. A preto vycestujeme
za našimi partnermi do blízkeho Pomoravia
(do miest Hodonín a Břeclav) a Považia (do
mesta Piešťany), aby sme tam predstavili novú
destináciu vidieckeho cestovného ruchu - Pod
Bradlom. Náš región im priblížime v komponovanom programe, ktorý má dve časti:
• Z TÍŠIN MORAVY K PLECNATÉMU
BRADLU
Audiovizuálna hudobno-slovná mozaika
Génia loci krajiny, tradičnej ľudovej kultúry,
historických míľnikov i osobností kraja rozprestierajúceho sa medzi riekou Moravou
a vrchmi Malých Karpát.
Účinkujúci:
Milan Zelenka – Hradište pod Vrátnom,
Jaroslava Maťková – Brezová p. Br., Ján Zeman – Papraď
Jakub Gablovský – Brezová p. Br., Pavol Michalička – Štverník - Brezová p. Br.,
Anna Potúčková – Brezová p. Br., tanečníci
Folklórneho súboru Brezová, Ľudová hudba
ROSENKA s primášom Martinom Janštom
ml. – Košariská
Sprievodné slovo: Anna Valihorová – Brezová p. Br.
Technická spolupráca, zvuk: Svetoslav Matušovič
Námet, scenár, réžia: Martin Janšto
• KOŠTOVKA – Ochutnajte päť našich
slivkových jedál
• Cestenice pani Lajdovej z kysnutého
cesta a dvoch vykôstkovaných sliviek

ločenskú akciu pri príležitosti 50. výročia hádzanej v našom meste. K samotnej slávnosti
sa vrátime v budúcom čísle našich Noviniek.
Súčasťou programu bola prezentácia knihy
P. P. Uhlíka „Loptou ku kalokagatii“, ktorá
je už v predaji. Záujemcovia si môžu zakúpiť
knihu priamo u autora (č.t. 6244532), alebo
u p. Holdošovej.
redakcia

Najviac lesných požiarov vzniká
v jarných a letných mesiacoch
Lesné požiare spôsobujú každoročne nielen veľké materiálne, ale aj nezanedbateľné
ekologické škody. Následná obnova lesných
porastov po požiari je časovo dlhodobý proces. Najviac lesných požiarov vzniká v jarných a letných mesiacoch. Lesné porasty sú
v tomto období vystavené pôsobeniu teplého
a suchého počasia, veternej činnosti, na základe čoho sa mení stav vegetácie.
V roku 2011 vzniklo na území SR 303 lesných požiarov. Pri týchto požiaroch nedošlo
k usmrteniu žiadnych osôb, ale 6 osôb bolo
zranených. Oproti roku 2010 sme zaznamenali nárast počtu lesných požiarov až o 180
prípadov. Hlavným dôvodom nárastu počtu
požiarov bolo výrazne zvýšenie počtu požiarov v prírodnom prostredí aj v dôsledku
klimatických faktorov (teplo, sucho). Najviac lesných požiarov v roku 2011 evidujeme
v mesiacoch marec, apríl a júl. Najčastejšou
príčinou lesných požiarov je nedbalosť a ne-

opatrnosť dospelých (predovšetkým vypaľovanie suchých trávnatých porastov a fajčenie)
a podceňovanie požiarneho nebezpečenstva
pri používaní otvoreného ohňa vo voľnej prírode (zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie
odpadu).
V jarnom období vykonávajú občania spaľovanie horľavých organických látok, najmä
orezaných konárov zo stromov a pohrabaného lístia. Oheň sa môže zakladať len v priestoroch a na miestach, kde nemôže dôjsť k jeho
rozšíreniu.
Vypaľovanie (zapálenie porastov vyrastajúcich zo zeme a ich horenie na ploche)
sa podľa § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov zakazuje a trestá
pokutou až do výšky 331 €.
Každé spaľovanie horľavých látok je potrebné ohlásiť na príslušnú hasičskú stanicu
podľa miesta spaľovania, prípadne na linku
tiesňového volania 150. Pri činnostiach, kde
sa stretávame s otvoreným ohňom, vznikajú
častokrát nebezpečné situácie a podceňovanie protipožiarnych opatrení sa nevypláca.
Svedčia o tom prípady požiarov, ktoré sa
skončili tragicky - usmrtením osôb, medzi
ktorými boli aj deti.
Preto je veľmi dôležité venovať pozornosť
miestu a okolitému priestoru, kde sa bude
používať otvorený oheň. Je dôležité pripraviť
si náradie a hasiace látky (napríklad lopatu,
hrable, vedro s vodou a pod.). Pomocou nich
môžeme zamedziť prípadnému rozšíreniu
ohňa a po skončení spaľovania môžeme oheň
dôkladne uhasiť tak, aby sa na danom mieste opäť nerozhorel a nespôsobil tak požiar.
Veľmi nebezpečné je fajčenie v priestore a
na miestach, kde sa nachádzajú horľavé látky, napr. v lese, v suchom trávnatom poraste
a následné zahodenie cigaretových ohorkov
do miest, kde sú horľavé látky a materiály.
Keď si už niečo chceme opiecť, je potrebné
venovať pozornosť umiestneniu ohniska a to
na miestach, ktoré sú vo väčšine lesných porastov vybudované a na takúto činnosť prispôsobené. Osobitne upozorňujeme deti na
nebezpečenstvo hrania sa so zápalkami, zapaľovania sviečok a používania otvoreného
ohňa v neprítomnosti zodpovedných osôb,
kedy môžu vzniknúť nebezpečné situácie.
Karol Prno

Zo života Denného centra
5. marca 2012 sa uskutočnila výročná
členská schôdza DC a ZOJDS za účasti primátorky mesta Evy Ušiakovej a zástupcu
OOJDS Myjava p. Slováka. Schôdzu viedli
predsedníčka DC A. Kubicová a predsedníčka ZOJDS Alž. Mikulinová. Odzneli hodnotiace správy o činnosti oboch organizácií
za rok 2011, správy o hospodárení, revízne
správy, návrh plánu práce na rok 2012, návrh
členov spoločného výboru, návrh zástupcu
do OVJDS Myjava a návrh delegáta na snem
OOJDS Myjava. Pred diskusiou pani primátorka informovala seniorov o tom, čo robí
a pripravuje mesto pre svojich obyvateľov a
(Pokračovanie na 4. str.)
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(Dokončenie z 3. str.) Denné centrum
prítomným sa prihovoril i zástupca OOJDS
Myjava. Diskusia bola bohatá. Seniori sa obracali s mnohými otázkami priamo na pani
primátorku, ktorá im podľa možností hneď
odpovedala. Po ukončení diskusie boli jednomyseľne schválené hodnotiace správy, plán
práce na rok 2012, spoločný výbor, zástupca
do OV JDS Myjave – pani Mikulinová a delegát na snem OOJDS Myjava – pani Allinová.
Po oficiálnej časti schôdze nasledovalo občerstvenie a voľná debata.
15. marca 2012 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza výboru DC a ZOJDS. V rokoch
2012, 2013 a 2014 bude výbor pracovať v zložení:
predsedníčka DC – Anna Kubicová
predsedníčka ZOJDS – Alžbeta Mikulinová
podpredsedníčka DC – Judita Kopecká
zapisovateľka – Jožka Anderlová
pokladníčka – Zdenka Závodná
RK – Božena Reptová, Alžbeta Poláčková
náhradníčka – Mária Reptová.
Vedúcej DC pani Oľge Allinovej a výboru
prajeme zdravie, veľa dobrých nápadov, energie a chuti do ďalšej práce.
16. marca 2012 sa v spolupráci s MsK
uskutočnila beseda so spisovateľkou – poetkou pani Zdenkou Mahajovou. Besedy sa zúčastnili seniori a žiaci ZŠ, ktorí majú záujem
o poéziu.
Na apríl pripravujeme:
11. apríl 2012 zájazd na výstavu záhradkárov a včelárov do Trenčína,
25. apríl 2012 o 15.00 hod. besedu s evanjelickým farárom Miroslavom Hvožďarom,
- jarné upratovanie.
Anna Kubicová

Mesto Brezová pod Bradlom
vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288
Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž
na predaj nehnuteľností - budovy a
pozemku
- objekt Nákupného strediska Ragan na
Sídl. D. Jurkoviča
a na predaj spoločnosti „Reštaurácia
u sváka Ragana“, s.r.o.
za týchto súťažných podmienok:
Predmet súťaže:
Predmetom súťaže bude predaj:
• nebytových priestorov, objekt Nákupného strediska Ragan, v k.ú. Brezová pod
Bradlom, v KN zapísaných na LV č. 1700,
vlastník Mesto Brezová pod Bradlom, ako
predajňa s. č.415 na parcele registra „C“
č. 1154/1, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 1676 m2 a na parcele registra „C“
č. 1154/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2,
• novovytvoreného pozemku o celkovej
predpokladanej výmere cca 1600 m2 - tento vznikne z časti súčasných parciel reg. „C“
1154/1 o výmere 1676 m2 zastavané plochy a
nádvoria a parcely reg. „C“ 1154/2 o výmere
35 m2 zastavané plochy a nádvoria, všetko v
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k.ú. Brezová pod Bradlom, v KN zapísaných
na LV č. 1700, vlastník Mesto Brezová pod
Bradlom, hranica novoodčleneného pozemku bude určená pri zameriavaní Geometrického plánu,
• spoločnosti s ručením obmedzeným
„Reštaurácia u sváka Ragana“, IČO : 34
142 258, DIČ: 2020375797, adresa Dušana
Jurkoviča č. 415/40, 906 13 Brezová pod
Bradlom
Podmienky súťaže:
Súťažný návrh musí obsahovať :
a) navrhovanú výšku kúpnej ceny (minimálna kúpna cena za celý predmet súťaže je
stanovená na sumu 290 000 €),
b) navrhovaný spôsob úhrady a splatnosť
kúpnej ceny,
c) podnikateľský účel alebo iný zámer využitia objektu.
Za účelom priblíženia navrhovaného účelu
na využitie predmetu kúpy môže navrhovateľ
predložiť aj ďalšie podklady, napr. predpokladanú výšku investície, časový harmonogram
realizácie zámeru, architektonickú štúdiu,
štúdiu uskutočniteľnosti zámeru, ideový návrh architektonického riešenia, návrh riešenia dopravy a parkovania, štúdiu dopadov
navrhovaného zámeru na okolie a pod.
d) súťažiaci sa v ponuke zaviaže na prebratie záväzku vyplývajúceho zo zmluvy
o spolupráci uzatvorenej medzi Mestom
Brezová pod Bradlom a spoločnosťou SLOVAKIA PLAY, spol. s r.o., Senica zo dňa
29. 12. 2010,
e) súťažiaci sa v ponuke zaviaže, že dodrží účel nájmu podľa platných nájomných
zmlúv so súčasnými nájomníkmi v objekte
Nákupného strediska Ragan
f) identifikačné údaje navrhovateľa podľa
bodu 4 tejto súťaže
Termín obhliadky:
Navrhovatelia si mohli objekt a jednotlivé nebytové priestory prezrieť v termíne
02. 04. 2012 o 10.00 hod. Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutočnilo v stanovenom termíne v kancelárii oddelenia majetkového, regionálneho rozvoja a marketingu
MsÚ Brezová pod Bradlom, I. poschodie
budovy MsÚ, Nám gen. M. R. Štefánika 1,
Brezová pod Bradlom, kontaktná osoba
Mgr. Jaroslav Ciran.
Spôsob, miesto a termín podávania súťažných návrhov:
Navrhovatelia sú povinní doručiť súťažné návrhy v zalepenej obálke s označením
„OVS – Objekt Ragan - neotvárať“.
Navrhovatelia sú povinní doručiť súťažné návrhy na adresu: Mesto Brezová pod
Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1,
906 13 Brezová pod Bradlom v termíne
do 20. 04. 2012 do 13.30 hod. V prípade
osobného doručenia je určeným miestom
na doručenie sekretariát MsÚ Brezová
pod Bradlom, I.poschodie budovy MsÚ,
Nám gen. M.R.Štefánika 1, Brezová pod
Bradlom.
Navrhovatelia sú povinní pred podaním súťažného návrhu zložiť na bankový účet Mesta Brezová pod Bradlom
č. 4602539001/5600 vedený v Dexia banke

Slovensko a.s. zábezpeku v sume 1000,- €,
inak nebudú do súťaže zahrnutí. Zábezpeka
bude neúspešným navrhovateľom vrátená
v termíne do 3 pracovných dní po zverejnení výsledku verejnej obchodnej súťaže.
Navrhovateľovi, ktorý podal víťazný návrh,
bude zábezpeka vrátená v termíne do 3 pracovných dní po podpise zmluvy.
Súťažné návrhy nemôžu navrhovatelia po podaní nijako meniť ani dopĺňať. Do
súťaže nemožno zahrnúť návrhy, ktoré boli
predložené po termíne určenom v týchto
súťažných podmienkach ani návrhy, ktorých
obsah nezodpovedá súťažným podmienkam.
Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom
náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži.
Navrhovatelia, ktorí sú právnickými osobami, priložia k záväznému súťažnému návrhu do obálky aktuálny výpis z registra,
v ktorom sú registrovaní, a telefonický kontakt. Fyzické osoby podnikatelia predložia
aktuálny výpis zo živnostenského registra
a telefonický kontakt. Fyzické osoby nepodnikatelia predložia svoje údaje - meno,
priezvisko, stav, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a telefonický
kontakt.
Kritériá hodnotenia súťažných návrhov:
• výška kúpnej ceny – váha kritéria 50 %,
• podnikateľský alebo iný zámer využitia
objektu – váha kritéria 50 %.
Zverejnenie výsledkov súťaže:
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr
do 30.04.2012 na internetovej stránke mesta
www.brezova.sk a na úradnej tabuli mesta.
Navrhovateľ, ktorý podal víťazný návrh, bude
upovedomený písomne najneskôr v lehote 3
dní od zverejnenia výsledkov súťaže.
Výhrada zrušenia súťaže:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž.
O zrušení súťaže budú navrhovatelia, ktorí
podali návrh, písomne upovedomení.
Výhrada odmietnutia všetkých návrhov:
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené súťažné návrhy.
Výhrada na účasť pri zameriavaní Geometrického plánu
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na účasť
pri zameriavaní Geometrického plánu za
účelom určenia hranice novo odčleneného
pozemku.
Uzatvorenie kúpnej zmluvy:
Uzatvorenie kúpnej zmluvy s víťazom
súťaže je podmienené schválením prevodu
Mestským zastupiteľstvom v Brezovej pod
Bradlom. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje
právo uviesť v podmienkach zmluvy právo
odstúpiť od zmluvy ak :
a) víťaz súťaže včas nezaplatí kúpnu cenu
v plnej výške,
b) v primeranej lehote nedôjde k prevodu
vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam z dôvodu na strane víťaza súťaže,
c) víťaz súťaže nedodrží, alebo poruší podmienky dohodnuté v uzatvorenej zmluve.
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Matej Kassparowich, na ten čas

richtár brezovský

(Brezová 1564 – 1709)
Názov tejto časti seriálu o minulosti Brezovej je úryvkom listu zo 4. mája 1634. Brezovský richtár Matej Kassparowich a prísažní dediny list adresovali richtárovi a konšelom „...
poctivého mesta Trnavy...“. Uviedli v ňom, že
obyvateľ dediny Brezová, istý Pawel Passma
(Pašma), našiel v Trnave u tamojšieho mešťana Lukacza svoju manželku Rozinu, ktorá
od neho utiekla už pred dvomi rokmi. Pašma,
píše sa v liste, napomínal svoju ženu „...manželským spôsobom, aby sa navrátila k nemu,
že ju chce prijať a s ňou chce živý byť, ako
Pánu Bohu sľúbil a jej pri sobáši...“. Rozina
však nechcela. Tak šiel Pašma za trnavským
richtárom, ktorý Rozine oznámil, že sa buď
vráti k manželovi, alebo pôjde do väzenia.
Rozina síce sľúbila, že sa k manželovi vráti,
no keď odišli od richtára, utiekla a schovala
sa. Pašma sa vrátil na Brezovú bez ženy. Šiel
za brezovským richtárom a prísažnými obce.
Tí mu vystavili tento list a v ňom trnavského
richtára a konšelov prosili, „...jestli by tento Pavel Pašma mohol vo vašom poctivom
meste nájsť tú svoju manželku, žeby ste mu
ráčili zadosť učiniť...“. Pašma sa opäť vybral
do Trnavy, pretože list tam predložil. Príbeh
samotný však zostáva otvorený, nevedno,
či Rozina zostala v Trnave, alebo sa musela
vrátiť k manželovi. Tento list, rozprávajúci
o „obyčajnom“ ľudskom príbehu, je navyše
najstarším dosiaľ známym dokumentom vydaným správou dediny Brezovej a je na ňom i
najstaršia známa pečať Brezovej.
Dočasne spustnutá Brezová sa od svojho
(znovu)postavenia v roku 1564 začala rýchlo zaľudňovať. Dochoval sa urbársky súpis
Čachtického panstva z roku 1568. Brezová je
v ňom pod názvom Brezowa uvedená ako dedina na čele s richtárom Lucasom (Lukášom).
Urbár uvádza i mená hláv 23 rodín poddaných. V roku 1598 bolo na Brezovej už 111
domov. Osídlenci prichádzali na Brezovú
(a podobne aj do ďalších oblastí Myjavskej pahorkatiny) najmä zo severu Slovenska v rámci tzv. valašskej kolonizácie – viď priezviská
obyvateľov Brezovej Brincza, Vallasik, či s valašskou kolonizáciou súvisiace miestne názvy
v starom chotári Brezovej, akými sú Valaská,
Kýčerky, Pirta, Košariská, Ševcoviech košiare, Kolibniská. V tejto neskorej fáze valašskej
kolonizácie bola už etnická príslušnosť osídlencov slovenská a valachmi sa nazývali podľa valašského spôsobu života, vyznačujúceho
sa salašníctvom a chovom dobytka. Niekoľko osídlencov prišlo pravdepodobne i z dedín na okolí Brezovej, čomu nasvedčujú ich
priezviská – Brwnowzkÿ, Krainan, Hrussowsky. Prílev osídlencov neskôr zoslabol a počet
Brezovčanov sa ďalej zvyšoval hlavne vďaka
vysokému populačnému prírastku.
Nedostatočná rozloha úzkej brezovskej doliny viedla k nutnosti hľadať novú pôdu. Kvô-
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li silne členitému charakteru územia ju bolo
treba získavať v zalesnených dolinách a svahoch. Klčovaním lesov tam bola vytváraná
kopaničiarska pôda a vznikalo kopaničiarske
osídlenie. K rozvoju kopaníc prispel tiež fakt,
že poddaní za ich držbu odvádzali menšie
poplatky, roboty a naturálie než za držbu urbárskych usadlostí. Poddaní museli klčovať
les, vykopávať pne a korene stromov a kríkov a získanú pôdu kopať, prekopávať. Orať
či kosiť ju bolo možné až neskôr. Pozemky,
klčovaním premenené na užitočnú pôdu, dostali od týchto činností názov kopanice. Kopanice ležali v členitom brezovskom chotári
aj vo vzdialených a zle prístupných miestach.
Cesta na kopanice, ktoré ležali ďalej od dediny, však trvala dlho a ich obhospodarovanie z dediny by bolo ťažké. Preto na takýchto
kopaniciach vznikali sezónne obydlia a hospodárske stavby. Neskoršie sa tieto sezónne
obydlia stali základom trvalého kopaničiarskeho osídlenia. Obyvatelia kopaníc patrili spravidla medzi želiarov. Kopaničiarska
pôda totiž nebola usadlostnou (urbárskou)
pôdou, a tak kopaničiari, aj keď držali pôdu
(a niektorí i pomerne veľké výmery), neboli
sedliakmi, ale len želiarmi. Vytváranie kopaníc bolo dlhodobým, do 1. polovice 19.
storočia trvajúcim procesom. Podobne ako v
celom podbradliansko-podjavorinskom kraji, aj na území Brezovej počas neho vyrástlo
rozptýlené kopaničiarske osídlenie (s výnimkou južnej hornatej časti brezovského chotára patriacej Brezovským Karpatom).
Hlavným predstaviteľom správy dediny
Brezovej bol richtár a v jeho činnosti mu pomáhali prísažní. Pravdepodobne niekedy v
priebehu posledných desaťročí 17. storočia (z
dostupných prameňov nevedno presne kedy)
vznikol v Brezovej, rozdelenej medzi viacerých zemepánov, systém viacerých panských richtárov.
V čiastočne dochovanom urbári čachtického panstva z roku 1628 sa pre Brezovú uvádza,
že z mlynov sa zemepánovi poskytuje cenzus
(poplatok), služby a vykrmovanie svíň. Viac
údajov obsahuje dodatok tohto urbára pochádzajúci z roku 1639. Je v ňom zaznamenané, koľkí (4 – 5 poddaní) sa delili o štvrtinovú
usadlosť. Uvádza sa tiež, že pivovar, kostol,
fara a škola sú v spoločnom užívaní. Omnoho podrobnejšie informácie sú obsiahnuté
v urbári nádasdyovskej časti Čachtického
panstva z roku 1661. V tomto urbári sú pre
Brezovú zapísané mená a priezviská 148 hláv
rodín (24 rodín sedliakov, 44 rodín želiarov,
44 rodín želiarov bez ornej pôdy, 32 rodín
želiarov majúcich domy na kopaničiarskych
usadlostiach, 4 rodiny mlynárov).
V 17. storočí sa ani Brezová nevyhla udalostiam spojených s nájazdmi Turkov. Obrana
pred Turkami bola podľa všetkého i dôvodom
na opevnenie brezovského kostola (dnes Kostol najsv. Trojice na Bradlianskej ulici). Kostol
bol opevnený múrom a dodnes dochovanými
baštami. Brezovej sa dotkli aj búrlivé udalosti Rákocziho protihabsburského povstania.
Podľa rukopisu J. N. J. v roku 1706 kuruci
(povstalci) na Brezovej na lúkach Brezovky
odzbrojili a zabili 491 cisárskych vojakov.

Charakter poľnohospodárstva Brezovej
ovplyvňovali prírodné pomery. Neumožňovali pestovanie obilia v takej miere ako v susednom Považí či Záhorí. Vďaka výdatným
pasienkom a lúkam sa však výrazne rozvinul
chov statku. Podľa údajov urbára nádasdyovskej časti Čachtického panstva z roku 1661
bolo v Brezovej 118 koní, 56 volov, 428 kráv,
652 oviec a 35 kôz, teda dohromady 1289
kusov statku (bez prasiat, tie neboli v urbári uvedené). Čo sa týka remesiel, v časovom
rámci tohoto článku bola Brezová dedinou a
jej obyvateľstvo sa živilo najmä poľnohospodárstvom a chovom statku. Remeselníkov nebolo veľa, šlo o bežné, pre potreby domáceho
obyvateľstva vyrábajúce remeslá, ako mlynári,
ševci, tkáči, mäsiar. V liste z roku 1601 je uvedený obyvateľ Brezovej Juro Plačko Mlynár. V
dodatku urbára Čachtického panstva z roku
1639 sú v Brezovej spomenuté štyri funkčné
a štyri opustené mlyny. Podľa spomínaného
urbára nádasdyovskej časti Čachtického panstva z roku 1661 boli v Brezovej štyria mlynári, štyria tkáči, mäsiar a bližšie neurčený počet
ševcov. K veľkému rozvoju remeselnej výroby
a vzniku remeselníckych cechov dochádza v
Brezovej až po tom, ako v roku 1709 získala
postavenie oppida – mestečka. O tom, ako sa
Brezová stala mestečkom a o jej ďalších osudoch, však až nabudúce.
Pamiatky na Brezovú v rokoch 1564 –
1709:
Kultúrna krajina: Dnešná podoba krajiny
v okolí Brezovej napriek viacerým zmenám
zostáva z veľkej časti výsledkom činnosti generácií obyvateľov, ktorí v priebehu storočí
klčovaním lesov získavali polia, pasienky a
lúky, najprv v bezprostrednej blízkosti Brezovej, neskoršie v brezovských kopaniciach.
Nehnuteľné pamiatky: Rímsko-katolícky
Kostol najsvätejšej Trojice na Bradlianskej
ulici a dve bašty, ktoré sú pozostatkom opevnenia tohto kostola.
Hnuteľné pamiatky: Pečať dediny Brezová
zachovaná na liste z roku 1634.
Písomné pamiatky: Z najdôležitejších písomných pamiatok možno spomenúť viaceré
listy zachované od začiatku 17. storočia a
anonymný rukopis s nadpisom J. N. J. popisujúci udalosti z rokov 1654 až 1736.
Matúš Valihora

Revitalizácia centra mesta
(Pokračovanie z 1. str.)
• Akým spôsobom sa projekt financuje?
Financovanie projektu sa uskutočňuje formou poskytnutia nenávratného finančného
príspevku, ktorého maximálna výška predstavuje 95 % celkových schválených oprávnených
nákladov na projekt, čo je 663.380,91 €.
• Jednou z aktivít projektu je i úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene.
Čo si má bežný občan pod takouto úpravou
predstaviť?
Úprava sa dotýka rekonštrukcie bývalého
trhoviska, osadenia nových herných prvkov
v priestoroch detského ihriska Úsmev a zve(Pokračovanie na 6. str.)
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(Dokončenie z 5. str.) Revitalizácia mesta
ľadenie parku pred Reštauráciou u sváka Ragana.
• Čo si máme predstaviť pod rekonštrukciou trhoviska?
Pôvodné stánky budú nahradené prístreškom v duchu sváka Ragana. Samotný prístrešok bude drevená konštrukcia so šindľovou
sedlovou strechou. Medzi stĺpmi budú rozmiestnené predajné pulty. Spodná terasa bude
prerobená na zelenú plochu s charakterom
dvora, resp. slivkového sadu. Budú tu umiestnené drevené lavičky. Súčasťou rekonštrukcie
trhoviska je aj osadenie verejnej toalety.
• Ako to bude vyzerať pred Reštauráciou
u sváka Ragana?
V parku budú vybudované a rekonštruované chodníky, na ktoré budú nadväzovať zákutia
s lavičkami a so záhonmi. Výsadba bude pripomínať typ flóry rastúcej na lúkach na Bradle,
čím bude Bradlo symbolicky vtiahnuté do
mesta.
• Bude sa projekt dotýkať aj rekonštrukcie
fontány?
Áno. Fontána bude mať novú povrchovú
úpravu. Bude obložená modrou mozaikou.
Okolo fontány bude pôvodná dlažba nahradená bielym kameňom. Päť metrov od okraja fontány bude osadená tryska. Prúd vody z trysky
padajúci do fontány a samotná fontána budú
symbolizovať brezovský klobúk s perkom.
Ostatné zmeny vzhľadu námestia sa týkajú
mobiliáru a verejného osvetlenia.
• Spomínali ste výstavbu cyklistickej trasy.
O akú trasu konkrétne ide?
Trasovanie cyklochodníka je navrhnuté
z námestia popri jestvujúcom chodníku od
fontány až po štátnu cestu. Šírka chodníka
bude 2,5 metra, čo bude slúžiť pre jazdu dvoch
cyklistov.
• Zahŕňa projekt rekonštrukciu celého autobusového nástupišťa?
Nie. Dôjde k výmene pôvodného prístrešku
a na každý nástupný ostrovček bude osadený
menší prístrešok s lavičkou.
• V akom období sa bude projekt realizovať?
Projekt sa bude realizovať najneskôr do augusta 2012, kedy by mali byť stavebné práce
ukončené. Týmto by som chcela v mene mesta poprosiť všetkých občanov o trpezlivosť
a ústretovosť počas výstavby. V prípade akýchkoľvek otázok, resp. pripomienok ma môžete
telefonicky kontaktovať na telefónnom čísle
034/694 22 24.
Lenke Fialovej za rozhovor ďakuje Gabriela
Plačková.

ŠKOLSTVO

Nezabúdajme
na históriu
a hodnotu slobody

Pred niekoľkými týždňami prebehlo
v Senici slávnostné vyhlásenie výsledkov
súťaže Nezabúdajme na históriu Záhoria
a blízkeho regiónu, ktorú zorganizovali
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Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Záhorské osvetové stredisko. Cieľom bolo utvrdiť v mladých ľuďoch pevný protivojnový, mierový
postoj, nenahraditeľnú hodnotu slobody
a vzbudiť záujem o históriu svojho mesta,
regiónu i národa.
Vo výtvarnej oblasti boli ocenení hneď
viacerí žiaci pracujúci vo výtvarnom krúžku pri ZŠ Brezová pod Bradlom: Patrik
Otrubčák, Katarína Kohlmanová a Nikola Keslová. V kategórii literárna tvorba
zaujali predovšetkým práce Lucie Čiernej z Brezovej p. Bradlom, momentálne
študentky myjavského gymnázia. Získala
1. miesto aj za prózu, aj za poéziu. Jej
hodnotný, s citom prepracovaný príbeh
si môžu čitatelia Noviniek spod Bradla
prečítať práve v tomto čísle pri príležitosti
67. výročia oslobodenia Brezovej.

Pod Pavlíkovie mlynom
(Poviedka podľa skutočnosti)
Rozpoviem vám príbeh, ktorý pod
vrstvou ľudského strachu a nedôvery ležal dlhé roky zabudnutý. Rozpoviem vám
príbeh o krutostiach, čo plienili mnohé
hrdé národy, odvážne duše a čisté mysle.
Rozpoviem vám príbeh o ľuďoch, ktorých
právom môžeme označovať ľuďmi za ich
nesmiernu odvahu, lásku a potrebu pomáhať iným...
Slnko sa skláňalo nad zelenými kopcami Malých Karpát a s nehou pohládzalo
majestátne ramená Pavlíkovie mlynu, cez
útroby ktorého sa každodenne rodila múka
kŕmiaca obyvateľov neďalekých osád a dediniek. Už niekoľko desaťročí sa týčil medzi starými lipami sťa obor strážiaci svoje
pokojné stáda. Oddávna mu vládli zruční
majstri mlynári a vďaka ich znalostiam sa
tento skromný mlyn v brezovskom chotári
stal vyhľadávaným obchodným miestom
tunajších obyvateľov.
„Maličká, povedz mi, ako ťa volajú!“
vľúdnym hlasom sa majster Pavlík prihovoril k sotva dvanásťročnému dievčatku
s veľkými hnedými očami, ktoré boli plné
sĺz. Dievčinka sa so strachom tisla k svojmu staršiemu bratovi Robertovi s nádejou,
že ju nebude musieť opustiť a odvedie ju
naspäť k ich rodičom.
„Toto je Gertruda,“ odpovedal za ňu Robert. „Nedávno mala jedenásť rokov.“
Majster Pavlík sa zahľadel na úbohé dieťa
a pri myšlienke na skutočnosť, že toto malé
a nevinné stvorenie musí opustiť domov
a rodičov kvôli zúriacej vojne, sa mu do očí
nahrnuli štipľavé slzy.
„Postaráme sa o ňu ako o vlastnú,“ s odhodlaním v hlase odvetil mlynár, podal Robertovi ruku a pevne ju stisol. Jemne vzal
Gertrudu do náručia a po niekoľkých krokoch zmizol v útrobách mlyna.
„To je ona?“ spýtala sa pani Kristína,
pozerajúc na manžela zvierajúceho dieťa
v mocných rukách. Mlynár prikývol. Manželka uvidela na mužovej tvári ligotajúce sa
slzy, a preto rýchlo pristúpila k nemu a darovala mu ďakovný bozk.

„Si veľký človek, Štefan. Kiežby bolo
Bohu na pomoci viacero takýchto ľudí. Svet
by bol hneď krajší,“ povedala pani Kristína
a vrátila sa naspäť k hrncom so stúpajúcou
omamnou parou. Majster Pavlík usadil
dievčatko na drevenú lavicu a vyšiel von
z miestnosti.
Malá Gertruda sa nesmelo začala obzerať po kuchyni. Zrak jej padol na handrovú
bábiku, ktorá bola usadená na kope bielunkých košieľ. „Patrila kedysi mne. Volala som ju Zuzka,“ znenazdajky začala pani
domáca. Otočila sa k dievčinke a milo sa
usmiala: „Teraz je tvoja.“
„Ďakujem vám,“ nesmelo zašepkala Gertruda a pritisla si bábiku k hrudi. Zatvorila
oči a usmiala sa. Nevedno, či to bola radosť
z novej hračky, alebo úľava z nálezu milej opatrovníčky. Pani Kristína si prisadla
k svojej zverenkyni a začala jej rozprávať
o svojom detstve...
Odbilo desať hodín večer. Mlynár vstúpil do kuchyne a unavene si sadol na lavicu. Manželka pred neho postavila tanier
s horúcou kašou. Štefan vrhol ďakovný
pohľad k žene, no nevyriekol ani slovko.
Mal za sebou namáhavý deň. Príchod
Gertrudy mu vzal všetky ilúzie o milosrdenstve človeka. Pochopil, že vojna berie
všetko, nehľadiac na nevinné deti, krehké ženy a neschopných starcov. Ani sám
Boh nedokáže zvrátiť jej krutosť a napraviť
všetky hriechy, čo boli spáchané na nevinných obetiach. Iba človek. No ten stratil
záujem o dobro a spravodlivosť. Hľadiac
len na vlastné veľké ja.
„Musíme sa pozhovárať,“ unavene vyriekol majster a s potechou prehltol posledné
sústo kaše. Odložil lyžicu a spokojne sa
uvelebil na diváne. „Hlavne jej treba zmeniť
meno. Gertruda Denska príliš bije do očí.
Každý by ihneď pochopil, že je Židovka.
Predsa tu nepotrebujem mať oddiel kvôli
takej školáckej chybe,“ začal zostra Štefan.
„Milka! Volajme ju Milka! Také prosté
a pekné meno. Nikto si predsa nevšimne, že
je tu o jedno dievča s menom Milka naviac,
keď sa to tu hemží cudzincami,“ navrhla
pani Kristína a prisadla si k manželovi.
Dobre poznala svojho muža a vedela, že
je to statočný, pracovitý a sčítaný človek,
ktorého milovala od prvej chvíle. Mal pochopenie pre nevinné obete tejto ťažkej
doby a vždy sa snažil pomáhať iným, nehľadiac na svoje bezpečie a pohodlie. Pani
Kristína si manžela vážila, ale zároveň ho
aj obdivovala.
„Uvažoval som nad tým, čo povieme, keď
sa susedia začnú vypytovať. Napadlo mi, že
by sme im mohli už teraz malú predstaviť
ako našu neter. Čím prirodzenejšie, tým
pravdepodobnejšie.“
„Štefan, už je neskoro. Mali by sme si nechať celé riešenie tejto situácie prejsť hlavou a ráno sa pozhovárať aj s Gertrudou,“
oznámila múdro pani Kristína a naznačila
manželovi, aby si šli ľahnúť.
„Vedel som, že si beriem obozretnú
ženu,“ zašepkal majster mlynár a sladko si
ženu pobozkal.
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Prásk. Tmou sa ozvalo ohlušujúce zadunenie. Vietor zápasil s objemnými korunami stromov a búrkové kvapky dažďa silou
guliek narážali na okenice. Izbou preletel
modrastý záblesk svetla. Pani Kristína sa
v tichosti zodvihla z lôžka, obula si staré,
dosť obnosené papuče a vyšla zo spálne.
Od privretých dverí vedľajšej miestnosti sa
ozývali pravidelné zvuky. Boli to nesúhlasné a bojazlivé vzlyky. Pani Kristína vošla do
izbietky a zočila malé dievčatko, učupené
v kúte s rukami priloženými na sluchách.
„Gertruda, neboj sa, je to len búrka. Tá ti
nemôže ublížiť. Poď sem, dieťa moje!“ tíšila dievča a jemne si ho privinula k prsiam.
„Pokiaľ budeš bývať v tomto dome, sľubujem, že nič sa ti nestane a nikto ti neublíži.“
Dievčinka sa so slzami v očiach pozrela na
svoju opatrovníčku a tíško šepla: „Chýba
mi mama.“
„Dieťa, viem, že to je pre teba ťažké, no
musíš pochopiť, že tvoja mama ťa zachránila pred nebezpečenstvom, ktoré ju a celú
tvoju rodinu prenasleduje. Len preto, že
ťa veľmi ľúbi, ťa poslala k nám, aby sme sa
o teba postarali,“ so zármutkom povedala
pani Kristína, zodvihla Gertrudu a uložila ju do mäkkých perín. „Uvidím ju ešte
niekedy?“ s nádejou sa spýtalo dievčatko.
„Som si úplne istá, že svoju mamičku uvidíš. A ver mi, že to bude už čoskoro,“ žena
odvrátila zrak do neznáma a pocítila páľavu hanby za lož, ktorú práve predostrela
nič netušiacemu dieťaťu.
„Milá moja, zahráme sa hru. Čo na to povieš?“ Gertruda mlčky prikývla a v očiach
sa jej zjavilo očakávanie. „Hra je veľmi jednoduchá a volá sa: Neuhádneš, kto som.
Pravidlá sú prosté. Vymyslíme ti nové meno
a budeš predstierať, že si úplne iné dievčatko,“ pani Kristína začala jednoducho a detinsky črtať postup plánu, o ktorom sa predošlý večer rozprávali spolu s manželom.
„Ale to by som bola za klamárku a nikto by
mi už potom viacej neveril,“ zaprotestovala
malá a zaborila sa hlbšie do hrubých perín.
„Kdeže, pri tejto hre nikto nemôže povedať, že také milé a krásne dieťa ako ty, klame. A medzi nami, srdiečko, nikto nepríde
na to, že sa len hráme,“ šibalsky nadhodila
pani Kristína a pokračovala. „Budeme sa
hrať, že ty si moja blízka rodina a prišla si
k nám zo Žiliny na prázdniny. A predstav si
to, dáme ti aj nové meno.“
„Môžem si meno vybrať?“ skočila Gertruda pani Kristíne do reči. „No iste. Myslela som, že by sa ti mohlo páčiť meno Milka,“ navrhla pani domáca a všuchla sa do
perín k dievčatku. Gertruda zatvorila oči
a s odhodlaním povedala: „Prajem si, aby
ste ma volali Kačka.“ Zo zatvorených štrbiniek stekal slaný prúd sĺz. Dievčinka si pretiahla cez hlavu vankúš a zavzlykala. „Dieťa
moje, prečo znova plačeš?“ nadvihla pani
Kristína podhlavok a s nehou dievča opäť
objala. Gertruda si utrela mokrú tvár a sekano začala rozprávať: „Mala som kamarátku. Už odmalička sme sa spolu hrávali
a trávili spolu veľa času. Ona aj so svojou
rodinou bývali hneď vedľa nás,“ rozpráva-
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nie prerušil smutný vzlyk. „Minulý rok cez
zimu zrazu vtrhli do našej ulice vojaci a...,“
tentoraz prestávka trvala dlhšie a Gertruda sa odvrátila , „strýca Špronca zastrelili
a tetku Šproncovú spolu s deťmi odvliekli.
Bola medzi nimi aj Kačka. Už nikdy som ju
od tej hroznej chvíle nevidela. Mama povedala, že tí muži so zbraňami im našli krajší
domov, ale ja som jej neverila,“ dopovedala
Gertruda. „Tak preto sa chcem volať Kačka,
nech mám na ňu spomienku...“
Dni rýchlo ubiehali a malá Kačka si zvykala na nové prostredie. Obľúbila si pani
Kristínu a s vďačnosťou ju oslovovala tetkou. Trávili spolu veľa času, či už pri kuchynských prácach, alebo pri nekonečných
rozhovoroch a tetka Kristína jej nahrádzala stratenú matku. Kačka bola mĺkve dieťa a jej opatrovníci s ňou nemali žiaden
problém. Hoci sa sem-tam zatúlala na voňavé lúky a Dračie Skaly, hoci občas vyliala pohár s mliekom, hoci vyťahala kocúra
občas za chvost, manželom prirástla k srdcu a starali sa o ňu ako o vlastnú dcérku.
A keď po namáhavom dni zaľahli do postelí, pani Kristína vždy dievčatku obozretne
zašepkala do uška: „Kačka, spi čúvno!“ Veď
predsa trinásťročné dieťa sotva môže vycítiť
ohrozenie a zradu podlých ľudí. Trinásťročné dieťa vníma iba tmavé tiene na stenách
a strašidlá ukrývajúce sa pod posteľou...
Prečo práve vojna dáva námety na ďalekosiahle romány a strastiplné príbehy?
Pretože iba tá krutá vojna, nekonečné obavy a všadeprítomný strach dokážu odhaliť
pravých hrdinov a naveky ich zapísať do
národných dejín. Manželia Pavlíkovci spokojne odpočívajú bok po boku na brezovskom cintoríne a malá tabuľka, zavesená
pod ich fotografiami, každému okoloidúcemu prezradí, že čestnosť a chrabrosť stoja
vždy na strane dobra.
Pozn. V roku 1991, za prítomnosti synov Štefana a Jána, boli už nebohí manželia
Pavlíkovci ocenení izraelskou spoločnosťou
„Spravodliví medzi národmi“ a ich mená
boli vyryté do jeruzalemského pamätníka
„JAD VAŠEM“.
Lucia Čierna

Tvorivé vyučovanie
informatickej výchovy
v 3. ročníku
základnej školy

Vyučovanie informatickej výchovy je
pre učiteľov náročné, i keď mnohí absolvovali v tomto predmete vzdelávanie
a získali už kvalifikáciu. Preto je veľmi
dôležitá výmena skúseností a poznatkov
na spoločných pracovných stretnutiach
učiteľov, ktoré sú pre nich po vyučovaní
druhou spätnou väzbou.
Na zasadnutí vedúcich metodických
združení učiteľov základných škôl mesta
Myjava a mesta Brezová pod Bradlom sa
pani učiteľky dohodli na uskutočňovaní

metodických dní postupne na jednotlivých základných školách. Program stretnutí bude pozostávať z dvoch častí, a to
otvoreného vyučovania vopred stanoveného predmetu a diskusná časť s poznatkami
a výmenou skúseností.
Prvé pracovné stretnutie v tomto
šk. roku sa uskutočnilo v ZŠ v Turej Lúke
16. marca 2012 otvoreným vyučovaním

informatickej výchovy v treťom ročníku.
Prečo práve tento predmet? Pretože informatická výchova je nový vyučovací predmet na I. stupni ZŠ, v rámci štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1. Má dôležité
postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja
myslenie žiakov, ich tvorivosť, učí vhodne riešiť problémy, ktoré si môžu overovať
v praxi. Cieľom predmetu informatická
výchova v 3. ročníku ZŠ je v prvom rade
zoznámenie sa s počítačom, pochopenie
základných pojmov, postupov a techník
pri práci v systémoch, čo im umožní využitie poznatkov v každodennom živote
využívaním medzipredmetových vzťahov, teda aplikovaním IKT do vyučovania
iných predmetov rozvíjaním kľúčových
kompetencií v oblasti informačných a komunikačných technológií žiakov. Aplikovaním hravých foriem a metód práce
a špeciálnych edukačných programov sa
u žiakov rozvíja tvorivosť a kľúčové kompetencie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatickej výchovy
široký priestor na motiváciu a praktické
projekty.
V ZŠ sa stretli pani učiteľky zo ZŠ Viestova a Štúrova v Myjave a zo ZŠ v Brezovej
pod Bradlom. O deviatej hodine sa vyučovanie začalo, najskôr v bežnej triede
a potom žiaci prešli do triedy počítačovej.
Cieľ vyučovacej hodiny spočíval v upevnení vedomostí žiakov teoreticky i prakticky, čo znamená, že žiaci mali za úlohu
vytvoriť samostatnú animovanú prezentáciu (človeka v pohybe, let včiel, padajúcu
kvapku). Žiaci boli rozdelení do skupín
podľa náročnosti úloh a najšikovnejší boli
odmenení jednotkami.
Na záver každej činnosti by malo byť
jej vyhodnotenie. A moje hodnotenie ako
dlhoročnej učiteľky je vynikajúce, na jednotku. Tak vyučovacia hodina, ako aj celý
metodický deň v ZŠ v Turej Lúke. Veľmi
kladne hodnotím vyučovaciu hodinu, jej
veľmi dobrú odbornú úroveň a pripravenosť.
(Pokračovanie na 8. str.)
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Diskusia o vyučovacej hodine a iných
problémoch, s ktorými sa učiteľky pri
vyučovaní stretávajú, bola bohatá a zaujímavá. Nezaobišla sa ani bez hodnotenia a porovnávania učebníc informatickej
výchovy. Na záver si zúčastnené učiteľky
prezreli celý areál školy a porovnávali výhody a nevýhody výchovy a vzdelávania
na veľkej a malej škole.
Alena Kmeťová

MARCOVÉ AKCIE
v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča

Kniha je zdrojom múdrosti a poznania. Právom jej teda patrí mesiac marec, kedy i my našim malým škôlkarom
sprostredkúvame „sviatok kníh“. V téme
„Z rozprávky do rozprávky“ sa deti oboznamovali s hrdinami najznámejších rozprávok a vyvrcholením bola návšteva
mestskej knižnice. V pondelok 19. marca
deti privítala v priestoroch knižnice pani
A. Fedorová. Tí najmenší sa zoznamovali „s domčekom, kde spinká na poličkách
veľa kníh, ktoré si deti i dospelí chodia
požičiavať“. Tí starší-stredňáci a veľkáči
sa dozvedeli viac:
ako funguje požičiavanie, na čo sú preukazy, ako sa ukladajú knihy do políc
i o správnom zaobchádzní s nimi. Deti
mali možnosť knihy si poprezerať, podľa
ilustrácií uhádnuť, o čom kniha je, prípadne jej názov. Pani A. Fedorová deťom
čítala rozprávku a nakoniec im zahrala divadlo „O Marinke a jej hračkách“.
Na druhý deň sa uskutočnila v ZUŠ regionálna prehliadka v tvorivej dramatike s názvom “ROZPRÁVAJ MI, MACKO
UŠKO“. Tejto prehliadky, ktorej organizátorky (V. Dobrovodská, A. Ondrejkovová,
A. Bachárová, A. Hajdučková) usporiadali
už 6.ročník, sa zúčastnilo 7 materských
škôl z myjavského regiónu. Účinkujúci ukázali divákom svoj herecký talent
v krátkych príbehoch, hlavne o zvieratkách. Tie sú deťom totiž najbližšie a najobľúbenejšie. Celým programom ich sprevádzala myška MIMI, ktorá sa postarala
o dobrú zábavu. K úspešnému podujatiu
prispelo Mesto Brezová, ktoré ho finančne
zastrešilo.
V stredu 21. marca prišla medzi deti Víla
Jarmilka, aby s nimi oslávila príchod jari.
Porozprávala im o novom ročnom období,
na ktoré sa určite všetci veľmi tešíme. Veď
po tuhej zime sa nielen ľuďom, ale i zvieratkám, vtáčikom a hmyzu žiada teplých
lúčov slniečka. Piesňami, básničkami i
tančekom zobudila celú prírodu a deti jej
v tom pomohli – slniečku nastrihali a nalepili veľa hrejivých lúčov, sedmokráskam
nastrihali strapaté hlavičky, krčením papiera ozdobili hlávky púpavám a pomocou
prepletania vlny sa zazelenala trávička. No
najväčšie prekvapenie mala Víla Jarmilka
v košíku – bola v ňom zajačica Irenka.
Hneď vyskúšala trávičkový koberec a ovoňala papierové snežienky. Deti mali veľkú
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radosť z toho, že jej mohli pohladkať huňatý kožúšok. Potom si všetky deti zatancovali „Tanec malého vtáčika“ a zamávali
Víle Jarmilke na rozlúčku.
No a keďže k jari patrí aj jarné upratovanie, rozhodli sme sa vynoviť našu školskú
jedáleň. Touto cestou ďakujeme pánovi
B. Kovačechovi, P. Kubovi a M. Tomčíkovi
za ich nezištnú pomoc pri uložení novej
podlahovej krytiny v sobotu 17. marca.
Pomohli tak skrášliť prostredie našej materskej školy.
Helena Konkušová

Aktuálne pozvánky do ZUŠ-ky
Jarná pesnička, výstava z prác žiakov
výtvarného odboru ZUŠ s veľkonočnou
a jarnou tematikou, otvorená 23. marca,
plná nových keramických nápadov, skončila pred veľkonočným štvrtkom 4. apríla.

Návštevníci sa mohli zoznámiť i s drôtovanými nápadmi pána Jaroslava Švárneho z Brezovej a zaspomínať si pri starších prácach s veľkonočnou tematikou.
S očakávaním sviaku Dňa Zeme, ktorý
si každoročne v našej škole pripomíname aktuálnou výstavou a happeningom,
vás pozývame na vernisáž výstavy TVAR
A FARBA HUDBY. Slávnostná vernisáž
bude 16. apríla 2012 / pondelok / o 15.00
hodine v spoločenskej sále školy. Výstava potrvá do 10. mája. Tí, ktorí nebudú
mať možnosť sa vernisáže zúčastniť, majú
šancu potešiť sa pohľadom na vystavené
práce počas koncertu 18. apríla /streda/
s názvom JARNÁ NOTA. Koncert začne
o 16.30 hodine. Bude plný nových prednesových skladieb a jarnej nálady, a dúfame, že prítomných poslucháčov poteší
práve tak, ako koncert venovaný sviatku
všetkých žien. Prekvapení rodičia a prítomní na tomto koncerte boli výkonmi
najmladších žiakov a skladbou koncertu
veľmi milo prekvapení. Školu čaká i ďalší veľmi očakávaný koncert a to vystúpenie DFS ISKERKA pri príležitosti jej
30. výročia. Toto predstavenie by sa malo
uskutočniť 4. mája 2012 v ND M.R.Štefánika. Hodinu upresníme plagátmi a
v miestnom rozhlase. Keďže DFS Iskerka
prešlo už veľa detí, teraz už dospelých,
viacerých rodičov našich žiakov, dúfame,
že si nedáte utiecť zaujímavý program zostavený z terajších i bývalých iskerkáčov.

DEŇ SRDCA je názov programu HO a
TO venovaný všetkým mamičkám. Tento koncert bude poslednou prezentáciou
žiakov týchto odborov pred absolventským vystúpením. Koncert plánujeme na
štvrtok 10. mája 2012 o 16.30 hodine v
spoločenskej sále školy. Pozývame samozrejme vštkých, nielen mamičky našich
žiakov. Tešíme sa i na iné stretnutia s
vami pri stavaní mája, oceňovaní darcov
krvi a iných aktivitách.
Jana Kazičková

Aj takto sa dajú využiť prázdniny
Sedemnásť detí nášho mesta zmysluplne využilo jarné prázdniny v priestoroch
CVČ, kde prebiehal denný jarný tábor.
Na zoznámenie si medzi sebou hneď prvý
deň utkali „pavučinu priateľstva“ a už ich
čakali súťaže: v hľadaní písmen a skladaní
slov, preteky v kotúľaní zemiaka nosom,
či hra na ovocníčkov. Po chutnom obede,
ktorý im denne pripravovali pracovníčky
reštaurácie Ragan, im zostal čas i na výrobu levov, zajkov, krokodílov a motýľov
z roliek toaletného papiera, ktoré si odniesli domov.
Na druhý deň ráno si museli potrápiť
hlavičky pri riešení zápalkových hlavolamov, no najviac sa tešili na turnaj v šípkach. Popoludní riešili hádanky a zatancovali sme si i stoličkový tanec.
V stredu sme boli poznávať svoje okolie
na turistike až za „Partizánom a Mladosťou“. Popoludní sme sa venovali spoločenským hrám, ktorých je v CVČ dostatok.

Štvrtkové dopoludnie patrilo turnaju
v stolnom tenise a po obede sme vyrábali dárčeky pre mamičky, veď bol sviatok
MDŽ.
A už bol záver týždňa – piatok. V tento
deň sme sa naučili vyrábať papierové krabičky, zahrali sme sa hru 6 proti 7, mali
sme i literárne okienko a na olovrant sme
si uvarili puding so šľahačkou.
Prežili sme spolu pekný týždeň, na ktorý budeme dlho spomínať.
Zuzana Hrajnohová
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Oznam CVČ
CVČ pripravuje týždenné denné tábory i počas hlavných prázdnin v termínoch:
•
9. 7. – 13. 7. 2012
16. 7 – 20. 7. 2012
6. 8. – 10. 8. 2012
13. 8 - 17. 8. 2012
20. 8 - 24. 8. 2012
Bližšie informácie o pripravovaných
táboroch, ako i o jarnom tábore si môžete prečítať na novej webovej stránke
CVČ ( www.cvcbrezova.edupage.org)
•
CVČ ponúka verejnosti možnosť zahrať si stolný tenis. Bližšie informácie
v CVČ, Nám. 7. apríla 409/20, Brezová
pod Bradlom, e-mail : cvc@brezova.sk

MESTSKÁ KNIŽNICA
Stretnutie so Zdenkou Mahajovou
Mestská knižnica Brezová pod Bradlom
zorganizovala 16. marca 2012 v Dennom
centre stretnutie s myjavskou autorkou

Zdenkou Mahajovou pri jej novej knihe
– zbierke básní, ktoré vyšli pod názvom
Otázniky. Vo svojej básnickej tvorbe ponúka čitateľovi možnosť pochopiť jej „najdlhšiu – najkratšiu cestu“. Cestu k samej sebe,
cestu z hlavy do srdca. Súčasťou zbierky
je CD nosič, kde autorka nahovorila časť
básní za zvukov sprievodnej hudby autora
MAOKA.
S pani Mahajovou sme sa mali možnosť
stretnúť prvýkrát v knižnici v máji 2010 pri
jej prvotine, románe Zatmenie.
Nezabudnuteľná atmosféra tohto príjemného piatkového popoludnia bola pre
všetkých návštevníkov veľkým zážitkom.
Knižnica vlastní obidve knihy, záujemcovia
si ich môžu vypožičať.
Alžbeta Fedorová
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MESTSKÁ POLÍCIA

Chodci a cyklisti, pozor!
V tomto jarnom období je na cestách
zvýšený pohyb chodcov a cyklistov. Niektorí z nich ale nerešpektujú povinnosti
účastníkov cestnej premávky a ohrozujú
iných, či už z nedbanlivosti alebo nevedomosti. Mestská polícia preto informuje o
tom, ako sa bezpečne dostať do cieľa svojej
cesty a nikoho pritom neohroziť.
V prvom rade je nutné si uvedomiť, že
chodcom je účastník cestnej premávky
pohybujúci sa pešo. Chodcom je aj osoba,
ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným
postihnutím alebo ručný vozík s celkovou
šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba
ktorá sa pohybuje na korčuliach, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení,
osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel
alebo vedie zviera. Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku
sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je,
alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej
krajnici. Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa
seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti
alebo zvýšenej premávky neohrozia alebo
neobmedzia cestnú premávku; to neplatí
pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici
na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom
športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej
viditeľnosti mimo obce musí mať chodec
idúci po krajnici alebo po okraji vozovky
na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný
odev. Osoba so zdravotným postihnutím,
ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo
motorového vozíka určeného pre ňu, smie
používať ktorúkoľvek krajnicu ; ak použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť
chôdze. Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod
pre chodcov. Na priechode pre chodcov sa
chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na
vozovku, ak prichádza vozidlo s právom
prednostnej jazdy (hasiči, záchranári, policajti…); ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania
uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.
Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod
pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov
prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách.
Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a
to ani pri použití priechodu pre chodcov,
ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Mimo priechodu pre
chodcov sa smie cez vozovku prechádzať
len kolmo na jej os.
Niektoré ustanovenia o cyklistoch. Na
bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov a to vpravo. Kde cestička nie je, alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri

pravom okraji vozovky. Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri
jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú
jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie
jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného
vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel,
ručný vozík, psa ani iné zviera. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na
sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky
alebo oblečený reflexný bezpečnostný
odev. Cyklista je povinný počas jazdy na
bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne
upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto
povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.
Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená
jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako
15 rokov môže viesť osobu mladšiu ako 10
rokov na pomocnom sedadle na prepravu
dieťaťa s pevnými operkami na nohy, v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,
v detskom bicykli pevne spojeným tyčou s
vodiacim bicyklom. Cyklista je povinný za
zníženej viditeľnosti svietiť.
Pavol Londák

Mestská polícia zasahovala
Dňa 18. marca 2012 v čase o 22,30
hod. telefonicky informoval občan Brezovej hliadku mestskej polície o spozorovanom požiari na Piešťanskej ulici.
Službu konajúca hliadka mestskej polície po príchode našla na mieste šíriaci sa oheň pri ceste Brezová - Piešťany
v smere k rekonštruovanej kotolni na
drevoštiepku. Horela suchá tráva, lístie,
haluzina, pričom plamene dosahovali
výšku do 3 metrov a oheň sa šíril smerom ku skládke drevoštiepky pri kotolni.
Rýchlym zásahom hliadky Mestskej polície za použitia hasiacich prístrojov z

vozidla sa podarilo dvojčlennej hliadke
dostať oheň pod kontrolu do príjazdu privolaných hasičov z hasičskej stanice Myjava, ktorí požiar trávy dohasili, pričom
bolo následne skontrolované požiarovisko a vykonali sa opatrenia, aby nedošlo k
jeho ďalšiemu šíreniu. Počas prác hasičov riadila mestská polícia premávku na
ceste ll/499 z dôvodu silného zadymenia
a obmedzenia prejazdnosti cesty. Pravde(Pokračovanie na 10. str.)
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(Dokončenie z 9. str.) Mestská polícia
podobnou príčinou požiaru bola odhodená cigareta z prechádzajúcich vozidiel.
Touto cestou sa chceme poďakovať občanovi nášho mesta, vďaka ktorému bol požiar uhasený a predišlo sa nemalým škodám.
Maroš Sadák

MESTSKÝ HASIČSKÝ ZBOR

Hasiči športovali
Dňa 17. marca 2012 Mestský hasičský
zbor Brezová usporiadal v priestoroch športovej haly SOŠ M. R. Štefánika 9. ročník halového hasičského futbalového turnaja. Po
otvorení turnaja súťažné družstvá pozdravila primátorka mesta Eva Ušiaková. Kolektívy
boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hrali
vzájomné zápasy. Na záver turnaja sa stretli dobrovoľní hasiči z Vrbového a domáci
kolektív mladých hasičov. Po nerozhodnom
výsledku 2:2 sa pristúpilo na jedenástky,
ktoré vyhrali mladí hasiči z Brezovej a skončili na treťom mieste. Vyvrcholením turnaja
bolo finále, v ktorom hrali hasiči z Polianky spolu s domácimi hasičmi Brezová pod
Bradlom s.r.o. Víťazom turnaja sa stal DHZ
Polianka, ktorí vyhrali 3:0. Víťazným kolektívom predseda DHZ Jaroslav Stančík odovzdal poháre. Poďakovanie treba vysloviť
domácim členom MHZ a tiež rozhodcom,
ktorí turnaj pripravili.
Dušan Michalička

NÁZORY OBČANOV
Redakčný oznam
V záujme poskytnutia čo najširšieho
spektra informácií má redakcia Noviniek
snahu zverejňovať všetky príspevky občanov. Keďže Novinky majú svoj limitovaný
rozsah súvisiaci so schváleným rozpočtom,
redakcia v ojedinelých prípadoch využíva
svoje právo príspevky skrátiť a upraviť, pričom má snahu, aby sa podstatným spôsobom nezmenila jeho informačná hodnota.
Výnimočne si redakcia vyhradzuje právo
príspevok nezverejniť, a to len v tom prípade, ak príspevok nemá regionálny charakter, nemá takmer žiadnu vypovedaciu
hodnotu, obsahuje hanlivé a urážlivé texty,
príp. je príspevok anonymný.
Prosíme prispievateľov, aby s týmito
podmienkami pri príprave a zasielaní príspevku počítali.
Vážení čitatelia a hlavne prispievatelia,
veríme, že všetci prispievatelia chápu
motívy týchto krokov. Za všet ky príspevky, ktorými ste obohatili doterajšie vydania, ale aj za tie, ktoré od vás ešte len dostaneme, vám úprimne ďakujeme.
redakcia Noviniek
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Kedy budú Novinky
spod Bradla nezávislé?
Mnohí občania Brezovej radi čítajú tieto
noviny. Dozvedia sa o dianí v meste. Stretávam sa a debatujem s rôznymi občanmi,
ktorí by radi uvítali i príspevky, ktoré poukazujú na chybné rozhodnutia Mestského
úradu (MÚ), ktoré sa výrazne dotýkajú
rozvoja mesta a mestského rozpočtu. Preto by sa vedenie mesta nemalo brániť i kritickým príspevkom adresovaných či už na
vedenie mesta či mestské zastupiteľstvo
(MsZ). Tieto by mali byť chápané ako jeden z prostriedkov k pozitívnemu posunu
pri rozhodovaní. Teda k tomu, aby sme sa
vyvarovali v súčasnosti i budúcnosti podobných nedostatkov, ktorých sme boli
svedkami v minulosti. Tieto mali za následok silný odliv prostriedkov z mestskej pokladnice. Spomeniem len niektoré
kauzy z minulosti:
Nezrealizovaný ani jeden projekt rekonštrukcie zákl. školy (ZŠ). Mnohé iné
mestá a obce boli úspešné. Prvý projekt
podaný mestom na MVaRR SR v r. 2004
nebol schválený pre nesplnenie kritérií
formálneho hodnotenia. Žiadosť neobsahovala Položkový rozpočet. Dôvodom neschválenia žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (NFP) v r. 2008 bola jeho ekonomika, neefektívnosť. Odporúčaná výška
oprávnených nákladov na jedného žiaka
školy bola riadiacim orgánom stanovená na max. 70 tis. Sk. Výška nákladov na
žiaka školy v žiadosti o NFP Brezovej bola
205.318 Sk.
Prípad nedokončenia rekonštrukcie
budovy Požiarnej stanice v termíne stálo
mesto niekoľko miliónov Sk navyše.
Kauza Mesto – Bytový podnik je už
brancom pre vedenie mesta i MsZ.
Za tieto kauzy, a nielen tieto, kto je zodpovedný? Viacerí poslanci v MsZ sú už
niekoľko volebných období. Necítia spoluzodpovednosť za to, čo sa udialo?
V októbri 2011 som požiadal písomne
MsZ so zdôvodnením, aby podporilo rekonštrukciu red. rady Noviniek tak, aby
minimálne polovica členov boli nezávislí
členovia z radov občanov, ktorí nie sú personálne pod MÚ. Žiaľ, môj návrh nenašiel
dostatočnú podporu a bol akceptovaný len
s časti tým, že od 1. 2. 2012 red. radu posilnil Matúš Valihora (čo je nesporne prínos). Primátorka mi to zdôvodnila tým,
že nie je záujem ďalších občanov pracovať
v red. rade. Tak som jej doporučil ďalšieho fundovaného kandidáta do red. rady,
návrh nebol akceptovaný. Nechcem sa tu
zaoberať detailami činnosti RR. Podstatu
vidím v tom, aby pri posudzovaní príspevkov bol pohľad nezávislý. Nech bude
vo vedení mesta ktokoľvek, vždy to bude
zvádzať vedenie mesta, aby boli kritické
príspevky viac či menej blokované. Veď
Novinky sú novinami mesta. Ponúka sa
preto otázka, či Novinky nepremenovať
na Novinky MÚ Brezová. V žiadosti som

žiadal určiť dátum vydávania Noviniek.
Tiež neúspešne. Pritom nemôže byť v tom
problém, iba dodržiavať termín uzávierky
i zo strany MÚ. Ak na stanovený dátum
pripadne nie pracovný deň, automaticky
bude platiť prvý pracovný deň. Predpokladám, ak budú Novinky nezávislé i aktivita
občanov sa zvýši a vedenie mesta i MsZ
bude pod väčšou kontrolou verejnosti.
Jozef Ďuriš

Stanovisko redakcie k príspevku
p. Jozefa Ďuriša:
Redakčná rada Noviniek je nezávislá,
o čom sa mohol presvedčiť i p. Jozef Ďuriš.
V novembri 2011 mu bolo primátorkou
mesta ponúknuté členstvo v redakčnej
rade, ktoré odmietol.
Redakcia zverejňuje článok pisateľa neupravený a nezodpovedá za jeho obsah.
Svoje názory, postrehy a komentáre
môžete posielať na elektronickú adresu
redakcie uvedenú v tiráži.

KALENDÁRIUM
CHORVÁT, Juraj – hudobník, učiteľ
(nar. 24. 4. 1862 – 150. výr. nar., zomrel
13. 6. 1934 v Záriečí, pochovaný v Kochanovciach). Ako učiteľ pôsobil na Brezovej
v rokoch 1898-1919. Jeho dcéra Božena si
zobrala za manžela farára Jána Lichnera.
Na uvoľnené učiteľské miesto nastúpil po
Michalovi Kútzkom. Na Brezovej založil
žiacku knižnicu so slovenskými knihami.
Viedol dvadsať rokov spevokol až do odchodu z Brezovej roku 1919.
MIHOČKO, Martin – legionár, správca Mohyly na Bradle (nar. 18. 11. 1891 na
Brezovej, zomrel 28. 4. 1967 na Brezovej
– 45. výr. úmrtia). V rokoch 1928-1948
bol správcom Mohyly M. R. Štefánika na
Bradle. Počas druhej svetovej vojny pracoval v protifašistickom odboji na Brezovej.
POTÚČEK, Ľudovít – šachový majster,
medzinárodný rozhodca (nar. 16. 4. 1912
na Brezovej – 100. výr. nar., zomrel v júli
1982 v Bratislave). Športové úspechy dosiahol v rokoch 1941-1943. Absolvoval množstvo šachových turnajov a medzinárodných
podujatí. Ľ. Potúček sa predstavil verejnosti
aj ako úspešný šachový publicista. Bol autorom prvej slovenskej Šachovej príručky
vydanej roku 1943.
ŠAŠKO, Martin – organársky majster,
národovec (nar. 28. 4. 1807 na Brezovej –
205. výr. nar., zomrel 20. 2. 1893 na Brezovej). Vyučil sa stolárskemu remeslu u otca
v Skalici. Práca na brezovskom organe mu
priniesla vynikajúci úspech a slávu po celom Slovensku. Jeho organy sú známe krásnym sýtym hlasom, spoľahlivosťou a trvácnosťou. Organár Šaško bol aj národne
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uvedomelý človek, ktorého dom sa stal centrom brezovskej i okolitej slovenskej inteligencie. Z celkovej jeho tvorby sa zachovalo
50 organov. M. Šaško patril k progresívnym
organárskym majstrom svojej doby a do
slovenského organárstva zaviedol viaceré
nové a moderné prvky.
TVAROŽEK, Ján – legionár, likérnik (nar. 25. 7. 1889 na Brezovej, zomrel
7. 4. 1972 v Bratislave – 40. výr. úmrtia).
Po vypuknutí vojny musel narukovať do
rakúsko-uhorskej armády v roku 1914. Bol
v ruskom zajatí. V roku 1917 sa stal legionárom a ako slovenský dobrovoľník vstúpil
do tvoriacej sa „ruskej“ československej légie a pridelili ho do 7. pluku Tatranského
do Berezan, absolvoval dôstojnícku školu
a bol prevelený k 12. streleckému pluku
M. R. Štefánika. Po príchode do oslobodenej vlasti sa Ján Tvarožek pustil do rozsiahlej podnikateľskej činnosti. V Šenkviciach
dokončil výstavbu parného mlyna a obnovil Bratislavskú družstevnú pálenicu a likérku. Prijatie prezidentských znárodňovacích dekrétov roku 1945 znamenalo pre
jeho podniky likvidáciu. Komunistom sa
ho však nepodarilo zlomiť, naďalej sa venoval likérnictvu, najmä literárne. Finančne
podporoval mladých slovenských umelcov,
spisovateľov a maliarov, napr. Bazovského,
Hložníka, Poničana, Novomeského a Struhára. Počas druhej svetovej vojny ho zatklo
gestapo a väznilo za to, že pomáhal partizánom. V obrodnom procese 1967-1968
zorganizoval slovenských legionárov.
Alžbeta Fedorová

INZERCIA

•
Doučujem anglický jazyk. Cena dohodou.
Kontakt: 0911 351 550, 0902 167 928
•
PREDÁM elektrický sporák so sklokeramickou varnou doskou, málo používaný, značka Zanussi. Multifunkčná
teplovzdušná rúra, možnosť piecť viac
plechov naraz, horný a dolný ohrev,
gril. Perfektný stav, cena 220 euro.
VEĽMI LACNO predám váľandu s
úložným priestorom s pekným a moderným vzorom v zachovalom stave.
Tel.č.: 0949 308 778
•
Predaj stavebných pozemkov s inžinierskymi sieťami v Senici. Tel. č.: 0949
361 516
•

Ospravedlnenie
Redakcia Noviniek sa ospravedlňuje
p. Alene Greguštobiresovej, predsedníčke SZŤP ZO Brezová, za chybné meno
uvedené v Novinkách 2/2012.
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NAŠE
STRATY
Po sebe a v krátkom časovom slede, zomreli koncom februára a začiatkom marca
tri osobnosti, ktorých meno je známe väčšine
obyvateľov Brezovej: Dušan Papánek, Jaroslav
Mikláš a Ján Iždinský. Česť ich pamiatke!

Ing. Dušan Papánek, CSc. (19. 6. 1940
- 17. 2. 2012) narodil sa v Brezovej pod
Bradlom - Žriedlovej doline. Po žiackych
a študentských rokoch v Brezovej, Myjave a Šuranoch, absolvoval v záhradníckom
odbore vysokoškolské absolutórium v Brne
a Lednici na Morave. Potom ako poľnohospodársky inžinier riešil projekty výsadby sadov a viníc v okrese Senica, neskôr pracoval
ako šľachtiteľ viniča v Radošinej, kde počas
praxe dokončil vedeckú ašpirantúru. Kandidatúru získal na VŠP v Nitre, v zamestnaní
prešiel do Ústavu okrasných kvetín Potvorice a nakoniec robil vo Výskumnom ústave
rastlinnej výroby v Piešťanoch, kde žil i ostal
na dôchodku.
Zosnulý okrem vlastnej rodiny miloval
rodný podbradliansky kraj, jeho kopanice a
prírodu. Záľubu mal v regionálnej histórii,
obdivoval a ctil si M. R. Štefánika. Bol veľkým
priaznivcom Spoločnosti M. R. Štefánika.

Mgr. Jaroslav Mikláš (9. 11. 1937 6. 3. 2012), rodák z Kostolného, zakotvil po
promócii v roku 1959 v našom meste a základná škola ostala pre neho jedinou učiteľskou stanicou, v ktorej sa vyprofiloval na výraznú ľudskú a pedagogickú osobnosť. Prajné
prostredie brezovskej výchovnej inštitúcie
posilnil svojimi odbornými, didakticko-metodickými postupmi. Bohatú činnosť so žiakmi konal premyslene a účelne. Štýlom jeho
osobnej kultúry bola znalosť hudby, láska
k spevu a poézii.
Nebol však len všestranne erudovaným
učiteľom, ale aj športovcom, dirigentom spevokolov, divadelníkom, recitátorom, turistom a organizátorom najrôznejších podujatí.
Doménou jeho zrelého veku bola tvorba, príprava a réžia scenárov mestských kultúrnych
podujatí i akadémií, zameraných na slávne
deje našich predkov. Na javisku ND Štefánikovho, ale aj v chrámoch Božích na Fortni
či v Košariskách, prezentoval predkov, ktorých mravným imperatívom nebolo - koľko
toho v živote nahonobiť, ale „boj dobrý bojovať“(2 Tim 4,7). A to i napriek ich životným
biedam, príkoriam a protivenstvám, ale so
zachovaním si vlastnej cti bezúhonnosti a
ľudskej tváre (S. Jurkovič, J. M. Hurban, M.
R. Štefánik, S. Osuský, Š. Osuský, J. Papánek).
Takto požehnane sa zosnulý zapísal do školských, kultúrnych i cirkevných dejín Brezovej, a to v priamej náväznosti na najzvučnejšie mená svojich brezovských predchodcov.
Keď odchádza autorita, veľmi to bolí. Pán
učiteľ Jaroslav Mikláš však zanechal rodine i
nám veľa dobrého, čo v nás vyvoláva radosť z
jeho bohato naplneného života.

Mgr. Ján Iždinský (25. 12. 1945 9. 3. 2012) sa narodil v Brezovej pod

Bradlom, kde, okrem štúdií, prežil celý svoj
život. Neprehliadnuteľným sa v rodisku stal
po novembri 1989, kedy stál pri zrode Spoločnosti M. R. Štefánika ako iniciátor myšlienky a ako právnik aj autor jej prvých stanov v roku 1990. Cieľom podnetu bola idea
vrátiť Štefánika, československé légie a prvý
demokratický odboj vôbec do našich dejín.
Oboznamovať verejnosť s demokratickými
tradíciami Masarykovej republiky a na tento
odkaz nadviazať. Bol dve desaťročia podpredsedom alebo tajomníkom a nakoniec
čestným podpredsedom tohoto občianskeho združenia. Napriek vážnemu fyzickému
handicapu, inicioval mnohé úspešné projekty (Nadácia MRŠ, Zákon o zásluhách MRŠ,
jubilejné Roky MRŠ, literárne súťaže...).
Hnala ho k tomu jeho nezlomná, až štefánikovská túžba byť užitočným!
Zosnulý bol na brezovské ponovembrové pomery výnimočným intelektuálom, čo
však nie každý v jeho okolí takto vnímal.
Jeho múdrosť a rozhľadenosť, ochota obetovať sa pre dobrú vec, nebudú chýbať len členom SMRŠ, ale i ostatným občanom nášho
mesta.
-pp-

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 16. 04. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
• 18. 04. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 19. 04. (štvrtok) biblická olympiáda v Myjave.
• 21.04. (sobota) biblický cyklovýlet na hrad
Branč. Odchod o 9.00 hod. spred fary.
• 22. 04. (2.nedeľa po Veľkej noci, Misericordias Domini) 10.00 hod. hl. služby Božie.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej
sieni. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom.
• 25. 04. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 29. 04. (3.nedeľa po Veľkej noci, Jubilate)
10.00 hod. hl. služby Božie.
• 30. 04. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
• 02. 05. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 03. 05. (štvrtok) 17.00 hod. tradičné spomienkové služby Božie v ev. kostole v Košariskách pri príležitosti 93. výročia tragickej
smrti M.R. Štefánika.
• 06. 05. (4.nedeľa po Veľkej noci, Cantate)
10.00 hod. hl. služby Božie.
• 13. 05. (5. nedeľa po Veľkej noci, Rogate)
10.00 hod. hl. služby Božie, Deň matiek.
• 17. 05. (Vstúpenie Krista Pána na nebo, Ascensio Domini) 18.00 hod. slávnostné služby
Božie v chráme Božom.
• Každú nedeľu o 10.00 hod. nedeľná besiedka v budove evanjelickej školy (Dom služieb).
• Každý piatok o 17.30 hod. stretnutie ev.
mládeže na fare.
ev.a.v. farský úrad
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POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým spoluobčanom, priateľom
a známym, ktorí dňa 9. marca 2012 odprevadili na
poslednej ceste nášho drahého zosnulého Jaroslava
Mikláša, učiteľa základnej školy v. v. a pomohli tak
zmierniť náš veľký žiaľ. Zvlášť ďakujeme pani farárke L. Lichancovej, kolegovi P. Uhlíkovi, mužskému
cirkevnému spevokolu, spevokolu žien i muzikantom z Brezovej a Košarísk za dôstojný kresťanský
pohreb, ktorý zodpovedne zabezpečilo pohrebníctvo Eckert.
smútiaca rodina Miklášová

Ďakujeme úprimne celému kolektívu pohrebníctvu Eckert, pani V. Eckertovej, pani recitátorke V.
Dobrovodskej a celému ženskému spevokolu za veľmi precíznu a dôstojnú rozlúčku s naším zosnulým
Jánom Horniačkom v Myjave. Nielen slovami, ale
aj krásnymi piesňami vyprevadili nášho blízkeho na
jeho poslednej ceste. Úprimná vďaka.
pozostalá rodina a priatelia

Ďakujeme všetkým, ktorí
dňa 20. marca 2012 odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého manžela,
otca, starého a prastarého
otca, švagra a kmotra Samuela Dugu. Ďakujeme
za kvetinové dary a prejavy
sústrasti, ktorými ste zmiernili náš žiaľ. Zvlášť patrí poďakovanie pani farárke
Lichancovej a pohrebníctvu Eckert za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina.


SPOMÍNAME
Dňa 5. marca 2012 uplynuli 3 smutné roky, čo nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, príbuzný a kamarát Pavol Gregor. Spomíname s láskou.
manželka s deťmi

Dňa 22. marca 2012 sme
si pripomenuli 1. výročie,
čo nás navždy opustila vo
veku 75 rokov naša drahá
mama, stará mama a prastará mama, svokra, sestra Karolína Dobšovičová. Kto ju
poznal, spomenie si, kto ju
mal rád, nezabudne.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.


Dňa 28. marca 2012 uplynul smutný 1 rok, čo nás
navždy opustil vo veku 46
rokov náš drahý otec, syn,
brat a krstný Ján Danek.
Teraz len tíško nad hrobom
stojíme a spomíname.
Deti, mama, sestra a brat
s rodinami, krstné deti a
krstní rodičia, celá rodina a
tí, ktorí ho mali radi.


Dňa 19. apríla 2012 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec, dedko
a brat Augustín Valent.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

Dňa 20. apríla 2012 si
pripomenieme
nedožité
83. narodeniny našej mamy,
sestry, švagrinej, tety, susedy
a známej Oľgy Šandorovej,
rod. Krihákovej. Kto ste ju
poznali a mali radi, venujte
jej s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéry Oľga
a Anka s priateľom Jožkom


Dňa 30. marca 2012 uplynulo 12 rokov od smrti pána
Jána Špringšica.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami, súrodenci s rodinami,
priatelia.

Dňa 5. apríla 2012 uplynulo 20 rokov, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec, starý otec a prastarý otec Štefan Sobin.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti, vnúčatá, pravnučka a ostatná
rodina.

Dňa 10. apríla 2012 si
so žiaľom v srdci pripomenieme 80 nedožitých rokov
našej drahej a milovanej
sestričky pani Angeliky Malarikovej, ktorá nás navždy
opustila. So slzami v očiach
si na ňu spomína a nezabúda sestra Anka s deťmi.

Dňa 11. apríla 2012 uplynú 3 roky od smrti môjho
manžela, brata, švagra, uja
a dobrého kamaráta Janka
Radošinského. Kto ste ho
poznali a mali radi, venujete
mu so mnou tichú spomienku.
S láskou a úctou si naňho
spomínajú manželka Oľga,
súrodenci, švagriná Anka s priateľom Jožkom
a ostatná rodina.

Dňa 12. apríla 2012 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička,
manželka, babička. Antónia
Minarechová. Tí, ktorí ste
ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomína dcéra
Mirka s rodinou, syn Ľubko a manžel Ľubomír.

a ostatná rodina.

So smútkom a žiaľom
v srdci si 25. apríla 2012
pripomenieme prvé výročie
úmrtia nášho milovaného
syna, brata, otca, krstného
otca Ľubomíra Olšovského.
S láskou spomíname a nikdy
nezabudneme.
sestry Viera a Eva

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci marci:
Helena Schusterová, 104 rokov
Štefan Lajda, 89 rokov
Ing. Ján Bzdúšek, 87 rokov
Pavol Lipa, 86 rokov
Vlasta Sládková, 84 rokov
Ján Vašek, 83 rokov
Oľga Šindelárová, 82 rokov
Anna Potúčková, 80 rokov
Alžbeta Kraváriková, 70 rokov
Anna Reptová, 70 rokov
Ján Nosko, 70 rokov

Narodili sa:
Henrieta Barčáková
Ema Kozaková
Ella Grexová
Alexandra Šimončičová

Zomreli:
Jaroslav Mikláš, 74 rokov
Mgr. Ján Iždinský, 66 rokov
Samuel Duga, 81 rokov
Alena Slobodová
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