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XXI. Brezovský jarmok
sa niesol v duchu
750. výročia
prvej písomnej
zmienky o Brezovej

Je 17. augusta 2012, niečo pred 18:00 hod.,
Námestie M. R. Štefánika na Brezovej sa pomaly zapĺňa ľuďmi, ktorí si nechcú nechať
ujsť piatkový zaujímavý program, ktorým sa
neoficiálne otvoril XXI. Brezovský jarmok.
Akosi sme si už zvykli, že Brezovský jarmok
nie je hlavne o schopnostiach obchodníkov
popredať svoje výrobky, ale je príležitosťou
stretnúť sa so svojimi priateľmi a príbuznými
v príjemnej atmosfére. Tú tento rok pripravila
domáca hudobná skupina Flying Fish, Hydrorock - akrobatický rock n´roll z Bratislavy,
žilinská hudobná skupina Aya a Queenmania
– revival Queen.

Sobotňajšiu – tradičnú časť jarmoku oficiálne otvorila primátorka mesta Eva Ušiaková,
ktorá vo svojom príhovore, okrem iného, vyzdvihla 750. výročie prvej písomnej zbierky o
Brezovej, ktorej boli venované kultúrno-spoločenské podujatia jarmoku. Primátorka mesta prijímala v obradnej miestnosti mestského
úradu počas celého dňa poslancov, podnikateľov a významné osobnosti nášho mesta.

Námestie okrem vône cigánskej, burčiaku,
chutných cesteníc... zaliala dobrá nálada v
podaní účinkujúcich: FS Kopaničiar z Myjavy, ĽH Kýčer z Turej Lúky, Slovácky krúžek
z partnerského mesta Stará Břeclav, Marian
Bango, Sláčikové kvarteto Jána Strmenského,
Divadlo Klauniky z Brna, FS Brezová a OZ
Rosenka z Košarísk.
Vyvrcholením programu bol výber z hudobných, tanečných a výtvarných klenotov
Myjavska „Obrázky spod Bradla a Javoriny“
v podaní FS Brezová a OZ Rosenka
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Marian Bango splnil očakávania
prenájom objektu bý valej Z ákladnej školy na Piešťanskej ulici, ktorú
predložil Jaroslav Ciran, vedúci odd.
majetkového, regionálneho rozvoja
a marketingu. Po krátkej rozprave a
čiastočných úpravách podmienok súťaže poslanci schválili v yhlásenie obchodnej verejnej súťaže.

„Všetko“ odštartovala domáca hudobná
skupina Flying Fish

Divadlo Klauniky zapojilo do hry Don
Quijote i „našich hercov“

Aya rozospievala takmer každého

Audiovizuálny program „Obrázky spod
Bradla a Javoriny“, ktorého námet, scenár a
réžiu pripravil Martin Janšto
Návštevníci tohtoročného jarmoku si
mohli pozrieť i pripravené sprievodné akcie:
Kraj slivkových samôt..., Vierkino Brezovské
perko, varenie Brezovských cesteníc, ukážky
Klubu pletenej cipky Brezová a košikára Š.
Osleja, stánky u Kožkárvof - šecko čo si len
viete predstavit, výstavu dobových fotografií
nainštalovanú pred evanjelickým kostolom,
výstup na jeho vežu a výstavu dokumentov a
predmetov súvisiacich s históriou mesta.
Záver kultúrneho programu v podobe diskotéky Dvj Marosha potešil hlavne všetkých
zábavy chtivých občanov.
Veríme, že obdivovatelia histórie a ľudových remesiel, folklóru i modernej hudby,
milovníci jarmočných špecialít a tradičnej
brezovskej kuchyne si opäť prišli na svoje.
Gabriela Plačková

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Zlatý kliniec programu: Peter Paul Pačut,
revival Queen

Piate zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 30. júla 2012 za
účasti 10 poslancov. Z asadnutie bolo
zvolané na základe potreby v yhlásenia obchodnej verejnej súťaže na

Dr uhým bodom rokovania bolo
predloženie v ýsledku obchodnej verejnej súťaže na predaj budov y a pozemku - objekt Nákupného strediska
R agan a predaj obchodnej spoločnosti
„Reštaurácia U Sváka R agana“, s.r.o.
v Brezovej pod Bradlom. Jaroslav Ciran predložil na základe rozhodnutia komisie na v yhodnotenie návrhov
obchodnej verejnej súťaže (OVS) na
predaj budov y a pozemku a predaj
spoločnosti „Reštaurácia U Sváka R agana“, s.r.o. v Brezovej pod Bradlom,
ktor ým bola predĺžená lehota na v yhlásenie v ýsledkov súťaže do 31. júla
2012, z dôvodu prerokovania predloženej ponuky na mestskom zastupiteľstve, v ýsledok OVS. Do OVS zo
dňa 27. apríla 2012 na predaj budov y, pozemku a obchodnej spoločnosti
„Reštaurácia U Sváka R agana“, s.r.o.
bol v stanovenom termíne dor učený
jeden súťažný návrh, a to od spoločnosti LUD O, s. r. o., Tatranská 295,
017 01 Považská Bystrica s navrhovanou v ýškou kúpnej ceny 251 000 €.
Z ámerom spoločnosti LUD O, s.r.o. je
celková rekonštr ukcia objektu s nadväznosťou na revitalizáciu centrálnej
mestskej zóny tak, aby v yhovovala podmienkam mesta Brezová pod
Bradlom, nájomníkom obchodných
priestorov a hlavne oby vateľom mesta so skvalitnením služieb. Revitalizácia objektu bude rozdelená na dve
etapy.
Terézia Malková
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MESTSKÝ ÚRAD
Primátorka mesta prijala vzácnu
návštevu
„Tak ako v živote človeka, podobne
aj v živote štátov či miest je okrúhle
výročie ich vzniku určite príležitosťou

na stretnutie blízkych ľudí, ktorí majú
spoločný záujem, ktorí majú spoločný cieľ svojho snaženia. Tento rok žije
naše mesto v znamení osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky. Pri tejto
príležitosti pripravujeme viacero aktivít, aby sme dôstojne oslávili túto významnú udalosť v živote a dejinách
mesta. Jednou z nich je aj tradičný už
21. brezovský jarmok so svojimi sprievodnými podujatiami, ku ktorým patria
slávnostné služby Božie v evanjelickom
chráme Božom“. Týmito slovami sa primátorka mesta Eva Ušiaková prihovorila
19. augusta 2012 v obradnej miestnosti
mestského úradu vzácnym hosťom, kde
sa konalo slávnostné prijatie zástupcov
evanjelickej cirkvi a. v., dôstojného brata biskupa Západného dištriktu Milana
Krivdu, vznešeného brata seniora Myjavského seniorátu Juraja Šefčíka za prítomnosti pani farárky Lívie Lichancovej,
pána farára Jána Lichanca a poslancov
mestského zastupiteľstva.
Pripomenula históriu a osobnosti politického, spoločenského, kultúrneho
a cirkevného života nášho mesta, ktoré Brezovej vydobyli popredné miesto
v novodobých dejinách Slovenska.
Vo svojom príhovore poďakovala za
veľmi dobrú spoluprácu s evanjelickým
cirkevným zborom, ale aj dobrú spoluprácu s katolíckou i pravoslávnou cirkvou, ktoré pôsobia v našom meste. V minulom roku sa v evanjelickom chráme
Božom konali dve podujatia Noc kostolov a Noc pod Bradlom, na konci roka
to bol spoločný vianočný koncert v Národnom dome Štefánikovom, na ktorom
mali svoje vystúpenia všetky spomínané
cirkvi, v predvečer štedrého dňa spievanie kolied na námestí.
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Mužský cirkevný spevokol každoročne vystupuje v máji na Bradle, kedy si
pripomíname úmrtie generála Milana
Rastislava Štefánika a v septembri pri
príležitosti Dňa ozbrojených síl. Spolupráca mesta s cirkvami bola vždy na veľmi vysokej úrovni, Mesto niekoľkokrát
poskytlo cirkvám i finančné príspevky,
vyhlásilo verejnú zbierku na opravu Národného domu
Štefánikovho a v minulom roku bola
uzavretá zmluva o dlhodobom prenájme
národného
domu, ktorý
mesto v súčasnosti rekonštruuje z vonkajšej strany
a pokračovať
chce aj modernizáciou jeho
interiéru.
Na záver primátorka mesta
vyjadrila presvedčenie, že spolupráca
bude aj naďalej pokračovať a spoločne
budeme chrániť a zveľaďovať dedičstvo
našich predkov, ktoré oni vybudovali
nielen pre seba, ale aj pre ďalšie generácie. Popriala nášmu mestu, aby rástlo do
krásy a našim občanom predovšetkým
zdravie, spokojnosť, aby sme tu všetci
žili ako jedna veľká rodina.
autor

„Brezová – Březová“
sa stretli už po dvadsiaty-krát

Veľké prípravy, bohatý kultúrny
program, ale hlavne súťaže hasičov,
futbalistov, nohejbalistov, volejbalistov
a najnovšie tiež v bowlingu. Tak by sa
dalo charakterizovať každoročné stret-

nutie miest a obcí so spoločným názvom
Brezová - Březová, ktoré sa uskutočnilo v
sobotu 28. júla 2012, jubilejne v Březovej
u Sokolova. Celého stretnutia sa zúčastnilo 8 miest a obcí. Všetko odštartoval
v skorých ranných hodinách spoločný
nástup všetkých zúčastnených výprav.
Svojich zástupcov vyslali: Brezová pod
Bradlom, Březová u K. Varů, Březová u
Hořovic, Březová nad Svitavou, Březová

u Uh. Brodu, Březová u Vítkova, Březová
u Zlína a domáca Březová u Sokolova.
Počasie sa vydarilo a tak všetky pripravené športové turnaje mohli bez problémov prebehnúť.
Napriek tomu, že sa atmosféra niesla
v duchu „nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, všetci športovci sa snažili
reprezentovať „svoje farby“ čo najlepšie. Samotné vyhodnotenie prebehlo vo
veselom duchu a nás teší, že i zástupcovia Brezovej pod Bradlom získali dve
strieborné miesta. Blahoželáme ženám
- hasičkám a mužom - futbalistom, ako
i ostatným účastníkom, ktorí reprezentovali naše mesto.
V popoludňajších hodinách sa zišli
na radnici mesta primátori a starostovia zúčastnených miest a obcí a okrem
iného sa dohodli, že najbližšie stretnutie sa uskutoční v roku 2013 v Březové u
Svitav. Pokračovalo sa bohatým kultúrnym programom, ktorého súčasťou bol
i ohňostroj hudobne prepojený s „Březovskou - Brezovskou hymnou“. Po kultúrnom programe, ktorý skončil v neskorých nočných hodinách, sa účastníci
rozišli s prianím skorého stretnutia.
Gabriela Plačková

Pravidelná úprava pozemkov
Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje obyvateľov mesta na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 3 ods. 1 písm.
b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane
a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení neskorších predpisov, ktoré
ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť
predchádzať výskytu a šíreniu burín z
neudržiavaných pozemkov na susedné
pozemky.
Podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona sa
priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil
svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti
poľnohospodárskeho pozemku. Za priestupok podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona
môže obvodný pozemkový úrad uložiť
pokutu až do výšky 331,93 €.
Ďalej upozorňuje na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu
a zachovanie kvalitatívnych vlastností
a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na
ochranu pred jej poškodením a degradáciou, ktorá vyplýva z § 3 ods. 1 písm. a)
zákona.
Zároveň vás upozorňujeme na VZN č.
3/2009 o vytváraní zdravého životného
prostredia, o ochrane verejného poriadku
a zelene mesta Brezová pod Bradlom, kde
podľa § 8 písm. 4 „Za údržbu a čistotu verejných priestranstiev v bezprostrednom
okolí nehnuteľnosti zodpovedá vždy príslušný majiteľ, správca alebo užívateľ.“
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Z uvedeného dôvodu vás žiadame,
aby ste pravidelne zabezpečovali odstránenie buriny a tráv na vašom pozemku a jeho bezprostrednom okolí, to
znamená, aby ste tieto plochy pravidelne kosili.
Za porozumenie ďakujeme.
Denisa Zuščíková

Prevádzkovanie Nocľahárne

v roku 2012 mestský rozpočet nezaťaží
Bezdomovec – mohli by sme uviesť
niekoľko definícií pomenúvajúcich
človeka, ktorý sa skrýva pod týmto
označením. Jednou z nich je: „Bezdomovec je človek, ktorý nemá domov“.
Bezdomovectvo teda neznamená len
stratu prístrešku – strechy nad hlavou, ale stratu domova v jeho širokom
zmysle. Najčastejšie oblasti, ktorých
sa takýto status človeka dotkne, sú:
- materiálna oblasť - človek nemá strechu
nad hlavou, nemá čo jesť, nemá si čo obliecť,
- sociálna oblasť – človeku sa nabúrajú sociálne vzťahy v rámci rodiny, medzi priateľmi, kolegami,
- pracovná oblasť – človek nemá, príp.
stráca zamestnanie, pre spoločnosť je
nezaujímavý - nič pre ňu neprodukuje,
- kultúrna oblasť – človek sa nezúčastňuje na živote spoločnosti,
- zdravotná oblasť – človek má nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti.

Keď v našom meste pred viac ako
desiatimi rokmi vznikla prvá nocľaháreň zriadená mestom a prevádzkovaná
mestskou políciou (MsP), pre mnohých
sa zdala byť zbytočnou. Celospoločenské
ekonomické a sociálne dôvody spôsobili
aj v našom meste nárast ľudí bez domo-
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va a potreba nocľahárne začala byť stále
viac opodstatnenou.
V súčasnosti MsP v spolupráci s oddelením sociálnym, školstva a kultúry
prevádzkuje Nocľaháreň v priestoroch
bývalej Liney na Hornom rade. V priebehu minulého roku 2011 bol priemerný počet ubytovaných 15,33 osoby/ deň,
celkovo bolo poskytnutých 4151 nocľahov. Bez preháňania môžeme tvrdiť, že
naše mesto nie je zaplnené (tak ako v
okolitých mestách) osobami špinavými,
zapáchajúcimi, pod vplyvom alkoholu,
obťažujúcimi iných občanov a podobne.
Každodenná mravčia práca s touto skupinou ľudí sa ukazuje ako účinná. Samozrejme, že stále sú, i budú jednotlivci, ktorí z akéhokoľvek dôvodu nechcú
prijať ponúknutú pomoc, nechcú zmeniť
svoj život a sami sa rozhodli pre život na
ulici s alkoholom. Zákonné možnosti
ako vplývať na tieto osoby sú však veľmi obmedzené, a preto vety: „Prečo nič
nerobíte?“, „Čo s ním niečo nerobíte?“,
“Treba to vyriešiť okamžite, už včera
bolo neskoro!“ pravdepodobne pramenia z neznalosti problému. Práca s takýmito občanmi je ťažká a časovo náročná.
O to viac nás teší, že občania, ktorí využili ponúknutú pomoc a prijali možnosť
ubytovania v Nocľahárni, sami prispeli v posledných týždňoch k jej údržbe
a skrášleniu. Odpracovali spolu 500 hodín, ktoré za sebou skrývajú nielen toto
číselné vyjadrenie, ale hlavne aktivizáciu
ľudí bez domova, rozvinutie ich potenciálu, posilnenie ich sebaúcty, poskytnutie
možnosti na získavanie a udržiavanie
pracovných návykov. Toto sú naše hlavné ciele a teší nás, že i táto nami organizovaná aktivita ubytovaných občanov
rozhýbala a sami si začali hľadať pracovné príležitosti, aby si postupne vyriešili
svoju nepriaznivú situáciu.
Tým, že sa nám podarilo zaradiť Nocľaháreň do Registra poskytovateľov sociálnych služieb SR, Mesto Brezová pod
Bradlom mohlo požiadať Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny
SR o poskytnutie finančného príspevku na financovanie tejto sociálnej služby. V máji tohto roku
bola ministrom práce, sociálnych
vecí a rodiny Jánom Richterom a
primátorkou mesta Evou Ušiakovou podpísaná zmluva, na základe ktorej boli mestu poskytnuté
prostriedky na financovanie ekonomicky oprávnených nákladov
na prevádzku Nocľahárne. Poskytnuté financie v plnom rozsahu pokryjú náklady na nákup materiálu,
spotrebu energií a vody, rutinnú
a štandardnú údržbu, čo znamená, že
prevádzkovanie Nocľahárne v roku 2012
mestský rozpočet nezaťaží. Čo bude v
roku 2013, nikto z nás nevie. Urobíme
však všetko preto, aby sa financovanie
Nocľahárne realizovalo zo štátneho, nie
mestského rozpočtu.

Stretávame sa na Brezovej s rôznymi
názormi občanov k „podávaniu“ pomocnej ruky ľuďom bez domova, vo väčšine negatívnymi – kritizujú nás za to, že
im pomáhame. Často počúvame: „Keby
peniaze neprepil...“, „Keby bol rozumný
a peniaze by neprehral...“, „Nemal predať byt, nebol by v takej situácii“ a pod.
Našou snahou je prekonať sociálnu izoláciu bezdomovcov, zmeniť postoj verejnosti voči problematike bezdomovectva.
Myslíme si, že každý, kto spadne na dno,
má právo na druhú šancu a tú im dávame. Veríme, že im pomôžeme tak, aby si
dokázali pomôcť sami. A toto sa nám vo
viacerých prípadoch podarilo. Skrýva sa
však za tým veľa, veľa práce a dlhý čas.
Keď však stretnete človeka, ktorý bol na
samom dne, premietnete si jeho nezávideniahodný životný príbeh a zrazu vidíte, ako si spokojne vykračuje, uvedomíte
si, že vaša práca má zmysel. A to nás teší.
Maroš Sadák
Gabriela Plačková

„Objavme prírodné a kultúrne
krásy susedov“
Navštívte webové stránky www.krasybezhranic.eu, ktoré boli vytvorené
ako súčasť projektu „Objevme přírodní
a kulturní krásy sousedů“. Projekt má
slúžiť ako propagácia zaujímavých miest
v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom
a Juhomoravskom kraji. Do projektu je
zapojených celkom, 7 partnerov: Mesto
Brezová pod Bradlom Obec Nová Lhota,
Obec Čachtice, Aktivní Horňácko o.s.,
Mesto Skalica, Město Strážnice a Mesto
Uherské Hradiště. Webové stránky vám
umožnia formou kamerového systému
nahliadnuť napr. na SKI areál v Nové
Lhotě, zámok v Miloticích, Baťův kanál
v Strážnici, areál golfu v Skalici, na kaplnku sv. Rocha v Uherskom Hradišti
s
panoramatickým
pohľadom
na
mesto, ale i na naše námestie a Mohylu
M. R. Štefánika.
Marian Gavlas

ŠKOLSTVO

Milé deti, žiaci, študenti,
pedagogickí i nepedagogickí
zamestnanci,
je pred Vami nový školský rok
2012/2013. Želáme Vám, aby bol plný
úspechov, zdravia, radosti, vzájomnej
úcty a tolerancie.
Mesto Brezová pod Bradlom
Rodičia sa môžu v priebehu celého roku
kontaktovať so školou svojho dieťaťa, a to
na adresách:
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•
Základná škola
Dolné lúky 357/ 1
Brezová pod Bradlom
riaditeľka: Mgr. Ivica Gavlasová
č. t.: 034/ 6242144
e-mail: riaditel@zsbrezova.edu.sk
•
Materská škola I.
Budovateľská ul. 348/ 11
Brezová pod Bradlom
riaditeľka: Anna Hajdučková
č. t.: 034/ 6242120
e-mail: 1. materska@brezova.sk
•
Materská škola III.
Sídlisko D. Jurkoviča 426/ 2
Brezová pod Bradlom
riaditeľka: Viera Dobrovodská
č. t.: 034/ 6242167
e-mail: 3. materska@brezova.sk
•
Základná umelecká škola
Horný rad 566/ 89
Brezová pod Bradlom
riaditeľka: Mgr. Jana Kazičková
č. t.: 034/ 6242485
e-mail: zus.brezova@zoznam.sk
•
Centrum voľného času
Nám. 7. apríla 409/20
Brezová pod Bradlom
riaditeľka: Mgr. Edita Klandúchová
č. t.: 0948 654 111
e-mail: cvc@brezova.sk
•
Stredná odborná škola M. R. Štefánika
Cesta SNP 244/1
Brezová pod Bradlom
riaditeľka: Mgr. Marta Stančíková
č. t.: 034/62 42 360
e-mail: posta@zssmrs.edu.sk
•

Neviete čo s voľným časom?
Centrum voľného času vám ponúka
jeho zmysluplné využitie.
Na školský rok 2012/2013
máme pre vás pripravené tieto krúžky:
•
Pre materské školy:
Hello – Angličtina hrou – výučba angličtiI. MŠ a III. MŠ
ny hravou formou v malých skupinkách
Joga - prirodzeným a hravým spôsobom
vylepšuje držanie tela, zmierňuje úzkosť
a napätie, pomáha zvládať hyperaktivitu
I.MŠ a III.MŠ
a nepozornosť. Rozširuje a posilňuje dýchací systém a podporuje zdravý telesný
vývoj.
Počítačové škôlkárium – mediálny – základy práce na PC, hry,hlavolamy, maľo- III.MŠ
vánky, práca s interaktívnou tabuľou
Futbalová školička – základy tímovej lopI.MŠ a III.MŠ
tovej hry
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•
Pre zkladnú školu:
Aerobic – pre deti so záujmom si zacvičiť
5.–9. roč. ZŠ
a starať sa o svoje telo
Bystré hlavičky – hádanky, vtipy, hlavolamy,
4.–9. roč. ZŠ
kvízy
Cykloturistický – výlety za krásami Brezovej
5.-9. roč. ZŠ
pod Bradlom a okolia na bicykli
Futbalový – zdokonaľovanie futbalových
1.–2. roč. ZŠ
schopností spolu s kondičným trénerom
Herecký – nácvik dramatického prejavu,
1.-9. roč. ZŠ
príprava divadelných predstavení
Chovateľský – priatelia zvierat –základy
starostlivosti o zvieratká, ktoré s nami žijú
1.-9. roč. ZŠ
v spoločnej domácnosti, ukážky a besedy
s cvičiteľmi zvierat, exkurzie za zvieratami
Kreatívna dielnička – netradičné výtvarné
4.-9. roč. ZŠ
techniky
Kúzelnícky – „čáry, máry, fuk...“ – jednodu1.-9. roč. ZŠ
ché triky kúzlenia
Mažoretky – nácvik pochodu a ľahkých ryt1.-4. roč. ZŠ
mických zostáv

svoju činnosť už koncom septembra,
príďte si po prihlášku do 10. 9. 2012!
(Poznámka: Prihlášku si môžete stiahnuť i z našej internetovej stránky). Kto
k nám odovzdá svoj vzdelávací poukaz,
nemusí vypĺňať prihlášku.
Veríme, že vzdialenosť k nám do CVČ
nie je pre vás prekážkou, že si vyberiete
a zabavíte sa spolu s nami, naučíte sa
niečo nové a tvorivé a tiež si oddýchnete.
Samozrejme i v tomto novom školskom roku pripravujeme veľa nových
podujatí, súťaží a zaujímavé témy prímestských táborov.
Ste srdečne vítaní.
Zápis do krúžkov: od 3. 9. 2012
denne od 9,00 -17,00 hod.
Bližšie informácie na tel.č. 0948 654 111
Kontakt: e-mail: cvc@brezova.sk,
Sledujte nás na: www.cvcbrezova.edupage.org
Zuzana Hrajnohová

MESTSKÁ KNIŽNICA

Mladý záchranár – získanie teoretických
1.-9. roč. ZŠ
a praktických základov prvej pomoci

Mestská knižnica

Malá škola šachu – pre milovníkov šachu
a pre všetkých, ktorí sa neboja logicky mys- 1.-9. roč. ZŠ
lieť

svojim čitateľom, že výpožičné hodiny

Domáci šikulkovia – ovládanie ručných
4.-9. roč. ZŠ
a domácich prác

•
Pre rodičov a deti:

Brezová pod Bradlom oznamuje
od septembra sú nasledovné:
Pondelok: 9,00 - 12,00
Utorok: 9,00 - 12,00
Streda: Zatvorené
Štvrtok: 9,00 - 12,00
Piatok: 9,00 - 12,00
Sobota: 9,00 - 11,00

12,30 - 17,00
12,30 - 17,00
12,30 - 16,00
12,30 - 17,00
12,30 - 17,00

Drobček klub – stretávanie rodičov
s deťmi v Materskom centre, zábava,
noví kamaráti

Rodičia, deti
od 0 – do 3
rokov

Rytmus baby – cvičenie pre deti a rodičov v sprievode hudby, rytmu a tanca
formou zábavy

Rodičia, deti
od 1 – do 3
rokov

BREZINA, T.: Klub čarodejníc. Pomoc, čarodejná metla! Z nem. orig. prel. A. Chrenovská. 1. vyd. Bratislava, Fragment 2012. 95 s.
Ďalší príbeh pre deti z edície Chalanom
vstup zakázaný!

Výpočtová technika – word, excel, power point, web, e-mail...

HOFMANNOVÁ, C.: Afrika, moja láska.
Z nem. orig. prel. Z. Guldanová. Bratislava,
Ikar 2012. 188 s.
Voľné pokračovanie trilógie o bielej Masajke. Corinna sa s dcérou po rokoch vydáva na
dobrodružnú cestu do afrického buša.

•
Pre dospelých a seniorov:
PC - strojopis
Stolný tenis – zdokonaľovanie športovej hry
Cvičme v rytme – udržiavanie si kondície v duchu hesla:
„v zdravom tele zdravý duch“

Odkaz rodičom:
Poplatok za dieťa, ktoré navštevuje
krúžok v CVČ je 1,66 eur/mesiac.
CVČ je príjemcom vzdelávacieho poukazu, ktorý vaše dieťa obdrží v škole.
Poukaz odovzdajte u nás v CVČ najneskôr do 21. 9. 2012. Kto odovzdá vzdelávací poukaz, krúžok v CVČ má zdarma.
Odkaz deťom:
Nakoľko väčšina

krúžkov

začína

Nové knihy v knižnici

HÝROVÁ, A.: Pretiahnutý čas. 1. vyd.
Bratislava, Evitapress 2012. 270 s.
Nová evitovka, mladá autorka vás prevedie
svojim životom a odkryje cestu hľadania toho
najpodstatnejšieho – lásky.
JAMBOROVÁ, V.: Som bosorka. Bratislava, Motýľ 2012. 486 s.
Román slovenskej autorky. V Adrianinom
živote sú dvaja muži, dve záhady a jeden sľub,
ktorý bude treba splniť za každú cenu. Aká je
to cena a čo je osudom ryšavej bosorky?
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MESTSKÁ POLÍCIA
Mestská polícia riešila
Mestská polícia v Brezovej pod
Bradlom počas letných prázdnin riešila
206 udalostí/skutočností. V oblasti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke
bolo riešených 31 priestupkov. Na vyhradených parkovacích miestach bez oprávnenia parkovalo svoje vozidlá 9 vodičov,
z toho 5 vodiči parkovali na miestach
vyhradených pre zdravotne postihnutých
občanov, 11 vodiči si zvolili za miesto
parkovania motorových vozidiel trávnaté plochy. Za nerešpektovanie všeobecne
záväzných nariadení mesta bolo riešených 19 priestupkov, z toho bol riešený
1 občan, ktorý porušil zákaz fajčenia na
vybraných verejne prístupných miestach
v meste, riešených bolo aj 9 nezodpovedných držiteľov psov. Priestupky proti
verejnému poriadku boli zistené v 4 prípadoch, riešený bol 1 priestupok proti
majetku. Zistený bol 1 trestný čin, ktorý
bol oznámený Policajnému zboru.
Mestskí policajti v uvedenom období preverovali 13 oznámení o narušení
objektov pripojených na pult centrálnej
ochrany; 3-krát vykonali odchyt túlavých
psov; zistili 6 dlhodobo nepojazdných
vozidiel, ktoré stáli a zaberali miesta na
parkoviskách; zistili 1 nepovolenú skládku odpadu.
Ďalej mestskí policajti v tomto prázdninovom období venovali zvýšenú pozornosť obytným zónam, kde kontrolovali zabezpečenie bytov a vozidiel proti
krádežiam. V jednom prípade mestskí
policajti spolupracovali s príslušník-

mi Hasičského a záchranného zboru pri
ohlásenom požiari. Ďalej bolo preverované jedno oznámenie o nezvestnej osobe,
ktoré sa nakoniec nepotvrdilo, osoba sa
zdržiavala v mieste bydliska, ale z neznámeho dôvodu neotvárala dvere. Z pohľadu mestskej polície hodnotíme letné
prázdniny ako najpokojnejšie za posledné roky.
Pavol Londák
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ŠPORT

Brezofská špacírka

Turistika je najprirodzenejší spôsob
presunu. Dáva nám možnosť všetkými zmyslami vnímať krásy prírody. Pri
chôdzi človek „vypína“ mozog, zabúda
na každodenné stresy, problémy, ponorí sa do ticha a stáva sa súčasťou sveta,
ktorý je plný farieb a vôní. Turistika
možno viac ako iné športy, utužuje telesné i duševné zdravie. Staré pravdivé
príslovie vraví, že : „lekár lieči, príroda
uzdravuje“.

Na Brezovej má turistika dlhodobú históriu. Už naši predkovia chodili pešo do
Viedne, do Pešti, či do Rumunska. S organizovanou turistikou na Brezovej začal v minulom storočí pán učiteľ Ondrej
Senko (pôsobil v Priepasnom i na Brezovej). Veľa turistov vychoval i pán učiteľ
Peter Uhlík. V 80-tych rokoch sa Brezovania začali zúčastňovať stoviek – napr.
Trnavská stovka – pochod z Bratislavy na
Brezovú. Do histórie „stovkárov“ sa určite zapísal pán Milan Hanzlúvka, ktorý
pochod absolvoval 26-krát. V súčasnosti
je na Brezovej veľa priaznivcov turistiky,
ktorí organizovane, či jednotlivo, pravidelne, či sporadicky chodia do okolitých
hôr. Mladí brezovskí turisti (Stanislav
Milčík, Ján Ábel, Pavol Duda) vytvorili
skupinu TUBRKA – turisti brezovských
Karpát. Okolie Brezovej – Malé Karpaty
a Myjavská pahorkatina poskytujú veľký
rôznorodý priestor na turistiku.
Logickým vyvrcholením všetkých turistických aktivít je nultý ročník Brezofskej špacírky, ktorý sa konal 4. augusta
2012 a bol avizovaný aj v turistickom
kalendári Klubu slovenských turistov
na rok 2012. Jej autorom a organizátorom je dlhoročný turista (absolvent
niekoľkých Trnavských stoviek a iných
diaľkových pochodov) pán Ján Sládek.
Špacírka mala 2 trasy – 15 km – Brezová, Bradlo, Košariská, Lopušná, Dvóly,

Brezová a 40 km – Brezová, Bradlo, Široké Bradlo, Dlhý Vršok, Šindeláci, Mosnáci, Pustá Ves, Malá Klenová, Podvýtok, Dobrá Voda, Brezová. Štart oboch
trás bol od 6:00 hod. do 10:00 hod. pred
Mestským úradom na Brezovej. Účasť
prekvapila aj samotného organizátora.
Na špacírku prišlo 129 turistov, z toho
60 z Brezovej, 17 z Myjavy. Na pochode sa zúčastnili i turisti z Jablonice,
Osuského, Modry, Bratislavy, Trnavy,
Malaciek, Košarísk, Dubovej, Handlovej, Michaloviec, Dobšinej a pod. Dlhšiu
40 km trasu prešlo 34 turistov a kratšiu
15 km trasu absolvovalo 95 turistov. Aj
počasie akoby sa dohodlo s organizátorom a bolo
láskavé k turistom. Doobeda zamračené,
okolo
obeda jemný
dáždik, ktorý
osviežil spotených a unavených turistov.
Až
poobede
začalo
páliť
slnko, aby sťažilo účastníkom pochodu
posledné kilometre. Cieľ
oboch trás bol
na
Brezovej
v Reštaurácii
U Sváka Ragana. Hoci sa špacírka nešla „na preteky“, ako prvý 40 km trasu prešiel Jozef
Strečko z Brezovej, s neuveriteľným
časom necelých 6 hodín. Môžeme však
konštatovať, že víťazmi sa stali všetci,
ktorí absolvovali kratšiu či dlhšiu trasu.
Prekonali sami seba a na chvíľu zamenili komfort domova za nádhernú scenériu prírody.
Autor myšlienky Brezofskej špacírky
je určite spokojný s účasťou a priebehom pochodu. V nemalej miere sa zaslúžil o propagáciu brezovského okolia.
Dúfajme, že návštevníci sa sem budú
vracať a Brezová sa stane známejšou nielen vďaka mohyle na Bradle. Do ďalších
ročníkov špacírky želáme organizátorom
i turistom veľa zdaru, aby vždy našli ten
správny smer, vhodnú cestu a úspešne
došli do stanoveného cieľa.
Anna Figurová

KALENDÁRIUM
JA KOBEI, Pavol - e vanjelický farár, spis ovateľ (nar. 9. 1. 1695 v Pr iet rži, zomrel 3. 8. 1752 v Mo d re – 2 6 0 .
v ý r. úmr tia). Po skončení štúdií b ol
P. Ja kob e i u č iteľ om n a My j ave a rek torom n a Bre z ove j. Po roku 1 7 2 1 p ô-
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s obi l a ko k apl án , o d roku 1 7 2 6 a ko
f ar ár v Mo d re. Pat r í m e d z i v ý z n am ných autorov barokovej, náb oženskej
a v ýchov nej literatú r y. Pre cirke vné
školy v ydal v ý k l ad Lut herov ho katechi zmu p o d ľ a Písm a .
KRU T Ý, Štef an – krčmár, náro dove c ( n ar. 1 4 . 8 . 1 8 4 7 na Bre zove j –
165. v ý r. nar., zomrel 28. 3. 1927 na
Brezovej). B ol o duš e v nený náro dný
pr a c ov n í k a š í r ite ľ s l ove ns k ých k n í h
a č a s opis ov. Na Bre z ove j p ôs obi l a ko
mäsiar, ob cho dník, ovo cinár, vinoh r a d n í k a k rč m ár. Ma l v l a s t nú s l o ve nskú k n i ž n i c u, ď a l š ou j e h o k l a d n ou č r tou b ol j e h o v z ť a h k m l á d e ž i
a k vzdelaniu. V jeho hostinci s a
konali zas adnut ia sp ol ku mier nosti
a čit ateľského sp ol ku.
ŠT EFÁ N I K , Ján – uč iteľ, lite r ár ny
histor ik, bibliograf (ps eudony m Ján
Ni k, Ján Br a dl o, Bre zovsk ý a p o d. ,
nar. 23. 2. 1901 na Brezovej, zomrel
18. 8. 1987 v Tu rč ianskych Te plic i a ch – 2 5 . v ý r. ú m r t i a , p o ch ov aný
v Brat islave). Po v y študovaní Učiteľského úst avu v Š oproni a v Mo dre p ô s obi l a ko p e d a gó g n a Bre z ove j
( 1 9 1 9 - 1 9 2 0 ) , p otom u č i l vo Vr útk a ch , Nov ých Z ám ko ch a v Mar t i n e.
V roko ch 1 9 3 0 -1 9 3 5 b ol r i ad iteľom
meštianskej školy v Tis ovc i, p otom
do roku 1939 školským inšp ektorom
v By tči a do roku 1940 v Spišskej No ve j V s i. Z p ol it i ckých d ôvo d ov o d i š i e l a z a č a l pr a c ov ať v Mat i c i s l o ve nskej v Mar t ine. Po vojne až do
roku 1 9 5 4 b ol j e j t aj om n í kom , n e skôr do roku 1962 ve dúcim jej bibliograf ického o db or u. Po o dcho de na
dô cho d ok ost a l žiť v Mar t ine. Po čas
d r u h e j s ve tove j voj ny s a Ján Šte f án i k
a kt ív n e z ap oj i l d o d om á c e h o prot i fašistického o db oja. Význam ný je
jeho pr ínos v publ ikačnej a bibliog r af i cke j č i n n o s t i. R oku 1 9 3 2 v yd a l
Súpis slovenskej literatú r y pre mlád e ž . Bibl i o g r af ický char a kte r m a l a
i nadväzná mate r i álová st ať D vads ať
rokov slovenskej literatúr y pre deti
a m l á d e ž , ktor á v yš l a v Pe d a go g i c kom zb or níku Matice slovenskej
roku 1 9 3 8 . O d p ol ov i c e 5 0 . rokov
s a pl ne zameral na bibliograf ickú
činnosť, st al s a hlav nou os obnosťou slovenskej bibliograf ie. Roku
1 975 v yda l Bibl io g r af iu slove nsk ých
ľud ov ých roz pr ávok , v ktore j p o d čiarkol v ýznam slovenskej ľudovej
literatúr y v náro dnom živote Slovákov. Pr ispie v al aj do mnohých čas opis ov, napr. Slniečko, Úhor, Ku ltúra,
Ž iven a a p o d. Popr i bibl i o g r af i cke j
a v l astnej publ ikačnej práci s a ven ov al aj pre k l a dateľ s t vu. R oku 1945
b ol v yznamenaný Č eskoslove nským
voj n ov ý m k r í ž om 1 9 3 9 , roku 1 9 4 6
R adom SNP a Č e skoslovenskou med ai l ou Z a z á s lu hy.
Alžbeta Fedorová
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NÁZORY OBČANOV

INZERCIA

µ
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory
ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko
redakcie. Svoje názory, postrehy a komentáre posielajte elektronickou poštou na adresu:
mesto@brezova.sk.
Upozorňujeme prispievateľov do tejto rubriky, že redakčná rada sa rozhodla neuverejňovať články neaktuálne a články, ktoré nesúvisia priamo s dianím v našom meste.

Poďakovanie

Kúpim lúku – pasienok, najlepšie
pod lesom. T. č. 0918 573 779.

µ
Navštívte novootvorenú predajňu
lacných odevov RENYA v Dome
služieb na 1. poschodí. Ponúkame
široký sortiment tovaru za dobré
ceny.

µ

Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje firme
TOV, s.r.o. za sponzorský dar - vozík na prepravu vencov a kytíc, ktorý bude využívaný
pri pohrebných obradoch.

Ospravedlnenie
V Novinkách spod Bradla č. 7/ 2012 v článku „Brezovanky na XV. všesokolskom zlete
v Prahe“ bola nesprávne uvedená autorka
článku. Autorkou článku je Anna Figurová,
začo sa jej ospravedlňujeme.

CIRKEVNÉ OZNAMY
•
10.09. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
•
15.09. (sobota) zborový autobusový výlet
do Uhrovca. Bližšie info na farskom úrade
•
16.09. (15. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
•
23.09. (16. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie.
•
24.09. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
•
30.09. (17. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie. 14.00 hod. stretnutie evanjelických žien myjavského seniorátu v Skalici.
•
07. 10. (18. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
•
08.10. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
•
10.10. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
•
Každý piatok o 17.30 spoločenstvo evanjelickej mládeže, každá sobota o 18.00 stretnutie dorastu, každá nedeľa o 10.00 detská besiedka – všetko v priestoroch bývalej ev. školy
(Dom služieb).

µ

Vážení občania,
rada by som sa s Vami podelila o informácie ohľadom staro-novej metódy
– Hypnotický stav.
Hypnotický stav je stav zúženého
vedomia. Počas tohto stavu sa môžu
do podvedomia vložiť formulky, ktoré
človek môže v ďalšom reálnom živote
využiť: napr.: ISTOTA, ODVAHA a SEBADÔVERA V KAŽDEJ SITUÁCII...
Alebo CÍTIM SA BYŤ SÝTA, JEDLO
MI JE ÚPLNE ĽAHOSTAJNÉ... Alebo
MÁM RADOSŤ Z NOVÝCH POZNATKOV, KTORÉ ZÍSKAM PRI UČENÍ...,
PRETO SA MI DOBRE UČÍ NA SKÚŠKU a podobne.
Ak chcete vyskúšať túto tradičnú formu sugescie, nemusíte sa obávať vedľajších účinkov. Samozrejme nie je vhodná
pre každého. Každý má iný potenciál –
hypnabilitu. Je vhodné absolvovať 4 – 5
sedení v týždňových intervaloch, aby sa
dostavil efekt. Takže neváhajte a skúste
relaxovať po novom...
Slávka Lenerová, psychiater

strana č. 8

Novinky spod Bradla 8 / 2012

POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s
našou drahou Alžbetou Rakickou, zosnulou
18. júla 2012 vo veku nedožitých 95 rokov a
akýmkoľvek spôsobom sa snažili zmierniť
náš žiaľ. Za dôstojný kresťanský obrad ďakujeme pani farárke L. Lichancovej, mužskému
cirkevnému spevokolu, pánovi učiteľovi P.
Uhlíkovi, bývalým členom hudobnej skupiny
TR band J. Lehotskému a V. Vizárovi, ako aj
pohrebnej službe Eckert.
smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa 25.
júla 2012 odprevadili na poslednej ceste našu
mamu, manželku, švagrinú a sestru Danu
Kovácsovú. Zvlášť patrí poďakovanie pani
Vierke Dobrovodskej, speváckemu zboru,
zboru pre občianske záležitosti a pohrebnej
službe Eckert za dôstojnú rozlúčku.

Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 8. augusta 2012 odprevadili na poslednej ceste našu
drahú mamičku, starú mamičku, prastarú
mamičku, krstnú mamičku a kmotru Annu
Halabrínovú. Ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti, ktorými ste zmiernili náš
hlboký žiaľ. Zvlášť patrí poďakovanie pani
farárke Vachulovej z Turej Lúky a pohrebníctvu Eckert za dôstojnú rozlúčku.


ODIŠLA V POŽEHNANOM VEKU
Na mestskom cintoríne sme sa rozlúčili
s pani učiteľkou Alžbetou Rakickou-Kátlovskou, ktorá zomrela 18. júla 2012 v 95.
roku života. Do hrobu bola uložená po
boku manžela, ktorý tragicky zomrel v roku
1944. Ako povedal vo svojom smútočnom
príhovore Mgr. Peter Uhlík, tak „zosnulá
počas 35-ročnej služby v brezovskej škole
bola verejnosťou vnímaná ako žena spoločensky rozhľadená, ako matka hrdinsky sa
vyrovnávajúca s handicapom vdovy, ako
pedagogička nielen kvalifikovaná, hlavne
však úspešná učiteľka nemčiny, ruštiny a
telesnej výchovy. Jej metodika, didaktika i prax telocviku v šesťdesiatych rokoch
minulého storočia zniesli tie najprísnejšie
kritériá intenzifikácie športovej činnosti mládeže. Stála aj pri začiatkoch našich
pokusov o tzv. jazykové triedy. Svojou odbornosťou a usilovnosťou vychovala i svoje
nástupkyne - nemčinárky, dodnes vyučujúce v našej alma mater. Patrí jej preto vďaka
nielen od bývalých kolegov a žiakov, ale aj
od všetkých občanov nášho mesta. Česť jej
pamiatke!“
=R=


Dňa 28. augusta 2012
sme si pripomenuli tretie
výročie úmrtia manžela a syna Pavla Boháča. S láskou spomínajú
manželka, rodičia, bratia,
švagrovské rodiny, krstné
deti, svokra.


SPOMÍNAME
Dňa 27. júla 2012 uplynulo 13 rokov, čo
nás navždy opustil manžel a otec Ján Kopecký. Zároveň sme si dňa 9. augusta 2012 pripomenuli jeho nedožitých 80 rokov.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry s rodinami, 9 vnúčeniec a 6 pravnúčeniec.

Dňa 10. augusta 2012
uplynulo 20 rokov, čo
nás navždy opustila naša
drahá manželka, mama,
stará mama a babka
Emília Hrúzová. Osud
už nikdy nevráti, čo nám
navždy vzal, len jedno
nám stále vracia, spomienky a v srdci žiaľ.
S láskou a úctou spomínajú manžel a dcéry
s rodinami.

Dňa 19. augusta 2012
sme si pripomenuli 5. výročie od smrti
nášho drahého manžela, otca a dedka Jána
Závodného. Kto ste ho
poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry Boženka a Janka s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 22. augusta 2012 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia nášho manžela, brata a švagra Miloslava Michálka.
Dňa 28. augusta 2012 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia našej sestry a švagrinej Zuzany Michálkovej.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im
spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka a súrodenci s rodinami.


Dňa 9. septembra 2012
si pripomenieme 1. výročie úmrtia p. Juraja Ilenčíka. Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Spomína manželka,
dcéry Irena a Anna s rodinami a syn Juraj s rodinou.

Dňa 25. septembra
2012 uplynie 30 rokov od
smrti nášho otca a starého otca p. Samuela Tataru. Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomína dcéra Viera s rodinou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci septembri:
Božena Kopasová, 91 rokov
Božena Valehrachová, 90 rokov
Alžbeta Rechtorisová, 88 rokov
Kristína Slezáková, 86 rokov
Ľudevít Nikodém, 84 rokov
Ľudevít Haščák, 82 rokov
Ing. Miroslav Finda, 80 rokov
Anna Mikulková, 80 rokov
Anna Bumbálová, 75 rokov
Anna Reptová, 75 rokov
Alžbeta Koptáková, 70 rokov
Ivan Súmera, 70 rokov
Anna Mihočková, 70 rokov

Narodili sa:
Dňa 3. septembra
2012 sme si pripomenuli nedožitých 85 rokov Anny Sadákovej.
Zomrela 28. decembra
2011. Zavrela oči, srdce
prestalo biť, odišla navždy, aj keď veľmi chcela
žiť.
S láskou v srdci spomínajú dcéry Vierka a Elenka s rodinami
a celá rodina Sadáková.

Tomáš Konečný
Izabela Bóriková
Samuel Sadloň
Zuzana Reptová
Adela Matyášová

Zomreli:
Anna Halabrínová, r. Mrvová, 89 r.
Mirko Pešl, 75 rokov
Ing. Martin Michálek, 85 rokov
Anna Reptová, r. Havlíková, 88 r.
Alena Slobodová
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