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Ocenení Cenou mesta
- 29. marec 2012
bol o nich a pre nich

Priestory obradnej miestnosti Mestského
úradu v Brezovej pod Bradlom počas svojej existencie už veľakrát vítali významných
hostí a boli scénou významných udalostí.
V popoludní 29. marca 2012 však pre zástupcov samosprávy nášho mesta neexistovala dôležitejšia udalosť a významnejší
hostia ako tí, ktorí boli mestským zastupiteľstvom nominovaní na laureátov Ceny
mesta, a ktorí si prišli osobne prevziať významné ocenenie z rúk pani primátorky
Evy Ušiakovej.
Cena mesta - jedinečná cena svojho druhu, ktorá si všíma a predstavuje verejnosti
zdanlivo obyčajné ľudské príbehy a dlhoročnú poctivú prácu pre dobro a blaho
nášho mesta. Vyprofilovala sa na ocenenie,
ktorého nositeľmi sú skvelí Brezovania pracujúci možno v menej atraktívnych, ale pre
mesto v mimoriadne dôležitých profesiách,
až po osobnosti, ktoré svojím nadaním a
prácou preslávili meno Brezovej doma, ale
i ďaleko za jej hranicami.
V širokom spektre týchto výnimočných
obdivuhodných životných príbehov by
sme asi ťažko o ktoromkoľvek z nich mohli
povedať, že „ten príbeh“ je práve „ten
naj“. Brezová práve vďaka takýmto osobnostiam nestráca svoje čaro a sviežosť.
Máme Mohylu gen. M. R. Štefánika,
máme Bradlo, krásnu prírodu, bohatú históriu, máme ľudové tradície, kvalitné školstvo, obľúbené detské a športové ihriská,
talentovaných umelcov, rôzne voľnočasové
aktivity. Onedlho pribudne zrekonštruované námestie a jeho blízke okolie. Naše
mesto je však predovšetkým vzácne svojimi ľuďmi.
K doterajším významným Brezovanom,
ktorí vzácne ocenenie už vlastnia, pribudli tento rok ďalší piati. Sú to všetko výni-

močné osobnosti. Chytili sa šance, ktorú
im Brezová v danej dobe a v rámci možností ponúkla, pridali k nej obrovský kus
svojho talentu, svojej tvorivosti, ale najmä
úžasnej obetavosti, svedomitosti a usilovnosti. Predovšetkým však obdarovali svoje
mesto a tým aj nás všetkých, ktorí v ňom žijeme, svojou vernosťou. Takíto ľudia robia
Brezovú tým, čím je. I oni tvoria podstatu
toho, o čo by sme sa každý deň mali snažiť:
o mesto, o posilňovanie jeho spoločenstva

a jeho ducha. 29. marec 2012 bol o nich
a pre nich. Sme veľmi radi, že sme im mohli
za všetko, čo pre Brezovú počas svojho doterajšieho pôsobenia v rôznych oblastiach
života vykonali, poďakovať.
Napriek tomu, že pre niektorých laureátov nebola Brezová pod Bradlom ich rodiskom, po čase sa stala ich domovom, ktorý
je dnes na nich právom hrdý. Bolo nám
cťou oceniť osobnosti a spoločnosť, ktoré
(Pokračovanie na 6. str.)
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Daň z nehnuteľností na rok 2012
Koncom roka 2010 bol novelizovaný zákon
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch, v ktorom došlo k viacerým zmenám. Novela upravila napr. výšku násobku medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z pozemkov
z 20–násobku na 5–násobok, tiež sa platobný
výmer premenoval na Rozhodnutie. Mestské zastupiteľstvo z tohto dôvodu pristúpilo k zmene
VZN č. 6/2008 o miestnej dani z nehnuteľností
schválením Dodatku č. 1 zo dňa 14. decembra
2011, ktorý nadobudol účinnosť od 1. 1. 2012.
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Týmto dodatkom boli upravené sadzby jednotlivých druhov nehnuteľností, boli zrušené úľavy
na daň z pozemkov a daň z garáží, ostatné úľavy
na daň zo stavieb a daň z bytov ostali ponechané.
Daňovníkom budú v priebehu mesiacov máj,
jún doručované do vlastných rúk rozhodnutia
na daň z nehnuteľností na rok 2012. Občania
nezastihnutí doma si prídu rozhodnutie prevziať
osobne na MsÚ (č. dverí 11). Vyzývame občanov,
aby vo vlastnom záujme dodržiavali splatnosť
dane určenú v platobnom výmere, daň môžu
daňovníci zaplatiť v pokladni MsÚ (č. dverí 15),
alebo bankovým prevodom. Podľa rozhodnutia
má daňovník možnosť uhradiť vyrubenú daň v
troch splátkach alebo jednou splátkou naraz.

Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje daňové subjekty, ktoré ešte nemajú zaplatené miestne
dane a poplatky za rok 2011 (daň z nehnuteľností, komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
daň za psa a poplatok za parkovacie miesto), aby
tieto urýchlene zaplatili, pretože mesto Brezová
pod Bradlom v najbližších mesiacoch zverejní
zoznam daňových dlžníkov na svojom webovom
sídle. Daňovníci si môžu výšku svojho nedoplatku preveriť v pokladni MsÚ (č. dv. 15) a zároveň
tu nedoplatok aj uhradiť. Touto cestou chceme
požiadať daňovníkov, ktorí sa nezdržujú v mieste svojho trvalého bydliska, aby správcovi dane
neodkladne oznámili adresu, na ktorú je možné
doručovať písomnosti.
Jaroslav Ciran

Výška sadzieb pre Daň z pozemkov:

Druh pozemku

Hodnota pozemkov v €/m2

Upravená ročná
sadzba v % zo základu dane

a) Orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,1941 €/m2

0,60

b) Trvalé trávne porasty

0,0401 €/m2

0,60

c) Záhrady

1,85 €/m2

1,10

- jednotlivé časti *

1,85 €/m

2

0,72

f) Zastavané plochy a nádvoria

1,85 €/m2

1,10

2

0,72

- jednotlivé časti *

1,85 €/m

g) Stavebné pozemky

18,58 €/m2

0,75

- jednotlivé časti *

18,58 €/m2

0,40

h) Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov

1,85 €/m

2

0,50

- jednotlivé časti *

1,85 €/m2

0,37

Lesné pozemky a rybníky

0,90

Výška sadzieb pre Daň zo stavieb:
ČLENENIE STAVIEB

Upravená
ročná sadzba
dane €/m2

a) Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

0,165

- jednotlivé časti *

0,102

b) Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu

0,165

- jednotlivé časti *

0,102

c) Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

0,400

d) Samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov

0,600

- jednotlivé časti *

0,400

e) Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

2,200

f) Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

2,200

g) Ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f)
0,750
* jednotlivá časť je vymedzená nasledovnými ulicami :
Horný Štverník, Dolný Štverník a Prostredný Štverník, Žriedlová dolina a J. Závodného, U Kravárikovcov,
Danov vrch, Hurbanova dolina, U Vaškovcov, U Držkovcov, U Dzurákovcov, Minárčiných ulica

Výška sadzieb pre Daň z bytov:
Členenie bytov a nebytových priestorov

Upravená ročná sadzba
dane €/m2

a) Byty

0,165

b) Nebytové priestory využívané na garážovanie motorového vozidla

0,600

c) Nebytové priestory využívaného na podnikanie

2,200

Mesto vyzýva občanov
Mesto Brezová pod Bradlom vyzýva
občanov, ktorí sú vlastníkmi nehnuteľností s
pridelenými súpisnými a orientačnými číslami
a nemajú nimi nehnuteľnosť označenú, aby si
tabuľku so súpisným a tabuľku s orientačným
číslom umiestnili na nehnuteľnosť tak,
aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili
rušivo na vzhľad budovy. Týka sa to hlavne
novostavieb a stavieb po rekonštrukcii, ktoré
nemajú naspäť umiestnené označenie. Komplikuje to prácu poštárok, zdravotníckych organizácií, hasičov a policajných zložiek v prípadoch rýchlych zásahov, kedy nemôžu nájsť
adresy volajúcich obyvateľov, ktorí potrebujú
pomoc.
Mesto vykoná kontrolu označenia budov
so súpisnými a orientačnými číslami pracovníkmi Mestského úradu v mesiacoch máj
- jún 2012.
Martina Jakešová

Biela krása z kopaníc
Dňa 9. marca 2012 sa uskutočnila vo foyer Národného domu Štefánikovho vernisáž
výstavy Pletená cipka z kopaníc. Ešte pred
samotným oficiálnym začiatkom sme vítali
prvých pozvaných hostí, ktorí pricestovali z
Bratislavy, Dubnice nad Váhom, Nitry, Serede a Starej Turej.V úvode vernisáže sa prihovorila návštevníkom vedúca Klubu pletenej
cipky Brezová Ivana Marková. O jeho založení a histórii porozprávala Anna Potúčková
ml. Primátorka Eva Ušiaková vyzdvihla um
ľudských rúk, zároveň poďakovala všetkým,
ktorí sa podieľali na zrealizovaní výstavy a
popriala k životnému jubileu pani Anne
Potúčkovej st., zakladajúcej členke klubu.
Význam brezovskej paličkovanej cipky pre
zachovanie ľudovej tradície nielen v našom
kraji, ale i na celom Slovensku vyzdvihol
etnológ PhDr. Juraj Zajonc, Csc. zo SAV,
ktorý sa podieľal na publikácii Ivany Markovej Tylové cipky z okolia Brezovej pod
Bradlom. Prvkom tradície na podujatí bolo
aj brezovské perko, ktorým sa výstava otvorila. Program doplnilo a príjemne oživilo
vystúpenie detí z DFS Iskerka. Dokonalosť
slávnostnej atmosféry podčiarkli chutné koláče, ale aj tradičné brezovské zázvorníky a
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bobálový lokeš, ktoré upiekli ženičky z klubu a pani Viera Kostelná.
Jubilejná výstava pri príležitosti 15. výročia Klubu pletenej cipky bola súčasťou celoročného cyklu akcií pripomínajúcich 750.
výročie prvej písomnej zmienky o Brezovej.
Pôvodne trvala od 10. do 13. marca, ale pre
veľký záujem verejnosti bola napokon predĺžená do štvrtka 15. marca a jej krásu si
stihli pozrieť aj speváčka Katka Koščová a

spisovateľka Maruška Kožlejová. Môžeme
spokojne konštatovať, že výstava svoj účel
splnila, mnohých sa podarilo potešiť aj prekvapiť nádhernou rozmanitosťou tejto tradičnej techniky ručnej práce. Návštevníci
žasli nad vystavovanými tradičnými vzormi
cipiek aj modernými motívmi a mali možnosť vidieť slovinskú-idrijskú čipku, ktorú
vypracoval pán Stanislav Frelih z Brezovej.
Zaujímavým prvkom výstavy bola bábika manekýna oblečená vo sviatočnom brezovskom kroji, ktorý si obliekali nevesty.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým sponzorom a organizátorom výstavy, ktorí sa podieľali na jej zrealizovaní.
Hana Valová
a Klub pletenej cipky Brezová

Partnerstvo Comenius Regio
“Škola bez hraníc Pohořelice - Brezová
pod Bradlom“ vyvrcholilo na českej
strane záverečnou konferenciou
v Pohořeliciach
Družobné vzťahy medzi Brezovou pod
Bradlom a českým mestom Pohořelice sú
už dlhoročné, o čom svedčia viaceré spoločne zrealizované aktivity. V roku 2010 tieto
dve partnerské mestá „odštartovali“ ďalší
z úspešných projektov v rámci Programu
celoživotného vzdelávania PARTNERSTVÁ
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níc Pohořelice - Brezová pod Bradlom“ je
prehlbovanie spolupráce medzi partnerskými regiónmi. Partnerskými subjektami
sú Mesto Brezová pod Bradlom a Město
Pohořelice, Základná škola Brezová pod
Bradlom a Základní a Mateřská škola Pohořelice, Pohořelický Divadelní Ansámbl
POHODA o.s., Základná umelecká škola
Brezová pod Bradlom a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Myjava.
Počas dvojročného trvania projektu boli
všetky aktivity zamerané na dve hlavné
témy – vedenie školy a individuálny prístup
vo výchove a vzdelávaní. Prostredníctvom
jednotlivých kľúčových aktivít sa napĺňali
konkrétne ciele projektu, a to: naviazanie
užšej spolupráce regiónov všetkých zúčastnených inštitúcií, výmena pozitívnych a negatívnych skúseností na úrovni zriaďovateľa
a pedagogických zamestnancov, v oblasti
riadenia školy, práce s deťmi a mládežou,
ktoré vyžadujú individuálny prístup – t.j. talentovaní žiaci a žiaci so špecifickými poruchami učenia. Prostredníctvom vzájomných
stretnutí počas celej doby trvania projektu
došlo k osvojeniu si nových výukových metód a postupov. Súčasťou tohto partnerstva
boli i viaceré evaluačné stretnutia, na ktorých účastníci hodnotili všetky projektové
aktivity, podrobný priebeh mobilít, celkové
plnenie cieľov a výstupov, venovali sa problémom, ktoré sa počas napĺňania projektu
vyskytli a kontrolovali dodržiavanie čerpania schválených finančných príspevkov.
Nič však netrvá večne, o čom svedčí fakt,
že i táto partnerská spolupráca sa schyľuje
ku svojmu koncu. V piatok 16. apríla 2012
vyvrcholila na českej strane záverečnou
konferenciou v Pohořeliciach, ktorá prebehla na vysokej medzinárodnej úrovni i vďaka
koordinátorom projektov z oboch základných škôl – Viere Michalicovej z Brezovej
a Ondrovi Veselému z Pohořelíc. Brezová
pod Bradlom privíta účastníkov záverečnej konferencie až tento mesiac. Ako však
prezentovala v Pohořeliciach riaditeľka našej základnej školy Ivica Gavlasová, už dnes
vieme s istotou tvrdiť, že účasť na projekte je
určite prínosom pre pedagogických zamestnancov v podobe rozšírenia, prehĺbenia a
skvalitnenia vzdelávania, ako aj poznania
vzdelávacieho systému a kultúry v obidvoch
partnerských krajinách, čo sa už dnes prejavuje v ich praxi.
Gabriela Plačková

Oznam pre užívateľov TKR

COMENIUS REGIO pod názvom Škola
bez hraníc. Mesto Brezová pod Bradlom
na jeho realizáciu získalo finančný príspevok Európskej únie vo výške 24. 000 €.
Hlavným cieľom projektu „Škola bez hra-

Rozmery TV obrazu v káblovej televízii sú
také, ako vysielajú jednotlivé televízne stanice. Ich rozmer sa dá ovládať jedine prostredníctvom diaľkového ovládania na strane
televízora, pokiaľ je tento prispôsobený na
ovládanie rozmeru obrazu. Riešenie po TKR
nie je možné, bol by to zásah do autorských
práv vysielateľov. TKR prevádza jedine retransmisiu, to znamená, že ako prijíma, tak
vysiela.
Technické oddelenie TKR

Kraj slivkových samôt ocenený

Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica vyhlásili 12. apríla tohto roku výsledky súťaže Najkrajšia kniha a propagačný
materiál za rok 2012.
Prvé miesto v kategórii propagačné materiály o kraji a regióne získalo za sériu propagačných materiálov Kraj slivkových samôt
Združenie obcí subregión Pod Bradlom.
Toto významné a prestížne ocenenie je dôkazom kvality práce tímu realizujúceho projekty zo štrukturálnych fondov. Súčasťou ocenenia je aj putovná výstava ocenených diel po
viacerých miestach Slovenska.
Sériu Kraj slivkových samôt tvorí 5 brožúr
- Kraj slivkových samôt, Brezovské perko,
Karmina, 7 penziónov pod Bradlom, Mapa
subregiónu Pod Bradlom.
Brožúry poskytujú základné informácie
o kopaničiarskom kraji Pod Bradlom, ktorý
ponúka:
- jedinečnú krajinu s malebnou kombináciou polí, lesov, lúk a samôt,
- osobitú a svojskú tradičnú ľudovú kultúru,
- pamiatky na významné osobnosti a udalosti.
Vydanie série Kraj slivkových samôt zrealizovalo Združenie obcí subregión Pod
Bradlom spolu s o.z. Penzióny Pod Bradlom
z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR
2007 - 2013. V súčasnosti v rámci otvorenia
novej turistickej sezóny 2013 prebieha distribúcia 10140 ks série s cieľom predstaviť novú
destináciu vidieckeho cestovného ruchu pod
Bradlom.
Ján Valihora

Mesto Brezová pod Bradlom
vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚ ŤAŽ
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
(Pokračovanie na 4. str.)
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a nádvoria, všetko v k.ú. Brezová pod
Bradlom, v KN zapísaných na LV č. 1700,
vlastník Mesto Brezová pod Bradlom, hranica novo odčleneného 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,
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 na prebratie platných nájomných zmlúv so súčasnými
nájomníkmi v objekte Nákupného strediska
Ragan,
f) identifikačné údaje navrhovateľa podľa
bodu 4 tejto súťaže.
Termín obhliadky
Navrhovatelia si môžu objekt a jednotlivé nebytové priestory prezrieť v termíne
14.05.2012 o 10.00 hod. Stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční 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 25. 05. 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,- €,
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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 40 %,
podnikateľský alebo iný zámer využitia
objektu – váha kritéria 60 %.
Zverejnenie výsledkov súťaže
Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 31. 05. 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.

Navždy konať
po dva slobodné verejné
výročné jarmoky
(Brezová v 1709 – 1780)

„My, Jozef, ...pre spomenutú dedinu Brezová, jej obyvateľov, ako aj poddaných, pre
spoločný osoh tak pre obec Brezová, ako
aj pre samotnú Nitriansku stolicu, ako aj
pre iné okolité miesta, mestečká a dediny
s osobitnou našou láskavosťou láskavo sme
povolili a uznali pre týchže obyvateľov a
osadníkov brezovských, aby sa každoročne
v spomínanej obci Brezová mohli navždy
konať po dva slobodné verejné výročné jarmoky...“
(z privilégia trhového práva pre obyvateľov obce Brezová vydaného cisárom Jozefom I. vo Viedni 10. mája 1709)
Å
Postavenie oppida získala Brezová v
roku 1709 vďaka privilégiu cisára Jozefa I.,
v ktorom udelil obyvateľom Brezovej právo konať výročné trhy – jarmoky. Latinským termínom oppidum sa označovalo
sídlo s čiastočnými mestskými právami.
Najvýznamnejším z nich bolo právo usporadúvať pravidelné trhy. Dobovou slovenskou podobou termínu oppidum bol
výraz mestečko používaný aj v Brezovej
– napríklad v písomnostiach či pečatidle
(bližšie o pečatidle viď nasledujúci článok). Počas doby, keď bola Brezová oppidom – mestečkom, vznikali v nej cechy remeselníkov. Mestečko samotné postupne
nadobúdalo remeselnícko-roľnícky charakter, jeho kopanice však boli agrárne.
Počet obyvateľov stále rástol – pribúdalo
ich v mestečku i kopaniciach. Dikálny súpis Nitrianskej stolice z roku 1753 uvádza
v Brezovej až 741 hláv rodín. Pre úplnosť
dodávam, že neskôr, mimo časového rámca tohto článku, bola kategória mestečiek
zrušená a Brezová bola opäť obcou – až do
roku 1966, v ktorom získala štatút mesta.
V rokoch 1730 až 1731 bolo postavené nové sídlo správy mestečka – mestský
dom. Dom mal jedno poschodie, stál v
Rínku (dnes Námestie generála M. R. Štefánika), na mieste budovy dnešného mestského úradu. Bol zbúraný v auguste 1947
kvôli výstavbe nového obecného domu
(dnešného mestského úradu). V roku 1747
predstavitelia Brezovej zadovážili hodiny
„...velice potrebné...“. Rozhodli sa, že bude
najvhodnejšie umiestniť ich na veži kostola, kde ich po potrebných úpravách nainštalovali v roku 1748. I keď tieto hodiny už
neexistujú, na veži Kostola najsv. Trojice
zostali po nich ciferníky a v blízkosti ciferníka na južnej strane veže aj letopočet
1748. V správe Brezovej však dochádzalo
aj k záporným javom. Na časté zneužívanie funkcií poukazuje písomný podnet
proti „...Úradom našim...“, ktorý na pan-
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skú stolicu (zasadnutie zemepanského
súdu) konanú v apríli 1756 vo Vrbovom
podala „...všetka obec brezovská...“.
Okrem radostí prežívali obyvatelia Brezovej i starosti a trápenia. A neboli to len
časté živelné pohromy, spomenuté prehmaty úradov či hádky o majetky. V rukopise J. N. J. je napríklad spomenuté, že:
„...Roku 1736 Tomáša Kravárika, zbojníka
a mordára, ktorý svoju vlastnú manželku
zastrelil, z uloženej vôle skrz ozbrojencov ustanovených mestečko chytiť dalo a
23. novembra i do rúk vrchnosti stoličnej
odovzdalo, ktorý potom v mesiaci decembri odsúdený súc na smrť v Čachticiach,
sťatý súc i s odťatím ruky pravej, pochovaný bol od majstra trnavského....“
Väčšina obyvateľov Brezovej sa živila
poľnohospodárstvom a chovom statku.
Členitým terénom, podnebím i nízkou
úrodnosťou pôdy obmedzované poľnohospodárstvo Brezovej však prestávalo
stačiť živiť prudko rastúci počet jej obyvateľov. Brezovčania boli preto nútení siahať
po ďalších zdrojoch obživy – sezónnych
poľnohospodárskych prácach v úrodnejších oblastiach, furmankách, domáckej a
remeselnej výrobe atď. V Notitiach Mateja Bela je zaznamenané, že Brezová: „...
má väčší počet obyvateľov, ako môžu uživiť polia, ktorých je nedostatok....“. Kvôli
veľkému rozšíreniu chovu statku a tiež aj
obchodu s ním sa v Brezovej ako prvé rozvíjali cechy spracovávajúce suroviny získané zo statku: ševcovský, mäsiarsky, súkennícky a garbiarsky. Najstarším z nich
bol brezovský ševcovský cech, založený
v roku 1709. Ďalšími brezovskými cechmi boli: mäsiarsky cech, založený v roku
1718, a súkennícky cech, podľa historika
Antona Špiesza založený v roku 1725. Po
oddelení sa od ševcovského cechu vznikol
brezovský garbiarsky cech. Pôvodné artikuly cechu sa nezachovali, nevedno teda
presne, kedy sa to stalo. V 60-tych rokoch
18. storočia však garbiarsky cech už určite existoval, čo dokladá dokument z roku
1766, ktorý som vyhľadal v bývalom stoličnom archíve Nitrianskej stolice. Celkový prehľad o počtoch remeselníkov poskytuje spomínaný dikálny súpis Nitrianskej
stolice z roku 1753. V Brezovej bolo vtedy 206 remeselníkov (bez mlynárov, tí sa
uvádzali osobitne). Súpis umožňuje i porovnanie počtu brezovských remeselníkov
s ostatnými sídlami stolice. Brezová bola
v počte remeselníkov v rámci Nitrianskej
stolice na štvrtom mieste! Viac remeselníkov mali vtedy iba Nemecké Pravno –
261, Prievidza – 251, a Nitra – 222.

Pamiatky na Brezovú v rokoch 1709 – 1780
Nehnuteľné pamiatky: Dosiaľ zachovaná podoba veže rímskokatolíckeho Kostola najsvätejšej Trojice na Bradlianskej ulici. Veža túto podobu získala v roku 1748
pri úpravách spojených s inštaláciou hodín (ktoré sa však nezachovali).
Hnuteľné pamiatky: Vnútorné zariadenie v rímskokatolíckom Kostole najsv.
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Trojice na Bradlianskej ulici, pečatidlo
Brezovej z roku 1709, pečate brezovských
cechov – ševcovského a mäsiarskeho.
Písomné pamiatky: Z najdôležitejších
písomných pamiatok možno spomenúť
privilégium trhového práva pre obyvateľov obce Brezová vydané 10. mája 1709
cisárom Jozefom I., viaceré listy, cechové
artikuly, rukopis J. N. J. či kroniku Prothocolum Privilegiati oppidi Brezova.
Nehmotné kultúrne dedičstvo: K nehmotnému kultúrnemu dedičstvu Brezovej patria nielen bohatý folklór a tradície, ale napríklad aj miestne názvy. Veľké
množstvo miestnych názvov je zaznačené
v mape zhotovenej v roku 1767 kvôli hraničným sporom mestečka Brezovej s Dobrovodským panstvom.
Matúš Valihora

Pečatidlo Brezovej z roku 1709
Vo februári tohto roku počas príprav
na oslavy 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Brezovej ma Hana Valová informovala o starom pečatidle. Pečatidlo sa
na mestský úrad dostalo prostredníctvom
Ivana Ďurkoviča, ktorému ho z rodičovskej pozostalosti odovzdal dnes už nebohý
režisér Ján Fajnor.

Po prehliadke pečatidla môžem s radosťou konštatovať, že je to pečatidlo,
ktoré Brezovská obec nechala zhotoviť v
roku 1709 v súvislosti s povýšením Brezovej na oppidum – mestečko. Pečatidlo
je o to cennejšie, že dosiaľ boli známe len
jeho odtlačky – pečate. Dúfam, že pečatidlo ako cennú pamiatku na minulosť
našej Brezovej uchováme i pre ďalšie generácie.
Razná plocha pečatidla má kruhový
tvar a text: „PECET POCTIVEHO MESECKA KREZOVEG 1709“, (pečať poctivého mestečka Brezovej 1709). V pečatnom poli je vyobrazený strom. Názory na
to, aký je to strom, sú rôzne. Podľa názvu Brezová by sa dalo očakávať, že by to
mala byť breza. Podľa mienky iných však
ide o palmu.
Text k fotke pečatidla: Matúš Valihora
Foto: H. Valová

Určiť, čo je dobré,
nie je ľahké

Zhodnotiť kvalitu umeleckého diela,
hudby, tanca je veľmi komplikované. Neexistuje žiadny meter, či prístroj, ktorý by
nám ukázal presné výsledky. Pri duševnej
práci, kam môžeme zaradiť aj predvedenie
ľudového tanca a hudby, vždy záleží, kto
sa naň pozerá. Určite inak sa na to budú
pozerať laici a inak odborníci.
Konkrétne si môžeme tento pohľad
demonštrovať na interpretácii ľudového tanca a hudby v podaní folklórneho
súboru Brezová z Brezovej pod Bradlom.
Jednotlivé tanečné prvky a ich nadväznosti má, rovnako ako iné folklórne kolektívy, upravené do jednotlivých choreografií
doplnené o ľudovú hudbu. Choreografie
nášho folklórneho súboru sú postavené
podľa konkrétnych pôvodných tanečníkov a muzikantov na základe archívnych
záznamov. Nesnažíme sa napodobňovať,
ako väčšina folklórnych kolektívov, profesionálne a poloprofesionálne umelecké
telesá ako sú SĽUK a Lúčnica.
Odborníci v oblasti etnochoreológie,
pedagogiky ľudového tanca, či etnomuzikológie porovnávajú ľudové tance a hudbu podľa pôvodných nositeľov, pričom
kvitujú hlavne čistotu štýlu a minimálnu
úpravu.
Presne naopak sa na tanečné a hudobné
čísla pozerá laik. Vôbec netuší ako vyzeral
pôvodný tanec. Pozná choreografie profesionálnych súborov, ktoré prezentujú najvyššiu mieru štylizácie, teda úpravu pôvodnej podoby tanca a hudby. Prirodzene
potom človek porovnáva iba tie veci, ktoré
pozná.
Aby skutočnú kvalitu prezentácie ľudového tanca a hudby mohli objektívne
hodnotiť odborníci, pripravuje každoročne Národné osvetové centrum v Bratislave
niekoľko súťažných prehliadok. Posledné
roky sa doň zapája aj folklórny súbor Brezová. Pričom ako každý folklórny kolektív, prípadne jednotlivci, musí postupne
prejsť regionálnym a krajským kolom, kde
o kvalite rozhoduje odborná porota zložená z etnochoreológov a etnomuzikológov.
Folklórny súbor Brezová sa prihlásil do
Prehliadky choreografií folklórnych súborov a do súťažnej prehliadky tanečníkov sólistov. V oboch súťažiach sa zúčastnil krajského kola a postúpil. Preto bude
naše mesto reprezentovať 18. – 20. mája
2012 v Rimavskej Sobote na celoštátnej
súťaži a prehliadke choreografií folklórnych kolektívov. Tanečný pár Ondrej Pagáč a Marcela Gáliková z FS Brezová nás
zasa o týždeň neskôr 25. – 27. mája 2012
v Dlhom Klčove (okr. Vranov nad Topľou)
na súťažnej prehliadke tanečníkov sólistov
pod názvom Šaffova ostroha 2012.
Za známku kvality môžeme označiť aj
účinkovanie nášho folklórneho súboru
minulý rok na Folklórnom festivale Vý(Pokračovanie na 6. str.)
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chodná 2011, kde bol jediný z nášho regiónu. Pre občanov nášho mesta pripravil
program Brezovské perko a, kto sa nebál
ísť do blízkych Košarísk, videl brezovský
súbor v programe Noc pod Bradlom, ktoré pripravujú organizátori aj tento rok. Tanečníci a muzikanti minulý rok nechýbali
ani na tradičných mestských podujatiach
ako bol Brezovský jarmek, zabíjačka, či
stavanie mája. Folklórny súbor každý rok
vystupuje aj na druhej strane Moravy a na
rôznych folklórnych festivaloch. Kto by
mal ale pochybnosti o činnosti a aktivite tohto súboru, môže si jeho činnosť pozrieť na fsbrezova.sk.
Pavol Michalička
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Jej dobrovoľnosť a úprimná ochota pomoci
blízkemu sa prejavuje i v darcovstve krvi.
Ako 47-násobná darkyňa krvi získala zlatú
Jánskeho plaketu, ktorú si bola osobne prevziať v Ženeve. Rôzne ocenenia či funkcie
svedčia o jej schopnostiach a odborných
vedomostiach, najmä pri neľahkom riadení organizácie založenej výhradne na báze
dobrovoľnosti jej členov.
Ivana Marková – ocenená za reprezentáciu mesta a šírenie našej tradičnej kultúry
na rôznych kultúrno-spoločenských akciách doma i v zahraničí a za publicistickú
činnosť.

V spolupráci s PhDr. Jurajom Zajoncom,
CSc. vydala v roku 2011 publikáciu Tylové
čipky z okolia Brezovej pod Bradlom. V nej
sú zachytené správy zo života v našom meste
a jeho okolí a základné vzory a ich rozpisy
pre ďalšie spracovanie.
Ján Varmuža – ocenený Cenou mesta za
vynikajúce športové výkony a reprezentáciu nášho mesta doma i v zahraničí.

Ocenení Cenou mesta
- 29. marec 2012 bol o nich a pre nich
(Dokončenie z 1. str.)

sú synonymom odvahy, talentu, múdrosti,
skromnosti, pracovitosti, pokory a úcty k
láske, pravde a životu.
Alžbeta Minárčiná - ocenená Cenou mesta za dlhoročné členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore a reprezentáciu nášho mesta
na rôznych súťažiach a podujatiach.

V roku 1966 sa stala členkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany v rodnej obci
Jablonka. Po jej presťahovaní na Brezovú vstúpila v roku 1977 do vtedajšej závodnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej
ochrany (DPO), kde uplatnila svoje organizačné schopnosti na poste predsedníčky
zboru a to až od roku 2011. Alžbeta Minárčiná okrem toho vykonávala funkcie aj
vo vyšších orgánoch. Bola členkou komisie
žien pri OV DPO v Senici, členkou komisie
pri ÚV v Bratislave, inštruktorkou okrsku
Brezová, členkou predsedníctva OV DOP
okresu Nové Mesto nad Váhom.
Po č a s
svojej aktívnej činnosti absolvovala niekoľko kurzov, čím zvyšovala nielen svoju
odbornosť, ale aj kvalitu celého hasičského
zboru v Brezovej. Za svoju obetavú a bezplatnú činnosť dostala niekoľko ocenení.

Už v šiestich rokoch ovládala základy vyšívania a háčkovania. V tomto veku sa začala aj jej láska k tradičnému odevu – kroju.
Navštevovala ZUŠ, kde sa rozvíjal jej vzťah
k umeniu, tvorbe a rozširovalo sa jej vnímanie kultúry zanechanej našimi predkami. Ivana dostala od svojho otca prvý valec
s paličkami a knihou, keď mala desať rokov.
V r. 1995 sa v ZUŠ uskutočnil prvýkrát kurz
paličkovania, kde sa naučila základy tejto
techniky, ktoré si rozšírila aj o paličkovanie čipky bez predlohy na nultom ročníku
podujatia Špaňodolinská čipka v lete r. 1996
v Španej Doline. O rok neskôr založila p.
Anna Potúčková st. Klub pletenej cipky so
zameraním na zachovanie tylovej – vláčkovej čipky, ktorá je jedinou výraznou ozdobou
nášho kroja. Jednou z prvých členiek sa stala
aj Ivana Marková. Tu sa naučila základy našej čipky a tak si splnila detský sen naučiť sa
techniku paličkovania. Po čase prenikla do
spracovania náročnejších vzorov a ich rozkresľovania do podoby predlohy pre ostatné
paličkárky. Problematika zachovania tradičnej čipky pre ďalšie generácie ju viedla
k ich zbieraniu po okolitých kopaniciach.
Zároveň sa k nej dostávali rôzne informácie
o spôsobe ich spracovania a využitia. Skúsenosti a vedomosti o našej čipke sa jej podarilo publikovať vďaka ÚĽUV-u v Bratislave.

S atletikou začínal na Myjave. Po niekoľkých víťazstvách na dráhe 200 a 800 m začal
behať za Inter Bratislava. Na Myjave si ho všimol tréner vzpierania a ponúkol mu možnosť
trénovať vo vrcholovom stredisku. Tu získal
tituly majstra okresu, kraja a republiky. Dostal
sa do reprezentácie a tu sa mal v Dukle Banská Bystrica pripravovať na Olympijské hry v
Mníchove. Pre nečakané rodinné prekážky
však musel s vrcholovým športom skončiť.
Po presťahovaní sa na Brezovú, v roku 1983,
začal rekreačne behať. Zabehol vyše 50 maratónov, doma aj v zahraničí, 6-hodinové
preteky v Bratislave, „Štefánikov beh“ - dlhý
82,5 km od pamätníka Gen. M. R. Štefánika
vo Vajnoroch až po Mohylu na Bradle.
V roku 1990 absolvoval štafetový beh
„Ivanka -Bradlo“ cez hrebene Malých Karpát.
Absolvoval aj všetkých 15 ročníkov pretekov
„Košariská - Bradlo - Košariská“. Celkovo sa
zúčastnil vyše 500 bežeckých pretekov, zimných pretekov na lyžiach „Biela stopa“ dlhých
55 km a „Armádny zbor“ vo Vysokých Tatrách. Napriek svojej skromnosti vždy s hrdosťou reprezentoval a stále reprezentuje
naše mesto svojimi vynikajúcimi športovými
výkonmi doma i v zahraničí.
MicroStep CDM s.r.o. – spoločnosť ocenená za podporu rozvoja mesta v rôznych
oblastiach.
Spoločnosť MicroStep CDM s.r.o. vznikla
11. októbra 1995. Firma sa od svojho vzniku
zaoberala medzinárodným sprostredkovaním obchodu a kooperácií, tvorbou databáz,

Novinky spod Bradla 5 / 2012
automatizovaným spracovaním dát, organizačnou, ekonomickou a poradenskou činnosťou. V roku 1997 rozšírila svoju činnosť o
oblasť predaja CNC-technológií V súčasnosti

pracujú stroje MicroStep takmer vo všetkých
európskych krajinách, v USA, Juhoafrickej
republike, Brazílii, krajinách Blízkeho východu, Egypte, Indii, Číne, Vietname či Južnej
Kórei. V oblasti plazmového rezania patrí
firma medzi najväčších svetových výrobcov.
Firma neponúka len CNC-technológie a príslušenstvo, ale tiež kompletné technologické
riešenia pre rôzne aplikácie, ako aj odborné
konzultačné poradenstvo, vrátane projektov
výrobných hál. Spoločnosť zúročuje takmer
15-ročné skúsenosti v poskytovaní špičkových produktov a služieb svojim zákazníkom.
So silným zázemím, skúsenosťami a odbornosťou sa stala jednou z najuznávanejších
firiem v tomto odbore na Slovensku a k tomuto úspechu prispelo svojou dôverou mnoho zákazníkov. MicroStep CDM s.r.o. zabezpečuje okrem predaja strojov aj nasledovné
činnosti: zákazkové rezanie, realizácia výstav,
reklamná činnosť, grafické práce, webdesign a programovanie, fotografické služby,
hostesing a promotion. Spoločnosť so sídlom
v Brezovej sa v rámci svojich podnikateľských
možností usiluje podporovať rôzne aktivity
mesta formou sponzorských príspevkov pre
organizované podujatia.
Štefan Potúček – ocenený in memoriam
za reprezentáciu nášho meste v autokrose.
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Od chlapčenských čias ho fascinovali
autá. Táto jeho vášeň vyústila do pretekárskej kariéry. Pracoval v ČSAD Čierne Blato ako revízny technik. V roku 1990 začal
podnikať. Začínal s pekárňou a pálenicou
pod Ostriežom, neskôr otvoril na námestí potraviny Potúček. Tak ako sa zanietene
venoval podnikaniu, práci a oddychovému rybárčeniu, venoval sa aj svojej rodine
a vnúčatám. Patril k ľuďom, ktorým nebol
ľahostajný život v rodnom meste. Pravidelne sme sa s ním stretávali na akciách organizovaných mestom. Jeho myšlienka k 20.
výročiu jarmoku uskutočniť dobový stánok,
kde by ponúkal ľuďom „brezovské pálené“,
už nestihla byť naplnená. V posledných ôsmich mesiacov jeho života sa mu podarilo
naplno zrealizovať jeho sen o pretekárskej
kariére. Už na prvých pretekoch v motoršport aréne pri Partizánskom vybojoval
1.miesto. Bol to úspech obrovských rozmerov, pretože bez tréningu dokázal nielen
udržať krok s dlhoročnými jazdcami divízie
H3, ale im aj ukázať chrbát, a to i v ďalších
dvoch pretekoch. V roku 2010 nazbieral
len za 4 preteky body, ktoré mu zabezpečili
5. miesto v celkovom poradí. V roku 2011
do osudného okamihu viedol v tabuľke.
Nikto, ani jeho najväčší súper, nepoprie, že
keby žil, odniesol by si prvenstvo. Jeho chuť
pretekať a silu vyhrávať obdivovali všetci.
Bol to vzor pre najmladších a príkladom
pre dospelých ako jazdec, tak aj človek,
ktorý sa dokázal povzniesť nad neférovosťou, usmiať sa nad intrigami a nemyslieť na
neúspech. Jeho život predčasne ukončila
tragická nehoda v stredu 27. apríla 2011
ráno tesne pred ôsmou hodinou, kedy sa
išiel pozrieť a vyskúšať silu nového pretekárskeho auta so silou 500 koní. O takom
celý život sníval...
Svetoznámy spisovateľ Robert Fulgum
v jednej zo svojich úsmevných a poučných
zbierok napísal:
„...krídla ľudského ducha povznášajú srdce
a myseľ k výšinám. Takéto krídla sú neviditeľné. Musíte v ne veriť, aby ste ich zazreli vo
svojej fantázii a na nebezpečných miestach
musíte riskovať, aby ste videli, či fungujú.“
Milí ocenení,
sme presvedčení, že každý z Vás má tie
jedinečné krídla ľudského ducha, ktoré povznášajú srdce a myseľ k výšinám. Každá
z oblastí života, v ktorej pôsobíte, má aj vďaka
Vám šancu posúvať ľudské možnosti.
K udeleniu Ceny mesta Vám ešte raz blahoželáme.
Gabriela Plačková

ŠKOLSTVO

Deň učiteľov

Deň 28. marec. Pre niektorých možno iba
jeden z prvých jarných dní. Ale pre študentov
a učiteľov je to jeden z dní, ktorý je výnimočný. Práve tento deň je dňom, kedy si pripo-

míname narodenie Jána Ámosa Komenského
– učiteľa národov.
Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravilo
mesto Brezová pod Bradlom dňa 30. marca
2012 v priestoroch Národného domu Štefánikovho pre všetkých zamestnancov škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta kultúrny program – divadelnú hru Osudy jedného vinára v podaní
Záhoráckeho divadla. Po ňom nasledovalo
v priestoroch foyer slávnostné posedenie so
súčasnými i bývalými pedagógmi a ostatnými zamestnancami základnej školy, školského klubu detí pri ZŠ, školskej jedálne pri
ZŠ, materských škôl, školských jedální pri
MŠ, základnej umeleckej školy a centra voľného času. Primátorka mesta Eva Ušiaková
vo svojom príhovore vyslovila poďakovanie
všetkým prítomným za ich zodpovednú a namáhavú prácu a pridala i kytičku slov – ako
je tolerancia, nadhľad a láska, ktoré by nám
mali spríjemniť náš každodenný život.
Gabriela Plačková

Aprílové akcie v MŠ
na Sídlisku D. Jurkoviča
Deti z triedy lienok a včielok (veľkáči
a stredňáci) navštívili dňa 2. apríla 2012 Gazdovský dvor v Turej Lúke za účelom oboznámenia sa s veľkonočnými tradíciami. Gazda
ich usadil do hlavnej izby domu a porozprával im ako ľudia kedysi v minulosti „vyháňali“ zimu a vítali jar. Deti mali možnosť
vidieť, ako sa chystá „Morena“ a pomáhali ju
aj obliekať. Ďalšou tradíciou bolo chodenie
s Letečkom na Kvetnú nedeľu. Deti ho ozdobili stužkami, či tenkými šatkami a naučili
sa pieseň, spievanú pri chodení s Letečkom.
Potom si malí škôlkári vyskúšali zdobenie
kraslíc pre šibáčov. Surové vajíčka obložili
bylinkami, zabali do obväzov a vložili medzi
cibuľové šupky do kastróla. Gazdiná ich dala
variť. Kým sa varili, deti zdobili vyfúknuté
vajíčka voskovými pastelkami zohrievanými
nad ohňom sviečky. Táto činnosť ich veľmi
zaujala a tešili sa zo svojich výtvorov. No
veľkú radosť mali aj z uvarených vajec - boli
krásne vyzdobené otlačenými vzormi rastliniek. Gazda ich naučil, ako sa pletie šibák
z prútikov. Niektoré deti si to aj vyskúšali.
Na záver ich domáci pohostili lekvárovým
chlebíkom a bylinkovým čajom.
V ten istý deň sa v popoludňajších hodinách uskutočnili Tvorivé dielne v triede
včielok na tému „Veľkonočné variácie“. Do
škôlky zavítali rodičia detí a všetci sa s chuťou a hlavne fantáziou pustili do rôznych
výtvorov na šibačkovú nôtu. Využili rôzne
druhy papiera, ktorý dotvárali technikou
strihania, lepenia a tvarovania. Pod šikovnými rúčkami detí a ich rodičov vznikli kuriatka, sliepočky, kohútiky, zajačikovia a ovečky.
Všetky práce boli na druhý deň vystavené vo
vchode MsÚ.
V pondelok 16. apríla 2012 prišiel medzi
deti ochranca prírody pán J. Hološka. Oboznámil ich s prácou ochrancov, porozprával
o vtáčikoch, ako sa zahniezďujú na jar, ako
(Pokračovanie na 8. str.)
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sa vtáčí rodičia starajú o svoje mladé, čím
sa živia a pod. Priniesol im ukázať aj živého vtáčika - holuba. I o ňom sa dozvedeli
veľa zaujímavého. Potom im pustil nahrávky
zvukov vtákov a deti mali možnosť spoznať
zvuk bociana, drozda, hrdličky, divých kačíc, husí, kukučky a pod.
Vo štvrtok 26. apríla 2012 sme absolvovali
brannú vychádzku do Zadnej dolinky, kde
sme zavŕšili mesiac lesov, vtáctva, ale sme si
pripomenuli i Deň Zeme. Deti navštívili veveričku Rišku v jej lesnom kráľovstve. Najskôr ich pobavila rôznymi hrami, vyskúšala
ich šikovnosť a ocenila pomoc pri zbieraní
odpadkov po nevychovaných návštevníkoch
lesa.
V piatok 27. apríla 2012 sa štyri deti
z predprimárnej triedy zúčastnili spolu
so svojou triednou učiteľkou O. Beňákovou vedomostného kvízu „Múdre hlávky“
v Myjave. Budúci školáci prezentovali svoje vedomosti z rozumovej výchovy z oblasti
literatúry, matematiky, prírody i jazykovej
výchovy.
Helena Konkušová
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tónov harfy z rôznych skladieb, zaujala nielen deti ale i dospelých. Mohli si ju obzrieť
aj počas vydareného koncertu Jarná nota,
ktorého scenár a výber skladieb charakterizoval premeny jarného počasia. Maľby
pastelom jarných kvetín tried VO prípravky a nižších ročníkov, spolu s inštaláciami
krajiny z keramiky a spevokolu žiab, či
inštaláciami kontinentov Zeme a slnka z
kindervajíčok, vytvorili priestor pre besedu na vernisáži výstavy so žiakmi ZUŠ. S
aktivitami TO, hlavne DFS Iskerkou a jej
cimbalovou hudbou, sa milovníci folklóru mali možnosť stretnúť pri stavaní mája
30. apríla a na koncerte Iskerka má 30, pri
30. výročí jej vzniku 4. mája o 18.00 hodine v ND M. R. Štefánika.

Oznam pre rodičov
budúcich škôlkárov

Riaditeľky materských škôl v Brezovej pod
Bradlom oznamujú rodičom, aby si v dňoch
od 7. do 11. mája 2012 prišli osobne vyzdvihnúť rozhodnutia o prijatí / neprijatí detí do
materských škôl v školskom roku 2012/2013.
Prosíme rodičov, aby si so sebou priniesli občiansky preukaz.

Vážení rodičia detí materských škôl,
oznamujeme vám, že počas letných mesiacov bude prevádzka materských škôl nasledovná:
02. 07. – 27. 07. 2012- otvorená Materská
škola, Sídlisko D. Jurkoviča 426/2,
30. 07. – 24. 08. 2012 - otvorená Materská
škola, Budovateľská 348/11,
27. 08. – 02. 09. 2012 - zatvorené obidve
materské školy,
03. 09. 2012 - začiatok šk. roka 2012/2013.
Pobyt detí z oboch materských škôl je počas
letných mesiacov zabezpečený v materskej
škole, ktorá je v danom období v prevádzke.
Počas letných mesiacov môžu materské
školy navštevovať iba deti, ktorých obaja rodičia pracujú.

Aktuálne pozvánky do ZUŠky
Všetky plánované aktivity HO i TO v
mesiaci apríl sa uskutočnili podľa v Novinkách avizovaného časového harmonogramu a tak tí, čo sa zúčastnili niektorej z
nich, mohli opäť vidieť a počuť výkony našich žiakov, svojich detí a vnúčat. Pochvala
a vzájomné porovnávanie sú totiž pre mnohé deti motorom do ďalšej tvorivej práce.
Výstava Tvar a farba hudby, ktorej podtitulom bol Deň Zeme, svojimi abstraktnými
farebnými kreáciami vytvorenými podľa

Posledný koncert, okrem absolventského,
koncert DEŇ SRDCA, venovaný všetkým
mamičkám, plánujeme na štvrtok 10. mája
2012 o 16.30 hodine v spoločenskej sále
školy. Už 14. mája otvoríme slávnostnou
vernisážou o 15.00 hodine ďalšiu výstavu
venovanú maľbe s názvom TÓNY MAĽBY. Výstava potrvá do 2.júna. Tí, ktorých
široké srdiečko vníma problémy detí v našej spoločnosti a chcú pomôcť, môžu spolu s našimi žiakmi, ktorí 16. mája vystúpia
na charitatívnom koncerte v Piešťanoch v
Dome umenia o 18.00 hodine, prispieť aj
svojou účasťou na tejto akcii. V pondelok
28. mája pozveme do našej školy v doobedňajších hodinách všetky deti zo stredných
a predškolských tried materských škôl a
prvákov ZŠ na Deň otvorených dverí v
ZUŠ. Spolu s učiteľkami sa deti oboznámia
s priestormi vyučovania školy, s učiteľmi a
vyučovanými odbormi. Naši žiaci im v jednotlivých triedach ukážu hru na hudobné
nástroje, zatancujú si i zakreslia, zoznámia
sa s hlinou. Ak by sa chcel niekto individuálne so svojím dieťaťom zúčastniť, prosíme,
aby sa vopred dohodol s vedením školy. Záujemcom o štúdium v budúcom školskom
roku oznamujeme, že prijímacie skúšky do
ZUŠ pre školský rok 2012/2013 sa konajú
30. mája a 7. júna 2012 v čase 14.00 - 17.00
hod. Dieťa musí prísť v sprievode dospelého zástupcu, ktorý bude zodpovedný za
poskytnuté údaje o žiakovi pri vypisovaní
protokolov /musí vedieť rodné číslo prijímaného žiaka/. Vek uchádzača o štúdium
je ohraničený vekom 5 rokov pre TO a VO
a vstupom do 1. ročníka ZŠ pre HO. Horná
hranica veku je zatiaľ neobmedzená. Končiaci žiaci, všetkých odborov i stupňov, sa
verejnosti predstavia koncertom a výstavou

absolventov 5. júna 2012 o 17.00 hodine v
spoločenskej sále ZUŠ. Predstaví sa vám 7
žiakov z triedy kresby a maľby, 10 keramikárov, 9 hudobníkov a 3 tanečníci. Triedu
keramiky tvorí väčšina žiakov zo štúdia
dospelých, a tak i výstava bude skutočne
zaujímavá a takmer profesionálna. Srdečne
vás na všetky akcie pozývame!
Vaša ZUŠka

Zo života
v Centre voľného času
Hodnotenie „Brezovských výhonkov“
Prvé stretnutie „Brezovských výhonkov“
bolo 14. novembra 2011, kde bola vyhlásená
súťaž v tvorbe poézie a prózy, ktorú mohli
žiaci ZŠ odovzdať do konca januára 2012. Do
tohto termínu svoju tvorbu odovzdali 3 žiaci
I. stupňa ZŠ: N. Lajdová, E. Sládková a V. Čermák i 3 žiačky II. stupňa ZŠ : J. Bzdúšková, D.
Batková a A. Turčeková.
Odborná porota: vedúca mestskej knižnice pani Fedorová a pani učiteľka SJ Kovářová
práce posúdili a vyhodnotili.
Mladí začínajúci autori boli pozvaní do
CVČ, kde si za svoju prácu prevzali odmeny
(knihy a sladkosti).
Blahoželáme im a prajeme veľa tvorivých
nápadov.

Šantenie vo vode
Po tri marcové štvrtky, konkrétne 15.3.,
22. 3. a 29. 3. 2012 zorganizovalo CVČ v spolupráci so základnou školou plávanie pre
žiakov I. a II. stupňa. Asi 40 detí v popoludňajších hodinách sa autobusom odviezlo
na plaváreň v Myjave, kde sa počas hodiny
vyšantili vo vode, zaskákali si zo stupienkov
a boli i na šmýkačke.
O tom, že sa im táto akcia páčila, svedčí
fakt, že sa domáhali, aby sme takúto akciu
v blízkej budúcnosti zopakovali.

JAR JE TU – veľkonočné tvorivé dielne
„Už sa blíži, už sa blíži veľkonočný pondelok“ ...
Áno, už k nám zavítala jar a s ňou i jarné
sviatky – Veľká noc. Pri tejto príležitosti sme
sa rozhodli pripraviť veľkonočné tvorivé dielne, kde väčšie deti mali možnosť vyskúšať si
prácu s pedigom a vyrobili si motýľov. Mladšie deti si zasa vyskúšali servítkovú techniku,
keď zdobili vajíčka vystrihnuté z korku a nalepovali na ne veľkonočné servítky.

V neskorších popoludňajších a večerných
hodinách pokračovali dospelí v pletení košíkov z pedigu.
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Bola to opäť jedna vydarená akcia CVČ,
z ktorej si každý účastník odniesol pekný
vlastnoručne vyrobený výrobok.

Deň narcisov
Aj v tomto roku sa naše mesto a CVČ
zapojili do zbierky poriadanej Ligou proti
rakovine – Dňa narcisov 2012. 14 dobrovoľníkov z radov žiakov – deviatakov základnej školy sa podelilo do skupín a roznášali po meste narcisy. Ochotní občania,
každý podľa svojej možnosti, prispeli „nejakým tým grošom“.
Zapojením sa do zbierky a vyzbieranou
sumou 762,59 eur vyjadrili občania nášho
mesta i dobrovoľníci spolupatričnosť s onkologickými pacientmi, za čo im patrí veľká
vďaka.

CVČ pripravuje

strana č. 9

Noc s Andersenom 2012
V piatok 30. marca 2012 sa konal siedmy
ročník Noci s Andersenom, počas ktorého strávilo nezabudnuteľnú rozprávkovú
noc „na spacích miestach“ v 193 verejných,
obecných a školských knižniciach vyše 7800
slovenských detí. Toto úspešné podujatie na
podporu čítania detí bolo vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc, ktorý prebiehal od
26. 3. 2012 do 1. 4. 2012. Úspešné podujatie
na Slovensku od roku 2006 koordinuje Spolok slovenských knihovníkov a zatiaľ každý
rok bol prekonaný rekord v počte prihlásených knižníc a detí. Generálnym partnerom
podujatia bolo Vydavateľstvo Slovart, ktoré
všetkým knižniciam poskytlo knižný dar
a tiež ceny do súťaže pre deti. Mediálnym
partnerom podujatia bolo Rádio Slovensko,
ktoré vysielalo celodennú rozhlasovú reláciu
Rozprávkové Rádio Slovensko.

týždenné denné tábory 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 a záväznú prihlášku si môžete vyzdvihnúť osobne v CVČ, Nám. 7. apríla
409/20, príp. si prihlášku nájdete i na našej
novej webovej stránke www.cvcbrezova.
edupage.org.
Zuzana Hrajnohová

MESTSKÁ KNIŽNICA

Literárna a výtvarná súťaž
28. marca 2012 Mestská knižnica Brezová
pod Bradlom v spolupráci so školským klubom pri ZŠ zorganizovali literárnu a výtvarnú súťaž k 90. výročiu narodenia slovenskej
spisovateľky Kláry Jarunkovej. Je to najprekladanejšia slovenská autorka. Za svoju tvorbu získala cenu Fraňa Kráľa, do detskej literatúry vstúpila prózou Hrdinský zápisník. Pre
malých čitateľov zásluhou fantázie a obrazotvornosti vytvorila príbehy O jazýčku, ktorý
nechcel hovoriť, O psovi, ktorý mal chlapca...
Známe sú jej dievčenské romány Jediná, Brat
mlčanlivého vlka, Tulák, Tiché búrky.
Podujatie prebehlo v priestoroch ZŠ. Deti
súťažili v štyroch družstvách (prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci) po troch členoch. Ešte
pred súťažou si deti v školskom klube prečítali rozprávky, z ktorých ilustrovali a tiež sa zoznámili so životom a tvorbou autorky. Medzi
jednotlivými súťažnými kolami niektorí žiaci
vystúpili s dramatizáciou, poéziou a ukážkami z tvorby spisovateľky. Ilustrácie boli vystavené v triede a vyhodnotili sa najlepšie práce. V literárnej súťaži získali všetky družstvá
náučné knihy, ktoré obohatia fond školskej
knižnice v ZŠ. Toto podujatie sa uskutočnilo
v Týždni slovenských knižníc.
Alžbeta Fedorová

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom
v spolupráci s centrom voľného času sa zapojili do tohtoročného podujatia, ktoré je
určené k získavaniu pozitívneho vzťahu detí
k čítaniu, ku knižniciam a kultúrnemu tráveniu voľného času. Celé podujatie sa uskutočnilo vo vyzdobenej a zároveň rozprávkovej
knižnici a zúčastnilo sa ho 16 vybraných detí,
ktoré boli vyhodnotené ako najaktívnejší čitatelia v súťaži Číta celá trieda za rok 2011.
Začiatok podujatia bol o 18.00 hod., deti
prichádzali spolu s rodičmi, priniesli si spacáky, karimatky, podušky, papuče a tepláky.
Po zaznení zvučky všetkých zúčastnených
privítala pani Fedorová a popriala zaujímavú,
dobrodružnú a ničím nerušenú noc (niektorí
rodičia ostali na programe do neskorých večerných hodín). A už prišiel sám pán Andersen, pán J. Ciran, ktorý sa predstavil, odkiaľ
prišiel, porozprával o svojom živote a rozprávkach, ktoré napísal a prečítal deťom rozprávku Škaredé káčatko. Po prečítaní dostali
prvú úlohu, kde museli odpovedať na otázky,
ktoré si pre ne pripravil pán Andersen. Po vyriešení úlohy deti dostali prvú obálku, v ktorej bola prvá časť odpovede, z ktorej mali
zostaviť obrázok z andersenovej rozprávky
v závere večera (otázok bolo 14 a všetky boli
ukryté v siedmich obálkach). Potom sa prešlo k ďalšej zaujímavej činnosti tvorivým dielňam pod vedením pani Hrajnohovej, vytvárali z papiera kačičky, husičky a iné zaujímavé
výtvory, ktoré dotvárali krásnu atmosféru

predveľkonočného obdobia. Po skončení tejto činnosti prišla pani Veselovská a začalo sa
tancovať v rytme zumby. V knižnici sa ozývala hudba, smiech a radosť z pohybu a po ďalšej otázke si vytancované deti sadli k večeri
pri rozprávke Cisárove nové šaty, ktorú im
čítala pani učiteľka Nosková. Deti využili jej
prítomnosť a dávali jej rôzne otázky, hlavne
ich zaujímalo, čo čítala, keď bola v ich veku.
S veľkým nadšením všetci privítali mestských
policajtov, ktorí im predviedli policajné vesty,
putá, zbrane (mohli si putá aj vesty vyskúšať)
a pán Londák sa im naplno venoval. Okolo
pol jedenástej v noci prišiel kúzelník – pán
Perička, ktorý bol zlatým klincom programu,
všetky deti chceli vyskúšať jeho kúzla. Svoj
program ukončil bábkovým predstavením
O statočnom cínovom vojačikovi. Boli vyzbierané všetky obálky, z ktorých nakoniec
zostavili malí hádači krásny obrázok cínového vojačika. Svoje zážitky a dojmy z tejto noci nakreslili a všetky
ilustrácie sú vystavené na
nástenke v knižnici. Okolo
polnoci sa deti uložili do svojich spacákov (to bolo veľké
dobrodružstvo!) a pozreli si
rozprávku Snehová kráľovná.
Potom sa pozhasínali všetky
svetlá, knižky v regáloch pozatvárali svoje stránky, deti
uložené v spacákoch a pani
Klandúchová pri sviečke prečítala poslednú rozprávku na
dobrú noc – Lietajúci kufor.
O jednej hodine v noci už
všetci spali. Budíček bol ráno
o siedmej , deti sa naraňajkovali, poukladali si
svoje veci a čakali na svojich rodičov, ktorým
hneď rozprávali o svojich dojmoch z dobrodružnej noci. Pri odchode všetky dostali
malé balíčky so sladkosťami aj s preukazmi
„spáča v knižnici.“
Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom bezplatne podieľali
na programe. Ďakujeme sponzorom - pánovi
Školudovi - Mlyny a pekárne Trstín, pánovi
Jurovatému – ovocie a zelenina, pani Slezákovej – Hračky-papier.
Celé podujatie pripravili a uskutočnili knihovníčky J. Bôžiková, A. Fedorová v spolupráci s vychovávateľkami z centra voľného
času s pani E. Klandúchovou a Z. Hrajnohovou.
Alžbeta Fedorová
Chcela by som poďakovať v mene žiačok
5. A triedy tetám knihovníčkam za to, že nám
pripravili veľmi peknú Andersenovu noc,
ktorá sa uskutočnila 30.3.2012 v mestskej
knižnici.
Zažili sme veľa zábavy, pohybu, našej ručnej šikovnosti, smiechu aj oddychu pri čítaní
rozprávok. Počas noci sme museli pozorne
počúvať, aby sme získali indície na vyriešenie
úlohy, ktorú sme úspešne zvládli. Zúčastnila som sa tejto akcie prvýkrát a veľmi sa mi
páčila. Prajem tetám knihovníčkam stále viac
a viac čitateľov malých a veľkých.
Zuzana Janštová, 5.A
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DÔSTOJNÁ OSLAVA
S HORKOU PRÍCHUŤOU
Polstoročie vzniku brezovskej hádzanej si 24. marca 2012 v SOŠ M. R. Štefánika pripomenulo viac ako sto účastníkov
športovo-spoločenskej slávnosti, pripravenej organizačným výborom, zloženým zo
zástupcov Mesta Brezová pod Bradlom a
funkcionárov bývalého HáO ŠK Bradlan.
Program jubilea bol rozdelený do dvoch
častí.
Najprv prítomných v športovej hale oslovila moderátorka Mgr. Marta StančíkováBeňová, súčasná riaditeľka školy a bývalá
hádzanárka. Privítala hráčky všetkých generácií (zo známych odchovankýň pozvanie
prijali napr. A. Hradská-Kopecká, E. Zelenáková-Sadáková, Ľ. Baranovicsová-Kopecká,
Al. Rechtorisová-Jančia, H. Valášková-Boháčková, J. Stratená-Gabrižová, J. JašíkováŠeligová, O. Fleischerová-Batková a ďalšie),
pozdravila funkcionárov, trénerov (J. Fajnor,
P. Gašparovič, I. Nosko, J. Tománek, I. Ďur-
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Mgr. Peter Uhlík, uznávaný zakladateľ
brezovskej hádzanej, v krátkosti vyjadril radosť, že sa dožil tohoto významného
jubilea a stretol sa tak s mnohými, s ktorými pred päťdesiatimi rokmi začínal. So
smútkom dodal ako sa na stretnutie s bývalými žiačkami tešil aj jeho zosnulý kolega
Mgr. Jaroslav Mikláš. Podporil optimistov,
že i napriek nepriaznivému domácemu ekonomickému prostrediu, hádzaná prežije.
Po tomto slávnostnom úvode prišiel na rad
šport. V prvom súboji nastúpili proti sebe
dva domáce kolektívy, zložené z mladších a
najmladších hádzanárok: „žlté“ versus „čierne“. Vyhrali tie prvé 21:20 a vo vyrovnanom
stretnutí upútali divákov súčasné ligové odchovankyne Al. Rechtorisová, V. Nosková, ale
aj J. Danková-Štefíková, N. Parčiová, R. Hološková, L. Kováčiková a ďalšie. V druhom
dueli sa stretli: Bradlan „50“, zložený z hráčok
ročníkov 1958 - 1977 a bývalé hráčky Plastiky, dnes Veteránky UDHD Nitra. Naše netrénované ženy, pokiaľ kondične stačili, držali
krok so súperkami, ale v druhom polčase už
nevládali a prehrali 18:35. Oba zápasy rozhodoval V. Hasoň z Bratislavy a diváci tlieskali
mnohým vydareným akciám aktérok.

perkom“ a kyticou od hádzanárok, ktorú
vzápätí daroval M. Stančíkovej. Vydaril sa
aj predaj modrých retrodresov s historicky prvým klubovým znakom s bradlianskou mohylou z roku 1966 (autori J. Gálus,
P. Uhlík) a veľkou číslicou 50.
Prekvapením pre mnohých bola vysoká
úroveň prípravy a zabezpečenia občerstvenia vo forme rautu, o čo sa postarali študenti Súkromnej hotelovej školy Stará Turá,
pedagogicky a odborne vedení Ing. J. Raganom, inak poslancom brezovského mestského zastupiteľstva.
Na záver s vďakou dodajme, že zásluhu
na zdarilom priebehu osláv našej hádzanej
mali aj títo sponzori: Mesto Brezová pod
Bradlom, COOP Jednota Senica, SD, Mlyn
a pekáreň Školuda, PFS Brezová a.s., Martin Nedorost Piešťany, Monika Šúplatová
Brezová pod Bradlom, SOŠ M. R. Štefánika
Brezová pod Bradlom, Súkromná hotelová
škola Stará Turá, Detská tanečná skupina I.C.E. zo ZUŠ Brezová pod Bradlom a
Andrej Hacaj. Notabene, patrí sa ešte napísať, že k sponzorstvu sa nepriznala rodina
Gašparovičová. Dodajme preto, že bez jej
donátorskeho prístupu k vitálnym funkciám klubu za posledných päť rokov by už
dnes brezovská hádzaná ani v súčasnej obmedzenej podobe neexistovala. Je to nazaj
verejného ocenenia hodné.
=C=
INZERCIA

•
Predáme starší rodinný dom na Brezovej v tichej ulici na rovine. Telefón:
0908/256 441
•
kovič, V. Bzdúšek, P. Uhlík, M. Nedorost,
E. Reptová, J. Gašparovičová), vzácnych
hostí (V. Sedlák, Š. Závodný, P. Sadloň, sestra Ingrida a dcéra Ľubica zosnulej Ľ. Gálikovej-Korytárovej) i zvedavých divákov.
Následne zaplnenú halu vyzvala k minúte
ticha na uctenie pamiatky všetkých, ktorí sa
vzácneho výročia nedožili.
Potom Ing. Peter Gašparovič, posledný
predseda HáO, neformálne prejavil spokojnosť s podujatím, ktorého scenár veľmi
zodpovedne pripravila pracovníčka kultúry
MsÚ Hana Valová. Zároveň smutne konštatoval jeho horkú príchuť, lebo v súčasnosti existuje brezovská hádzaná len vďaka
fúzii so senickou. Vyslovil však nádej, že je
to stav naozaj len dočasný a k revitalizácii
klubovej činnosti, so všetkým čo k tomu
patrí, príde. Chce to však empatiu nielen
zo strany mesta, ale i jeho podnikateľských
subjektov.
Zhromaždenie pozdravila aj primátorka mesta Mgr. Eva Ušiaková. Poďakovala
všetkým, ktorí sa o úspechy brezovskej hádzanej pričinili. Vyjadrila vieru, že spoločnými silami a hľadaním finančných zdrojov
sa predrečníkom vyslovené prianie stane
skutočnosťou.

Druhá časť slávnostného podujatia sa konala vo vestibule školy a v priľahlej veľkej
jedálni, kde bola v réžii mestskej knižnice prezentovaná kniha Mgr. Petra Uhlíka
S loptou ku kalokagatii. Pána učiteľa ako
publicistu, a v poradí už jeho siedmu knihu,
ktorú uviedli do verejnosti poklepaním hádzanárskou loptou MUDr. E. ZelenákováSadáková, V. Sedlák, J. Fajnor, predstavila
Alž. Fedorová. Videoprodukciou poslúžila
H. Valová. Sám autor v príhovore uviedol,
že publikáciu napísal všetkým, ktorí v ŠK
Bradlan hrali či funkcionárčili. Úprimne ju
však venoval pamiatke svojich zosnulých
žiačok a hráčok Ľ. Gálikovej-Korytárovej,
O. Klimovej-Sadákovej, V. MikulčíkovejVarsíkovej, ale aj spomienke na Z. Dugovú,
ktorá len krátko v hádzanej začínala. Priznal
sa, že k zverejneným reflexiám ho viedol aj
fakt ukázať, ako sa brezovskému športu darilo vtedy, keď fabrika patrila všetkým jej
zamestnancom, ktorých deti mohli, z akumulovaného kapitálu vo fonde kultúrnych a
sociálnych potrieb, relatívne bohato užívať.
Kniha však spĺňa i širšie pedagogicko-spoločenské hľadisko a prijatá bola so zadosťučinením všetkých prítomných. Autor bol
odmenený z rúk primátorky „brezovským

DOMÁCE
POTREBY
Dodrvová Anna

Akcia prebieha od 1. 5. do 31. 5. 2012

Oznam
Oznamujeme vám, že Lukáš Plačko
bol po úspešnom ukončení štúdia na
Universität Wien 23. marca 2012 slávnostne promovaný a bol mu udelený
titul Mag. Rer. Soc. oec.

Novinky spod Bradla 5 / 2012

MESTSKÝ ÚRAD

67 rokov od oslobodenia
mesta Brezová pod Bradlom
Dňa 5. apríla 2012 sme si pripomenuli
67 rokov od oslobodenia nášho mesta. V
tento deň sa konali pietne akty na Námestí
M. R. Štefánika a pri Dejinnom pamätníku na miestnom cintoríne za účasti pani
primátorky Evy Ušiakovej, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
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vá pod Bradlom, zahynulo 84 jej občanov.
Z Reptovho partizánskeho oddielu zahynulo
17 partizánov, 34 občanov bolo väznených a
35 občanov sa zúčastnilo domáceho alebo
zahraničného odboja.
Po ukončení oficiálnej časti programu
navštívili členovia KVH Slovensko priameho účastníka odboja pána Ing. Jána Bzdúška, ktorý sa okrem iného dožil 21. marca
87 rokov a strávili s ním a jeho manželkou
chvíle, na ktoré sa nezabúda. Cieľom návštevy nebolo len zablahoželať k jeho jubileu, ale
i zaznamenať slovami pocity, ktoré prežíval
počas tohto obdobia. Keď sme odchádzali,
zaspieval nám partizánsku pieseň Tichá noc
s odkazom pre dnešnú generáciu: Vy mladí,
čo po nás prídete, na tie dni zabudnúť nedajte. Keď sa zem krvou našou zrosila, z krvi sa
sloboda zrodila.

KALENDÁRIUM

ženského speváckeho zboru pod vedením
pani Viery Dobrovodskej, občanov a členov Klubu vojenskej histórie Slovensko.
Od oslobodenia nášho mesta už uplynulo 67 rokov. Hrôzy vojny, obete a chvíle,
keď sa náš kraj slobodne nadýchol čistého
jarného vzduchu a skončila sa vojna, ktorá
zasiahla celý svet, tomu je venovaná výstava vo vestibule mestského úradu. A aby
sme nezabudli, čím bola vykúpená sloboda, pripravili sme pre vás výstavu venovanú neoddeliteľnej súčasti našej histórie.
Z príhovoru pani primátorky pri Dejinnom pamätníku:
Oslobodenie Brezovej a podbradlanského
kraja zapadá do poslednej fázy vojny v operácii 2. ukrajinského frontu sovietskych vojsk
v smere Bratislava - Brno. Front sa posunul
do tesnej blízkosti Brezovej a v okolitých horách prebiehali posledné boje. Dňa 6. apríla
sa začalo prenasledovanie Nemcov už v skorých ranných hodinách. V boji bol ťažko ranený veliteľ skupiny Ján Repta a hneď nato
jeho zástupca Pavel Pašmík. V prestrelkách,
ktoré trvali do 13. hodiny, partizáni zničili 90 nemeckých vojakov a o 14. hodine sa
stretli s Červenou armádou. V noci spoločne zaútočili na fašistickú posádku na Brezovej, ktorá po prestrelke ustúpila k Bukovcu
a Myjave.
7. apríla 1945 svitol pre Brezovú deň slobody. Boj proti fašizmu sa skončil. Strachu,
besnenia a hrôzy bolo dosť. Ľud, ktorý tak
výrazne prejavil svoje vlastenectvo a zmysel
pre demokraciu v ťažkých časoch neslobody, odložil zbraň a dal sa budovať zničenú
krajinu. Nežijeme pre minulosť, ale ani na
ňu nezabúdame. Druhá svetová vojna trvala
šesť rokov. Vysokú daň zaplatila aj Brezo-

Halabrín, Štefan (mladší) – legionár, bankový úradník (nar. 9. 5. 1897 na Brezovej –
115. výr nar., zomrel 13. 12. 1962 v Bratislave). V novej republike doštudoval Obchodnú
akadémiu v Brne, nastúpil do bankovníctva,
začal v Prahe, potom v Piešťanoch a takmer
celý svoj pracovný život prežil v Národnej
banke československej v Bratislave. Po skončení druhej svetovej vojny pracovná kariéra
Š. Halabrína v Národnej banke československej pokračovala. Prešiel miestami vedúceho
oddelenia, námestníka riaditeľa a riaditeľa
Slovenského likvidačného menového fondu. V tomto postavení ho v roku 1953 zatkli
a uväznili. Tri a pol roka sedel na Pankráci,
čo predstavovalo vyšetrovaciu väzbu, nakoniec bol odsúdený na sedem rokov straty
slobody, polovica trestu mu bola odpustená.
K jeho dôslednej a plnej rehabilitácii a oslobodeniu od všetkých obvinení však došlo po
jeho smrti v období československého procesu roku 1968.
Janovíček, Matej – učiteľ, organista (nar.
5. 2. 1892 v Senici, zomrel 16. 5. 1972 na
Brezovej – 40. výr. úmrtia). Charakteristickou črtou jeho povahy bola ochota pomôcť
každému, kto pomoc potreboval. Známy bol
na Brezovej aj svojím oblečením, vždy nosil
vyšívané košele. Na poli miestnej školy a spevokolu vykonal neoceniteľné služby, navyše
prepisoval ručne partitúry. Bližšie informácie o ňom boli uverejnené v Novinkách spod
Bradla č. 1, 2012, s.7.
Lichner, Ján – národný buditeľ, evanjelický farár (pseudonym: Ján Blažej, nar.
25. 5. 1882 v Blažovciach – 130. výr. nar.,
zomrel 26. 9. 1964 v Bratislave). Cirkevnú
službu začal ako kaplán v Starej Turej, potom nasledovalo jeho 42-ročné pôsobenie
na Brezovej vo funkcii evanjelického farára
a konseniora. Roku 1919 založil a stal sa riaditeľom meštianskej školy na Brezovej, bola
to prvá slovenská meštianka na Slovensku.
Nepopierateľný prínos Jána Lichnera nájdeme aj na osvetovom poli. Podporoval stavbu
a budovanie škôl na kopaniciach, uctievanie

významných osobností (Hurbanov a Husov
pomník, Štefánikova mohyla), inštalovaním pamätných tabúľ, stavbou Národného
domu Štefánikovho, zakladanie cirkevných
a kultúrnych inštitúcií. Výrazne sa prezentoval aj ako spisovateľ, bol autorom náboženskej spisby, najmä próz, kázní a pohrebných
rečí. Písal aj vlastivedné práce, divadelné hry
na revolučné hurbanovské námety a zostavoval moralisticko-náboženské úvahy. Bol
redaktorom Knižnice evanjelickej mládeže,
Evanjelický kazateľ. Svoje články a kázne
uverejňoval v Národných novinách. Počas
druhej svetovej vojny sa aktívne zapojil do
protifašistického odboja. Bol nepriateľom
vojnového slovenského režimu. Za osobný prínos v protifašistickom odboji mu bol
udelený Československý vojnový kríž 1939
a Pamätná medaila SNP. Po roku 1948 s nástupom nového režimu nastúpili Lichnerove
problémy, nasledoval jeho nútený odchod do
penzie, potom žil s dcérami v Bratislave, kde
je aj pochovaný.
Alžbeta Fedorová

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 17. 05. (Vstúpenie Krista Pána na nebo,
Ascensio Domini) 18.00 hod. slávnostné
služby Božie v chráme Božom.
• 20. 05. (Nedeľa po Vstúpení, Exaudi)
10.00 hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
• 23. 05. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 27. 05. (1. slávnosť Svätodušná, Pentecoste) 10.00 hod. slávnostné služby Božie,
slávnostným kazateľom bude dôstojný brat
emeritný biskup Mgr. Ivan Osuský.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
• 28. 05. (pondelok, 2. slávnosť Svätodušná) 18.00 hod. večerné služby Božie v chráme
Božom.
• 30. 05. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 01. 06. (piatok) 18.00 – 24.00 hod. Noc
kostolov (rímskokatolícky kostol)
• 03. 06. (Svätá Trojica- Sancta Trinitas)
10.00 hod. hl. služby Božie s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej. 14.30 hod. seniorátne stretnutie detí z detských besiedok
v Priepasnom.
• 04. 06. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 06. 06. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 10. 06. (1. nedeľa po Svätej Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby pri pamätníku u Mosnáčkov v
Priepasnom.
Každú nedeľu o 10.00 hod. nedeľná besiedka v budove evanjelickej školy (Dom služieb).
Každý piatok o 17.30 hod. stretnutie ev.
mládeže.
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POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí koncom marca
2012 odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca, dedka, brata a švagra
Jána Kučeru. Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
smútiaca manželka a deti s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom,
známym a susedom, ktorí 31. marca 2012 odprevadili na poslednej ceste našu drahú mamičku, svokru, babičku a prababičku Máriu
Poliakovú. Úprimne ďakujeme za dôstojnú
rozlúčku a slová útechy pánovi farárovi Lichancovi. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ. Vďaka patrí aj pohrebnej
službe Eckert.
smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 2. apríla
2012 odprevadili na poslednej ceste našu
drahú zosnulú Juditu Fajnorovú. Ďakujeme
za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými
ste zmiernili náš žiaľ. Zvlášť patrí poďakovanie pánovi farárovi Lichancovi a pohrebníctvu Eckert za dôstojnú rozlúčku so zosnulou.
smútiaca rodina

Dňa 4. apríla 2012 sme sa na cintoríne
v Uhrovci v nádeji vzkriesenia rozlúčili s našou drahou mamičkou a starou mamičkou
Evou Mišákovou, rod. Tuchyňovou.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým
za slová sústrasti, za kvetinové dary, za účasť
na pohrebnej počestnosti.
Zvlášť ďakujeme mužskému cirkevnému
spevokolu a ženskému spevokolu za potešenie a nádej, ktoré nám odovzdali prostredníctvom piesní.
„Bdejme, buďme prichystaní odísť v každej
hodine, a keď raz na našej tvári pokoj smrti
spočinie, Boh zo života časného, z trápenia
a starostí do kráľovstva nebeského uvedie nás
z milosti.“ (EF 38,3)
smútiaca rodina


Za Aničkou Štvrteckou - Pavlíkovou
V Jablonici dňa 20. apríla 2012 pochovali pani
Annu Štvrteckú (61), ktorá zomrela po ťažkej
nemoci. Školské roky a mladosť pod rodným
priezviskom prežila v Brezovej pod Bradlom a
pamätníci si spomínajú na ňu ako na šikovnú
brankárku generácie hádzanárok, ktorá v roku
1968 vybojovala pre TJ Bradlan celoslovenskú
dorasteneckú ligu. Hoci po celý život mala
audiálne problémy, svojou permanentne dobrou náladou a úsmevom pozitívne vplývala na
svoje okolie. Mali ju za to všetci radi a taká
v ich mysliach ostane navždy. Česť jej pamiatke!
-pp-


Dňa 23. mája uplynie
20 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý Cyprián Frýdl.
S láskou spomína
manželka Betka, dcéry
Alena s rodinou a Marta.


SPOMÍNAME

Dňa 22. apríla 2012
uplynul rok, čo nás navždy opustil milujúci
manžel, otec a starký
Miroslav Babiar. Nám
nezostáva už nič iné,
ako v smútku s láskou
a úctou naňho spomínať. Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
manželka, dcéra, zať a vnúčik Samuel

Dňa 27. apríla 2012
uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, syn, otec, dedko, brat, švagor a priateľ
Štefan Potúček. S láskou
a úctou spomína manželka, deti s rodinami,
matka a ostatná rodina.

So smútkom v srdci
sme si 30. apríla 2012
pripomenuli
druhé
smutné výročie úmrtia,
kedy nás navždy opustil náš drahý manžel,
tato, starký, švagor, svat
a krstný tato Ján Polakovič. Bolesťou unavený
tíško si zaspal, zanechal
si všetkých, čo si mal rád.
S láskou spomína smútiaca manželka, deti
a vnúčatká a ostatná rodina.

Dňa 3. mája 2012
uplynú 3 roky, čo nás
navždy opustil náš syn,
brat a vnuk Ivan Toráč.
S láskou spomínajú rodičia, sestry Janka
a Adka s rodinou a babky.


Dňa 28. mája 2012
uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý
otec, starý otec, prastarý
otec Pavol Babiar. Kto
ste ho poznali a mali
radi, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú
synovia Dušan a Jaroslav s rodinami.


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci apríli:
Emília Ciranová, 96 rokov
Anna Krihová, 89 rokov
Jozef Škoruba, 89 rokov
Helena Bačová, 84 rokov
Anna Michalatová, 82 rokov
Ivan Čierny, 80 rokov
Oľga Vrábliková, 80 rokov
Ján Mikulina, 75 rokov
Anna Misálová, 75 rokov
Štefan Sládek, 75 rokov
Jozef Ďuriš, 70 rokov
Jarmila Polakovičová, 70 rokov

Narodili sa:
Karolína Bezdeková
Erik Hofman
Nela Ištoková
Olívia Kozáková
Juraj Čierny
Nela Foltýnová

Manželstvo uzavreli:
Miroslav Paták, Jana Bajzová

Dňa 19. mája 2012
uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil manžel,
otec, dedko a pradedko
Štefan Horniaček.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti
s rodinami.


Zomreli:
Ján Kučera, 78 rokov
Mária Poliaková, r. Kováriková, 84 r.
Judita Fajnorová, r. Nosková, 86 rokov
Oľga Šindelárová, r. Janovíčková, 82 r.
Milan Mižialko, 60 rokov
Alena Slobodová
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