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SME NA NICH HRDÍ...

Foto: Ivan Krajčovič

Janka Kazičková vynikla
aj za hranicami Trenčianskeho kraja
Človek sa stáva človekom práve svojím
duchovným životom a k nemu neodmysliteľne patrí vnímanie a šírenie kultúry. Ale
hoci si nevieme život bez kultúry predstaviť,
často si neuvedomujeme, aká náročná práca
množstva ľudí nám tieto hodnoty sprostredkúva.
Trnavský samosprávny kraj pri príležitosti Dňa múzeí ocenil tvorcov a organizátorov z oblasti kultúry. Pamätnú medailu
predsedu Trnavského samosprávneho kraja
dostalo dvadsaťsedem jednotlivcov, medzi
nimi i JANKA KAZIČKOVÁ z Brezovej pod
Bradlom.
Ocenenie osobne prevzala od najvyšších
predstaviteľov kraja vo štvrtok 17. mája 2012
v zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave. Na podujatí ocenenej zablahoželali aj
krajskí poslanci, primátori miest a riaditelia
kultúrnych inštitúcií.

Dušan Michalička - zaslúžilý člen
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Dňa 17. mája 2012 sa v meste Žilina uskutočnil akt odovzdávania titulov Zaslúžilý
člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, najvyššieho vyznamenania
hasičskej organizácie za vykonanú celoživotnú prácu na úseku dobrovoľnej požiarnej
ochrany.

Uvedené vyznamenanie z rúk prezidenta
DPO SR Ladislava Pethőa prevzalo 41 ocenených z celej SR. Z nášho mikroregiónu
prevzal najvyššie ocenenie DPO SR DUŠAN
MICHALIČKA z Brezovej pod Bradlom. Na
slávnostnom akte ho sprevádzala primátorka mesta Eva Ušiaková, rodinní príslušníci
a kolegovia.

Janke Kazičkovej a Dušanovi
Michaličkovi k udeleniu ocenení
srdečne blahoželáme.
Mesto Brezová pod Bradlom
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Odpadové hospodárstvo
… separácia v našom meste

Čo je to odpad?
Pod pojmom odpad si predstavíme niečo
nepotrebné, nepoužiteľné, čo treba iba vyhodiť. Opak je pravdou.
S odpadmi sa človek stretáva odjakživa.
V súčasnosti sa hovorí o konzumnej spoločnosti – kupujeme aj to, čo nepotrebujeme, a to, čo nepotrebujeme, skôr či neskôr
vyhodíme. Vzťah odpad-človek sa končí
odhodením nepotrebnej veci do smetného
koša. Odpady majú dnes viaceré škodlivé
účinky na životné prostredie, zdravie ľudí
i na našu ekonomiku.
S komunálnym odpadom sa stretávame
denno-denne. Ide o odpad z domácností,
ale aj tzv. organický odpad (záhradný odpad, zeleň, zvyšky jedál atď.). Avšak ekologicky a ekonomicky najvhodnejšie by bolo
organický odpad kompostovať a premieňať
ho na hnojivo.
Čo je to separácia?
Pod pojmom separácia (triedenie) rozumieme delenie odpadov podľa druhov
alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré
možno po oddelení zaradiť ako samostatné
druhy odpadov. V našom meste je zavedená
separácia týchto zložiek: papier (novinový,
časopisy, knihy bez tvrdých obalov, zošity,
kartóny, korešpondencia, nie mastný a znečistený papier, alobal, kopírovací papier),
plasty (plastové fľaše, igelitové obaly, nie
mikroténové obaly, obaly zo škatuľových
nápojov a mlieka tzv. tetrapaky), sklo (neznečistené fľaše od nápojov a oleja, poháre
zo zaváranín, ostatné sklenené obaly, rozbité sklo bez kovových a plastových uzáverov, nie zrkadlá, žiarivky, porcelán, mliečne
sklo atď.). Na tieto komodity sú umiestnené v obytných zónach zberné nádoby (kontajnery) s označením konkrétneho druhu
odpadu.
Nezabudnime preto odpad triediť - už
doma môžeme mať smetný kôš, kam budeme dávať papier, zvlášť budeme odkladať
plasty a taktiež sklo.
Triedenie odpadu je dôležité pri bytových zónach, ale aj pri rodinných domoch.
Každý posledný piatok v mesiaci je realizovaný vrecový zber papiera, plastov a skla od
rodinných domov.
Iné druhy odpadov, ktoré vzniknú v domácnosti (autobatérie, elektrický a elektronický odpad, nábytok, textílie, farby,
pneumatiky, oleje atď.) je možné odovzdať
do Zberového dvora, ktorý sa nachádza na
Staničnej ulici (pri Kanape). Prevádzkové
hodiny zberového dvora sú: pondelok –
piatok od 7,00 hod. do 15,00 hod.
Sem majú možnosť obyvatelia bezplatne
doviesť všetok nepotrebný odpad, ktorý vyprodukujú vo svojich domácnostiach.
Na Sídliskách Dušana Jurkoviča, Dolné lúky a pri Zdravotnom stredisku sú
umiestnené zberné nádoby na šatstvo, kde
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môžete vchadzovať staré šatstvo, obuv a
hračky.
Snažme sa byť preto dôslední pri separácii jednotlivých zložiek, odovzdajme odpady kam patria, namiesto vytvárania čiernych skládok a hlavne začnime každý sám
od seba. Prispejeme tým k zlepšeniu kvality
nášho životného prostredia a taktiež nášho
mesta.
Denisa Zuščíková

Záverečný účet Mesta Brezová
pod Bradlom za rok 2011
a I. zmena rozpočtu na rok 2012
Mestské zastupiteľstvo Brezová pod
Bradlom na svojom zasadnutí dňa 26.
apríla 2012 prerokovalo a schválilo uznesením č. 41/2012 záverečný účet Mesta
Brezová pod Bradlom a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad. Hospodárenie mesta za rok 2011 skončilo prebytkom 122 692,86 €, ktoré budú v roku 2012
použité v súlade so zákonom na tvorbu
rezervného fondu a krytie kapitálových
výdavkov. Príjmy mesta boli v roku 2011
v celkovej výške 2 887 607 €, čo predstavuje 100,05 % plnenie rozpočtu. Celkové
výdavky mesta boli v roku 2011 vo výške
2 430 292 €, čo je 100,24 % rozpočtovanej
výšky.
Mestské zastupiteľstvo Brezová pod
Bradlom svojím uznesením č. 42/2012
ďalej schválilo I. zmenu rozpočtu na rok
2012, ktorou rozhodlo o konkrétnom použití prebytku hospodárenia za rok 2011.
Z uvedeného prebytku budú v roku 2012
financované kapitálové výdavky, a to najmä rekonštrukcia budovy Materskej školy
na Sídl. D. Jurkoviča, rekonštrukcia Národného domu Štefánikovho, projektovádokumentácia na 3. pavilón ZŠ Brezová
pod Bradlom, rekonštrukcia schodov, rekonštrukcia dlažby pred Domom smútku,
rekonštrukcia okien v mestskej knižnici,
projektová dokumentácia na rozšírenie
skládky Bradlo, výkup pozemkov pod prístupovou cestou Prielohy, rekonštrukcia
miestnej komunikácie Horný rad (od sociálnej bytovky ku knižnici) ako aj povinná
spoluúčasť na projektoch financovaných
z eurofondov.
Alena Jančia

Oznam

Mesto Brezová pod Bradlom obdržalo
dňa 3. januára 2012 petíciu na výrub minimálne polovice briez popri štátnej ceste
smer Myjava – Hradište pod Vrátnom v
k.ú. Brezová pod Bradlom. Petícia sa týka
hlavne briez, ktorých habitus koruny zasahuje nad teleso vozovky II/499. Na základe
jej doručenia, mesto pozvalo všetkých
obyvateľov na pracovné stretnutie, ktoré sa
uskutočnilo dňa 17. januára 2012 na MsÚ.
Na tomto stretnutí sa obidve strany dohodli
na postupe riešenia situácie.
Mesto Brezová pod Bradlom týmto
informuje obyvateľov, že úprava korún

briez v lokalite od Myjavskej ulice po
Budovateľskú ulicu sa postupne začne
realizovať na jeseň tohto roka.
Denisa Zuščíková

Tridsiatku oslávila Iskerka
v nabitej sále
Národného domu Štefánikovom

Čo je 30 rokov?
Pre človeka čas rozvíjania najkrajšej
epochy života, hľadanie optimálnej cesty,
získavanie skúseností, čas plánovania a
budovania.

A 30 rokov detského súboru?
História mnohých osudov detí, ich
úspechov i odchodov, hodiny nácvikov,
stovky vystúpení, slzičky aj smiech, veľa
priateľstiev i hádok, kilometre nachodené
s kufrom, v ktorom chýba niektorá časť
kroja, stratené i získané predmety a vedomosti, radosť z pohybu a strach pred
vystúpením. A ešte mnoho iných pocitov,
ktoré sprevádzajú osobitne každého člena
súboru od piatich rôčikov až do jeho odchodu medzi dospelákov.
Pri zrode DFS Iskerka jej rodičia, ktorými boli N.P. Pružináreň a strojáreň a
ZŠ Brezová, v septembri v roku 1981 zaželali Iskerke veľa úspechov a dlhé trvanie. Dobré sudičky dopriali súboru doteraz oboje, aj keď nie vždy bez prekážok
a ťažkostí. Aby súbor nezanikol, v roku
1996 prešiel pod krídla ZUŠ-ky. Prevedením kompetencií sa zmenili Iskerke aj
rodiča - od júla 2002 sa ním stalo Mesto
Brezová pod Bradlom a prebralo na seba
všetky starosti rodiacej sa samostatnej
právnej inštitúcie s priezviskom ZUŠ-ka
a tým i všetky odbory s krstným menom
HO, VO, TO a LDO, teda i Iskerku. No a
odvtedy ide stále drobnučko sa zvyšujúcim tempom do ďalších nových školských
rokov a akcií.
Viacerí učitelia hudobného odboru, ktorí viedli cimbalovku, ako Jitka Šranková,
Luděk Létal, Miroslav Rajt, Mária Trnková, Peter a Ivan Torákovci, zanechali svoju
stopu v hudobných dejinách súboru. Aj
terajší, už dlhší čas ustabilizovaní, vedúci hudobnej zložky, Ján Michalec a Anna
Hašanová, udržiavajú rytmus regionálneho prejavu. Tanečnú zložku za existencie
súboru viedla od samého začiatku až do
ukončenia minulého školského roku Antónia Poláková. V tanečnej zložke sa vystriedali Eva Havlíčková, Ján Nádašský,
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Juraj a Ivana Ilenčíkovci. Druhý školský
rok začal učiť vo folklórnej triede nový
pedagóg tanca Miroslav Hanák.
Svoju tridsiatku oslávil detský folklórny
súbor Iskerka 4. mája 2012 v Národnom
dome Štefánikovom, kde sa predviedol
nádherným programom. Nabitá sála bola
dôkazom toho, že záujem o zachovanie
tradícií v našom meste neutícha.
Želáme súboru do ďalších rokov vždy
len dobrých pedagógov slepo zanietených
pre folklór a dobré pracovné podmienky
v škole i v našom meste.
Deťom želáme zvlášť šikovné nožičky a
ručičky, veľmi dôležitú tanečnú pamäť a
tanečné myslenie a samozrejme zdravie,
chuť pracovať a zvládnuť niesť na sebe
bremeno nositeľov tradícií pre budúce
pokolenia. Chceme, aby boli naši iskerkáči veselí, zdraví, živí a učenliví. Až vtedy
to bude to pravé.
Pánom učiteľom želáme učenlivé a práce chtivé deti, ktoré milujú folklór a všetky jeho prejavy, ako i dobre spolupracujúcich rodičov.
A všetkým, ktorí sa doteraz zaslúžili o
zdravie a úspechy oslávenca za celých 30
rokov ďakujeme a želáme ešte veľa krásnych chvíľ prežitých v jeho prítomnosti.
Vedenie ZUŠ-ky
a Mesta Brezová pod Bradlom
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a položení vencov prihovorili všetkým
účastníkom slávnosti primátorka mesta Eva Ušiaková, náčelník Vojenskej
kancelárie prezidenta SR generálmajor
Marián Áč, prvý tajomník Veľvyslanectva
Francúzskej republiky v SR pán Sébastien
Potaufeu a generálny biskup ECAV Miloš
Klátik. Slávnosť vyvrcholila zapálením vatier primátormi a starostami podbradlianskych obcí Brezovej pod Bradlom, Myjavy,
Košarísk a Priepasného.
Gabriela Plačková

Štefánika si uctili
vo Francúzsku

V predvečer 93. výročia Štefánikovej smrti, počas tematickej cesty členov
SMRŠ západnou Európou, položili jej
účastníci kvety k astronómovej pamätnej
tabuli na stene observatória v Chamonix
Mont-Blanc. Na druhý deň 4. mája 2012
priviezli veniec k jeho soche do 500 km
vzdialeného Paulhan. Oba akty sa neobišli bez miestnej honorácie. V alpskom
meste Chamonix hostí privítala zástupkyňa starostu Janny Couttet. V stredomorskom Paulhan, ktoré je spriatelenou obcou
Brezovej pod Bradlom a Košarísk, to boli

generála Milana Rastislava Štefánika

starosta Bernard Soto, prezident Paulhanskeho spolku (okolo) Štefánika Joel Diaz
s manželkou Aline i početný zástup občanov. Po milej pietnej slávnosti pozvali domáci očakávaných hostí na „pohár vína“ a
priateľské stretnutie plné emócií.
Zatiaľ, čo so Chamonix má SMRŠ už dlhoročný kontakt, za sprostredkovanie návštevy v Paulhane ďakujú účastníci zájazdu
Mestskému úradu Brezová pod Bradlom.
-puk-

Vyčistime si naše mestečko

jín - politika, astronóma, francúzskeho
generála, diplomata, spoluzakladateľa
slobodnej Československej republiky.
Po službách Božích a návšteve Múzea M.
R. Štefánika v Košariskách pokračovali
slávnosti krátkym programom a zapálením
pochodní. Fakľový sprievod sa vydal k
Mohyle Milana Rastislava Štefánika na
Bradle, kde sa po zapálení hlavného ohňa

Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje
všetkým, ktorí sa brigády zúčastnili
a pomohli matke prírode vyzerať
„neodolateľne“ v tomto prebúdzajúcom
sa jarnom období. Strávili sme spolu
príjemné a zároveň užitočné chvíle, na
ktoré sa nezabúda.
Dúfame, že na budúci rok sa stretneme
vo väčšom počte a vyčistíme viac lokalít
našej krásnej Brezovej.
Denisa Zuščíková

Zo života Denného centra

Regionálna
spomienková
slávnosť
pri príležitosti 93. výročia smrti
Spomienkovými
službami
Božími
v Evanjelickom kostole v Košariskách
sa začala vo štvrtok popoludní 3. mája
2012 Regionálna spomienková slávnosť
pri príležitosti 93. výročia smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Cieľom
spomienkovej slávnosti bolo vyzdvihnúť
túto významnú osobnosť slovenských de-

Brigáda sa konala v krásny slnečný deň
síce v skromnom počte účastníkov, ale aj
napriek tomu sa nám podarilo vyzbierať
veľké množstvo odpadkov v okolí garáž
na Hornom rade a v oblasti okolo „tehelne“.

Mesto Brezová pod Bradlom zorganizovalo dňa 28. apríla 2012 pri príležitosti
Dňa Zeme brigádu pod názvom „Vyčistime
si naše mestečko“. Po zime zostala príroda
v našom okolí plná odpadkov, ktoré patria
na miesto na to určené a príroda to nie
je. Preto sme sa rozhodli, že si naše okolie vyčistíme a skrášlime, aby sme všetci
mohli realizovať príjemné prechádzky
s rodinami po našej krásnej Brezovej.
Pozvánka na brigádu bola zavesená na
internetovej stránke mesta a taktiež bol
oznam vyhlásený v mestskom rozhlase.

25. 4. 2012 – Uskutočnila sa beseda s evanjelickým farárom Miroslavom
Hvožďarom. Účastníci besedy si vypočuli zaujímavé a pútavé rozprávanie o jeho
pracovnej misijnej ceste v Afrike, ktorá
ho takmer pripravila o život, keď ochorel na maláriu. Rozprával o stretnutiach
s malomocnými, s obyvateľmi desiatky
kilometrov vzdialených dedín - osád.
Nejedny oči zvlhli pri počúvaní dojímavých príbehov o stretnutiach s deťmi
trpiacimi chorobami, hladom, nedostatkom vody, ale s veľkou úctou k blížnemu, pokorou a láskou k Bohu. Pred
očami sa nám vynorili naše kontajnery
s vyhodeným chlebom, rôznymi potravinami a časté plytvanie s pitnou vodou.
Zaujímavé bolo rozprávanie o cestách
a stretnutiach s krajanmi v New Yorku,
Južnej Amerike, Japonsku, Austrálii.
Úsmevné bolo rozprávanie o začiatkoch
jeho pôsobenia vo farnosti Vrbovce a založení mládežníckej dychovky. Ďakujeme evanjelickému farárovi Miroslavovi
Hvožďarovi za čas, ktorý nám venoval.
Prajeme mu pevné zdravie, ktoré tak
veľmi potrebuje a veľa ďalších úspechov
v jeho práci.
11. 5. 2012 –Spoločne sme oslávili Deň
matiek. Po privítaní hostí, primátorky
mesta Evy Ušiakovej, prednostu MsÚ M.
Gavlasa a prítomných matiek, starých
mám a babičiek všetkých prítomných
pozdravili a potešili svojím vystúpením
deti z MŠ Budovateľská ul. pod vedením
triednych učiteliek pani Valkovej a Ondreičkovej. Slávnostný príhovor a prípitok predniesol prednosta MsÚ pán Ga-
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vlas. Nasledovalo pohostenie pripravené
členkami výboru, ktoré všetkým chutilo.
Počas vzájomných rozhovorov sa podávala kávička s výbornými zákuskami.
Lúčili sme sa so slovami: „Čoskoro sa
znova stretneme.“
21. 5. 2012 – Uskutočnilo sa slávnostné stretnutie členov JDS pri príležitosti 15-teho výročia založenia ZO JDS na
Brezovej. Posedenie sa uskutočnilo za
účasti primátorky mesta Evy Ušiakovej,
zástupcu primátorky a poslanca Ivana
Ďurkoviča, prednostu MsÚ Mariana
Gavlasa, predsedníčky OO JDS Myjava
pani Šimovej, podpredsedu OO JDS Myjava pána Horáka, predsedníčky MO JDS
Myjava pani Majtánovej, ďalších hostí
JDS z okolitých obcí a našich domácich
členov. Na úvod nás pozdravil svojím
programom detský spevácky zbor ZUŠ
Brezová. Pásmo bolo vytvorené z básní
recitovaných Aničkou Reptovou a ľudových piesní s hudobným doprovodom
pána učiteľa Michaličku. Za milé spestrenie nášho posedenia patrí poďakovanie vedeniu ZUŠ, všetkým účinkujúcim
a pani učiteľke Božene Vojtkovej, ktorá
program s deťmi nacvičila. Slávnostné posedenie pokračovalo príhovorom
a prípitkom pána Ďurkoviča. Vedúca
DC pani Allinová a predsedníčka DC
pani Kubicová odovzdali hosťom záložky s vyšitým brezovským motívom.
Stretnutie pokračovalo príhovorom hostí, odovzdaním pamätných listov a kytíc
predsedníčke ZO JDS Brezová pani Betke Mikulinovej. Pri kávičke, zákuskoch
a vínku sa veselo debatovalo a spomínalo na začiatky založenia ZO JDS na
Brezovej. Nechýbali ani pekné pesničky.
Poďakovanie patrí všetkým členkám DC
a ZO JDS, ktoré sa podieľali na zhotovení záložiek, vedúcej DC pani Allinovej
a všetkým členkám výboru za prípravu
pohostenia a zdarný priebeh posedenia.
Anna Kubicová
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súdny deň nastane až potom, keď budú všetci
Brezovania doma...“ (Ján Čaplovič: Slowaken
in Ungarn, uverejnené v časopise Hesperus v
rokoch 1818 - 1820)
•••

Ja, ta len do Peštu alebo do Kečkemétu
(Brezová v rokoch 1780 – 1847)
„...Usilovní obyvatelia mestečka Brezová v
Nitrianskej župe, ktoré malo roku 1816 4290
obyvateľov, obchodujú s vypracovanými alebo
surovými kožami všetkého druhu. Ich obchod
zasahuje nielen najvzdialenejšie oblasti Uhorska, ale aj Moravu. Podnikavých Brezovanov
môžete stretnúť skoro na všetkých jarmokoch
v Prešporku, Pešti, Kečkeméte, v Segedíne a
pod., ale aj v Brne, Olomouci a v Mikulčiciach.
Najdlhšie cesty sú pre nich maličkosťou. Keď sa
ich spýtate, kde sa chystajú, odpovedia zvyčajne s dávkou akejsi ľahostajnosti: „Ja, ta len do
Peštu alebo do Kečkemétu.“ Ich ustavičné cestovanie sa stalo už príslovečné. Hovorí sa, že

Základná uličná sieť Brezovej na mape II.
vojenského mapovania z roku 1838 a na súčasnej mape.

V časovom rámci sledovanom týmto článkom mala Brezová i naďalej remeselníckoroľnícky charakter a brezovské kopanice
zostávali agrárne. Vďaka dynamicky sa rozvíjajúcemu garbiarskemu cechu sa v prvej
polovici 19. storočia
Brezová stala jedným z najdôležitejších centier výroby
kože na Slovensku.
Od polovice 30-tych
rokov 19. storočia
sa v Brezovej začali
šíriť myšlienky slovenského národného hnutia.
Podľa údajov z
rokov 1787 – 1788
bolo v Brezovej
607 domov – 306
v meste a 301 v kopaniciach. S 5 291
obyvateľmi Brezová
patrila k štrnástim
sídlam Slovenska,
ktoré mali na konci
18. storočia viac ako
5 000 obyvateľov, a
bola ľudnatejšia ako
napríklad Banská
Bystrica alebo sídla
stolíc Nitra či Trenčín. V roku 1787 sa
brezovské kopanice
Košariská a Priepasné oddelili od
Brezovej a stali sa
samostatnou obcou.
Obec sa však zadĺžila, preto v roku
1799 deputácia zemepánov i Nitrianskej stolice rozhodla, že prestane byť
samostatnou obcou
a Košariská i Priepasné pripojila späť
k Brezovej. (Košariská a Priepasné sa
od Brezovej po druhýkrát osamostatnili až v roku 1926,
kedy utvorili obec
Košariská-Priepasné, v roku 1957 sa
obec
KošariskáPriepasné
rozdelila na samostatné
obce Košariská a
Priepasné.) Nárast
počtu obyvateľov
Brezovej pokračoval
aj v 1. polovici 19.
storočia. Podľa štatisticko-geografickej publikácie Eleka
Fenyésa,
vydanej
roku 1837, mala Brezová 6 325 obyvateľov –
5 937 evanjelického vyznania, 246 rímskokatolíckeho a 142 židovského. Vidno, že počet
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obyvateľov bol vtedy vyšší, než je v súčasnosti
– v roku 2011 mala Brezová 5 230 obyvateľov.
Viaceré sídla na území Slovenska však v 1.
polovici 19. storočia rástli výrazne rýchlejším
tempom. Preto Brezová, aj keď jej obyvateľov
pribúdalo, v poradí najľudnatejších sídiel Slovenska klesala.
Dobrú možnosť urobiť si predstavu o
vzhľade Brezovej v minulosti ponúkajú mapy
Brezovej pochádzajúce z tzv. I. vojenského
mapovania z roku 1782 a II. vojenského mapovania z roku 1838. Na mape I. mapovania
i napriek tomu, že je nepresná, vidno, že už
vtedy mala Brezová všetky základné časti,
ktoré pretrvali v prakticky nezmenenej rozlohe až do obdobia intenzívnej výstavby po
druhej svetovej vojne. Šlo o časti zvané Horný
a Dolný konec s Horným a Dolným radom,
Rínek, Závodie, Baranec a Dolinu (kvôli schematickosti mapy nie je celkom zrejmé len to,
či je na nej zakreslené aj Záhumnie). Mapa II.
mapovania z roku 1838 dosahuje takú presnosť, že umožňuje bezproblémové porovnanie so súčasným stavom, z ktorého názorne
vidno na koľko, napriek intenzívnej výstavbe, zostala až dodnes zachovaná základná
uličná sieť Brezovej. Obe mapy znázorňujú
i osídlenie a krajinu v okolí Brezovej. Vidno
na nich kopanice, cesty, vodné toky a výmole,
farbami sú vyznačené plochy polí, lesov, lúk
a pasienkov.
I v 1. polovici 19. storočia mala Brezová
remeselnícko-roľnícky charakter a brezovské kopanice zostávali agrárne. Rovnako ako
v predchádzajúcom období bolo v Brezovej
málo sedliakov (a boli len v mestečku, nie v
kopaniciach). No vďaka tomu, že držali veľa
kopaničiarskej pôdy, sa poľnohospodárstvu
a chovu statku venovali aj želiari z kopaníc a
časť želiarov z mestečka. A role držali a statok
chovali i mnohí remeselníci.
Značná časť obyvateľov Brezovej sa venovala remeslu. Údaje o celkovom počte remeselníkov v Brezovej sa zachovali v daňovom
súpise Brezovej z roku 1794. Je v ňom uvedených 415 majstrov, 115 tovarišov a 60 učňov.
Remeselníci boli usadení v mestečku, v kopaniciach sa vyskytovali len zriedka. Najviac
sa darilo brezovským garbiarom a ich cech
pokračoval v raste. V Protocule brezovského
garbiarskeho cechu sú k roku 1833 uvedené
mená a priezviská 281 majstrov. Brezová sa
tak v 1. polovici 19. storočia stala jedným z
najdôležitejších centier výroby kože na Slovensku a garbiarstvo jej najvýznamnejším
remeslom.
Predstavu o tom, čo všetko patrilo k
usadlosti rodiny živiacej sa garbiarskym remeslom i poľnohospodárstvom a chovom
statku, ponúka dokument z roku 1826. Ide
o majetkovoprávne vyrovnanie (zvané vtedy
rozdil) medzi Alžbetou Potúčkovou, vdovou
po Štefanovi Rechtorisovi, jej pastorkom (nevlastným synom) Štefanom Rechtorisom a
ostatnými synmi a dcérami z oboch manželstiev. V jednotlivých bodoch dokumentu sa
spomínajú nasledujúce časti usadlosti:
„...1. Fundus alebo grunt domový, na ktorom
na strane dolnej, stavanie dobré i izby, kuchyňu, komory vrchné i spodné...
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2. Pľac na druhej hornej strane, kde komora
a maštaľ stojí...
3. ...prázdny pľac hneď za domom, ...studňa...
4. Šopa za domom súca i s ostatným pľacom...
5. Stodola i s pľacom okolo nej celým, spolu i
so stromom vysadeným...
6. Lúka ohradená, kde že sa i gátor na seno
nachádza...“
V bodoch 7. až 13. je vymenované delenie
rolí (na Židovském, v Davčovém, urbárskych
rolí) a lúk, v bodoch 14. a 15. dvoch kráv a
dvoch koní. Ďalej je rozpísané delenie dlhov,
štvrtinového podielu v mlyne, vena, majetkových písomností a delenie nasledujúcich
položiek:
„...Miesto v grunte domovom k vyrábaniu
koží pripravené...
...konopnice, kapustnice, ...Pol voz alebo
kára, kadečka, mažiar, kotol, pluh, brána a
ostatné hnuteľné veci v dome...“
Od polovice 30-tych rokov 19. storočia sa
v Brezovej začali šíriť myšlienky slovenského
národného hnutia. Možno konštatovať, že
rozširovanie myšlienok slovenského národného hnutia v Brezovej už pred rokom 1848
bolo jednou z príčin, vedúcich k významnému postaveniu Brezovej v udalostiach roku
1848. O týchto udalostiach však až v budúcom článku.

Pamiatky na Brezovú v rokoch 1780 – 1847:
Nehnuteľné pamiatky: veža z roku 1795
zachovaná v evanjelickom kostole na Piešťanskej ulici, dom Martina Šaška na Námestí
gen. M. R. Štefánika, č. 6., dom s výškou na
Bradlianskej ulici, č. 509.
Hnuteľné pamiatky: organ zhotovený
majstrom Martinom Šaškom a kazateľnica
v evanjelickom kostole na Piešťanskej ulici,
pečať mestečka Brezová s letopočtom 1837,
pečať brezovského garbiarskeho cechu s letopočtom 1816, cechová prikrývka brezovského mäsiarskeho cechu s letopočtom 1804.
Písomné pamiatky: Z najdôležitejších písomných pamiatok možno spomenúť kroniku Prothocolum Privilegiati oppidi Brezova či
Protocul brezovského garbiarskeho cechu.
Matúš Valihora

ŠKOLSTVO

Bol prekonaný 34-ročný rekord
Šport na základnej škole bol úspešný aj
v roku 2012. Z množstva súťaží, ktoré naši
žiaci absolvovali, vyberám tie najúspešnejšie. Začiatok roka sa nesie tradične
halovou atletikou. Na majstrovstvách západoslovenskej oblasti sme zaznamenali
niekoľko kvalitných výkonov a výborných umiestnení. Žiačka Tatiana Boorová
skončila vo vrhu guľou na druhom mieste. Trénera potešilo okrem umiestnenia aj
prekonanie dlhoročného školského rekordu, ktorý držala A. Valková (dnes p. uč.
Kmeťová - 9,38 m). Rekordný pokus meral presne 10,00 m. Lukáš Gímeš zvíťazil

v behu na 300 m. Erik Škoruba obsadil na
tejto súťaži v skoku do výšky 3. miesto.
Na halových majstrovstvách Slovenska
sme v Bratislave získali druhé miesto v štafete chlapcov na 4 x 1 kolo. Za našu školu
bežali F. Bzdúšek, D. Ožvoldík, L. Gímeš
a P. Vŕbik. V individuálnych disciplínach

sa najviac darilo L. Gímešovi, ktorý obsadil v behu na 300 m 4. miesto. Za úspech
považujem aj 6. miesto T. Boorovej, ktorá
súťažila so staršími pretekárkami.
V marci sa naši žiaci a žiacky zúčastnili okresného kola v Orion florbal cupe.
Mladšie žiačky boli iba jediné prihlásené, a
preto postupovali na krajské kolo automaticky. Zato starší žiaci si svoj postup museli vybojovať. Po výbornom výkone zvíťazili a aj oni si mohli zmerať sily s najlepšími
v kraji. Mladší chlapci a staršie dievčatá
skončili na druhých miestach a nepostúpili. Krajské kolo sa konalo v Dubnici na
škole, kde sa učil legendárny hokejista
Pavol Demitra. Dnes táto škola nesie jeho
meno. Krajská súťaž v tejto kolektívnej
hre má jednu z najvyšších kvalít v rámci
krajov Slovenska. Tradične sa nám podarí hrať proti finalistom z celoslovenského
kola tak v kategórii chlapcov, ako aj dievčat. Tejto úrovni zodpovedali nakoniec aj
naše výsledky a umiestnenia. Skočili sme
na 7. a 6. mieste.
Hádzaná je na Brezovej oficiálne zrušená, ale niektoré naše žiačky hrávajú
v iných kluboch. Preto sme ešte pre tento
rok prihlásili do súťaže aj družstvo starších žiačok, ktoré sa zúčastnilo regionálneho kola na Myjave. Po tuhom boji nakoniec prehralo rozhodujúci zápas o gól
a skončilo na druhom mieste.
Koncom mája sa rozbehla aj súťaž atletických klubov po línii zväzu. Družstvo st.
žiakov sa zúčastnilo oboch kôl. Na prvom
sme skončili na 3. mieste a to druhé sme
vyhrali. Momentálne nám patrí 1. miesto,
ktoré môžeme poistiť na treťom kole v Novom Meste nad Váhom.
2. mája sa konal už 12. ročník Brezovských atletických hier. Aj tohto roku
sa zišla na Brezovej silná konkurencia.
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Niektoré pozvané školy neprišli a niektoré mali u nás svoju premiéru. Všetky naše
družstvá obsadili v konečnom poradí 2.
miesta, čo nám bodovo zaistilo už desiate
víťazstvo v tejto súťaži. Na druhom mieste
skončil Holíč a tretie boli Bojničky.
Tento rok sme sa prvýkrát prihlásili
do súťaže organizovanej pre našich prvostupniarov. Kinderiáda má už svoj šiesty ročník, ale až tento rok sme to skúsili.
Dôvod? Tým, že sme sa presťahovali na
dolnú školu, zlepšili sa podmienky žiakov
na šport a samozrejme aj atletiku. Táto
súťaž je postupová a z krajského kola idú
do Bratislavy prvé tri školy. Na súťaži bolo
prihlásených 27 škôl a naši „drobcovia“
skončili na štvrtom mieste. Určite krásne
umiestnenie, ale túžili sme zažiť finále.
Pravdepodobne sa na tom podpísali tréma
a nováčikovská daň.
Čakajú nás ešte veľmi náročné preteky
a súťaže, a preto by som chcel touto cestou
poďakovať rodičom, ktorí nám pomáhajú,
a zaželať našim športovcom ešte veľa síl do
ostatných súťaží.
Miroslav Bôžik

Deň
matiek v ZŠ
Ani deti zo školského klubu detí nezabudli na sviatok svojich mamičiek a 17.
mája pri príležitosti Dňa matiek privítali
svoje mamy pestrým a milým programom.
Prváci vyjadrili svoju lásku básničkami, druháci scénkou Pekný deň pre mamičku a tretiaci zasa tancom i piesňami.
Anna Kostelná

OLYMPIJSKÉ HRY ZDRAVIA
Dňa 21. mája 2012 sa na I. stupni ZŠ
uskutočnil 6. ročník Olympijských hier
zdravia, každoročne organizovaný v rámci
projektu Škola podporujúca zdravie.
Po slávnostnom nástupe oddielov:
Slniečka, Kobry, Škorpióni, Skokani, Bieli
vlci, Draci, Pumy a Šporťáci, boli žiaci
oboznámení s históriou a symbolmi olympijských hier.
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beh, štafetový beh. Najlepší boli ocenení
medailou a diplomom. Trieda s najvyšším
počtom medailí dostala putovný pohár
Olympijských hier zdravia. Medaily a putovný pohár sme dostali ako sponzorský
dar od pána Petra Bocána a touto cestou
sa mu chceme poďakovať.
Alena Potúčková

MÁJOVÉ
AKCIE
v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča
V druhú májovú nedeľu sme si pripomenuli Deň matiek. Slávnostné vystúpenie pre ne sme spolu s deťmi zorganizovali
v pondelok 14. mája. Najskôr vystúpili so
svojím programom obe triedy s najmenšími deťmi. Milými básničkami, piesňami i
tančekmi o kvietkoch a mamičke potešili
všetkých prítomných. Maminy boli dojaté a nejednej sa vykotúľala slzička šťastia.
Veď čo je krajšie pre mamu ako vidieť
svoje malé drobča snažiace sa recitovať či
spievať práve pre ňu... Malí gratulanti boli
odmenení veľkým potleskom a deti ešte
darovali mamičkám vlastnoručne vyrobené darčeky - symbolické srdiečka. Potom
predviedli svoju šikovnosť a um staršie
deti – „stredňáci a veľkáči“. V ich programe tiež nechýbali básne, piesne, scénky či
tanček, ktorými deti vyjadrili nesmiernu
lásku svojim mamám a vďaku za ich obetavosť. Aj ich mamičky boli obdarované
darčekom – kvietkami.
16. mája sa deti zo strednej a veľkej triedy zúčastnili koncertu s názvom „MUZIKAL SCHOP CIRKUS MUZICUS“ v ZUŠ.
Program uvádzal šašo, ktorý deti oboznámil s hudobnými nástrojmi - akordeónom,
flautou a saxafónom. Deti napodobňovali
pohyby rôznych zvieratiek. Nakoniec prišiel medzi deti černoch, ktorý priniesol
hudobný nástroj „džembe“. Deti spolu
s ním spievali, tancovali a vyskúšali si aj
bubnovať na tomto hudobnom nástroji.
Na konci mája majú opäť stredňáci
a veľkáči naplánovanú návštevu ZUŠ-ky.
Tentoraz na už tradičný Deň otvorených
dverí. Hravou formou sa oboznámia s odbormi, ktoré sa vyučujú na tejto škole - hudobný, tanečný, výtvarný i keramiku. Ale
o tom vám prezradíme viac nabudúce...
Helena Konkušová

Zo
života ZUŠ-ky
Ešte máme v živej pamäti nabitú sálu ND
Súťažiaci a rozhodcovia zložili sľub a
spoločne si zaspievali hymnu Olympijských hier zdravia.
Potom už všetci predviedli svoje športové
výkony v disciplínach: hod loptičkou,
skok do diaľky, beh na 60 m, vytrvalostný

M. R. Štefánika pri príležitosti 30. výročia
DFS Iskerka /4. mája/ a potlesk, ktorý po
programe následoval, čo všetkých zainteresovaných veľmi potešilo, ale pracovné
aktivity neutíchli v žiadnom z odborov ani
na chvíľku. Ešte neskončili poďakovania
rodičov učiteľom a sladké v ústach z torty
od pani primátorky a koláčikov napečených
mamičkami na oslavu po vystúpení, a
už bolo treba pripravovať sa na ďalšie
akcie. Koncert DEŇ SRDCA /10. mája/

a výstava TÓNY MAĽBY /14. mája/ boli
ďalšie úspešné akcie, ktoré v mesiaci máj
spríjemnili a rozsvietili priestory našej
školy. Vďační diváci i poslucháči si užili
svieže a pekné chvíľky s výkonmi vystupujúcich. Aj spolužiaci vystavujúcich zo
ŠK ZŠ sa na vernisáži výstavy dozvedeli
nové informácie z oblasti maľby a vzťahov
hudby a výtvarného umenia. Škôlkari,
ktorí prišli na hudobné tvorivé vystúpenie
Cirkus muzikus do spoločenskej sály školy
/16. mája/, sa obzerali po nainštalovanej
výstave a oceňovali, čo sa im páči. Na
veľmi dlhom charitatívnom koncerte v
Piešťanoch v Dome umenia 16. mája naši
žiaci kvalitne reprezentovali našu školu.
Síce len tromi číslami, ale o to kvalitatívne
v programe aj výberovo zaujímavými.
Michaela Dutková, z triedy klavíra p.uč.
Dušany Adamcovej, Jakub Gablovský, z
triedy p. uč. Mgr. Pavla Michaličku, spolu
so speváčkami Monikou Gablovskou a
Eliškou Petrušovou a Monika Holičová v
speve, z triedy p. uč. PaedDr. Boženy Vojtkovej, podali výborné výkony. Hoci malá
sála, ale o to vrúcnejší potlesk získali žiaci
speváckeho zboru p. uč. B. Vojtkovej po
svojom speváckom pásme aj na otvorení
stretnutia Jednoty dôchodcov Slovenska
v KD 21. mája. Okrem Dňa otvorených
dverí pre deti z MŠ /28. mája/ a predstavenia sa absolventov všetkých odborov /5.
júna/ čakajú našich žiakov tak ako v iných školách postupové skúšky do vyšších
ročníkov, záverečné skúšky a iné prezentácie svojich činností interného charakteru. Prijímacie skúšky /30. mája a 7. júna/
uzatvoria stavy žiakov pre budúci školský
rok. Tí, ktorí odôvodnene nestihnú tieto termíny, môžu sa prísť prihlásiť individuálne do 25. júna 2012.
Jana Kazičková

Čo sa dialo
v Centre voľného času

22. apríl – Deň Zeme
...je sviatkom našej Zeme, planéty, ktorá ako jediná zo všetkých planét slnečnej
sústavy umožňuje existenciu života ľudí,
živočíchov a rastlín.
Dáva nám vzduch, ktorý dýchame,
vodu, ktorú pijeme, potravu, bez ktorej by
sme nevedeli žiť, priestor, v ktorom žijeme
a veľa ďalšieho.
I my v Centre voľného času sme sa rozhodli pomôcť, a tak 30. apríla 2012 sme
sa vybrali so žiakmi IX.A a IX.B vyčistiť
a odstrániť odpadky popri ceste a v areáli
Bradla.
Keď sme svoju úlohu splnili, našli sme si
čas i na posedenie pri táboráku pri chate
na Bradle, kde sme si pochutili na špekačkách.
Spokojní, že sme urobili dobrý skutok,
sme sa vrátili domov.
Brezovské atletické hry – 2.5.2012
I naše Centrum voľného času bolo prizvané na spoluprácu pri Brezovských at-
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letických hrách, kde okrem našich žiakov
Základnej školy v Brezovej pod Bradlom
súťažili žiaci z: Bojničiek, Myjavy, Čachtíc,
Nového Mesta nad Váhom, Holíča
Počasie hrám prialo, ba bolo až príliš
horúce.
Žiaci súťažili v bežeckých disciplínach,
v skoku do výšky, skoku do diaľky a vo
vrhu guľou.
Rozdelení boli do kategórií mladších
a starších žiakov.
Víťazi jednotlivých kategórii a disciplín
boli za svoj výkon odmenení medailou
a diplomom.
Hry boli veľmi dobre pripravené. Domácich pretekárov prišli podporiť žiaci
našej ZŠ, ale i I. materskej školy, rodičia
či starí rodičia.
Tvorivé dielne ku Dňu matiek –
10.5.2012
Blížil sa Deň matiek a my sme sa rozhodli pozvať do nášho Centra voľného
času deti zo Školského klubu pri Základnej škole v Brezovej pod Bradlom, aby si
prišli vyrobiť darček pre svoje mamičky.
Dňa 10. mája 2012 sa zišlo v CVČ asi 40
detí. Mladšie detičky vystrihovali a zdobili papierové srdiečka, staršie zdobili čajové
sviečky.
Po necelých dvoch hodinách odchádzal
každý z Centra voľného času s vlastnoručne vyrobeným darčekom, ktorý v nedeľu
13. mája 2012 s láskou podaroval svojej
mamičke.
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Dátum

názov tábora

zameranie tábora

9.7. - 13.7.2012 Mladí cestovatelia

každý deň prejdeme
spolu jeden svetadiel

16.7. –20.7.2012 Sedemmíľové čižmy

putovanie rozprávkovou krajinou

6.8. – 10.8.2012

Šikulkovia

tvorivosť

13.8. – 17.8.2012

Zvedavčekovia

pátranie po veciach
všedných i nevšedných

20.8. – 24.8.2012 Olympijský tábor aj u nás je Olympiáda

Zuzana Hrajnohová

1. ročník šachového
turnaja žiakov

Dňa 23. mája 2012 bolo v Centre voľného času rušno už od rána. Veď sa tu
zišlo 34 detí, nadšencov kráľovskej hry
– šachu. Práve na tento deň sme zorganizovali 1. ročník šachového turnaja žiakov
Základnej školy v Brezovej pod Bradlom
za spolupráci s vedúcim šachového krúžku Tomášom Peričkom, ktorý bol zároveň
hlavným rozhodcom.

CVČ pripravuje:
jún 2012:
„Na bicykli bezpečne“ - dopravná súťaž, poznávanie značiek, beseda s policajtom...

Do pozornosti rodičom
Letné denné mestské tábory 2012
Počet miest v jednotlivých turnusoch je
obmedzený, preto je nutné, ak máte o tábor záujem, prihlásiť Vaše dieťaťa najneskôr do 30. júna 2012.
Bližšie informácie o pripravovaných táboroch a záväznú prihlášku si môžete vyzdvihnúť osobne v Centre voľného času,
Nám. 7. apríla 409/20, prípadne Vám ju na
požiadanie zašleme mailom: cvc@brezova.
sk, alebo si ju nájdete i na našej webovej
stránke: www.cvcbrezova.edupage.org

Súťažiaci si počas dopoludnia v CVČ
overili taktické, strategické a plánovacie
schopnosti a tiež pozornosť a vnímavosť.
Na všetko okrem hlavného rozhodcu dozerali i ďalší rozhodcovia a to: Pavol Perička a Jakub Gavlas.
Najmladším účastníkom turnaja bol
Evan Hendricken z I. materskej školy
v Brezovej pod Bradlom.
Po siedmich kolách, ktoré hráči absolvovali, boli výsledky nasledovné :
• kategória 1. - 2. ročník
1. miesto – Pavol Závodný – 2.B
2. miesto – Kristián Sabota – 2.B
3. miesto – Jakub Jobb – 2.B
• kategória 3. - 4. ročník – dievčatá
1.miesto – Adelka Bekečová – 3.B
2. miesto – Natália Zelenáková - 3.A
• kategória 3. - 4. ročník – chlapci
1. miesto – Michal Duga – 3.A
2. miesto – René Kobliška – 4.A
3. miesto – Matej Matúšek – 3.B
• kategória 5.-9. ročník – dievčatá :
1. miesto – Adriána Hološková
2. miesto – Erika Šarudiová
3. miesto – Valéria Pekníková
• kategória 5.-9. ročník – chlapci :
1. miesto – Denis Nosko
2. miesto – Miroslav Matula
3. miesto – Timotej Šimo

Víťazi boli odmenení sladkou odmenou
a diplomom. Už dnes sa tešíme na 2. ročník šachového turnaja, ktorý zorganizujeme v novom školskom roku 2012/2013.
Zuzana Hrajnohová

MESTSKÁ KNIŽNICA

Nové knihy v knižnici

BICKMOROVÁ, Barbara: Lietajúca lekárka. Z angl. orig. prel. J. Kot. Bratislava,
Slovenský spisovateľ 2012. 488 s.
Autorkino najpôsobivejšie dielo vychádzajúce zo skutočného príbehu, presvedčivo zobrazená drsná tvár austrálskeho
vnútrozemia.
FILAN, Boris: Raba Suli. Bratislava III.
Bratislava, Slovart 2011. 294 s.
Je to záverečný diel Filanovej bratislavskej trilógie. Cez Raba Suli, legendárnu
hru prešporských chalanov, sa Filan vracia
na Poľnú ulicu, do klubov...
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Nikdy.
1. vyd. Bratislava, Ikar 2012. 244 s.
Kniha je popretkávaná láskou, vierou
v samu seba, priateľstvom, je v nej všetko,
čo napĺňa náš život.
SILVA, Daniel: Zradca. Z angl. orig.
prel. A. Redlingerová. Bratislava, Slovenský spisovateľ 2010. 317 s.
Autor nám ponúka vzrušujúci príbeh
o krvavej pomste a vysokej špionáži, zasahujúci do medzinárodných finančných
a politických kruhov.
Alžbeta Fedorová

Oznam
Z dôvodu revízie knižničného fondu bude Mestská knižnica Brezová
pod Bradlom v čase od 18. júna 2012
do 6. júla 2012 zatvorená.

MESTSKÝ HASIČSKÝ ZBOR

Hasiči cvičili

Po zimnom období, keď sa členovia
Mestského hasičského zboru Brezová
pod Bradlom pravidelne každý piatok
zúčastňovali odborného školenia, nastal čas preverovania ich vedomostí. Z
tohto dôvodu bolo dňa 23. marca 2012
vykonané námetové cvičenie na kábelový kanál v priemyselnom areáli vo firme Energoblok. Tu si prakticky vyskúšali orientáciu v neznámom prostredí a
hasenie pomocou peny. Ďalšie cvičenie
sme realizovali 20. apríla 2012 v objekte Chaty na Bradle, kde sme si vyskúšali
hasenie pri nedostatku vody a so sťaženým prístupom k objektu. Dňa 27. apríla
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sme vykonali cvičenie na objekt Kotolne
S – 3 na Piešťanskej ulici. V tejto novo
zrekonštruovanej kotolni sa nachádzajú
dva kotle na zemný plyn a dva kotle na
spaľovanie drevenej štiepky. Za objektom sa nachádza sklad drevoštiepky, odkiaľ sa mechanicky preváža do vnútorných zásobníkov. Vonkajší a vnútorný
sklad štiepky sú najrizikovejšie miesta z
hľadiska vzniku požiaru. Z tohto dôvodu bolo naše cvičenie zamerané na tieto
kritické miesta. Takisto sme si prakticky
vyskúšali dopĺňanie cisternového vozidla z podzemného hydrantu, ktorý sa
nachádza v blízkosti objektu. Tiež sme
si overili, kde sa nachádzajú hlavný vypínač elektrickej energie a hlavný uzáver
plynu. Je smutné, že k požiaru v týchto
priestoroch v marci tohto roku príslušníci MP nezavolali našich členov MHZ, ale
radšej zavolali hasičov z Myjavy. Okrem
námetových cvičení sa členovia MHZ
prakticky oboznamujú aj s obsluhou a
vybavením jednotlivých zásahových vozidiel. Vykonávaním odbornej prípravy
mladých členov MHZ vzniká predpoklad,že aj v budúcnosti budú dobrovoľní
členovia pripravení chrániť majetok našich spoluobčanov pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami.
Na záver treba pripomenúť, že aj keď
nie je na hasičskej stanici vykonávaná nepretržitá služba, vždy sa dovoláte
hasičom na telefónne číslo 034/62 42
222, ktoré je presmerované na mobilný
telefón hasiča, ktorý zabezpečí výjazd
zásahovej techniky k požiaru alebo inej
mimoriadnej udalosti.
Dušan Michalička

ŠPORT

Milí športovci, žiaci,
študenti a rodičia,

pozývame Vás v sobotu 30. júna 2012
v 1. deň prázdnin na ihrisko ŠVS Bradlan
Brezová pod Bradlom, kde o 10.00 hod. sa
uskutoční turnaj o Pohár riaditeľa SOŠ
M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom
v spolupráci s FK Bradlan Brezová a súčasne
podnikový turnaj COFELY.
Turnaj žiakov – príde 6 družstiev, rok narodenia 2001:
FC Spartak Trnava
GFC Grinava Pezinok
PFK Piešťany
FK Senica
TJ Spartak Myjava
FK Bradlan Brezová pod Bradlom
Turnaja COFELY sa zúčastní tiež 6 družstiev. Účasť potvrdilo aj družstvo Peugeotu,
kde za hráčov nastúpi aj generálny riaditeľ
Peugeotu Ing. Matúš Paľa.
Samozrejme, že nebude chýbať ani družstvo seniorov – Spartak Trnava, p. Jozef
Adamec a spol.
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Minister školstva SR Dušan Čaplovič prijal takisto naše pozvanie.
Pre Vás a Vaše deti sú pripravené rôzne
atrakcie. Vstup na kúpalisko je zdarma.
Veríme, že prídete brezovských žiakov
povzbudiť a strávite s nami celý deň v športovom duchu.
Predpoklad ukončenia turnaja, vyhlásenia víťazov a odovzdávanie cien je o 17.00
hod.
Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa na
Vašu účasť.
Vedenie SOŠ M. R. Štefánika
Brezová pod Bradlom

Vážení športoví priatelia!
Organizátori seriálu Medzinárodných
majstrovtiev SR v zápolení automobilov
do vrchu amatérskych pretekárov za plnej
podpory Mesta Brezová pod Bradlom Vám
pripravujú plnohodnotný športový víkend
30. júna a 1. júla 2012 na ceste smerom na
Mohylu M. R. Štefánika.

Seriál pretekov amatérov vznikol na základe veľkého záujmu širokej motoristickej
verejnosti vyskúšať si svoje jazdecké umenie
na uzavretých bezpečných tratiach a samozrejme zdokonaliť sa aj v ovládaní čoraz
výkonnejších a rýchlejších motorových vozidiel.
Preto pod gesciou Ministerstva školstva
SR bol vyhlásený v roku 2005 prvý ročník
seriálu Tatry Donau Cup, ktorého hlavným
mottom bolo a dnes stále je:
- podporiť myšlienku „šport pre všetkých
a športom proti drogám“;
- podporiť zvýšenie bezpečnosti cestnej
premávky;
- podporiť zmysluplné využitie voľného
času najmä u mládeže;
- podporiť rozvoj motoristického športu
na Slovensku;
- podporiť rozvoj talentov – budúcich automobilových reprezentantov SR.
Seriál Tatry Donau Cup sa v tomto roku
skladá z niekoľkých súťažných zápolení,
kde začiatok sezóny sme otvorili na Slovakringu. V poradí ďalšia súťaž s plným
pochopením mestských orgánov Brezová
pod Bradlom bude prebiehať vo Vašom regióne krásnom historickom meste Brezová
pod Bradlom a organizátori vytýčili krásnu
a náročnú trať na ceste smerom na Mohylu M. R. Štefánika.
Pretekať sa bude so sériovými vozidlami,
s vozidlami upravenými, ale i s vozidlami na

dieselový pohon a na záver atraktívna kategória vozidiel historických s očakávaným
počtom približne 65 až 70 pretekárov.
V jednotlivých triedach sa Vám predstavia pretekári zo Slovenska, ČR, Maďarska,
Poľska, pozvaní sú aj súťažiaci z Rakúska.
Automobilová technika súťažiacich je veľmi zaujímavá a prezentovať sa bude napríklad na VW Golf GTI, Renault 5 GT Turbo,
Seat Ibiza 1,9 TDi, Renault Tvingo RS-Cup,
Ford Escort RS Cosworth, Mitsubishi Lancer EVO 8, Honda CR-XS VT-Racing, Citroen Saxo 1,6 VTS a v historikoch sa budú
suťažiaci prezentovať na vozidlách Škoda
105,120,130 RS, BMW 320, Formula Opel
Lotus, Národná folrmula Škoda, VW Shiroco a FIAT 128 sport Coupé a zastúpené
budú aj ďalšie zaujímavé značky.
Výnimočnosť podujatia spočíva v základnej myšlienke tejto súťaže a to, že je možné
poskytnúť aktívne športové vyžitie širokej
motoristickej verejnosti hlavne mladým vodičom počas nášho zápolenia.
Organizátori vyslovujú presvedčenie,
že tí, ktorí prijmú naše pozvanie a prídu
sa pozrieť na toto motoristické podujatie,
budú určite spokojní s predvedenými výkonmi a odnesú si domov nevšedný športový zážitok.
Prezentačné tréningové jazdy sa budú
konať v sobotu aj v nedeľu vždy od 9.00 hod.
do 12.00 hod.
A kvalifikačné súťažné jazdy sa budú konať po obidva dni od 13.00 hod. do 16.30
hod.
Počas tohto podujatia je možné navštíviť
depo súťažných vozidiel a zoznámiť sa so
zaujímavými osobnosťami nášho motoristického športu súčasnosti, ale i minulé legendy.
Za organizačný štáb Pavel Gallo

INZERCIA

•

JK Betty Bukovec
ponúka jazdenie na koňoch
vychádzky do prírody
ustajnenie koní
letné tábory
Kontakt: 0905 892830
suelin@myjavanetportal.sk
•
Lacno predám rôzny stavebný materiál, 4 hr. pletivo, elektromotory, hobľovačku, lis na ovocie ako i starší nábytok
a iné veci.
Tel. 0908 157 988.
•
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Oznam

NÁZORY OBČANOV

Bez komentára
Občania, ktorých zaujímajú výdaje mesta,
nasledujúce údaje zrejme uvítajú.
Finančné položky za spracovanie projektov
zadaných mestom a nezrealizovaných za roky
2003-2011 po jednotlivých rokoch. Skratka
PD – projektová dokumentácia.
Názov projektu

Rok obstar.

PD IBV II.

2003

PD PD kanalizácia regiónu 2003, 2004

Obstarávacia
cena PD v EUR
4 369 EUR
1 392 EUR

PD Zariad. opatrovateľ.
služby II. etapa

2005

4 864 EUR

PD projekt ZŠ Dolné lúky:

2004

23 304 EUR

2007

39 988 EUR

2008

2 278 EUR

2009

5 196 EUR

PD rekonštruk. Nár. domu
Štefánikovho

2005

16 590 EUR

PD areál Bradlo

2007

1 493 EUR

PD rekonštrukcia chaty
Bradlo

2007 - 2009

7 387 EUR

PD revitalizácia ul. Pod
Vŕškami

2008

1 896 EUR

PD revitalizácia Hurbanovej
2007, 2008 14 141 EUR
ulice
2011

5 208 EUR

PD kruhový objazd Garbiarska

2008

434 EUR

PD rekonštrukcia zdravotného strediska

2009

5 890 EUR

PD revitalizácia zelene

2009

5 926 EUR

PD rekonštrukcia cesty
a chodníka Myjavská a Bukovská cesta

2010

1 154 EUR

PD chodníky a priechody
pre PT (Táborský)

2010

1 999 EUR

PD penzión

2010

22 300 EUR

Podľa vyjadrenia primátorky mesta:
Rekonštrukcia Husovho parku by sa
mala realizovať v najbližšom období. PD za
3 213 EUR.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia (projekt je v procese výberu). PD za 2 380 EUR.
Rekonštrukcia objektu Tech. služieb (žiadosť zamietnutá, voči rozhodnutiu bolo podané odvolanie). PD za 1 350 EUR.
Jozef Ďuriš

Redakčná rada vyzýva všetkých prispievateľov, aby všetky príspevky zasielali v elektronickej
podobe na adresu plackova@brezova.sk. Túto
výzvu zdôvodňujeme nesprávne zverejneným
slovom „brancom“ v článku Jozefa Ďuriša v Novinkách č. 3/2012 v článku Kedy budú Novinky
spod Bradla nezávislé, namiesto slova „traumou“.
Je obtiažne aj časovo náročné lúštiť množstvo rukou písaných, často ťažko čitateľných textov.

KALENDÁRIUM
DOHNÁNY, Mikuláš – spisovateľ, historik (pseudonym: Mikuláš z Považia, nar.
28. 11. 1824 v Dolných Dražkovciach, zomrel
2. 6. 1852 v Trnave – 160. výr. úmrtia). Na
Brezovej pôsobil krátko pred povstaním v revolučných rokoch 1848-1849 ako administrátor na miestnej evanjelickej fare. Z tohto
obdobia sa zachoval jediný jeho portrét. Bol
v stálom pracovnom kontakte najmä s J. M.
Hurbanom. Aktívne vystúpil v slovenskom
dobrovoľníckom zbore v rokoch 1848-1849
v hodnosti poručíka. Od roku 1851 bol redaktorom Hurbanových Slovenských pohľadov v Skalici a od roku 1852 v Trnave. Z jeho
vlasteneckých a slovansky rojčivých básní
zaznieva osobná bolesť, nepokoj. Je známy aj
ako prekladateľ, ovládal všetky slovanské jazyky, latinčinu, gréčtinu, maďarčinu, hebrejčinu, angličtinu a nemčinu. Prekladal najmä
zo svetovej poézie- Byrona, Shakespeare, Homéra, Moliéra, Deržavina. Časť jeho tvorby
vyšla knižne až v súčasnosti.
CHVAŠTUĽA, Ján – huslista, hudobný
skladateľ (nar.11. 6. 1902 na Brezovej – 110.
výr. nar., zomrel v Ružomberku, dátum neznámy). Ako študent bratislavského konzervatória prichádzal J. Chvaštula na Brezovú, aby vyučoval miestnych žiakov hru na
husliach. Husliarsky majster Ján Húska mu
uvoľnil svoju dielňu na námestí, kde týždenne učil viac ako 20 žiakov. Na Brezovej vystupoval pri slávnostných príležitostiach, napr.
pri otvorení Národného domu Štefánikovho
28. 10. 1925. Jeho meno je uvedené aj v knihe
Slovenská hudobná tvorba (1945-1954) v zozname skladateľov a hudobných vedcov.
JURÍČEK, Ján – spisovateľ, historik (nar.
29. 1. 1922 na Brezovej, zomrel 1. 6. 1992
v Bratislave – 20. výr. úmrtia). Bližšie informácie o ňom boli uverejnené v Novinkách
spod Bradla č. 1, rok 2012, s. 8.
TVAROŽEK, Pavel Ivan – odbojár, pracovník SNR (nar. 18. 6.1907 na Brezovej –
105. výr. nar., zomrel 31. 12. 1975 na Brezovej). Svoju roduvernosť, silné národné cítenie
prejavil I. P. Tvarožek prácou v slovenskom
akademickom spolku Detvan v Prahe. Tam sa
často stretával s ďalšími vynikajúcimi osobnosťami slovenskej politiky a kultúry (Šrobár,
Novomeský, Okáli a iní) a niekoľkokrát ich
prijal aj T. G. Masaryk. Po návrate z Prahy
pracoval vo Zväze hospodárskych družstiev
v Bratislave (1936-1944). V septembri 1944
odišiel na povstalecké územie do Banskej

Bystrice, priradili ho k zásobovaniu armády.
Od januára 1945 sa zdržiaval v bunkroch pri
Ďumbieri, kde ho zastihol prechod frontu.
Po vojne pracoval na expozitúre v Košiciach
ako zástupca povereníka. Po odchode z Košíc
získal zamestnanie v Obilnej spoločnosti pre
Slovensko, neskôr zastával na Povereníctve
výživy funkciu prednostu odboru. Po februárovom prevrate ho postupne degradovali,
až stratil zamestnanie. Pracoval ako robotník v Giraltovciach, potom na Starej Turej,
Myjave a v Trnave. P. I. Tvarožek sa roku
1939 oženil s Brezovankou Oľgou Halabrínovou, učiteľkou. Po odchode na dôchodok
sa presťahovali opäť na Brezovú. Spoločne
sa venovali cirkevnej práci, za jeho pôsobenia (presbyter, dozorca) sa vykonala obnova
brezovského evanjelického kostola, oltára
a organu. Patril medzi vynikajúce osobnosti
brezovskej histórie, pochovaný je v rodinnej
hrobke Tvarožkovcov na Brezovej.
Alžbeta Fedorová

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 13. 06. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 17.0 6. (2. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie, Deň otcov.
• 18. 06. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
• 20. 06. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 23. 06. (sobota) 8.00 hod. JKgames športová seniorátna olympiáda mládeže v areáli
II. ZŠ Myjava.
• 24. 06. (3. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. prehliadka
spevokolov Myjavského seniorátu v Skalici.
• 27. 06. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 29. 06. (piatok) 18.00 hod. večerné bohoslužby v kostole, sviatok apoštolov Petra
a Pavla.
• 30. 06. (sobota) zborový zájazd do Žiliny
na III. evanjelické dni v Lučenci.
• 01. 07. (4. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie, slávnostné ukončenie
školského roka s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 05. 07. (štvrtok) zborový zájazd, slávnostné spomienkové služby Božie na sviatok vierozvestcov Cyrila a Metoda na hrade
Branč.
• 08. 07. (5. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie, spomienka na 597. výročie upálenia a 90. výročie odhalenia pamätníka majstra Jána Husa v Brezovej.
Každú nedeľu o 10.00 hod. nedeľná besiedka v priestoroch evanjelickej školy (dom
služieb).
Každý piatok o 17.30 hod. stretnutie ev.
mládeže v priestoroch evanjelickej školy
(dom služieb).
Každú sobotu o 18.00 hod. stretnutie dorastu v priestoroch evanjelickej školy (dom
služieb).
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POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 19. apríla 2012 odprevadili na poslednej ceste nášho
milovaného syna, manžela, brata, otca a starého otca Milana
Mižialka. Ďakujeme za množstvo kvetinových darov a prejavy
sústrasti, ktorým ste zmiernili
náš žiaľ. Zvlášť patrí poďakovanie pánovi farárovi a pohrebníctvu Eckert za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a
susedom, ktorí dňa 22. mája 2012 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého manžela, otca, deda, brata Samuela
Kosterca. Úprimne ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pani
farárke a pánovi farárovi Lichancovým, MHZ Brezová pod
Bradlom a pohrebnej službe Eckert.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými
ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
smútiaca manželka a deti s rodinami

Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 4. mája 2012 odprevadili na
poslednej ceste nášho zosnulého Ivana Krutého. Ďakujeme
za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste zmiernili
náš žiaľ. Zvlášť patrí poďakovanie pani Vierke Dobrovodskej
a Zboru pre občianske záležitosti za dôstojnú rozlúčku. Vďaka patrí aj pohrebnej službe Eckert.
smútiaca rodina


SPOMÍNAME
Dňa 15. apríla 2012
uplynul rok od smrti nášho
manžela, otca a starého otca
Ing. Jána Štyriaka. Odišiel,
ale zostal v srdciach tých,
čo ho mali radi.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Dňa 21. mája 2012 uplynul smutný rok, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedko, syn,
brat a švagor Milan Hanzlúvka.
S láskou spomíname.
manželka a dcéry s rodinami


Dňa 17. júna 2012
uplynie smutný rok, čo
nás navždy opustil môj
manžel, otec, svokor,
brat a švagor Pavel Tobiaš. Kto ste ho poznali
a mali radi, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Dňa 19. júna 2012
uplynie 7 rokov od bolestnej smrti nášho
manžela, otca, starého
otca, brata, švagra a kamaráta Miloslava Pagáča. Posledný pozdrav
tu šepkáme do ticha, že
sa raz stretneme je naša
útecha.
Spomína manželka, dcéry a syn s rodinami.


Dňa 30. júna 2012 uplynie 30 rokov od úmrtia Jozefa Gálika a dňa 29. júna 2012 uplynú 4
roky od úmrtia Terézie Gálikovej. Kto ste ich
poznali a mali radi, venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti, vnuci a vnučky.

Dňa 29. júna 2012 si
pripomenieme smutných
12 rokov, čo nás opustil
Jozef Čerešník. S úctou
a láskou na neho spomína manželka, synovia s
rodinami a vnúčatá.


JUBILEUM RODÁKA


Dňa 8. júna 2012 uplynulo 42 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý otec, starý
otec, švagor, strýko a kamarát Ján Závodný. S láskou
a úctou spomínajú dcéra
Anna a Oľga s rodinami

Brezovský rodák, univerzitný profesor PhDr.
Ján Michálek, DrSc., významný slovenský etnograf a kultúrny antropológ, dožil sa 12. marca 2012 osemdesiatin.
Od roku 1956, až do odchodu na dôchodok,
pracoval na Katedre národopisu FFUK v Bratislave. Má za sebou úspešnú pedagogickú činnosť, rozsiahlu bibliografiu a dielo. Vo vedeckej činnosti sa venoval mnohým slovenským
osobnostiam (napr. J. M. Hurbanovi), výskumu
ľudovej prózy (spomienky na zlomové dejinné

udalosti), zostavovaniu monografií (aj Brezová
pod Bradlom 1970, 1998) a ďalším prácam, venovaným rodnému podjavorinsko-podbradlianskemu kraju (história, život a kultúra, povesti,
vysťahovalectvo). Významom svojho diela zasiahol nielen do našej, ale i československej folkloristiky, ba slovenské ľudové umenie uviedol i do
širšieho európskeho kontextu.

Zvlášť chceme zdôrazniť synovský vzťah Jána
Michálka k rodisku, jeho pravidelné návraty a
tematické príspevky do programu brezovských
jubileí. Pri príležitosti 70. výročia premenovania
Brezovej s prídavkom „pod Bradlom“(1998), bol
spolu s ďalšími osobnosťami (Š. Ciran, J. Mikláš,
I. Riečanský, I. Osuský, P. Uhlík), ocenený komunálnym zastupiteľstvom „za mimoriadny prínos
mestu“ a obdarovaný „brezovským perkom“ z
rúk V. Mikulčíkovej. Na sklonku minulého roka
bol doma prítomný na prezentácii knihy Petra Macha Štefánik v našich hlavách a srdciach.
K významnému životnému jubileu mu srdečne
blahoželáme.
-ŠS-

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci máji:
Darina Nemcová, 89 rokov
Anna Janišová, 89 rokov
Juraj Batka, 85 rokov
Anna Kováčiná, 85 rokov
Ján Milčík, 85 rokov
Ján Majerčík, 83 rokov
Anna Škorubová, 83 rokov
Jozef Odler, 81 rokov
Anna Gáliková, 80 rokov
Oľga Kriháková, 75 rokov
Mirko Pešl, 75 rokov
Ing. Ján Kendra, 70 rokov

Narodili sa:
Viktória Nina Kramárová
Anna Londáková
Timea Kocáková

Manželstvo uzavreli:
Miroslav Sabo, Marcela Baranová

Zomreli:
Ivan Krutý, 58 rokov
Jozefa Chrastinová, r. Liščáková, 75 r.
Samuel Kosterec, 60 rokov
Alena Slobodová
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