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Brezová pod Bradlom po tretíkrát
na Regiontoure v Brne

Do stánku TSK na veľtrhu Slovakiatour
prišiel aj M.R. Štefánik

Tradičný stredoeurópsky veľtrh Regiontour, najväčšia stredoeurópska
prehliadka cestovného ruchu so zameraním na regióny, ponúka všetko,
čo chcete vedieť o cestovaní. Na tohtoročnom veľtrhu, ktorý sa uskutočnil
na brnenskom výstavisku, nechýbala ani Brezová pod Bradlom. Výstavy
sme sa zúčastnili tradične ako partnerské mesto Pohořelíc. Náš spoločný
stánok spolu s Mikulovskom patril medzi najnavštevovanejšie veľtržné
expozície.
Regiontour, tak ako aj
Slovakiatour, približuje
návštevníkom
možnosti trávenia dovolenky.
Regióny a obce
sa zamerali na
ponuku športových aktivít,
pešej turistiky
s poznávaním
historických
pamiatok a ľudových tradícií
a prezentáciu
cyklotrás. Návštevníkov nepochybne zaujala
i možnosť vidieckej turistiky
a agroturistiky.
Prezentovali sme tu nové
propagačné
materiály. Veľký záujem bol
hlavne o cipku
pani
Michalicovej, ktorá
priamo v stánku predvádzala
svoje umenie.
Prekvapil nás tohtoročný nárast výstavnej plochy a tiež počet návštevníkov, čo je určite pozitívne. Hlavným motívom je samozrejme to, že sa
ľudia chcú stretávať so živými ľuďmi, počuť ich odporúčania a nestačí im
internetová obrazovka.

O týžden neskôr sa konal veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour
v Bratislave. I tu mali návštevníci v stánku TSK s leitmotívom 7 DIVOV
Trenčianskeho samosprávneho kraja (patrí sem i Mohyla gen. M. R. Štefánika), čo obdivovať.
Hlavnými aktérmi boli: slávny rodák z Košarísk - Milan Rastislav Štefánik /v podaní predsedu Klubu vojenskej histórie Tatranci- Miroslava
Bilského/ a predseda
TSK MUDr. Pavol
Sedláček, MPH. Trenčiansky župan v príhovore pripomenul,
že tento rok je na Slovensku Rokom M. R.
Štefánika - pripomíname si 130. výročie
narodenia významného rodáka z Košarísk.
Popri bohatej histórii
kraj nezabúda ani na
budovanie modernej
infraštruktúry
pre
cestovný ruch.
Pre návštevníkov,
pre zástupcov médií, majiteľov cestovných kancelárií, pre
všetkých, ktorí hľadajú peknú prírodu, históriu, kultúru, oddych
a zážitky, boli v stánku
pripravené informácie
o turistických atraktivitách kraja, o produktoch a zariadeniach
CR a významných
podujatiach, ktoré sa
uskutočnia v tomto
roku. Prezentované
boli aj nové propagačné materiály Brezovej
a
Kopaničiarskeho
kraja (pexeso M. R. Štefánika, mapy, letáky a iné).
Veľtrhy cestovného ruchu sú vhodnou príležitosťou nielen na propagáciu, ale aj na získanie zaujímavých nápadov. Tie tohtoročné sa veľmi podarili. Oproti predchádzajúcim boli živšie a nápaditejšie.
RR
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OZNAMY
• Redakčná rada Noviniek spod Bradla oznamuje občanom zmenu termínu uzávierky. Nový
termín uzávierky je do 20. dňa v kalendárnom
mesiaci.
• Od tohto čísla budú Novinky spod Bradla
zverejňované na internetovej stránke mesta iba
v podobe „pdf.“ Internetová podoba noviniek na
stránke www.novinky.brezova.sk nebude do odvolania spravovaná.

• Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje
právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé
zdroje znečisťovania ovzdušia v k.ú. Brezová pod
Bradlom, že sú povinní oznámiť podľa zákona
č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, do 15. februára 2010 na
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy. Za nesplnenie povinnosti v zákone stanovenom termíne
uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu.
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a dopravy

Rozlúčenie s pani Mikulčíkovou v mene Noviniek spod Bradla
S veľkou ľútosťou oznamujeme, že dňa 19. 1. 2010 zomrela naša redaktorka, pani Viera Mikulčíková. Strácame v nej milú kolegyňu, kreatívnu redaktorku, činorodú a všestrannú osobnosť.
Brezovú a jej obyvateľov naozaj veľmi dobre poznala a mala rada, čo bolo cítiť i z jej práce. V
Novinkách sa venovala najmä kultúre a športu. Bola tiež autorkou rubrík Kto je kde, Kto je tu a
Rozhovor, v ktorých predstavovala zaujímavých ľudí spätých s Brezovou.
Pani Vierka Mikulčíková nám všetkým bude veľmi chýbať!
Redakčná rada

• Klub dôchodcov je presťahovaný do priestorov bývalého Denného stacionára a premenovaný na Denné centrum. Priestory bývalého Klubu
dôchodcov budú využívané na výstavy, vernisáže
a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.
• Materské školy, Denné centrum, Slovenský
zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska - základná organizácia
Myjava a sociálne odkázaní občania ďakujú Ing.
Ľubošovi Valáškovi, ktorý rozdelil uvedeným
organizáciám svoju odmenu za výkon zástupcu
primátorky mesta v r. 2009.

Už budeme iba
spomínať,
Vierka ..., ale ver,
že v týchto
spomienkach
nám budeš
inšpiráciou
i vzorom.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Z rokovania šiesteho riadneho MsZ
Šieste riadne zasadnutie MsZ sa uskutočnilo
10. 12. 2009. Rokovanie viedla primátorka mesta
JUDr. Anna Danková. Na rokovaní boli prítomní 10-ti z 13 poslancov MsZ a vedúci oddelení
MsÚ.
MsZ schválilo:
- program rokovania MsZ, zloženie návrhovej
komisie, zapisovateľku a overovateľov zápisnice,
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
na obdobie I. polroka 2010,
- kultúrno-spoločenské podujatia na rok 2010,
- zadanie projektovej dokumentácie stavby s
pracovným názvom Infocentrum na Bradle pod
podmienkou, že bude kladné stanovisko Krajského pamiatkového úradu a doriešený vodný
zdroj,
- v zmysle § 9 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 11,
ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na roky
2010 – 2012 (Rozpočet mesta je samostatný článok),
- prevody nehnuteľností,
- nájmy nehnuteľností,
- VZN č. 6 /2009, ktorým sa vydáva Požiarny
poriadok mesta Brezová pod Bradlom,
- harmonogram zasadnutí a program MsZ na
I. polrok 2010,
- návrh premeny menovitej hodnoty vkladu do
imania a menovitej hodnoty základného imania
obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. so sídlom v Brezovej pod Bradlom, Cesta SNP 245/2.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu hlavného kontrolóra o plnení
uznesení MsZ zo dňa 22. 10. 2009, kontrolu plne-

nia uznesení, ktoré boli v plnení k 22. 10. 2009 a
druhého mimoriadneho MsZ zo dňa 3. 11. 2009,
správu o vykonaní kontroly v zmysle uznes. č.
114/2009,
- informáciu o činnosti mestskej rady za obdobie od 22. 10. 2009 do 10.12. 2009,
- v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom mesta bola predložená informatívna správa o priebežnom plnení rozpočtu k 30. 9. 2009.
Bolo poukázané na plnenie príjmu z podielových
daní, dane z nehnuteľnosti a ich predpokladanú
výšku za rok 2009, predpokladané nízke plnenie
v položke prenájom pozemkov a prenájom nebytových priestorov,
- informáciu o zmene rozpočtu na rok 2009
- zaradenie prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Zaradením prostriedkov zo štátneho rozpočtu
do rozpočtu mesta sa rozpočet príjmov celkom
na rok 2009 zvýšil o 60.324 € na 3.530.900 € a
rozpočet výdavkov celkom na rok 2009 sa tiež
zvýšil o 60.324 € na 3.487.874 €,
- informáciu o zaevidovaných žiadostiach o
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2010,
- návrh investičných akcií na rok 2010 s pripomienkou komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie. Investičné akcie sú rozdelené
podľa priorít a budú financované v rámci možností čerpania rozpočtu z úveru, resp. z fondov
EÚ. Primátorka mesta JUDr. Anna Danková
poďakovala Mgr. Paulíkovi a celému odd. regionálneho rozvoja a marketingu za aktivitu najmä
pri úspešných projektoch Revitalizácia námestia
a Rekonštrukcia hasičskej stanice.
MsZ uložilo:
- hlavnému kontrolórovi preveriť stav kontrol
uvedených v predloženom písomnom materiáli
poslanca Ing. Jána Reptu a o výsledku previerky
informovať MsZ na jeho najbližšom zasadnutí.

MsZ odporučilo:
- po uvoľnení poslaneckého mandátu Ing.
Mirky Matušovičovej, ktorá bola zároveň i predsedníčkou komisie obchodu, služieb, cestovného
ruchu a družobných stykov MsR, odporučila
schváliť predsedu komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a družobných stykov na najbližšom zasadnutí MsZ,
- komisia, v zložení – Ing. Valášková, Ing. Búran, Ing. Sládková, Mgr. Paulík a Ing. Kočajda
(spracovateľ ÚP), sa zaoberala lokalitami, kde by
bola vhodná stavba kostola a odporučila Pravoslávnej cirkevnej obci v Brezovej pod Bradlom na
umiestnenie stavby kostola lokalitu č. 19 v rámci
ÚPN-SÚ mesta Brezová pod Bradlom.

Pomôžme a darujme
šatstvo sociálne
odkázaným občanom
Mesto Brezová pod Bradlom usporiadalo decembri 2009 akciu „Pomôžme a darujme šatstvo
sociálne odkázaným občanom“. V pondelok 14.
decembra občania mesta priniesli do priestorov
bývalého Klubu dôchodcov vrchné ošatenie,
ktoré bolo vhodné na ďalšie nosenie. Nasledovný deň si mohli z veľkého množstva občania
vybrať šatstvo podľa vlastnej potreby. Touto
cestou chceme poďakovať všetkým občanom,
ktorí darovali šatstvo a určitou mierou pomohli
v zložitých životných situáciách našim sociálne
odkázaným občanom. Zároveň ďakujeme pani
Križákovej a pani Pašandovej, ktoré sa aktívne
podieľali na organizovaní tejto akcie.
OSŠK
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CIRKEVNÉ OZNAMY
10.2. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.

25.2. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna večiereň v
Priepasnom.

14.2. (nedeľa predpôstna, Quinquagesima)
10.00 hod. hl. sl. Božie v zborovej sieni.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni. 15.00 hod. prezentácia o misií v Nepále.

28. 2. (2.nedeľa pôstna, Reminiscere) 10.00 hod.
- hl. Sl. Božie v zborovej sieni.

17.2. (streda, začiatok pôstu) 17.00 hod. biblická
hodina v zborovej sieni.

5.3. (piatok) 17.00 hod. Svetový deň modlitieb
v zborovej sieni.

21.2. (1.nedeľa pôstna, Invocavit) 10.00 hod. hl.
sl. Božie v zborovej sieni. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v Priepasnom.

7.3. (3.nedeľa pôstna, Oculi) 10.00 hod. - hl. Sl.
Božie v zborovej sieni.
15.00 hod. spoločenstvo žien a stretnutie starších v zborovej sieni s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej.

22.2. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.

Od 23.2. v období pôstu každý utorok a štvrtok o
17.00 hod. pôstne večierne v zborovej sieni.

Každú nedeľu o 17.00 hod. florbalové stretnutie
dorastu v telocvični na hornej základnej škole.
Každú nedeľu o 10.00 hod. nedeľná besiedka v
budove evanjelickej školy (dom služieb).
Každý piatok o 17.00 hod. stretnutie ev. mládeže v budove evanjelickej školy (dom služieb).

O.z. Charis v spolupráci s Evanjelickým
cirkevným a.v. zborom v Brezovej pod
Bradlom Vás pozývajú na besedu spojenú
s prezentáciou misionárky, ktorá pôsobila
v Nepále. Dňa 12. 2. 2010 o 18.00 hod.
Reštaurácia U Tvarožkov a 14. 2. 2010 o
15.00 hod. zborová sieň Evanjelického
cirkevného a.v. zboru.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v roku 2010
MsÚ Brezová pod Bradlom – oddelenie finančné, správy daní a poplatkov oznamuje občanom mesta Brezová pod Bradlom, že všeobecne záväzné nariadenia, ktorými sa určujú sadzby
miestnych daní a poplatkov č. 6/2008, 7/2008 a
8/2008 sú platné pre rok 2010 bez zmeny. Znenia
uvedených všeobecne záväzných nariadení sú
dostupné na internetovej stránke www.brezova.
sk, v časti dokumenty, na stiahnutie - VZN.
V priebehu roka 2010 budú miestne dane a
miestny poplatok za komunálne odpady (KO) a
drobné stavebné odpady (DSO) vyrubené v príslušnej výške platobnými výmermi rovnako ako
v minulých rokoch. Upozorňujeme majiteľov a
držiteľov psov, ktorí vlastnili psa v predchádzajúcom období, na skutočnosť, že v roku 2010 im
nebude miestna daň za psa vyrubená platobným
výmerom, ale majiteľ resp. držiteľ psa ju je povinný uhradiť do konca januára 2010 vo výške
určenej vo VZN č. 7/2008 pod variabilným
symbolom uvedeným na platobnom výmere na
predchádzajúce roky na číslo bankového účtu
4602539001/5600 (bankovým prevodom alebo
vkladom do pokladne DEXIA banky Slovensko)
alebo v hotovosti v pokladni MsÚ Brezová pod
Bradlom. Všetky zmeny týkajúce sa skutočností

ovplyvňujúcich určenie výšky miestnych daní a
poplatku je potrebné písomne oznamovať MsÚ
Brezová pod Bradlom – oddeleniu finančnému,
správy daní a poplatkov. Formuláre na ohlásenie
zmien sú dostupné na internetovej stránke mesta www.brezova.sk, v časti dokumenty, na stiahnutie - tlačivá a formuláre - oddelenie finančné,
správy daní a poplatkov.
Zároveň upozorňujeme fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorým bola vyrubená miestna daň (daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného
priestranstva) alebo miestny poplatok za KO a
DSO a ktoré neuhradili vyrubenú daň za predchádzajúce obdobia, na povinnosť uhradiť tieto
v čo najskoršom termíne. Platbu je potrebné
realizovať na základe platobných výmerov, ktorými boli miestne dane a miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vyrubené a ktoré boli jednotlivým právnickým
a fyzickým osobám doručené. Platby je možné
uhrádzať bankovým prevodom alebo vkladom
do pokladne Dexia banky Slovensko na číslo
bankového účtu 4602539001/5600 alebo do pokladne MsÚ Brezová pod Bradlom. V prípade
nejasností je možné kontaktovať pracovníčky
MsÚ p. Húškovú – daň za psa, verejné priestran-

stvo, poplatok za KO a DSO (tel. č.: 034/6942228,
e-mail: huskova@brezova.sk, I. poschodie MsÚ
Brezová pod Bradlom, č. dverí 15) alebo Ing.
Nemcovú a p.Mosnáčkovú – daň z nehnuteľnosti
(tel. č.: 034/6942222, e-mail: nemcova@brezova.
sk, mosnackova@brezova.sk, I. poschodie MsÚ
Brezová pod Bradlom, č. dverí 11).
Opätovne upozorňujeme právnické osoby a
fyzické osoby – podnikateľov, ktorým bol zavedený množstvový zber komunálnych odpadov,
na povinnosť uhradiť poplatok za skutočný objem vyprodukovaného odpadu za obdobie od
jeho zavedenia do konca roka 2008. V zmysle §
81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v
znení neskorších predpisov sa pri množstvovom
zbere poplatok nevyrubuje platobným výmerom. Poplatok je potrebné uhradiť na základe
dokladov o skutočne vyprodukovanom objeme
komunálneho odpadu do pokladne MsÚ Brezová pod Bradlom. V roku 2010 bude výška poplatku za množstvový zber fakturovaná rovnako
ako v roku 2009.
Ing. Jana Nosková
vedúca oddelenia finančného,
správy daní a poplatkov

Odpadové hospodárstvo – rozšírenie separovaného zberu v našom meste
Mesto Brezová pod Bradlom dostalo v roku
2009 finančnú podporu z Recyklačného fondu na
základe podania projektu Brezová pod Bradlom
separovaný zber komunálneho odpadu v regióne, rozšírenie a skvalitnenie činnosti zberového dvora – II. etapa. V rámci tohto projektu
mesto zakúpilo odpadové nádoby na jednotlivé
komodity, ktoré sa v meste triedia a zároveň sme
separáciu rozšírili o komoditu kovové obaly.
Na tento účel v bytovej zástavbe slúžia kontajnery s objemom 1100 l oranžovej farby,
ktoré sú označené nálepkou kovové obaly. Sem
patria: plechovky od nápojov, kovové uzávery z
nápojov, konzervy z polotovarov, hliníkový riad,
hliníkové fólie z potravinárskych obalov a nádoby z kozmetických sprejov. Všetky nádoby (najmä plechovky a konzervy) musia byť vypláchnu-

to cestou žiadame obyvateľov mesta, aby kovové
obaly zaniesli a vhadzovali iba do nádob nato
určených.

té, prípadne očistené pred ich umiestnením do
smetnej nádoby. Znečistené obaly a nádoby od
farieb sem nepatria. Zo získaných finančných
prostriedkov bola kapacita zakúpenia nádob na
kovové obaly obmedzená na 7 smetných nádob.
Jedna nádoba sa nachádza na každom sídlisku v
meste. V budúcnosti sa budeme snažiť o zvýšenie počtu týchto nádob v obytných zónach. Tou-

Mesto Brezová pod Bradlom pristúpilo k variante triedenia komodity plasty spolu s obalmi
od nápojov a mlieka, ktoré všetci poznáme pod
názvom tetrapaky. Tieto odpady treba vhadzovať do jednej smetnej nádoby 1100 l označenej
nálepkou plasty. Sem patria: fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše od nealko
nápojov, sirupov, rastlinných olejov, rôzne plastové nádobky, obaly z kozmetických produktov,
obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína (nie tégliky), fólie. Do týchto smetných
nádob nepatria: hrubo znečistené plasty (zemi(Pokračovanie na 4. str.)
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Odpadové hospodárstvo – rozšírenie separovaného zberu v
našom meste
(Dokončenie z 3. str.)
nou, farbami),
viacvrstvové
obaly (napríklad
od kávy, kakaa,
vreckových polievok, pudingov...), podlahové krytiny, guma,
molitan atď. Pre
zvýšenie kapacity
zbernej nádoby
je potrebné pred
umiestnením do
kontajnera fľašu
odzátkovať a pokrčiť.
Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad
vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu,

zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi,
ak ich výsledkom je zmena povahy alebo
zloženia týchto odpadov. Zároveň je podľa
tohto zákona pôvodca odpadu povinný zapojiť sa do systému zberu komunálnych
odpadov v obci a ukladať jeho oddelené
zložky na miesta určené obcou. Je preto
veľmi dôležité, aby sme všetci pristupovali
k separovanému zberu v našom meste zodpovedne a podľa hore uvedených pokynov.
Ako budeme pristupovať k nášmu životnému prostrediu my, tak sa ono bude „správať“ voči nám.
Ing. Denisa Zuščíková
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP
a dopravy
Bohuslav Krippel, riad. TS

Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2010
- rozhodujúce vybrané kapitoly
Rozpočet Mesta Brezová pod Bradlom na rok
2010 bol schválený mestským zastupiteľstvom
dňa 10. 12. 2009 uznesením č. 163/2009 a je v
úplnom znení spolu s komentárom zverejnený na internetovej stránke Mesta Brezová pod
Bradlom www.brezova.sk.
Príjmová časť (v tis. €)
• príjmy spolu ......................................... 2 294
v tom:
bežné príjmy
• daň z príjmov (podielové dane) ............... 1 226
• daň z nehnuteľnosti ...................................... 206
• miestne dane a poplatky .............................. 114
• príjmy z majetkových
účastí a vlastníctva .......................................... 217
• platby za tovary a služby ................................ 13
• správne poplatky a pokuty ............................. 33
• vlastné príjmy
rozpočtových organizácií .................................. 23
• iné bežné príjmy .............................................. 16
• bežné granty a transfery ............................... 543
kapitálové príjmy
• predaj budov ...................................................... 3
• príjmy z finančných operácií ........................... 0
Výdavková časť (v tis. Sk)
• výdavky spolu ....................................... 2 293
v tom:
bežné výdavky
• výdavky verejnej správy ............................... 502
• finančná oblasť ................................................... 5
• mestská polícia ................................................ 99
• hasičský zbor ................................................... 52
• správa a údržba ciest ......................................... 4
• odpadové hospodárstvo ................................. 16
• bývanie a obč. vybavenosť............................... 64
• zdravotné stredisko ......................................... 11
• rekreačné a športové služby ............................. 3
• mestská knižnica ............................................. 33
• vysielacie a vydavateľské služby .................... 19

• kultúra, obrady, príspevky
na kultúru a cirkvám ......................................... 38
• materské školy a školské
jedálne pri MŠ .................................................. 234
• základná škola (vrátane ŠJ a ŠKD) ............. 658
• základná umelecká škola ............................. 156
• centrum voľného času .................................... 15
• sociálna oblasť (KD, ZOS,
stravovanie dôchodcov,
opatrovateľská služba,
sociálna pomoc,
dávky v hmotnej núdzi,
ubytovňa Piešťanská ul.) ................................... 50
• príspevok technickým službám .................. 230
• ostatné bežné výdavky .................................... 57
• kapitálové výdavky ............................................ 0
• finančné operácie
splácanie úverov a leasingu .............................. 47
Ing. Jana Nosková
ved. odd. finančného,
správy daní a poplatkov

Materské školy zapojené
do národného projektu
Materské školy v našom meste obdržali ku
koncu januára v rámci národného projektu financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu stolové počítače s príslušenstvom,
multifunkčné zariadenia, aplikačné softvéry,
elektronické didaktické pomôcky, televízory,
digitálne fotoaparáty a sady didaktických pomôcok, čo významne napomôže utváraniu a
rozvíjaniu digitálnych kompetencií učiteliek a
využívaniu nových metodických postupov a inovačných, aktivizujúcich foriem a metód práce.
OSŠK

Termíny vývozu odpadu
Technickými službami
Mesta Brezová pod Bradlom
Pondelok – bioodpad (počas vegetačného obdobia).
Utorok – KO smetné nádoby od rodinných domov.
Streda – KO smetné nádoby od rodinných domov.
Štvrtok – KO kontajnery od bytových domov.
Piatok – posledný piatok v mesiaci vývoz separovaného odpadu sklo, papier, plasty od rodinných
domov.
Vývoz skla od bytových domov sa uskutočňuje
2-krát do mesiaca podľa potreby.
Termíny vývozu separovaného odpadu Technickými službami Senica
Streda – každý párny týždeň vývoz plastov od
bytových domov.
Štvrtok – každý nepárny týždeň vývoz papiera
od bytových domov.

Demografia obyvateľov
mesta k 31. 12. 2009
Počet obyvateľov:
ženy:
muži:
Počet narodených detí:
dievčatá:
chlapci:
Počet prisťahovaných:
ženy:
muži:
Počet odsťahovaných:
ženy:
muži:
Počet zomretých:
ženy:
muži:
Priemerný vek zomretých:
ženy:
muži:
Počet sobášov:
z toho občianskych:
Počet občianskych pohrebov:
Uvítanie detí na MsÚ:
Najstarší občania:
Helena Schusterová
Božena Vrábliková
Anna Blahová
Margita Papánková
Emília Ciranová
Alžbeta Rakická
Alžbeta Závodná
František Valentovič
Pavol Mozolák
Ján Sivák
Judita Pašmíková
Štefan Ciran
Anna Juríčková

5307
2733
2574
43
21
22
33
19
14
71
34
37
45
23
22
67,7 r.
75,6 r.
59,6 r.
19
10
16
11

102 r.
97 r.
96 r.
95 r.
94 r.
93 r.
93 r.
93 r.
92 r.
92 r.
91 r.
90 r.
90 r.

Alena Slobodová
všeobecná vnútorná správa
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Ďakujeme Matúšovi
Valihorovi za prácu šéfredaktora a Jele Juríčkovej za prácu redaktorky Noviniek spod Bradla,
ktorú zodpovedne vykonávali
do 31. 1. 2010.
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Pozývame Vás na Tradičnú brezovskú zabíjačku
Mesto Brezová pod Bradlom organizuje dňa 13. februára 2010 od 9.00 hod. na
Nám. M. R. Štefánika Tradičnú brezovskú zabíjačku.
Sprievodnými akciami budú karneval pre deti, súťaže i pre dospelých, stánky s občerstvením (možnosť zakúpenia zabíjačkových pochúťok) a ochutnávka.
Mesto pozýva všetkých občanov na stretnutie s priateľmi a teší sa na Vašu účasť.

Tradičné Vianoce
V dňoch 11., 12., 13. decembra 2009 sa konali v našom meste Tradičné Vianoce. V týchto
dňoch sme si mali možnosť vychutnať predvianočnú atmosféru na námestí. Tajomstvo Vianoc
sa zrkadlilo v každom z nás. V očiach hravé iskričky, v dušiach hrejivý pocit. Pripravili sme pre
vás dar, ktorý nebol hmatateľný. DAR v podobe
piesne, koledy, tančeka a vrúcneho slova.

stvenia. Ponuka bola široká. Pod bránou U Tvarožkov si prišli na svoje i prívrženci cimbalovej
muziky. Sobota bola mrazivá, ba až rozprávková.
Vôňa kapustnice sa šírila námestím. V tento deň
sa predstavili Divadelný súbor J. M. Hurbana s
úsmevnými scénkami a DTS I.C.E. viacerými

Celú akciu otvorila primátorka mesta. Predstavili sa nám deti z materských škôl so súborom
básní, piesní, riekaniek, pásmom hier a tancov.
Vianočné koledy a vinše zazneli v podaní DFS
Iskerka ako odkaz od našich predkov o zachovaní tradícií, ktoré svetlom preniesli zo svojich
lampášov na adventný veniec. Živý betlehem a
ovečka podčiarkli túto predsviatočnú chvíľu,
ktorá krásne vyznela i v podaní mužského speváckeho zboru ECAV z Brezovej pod Bradlom
a zmiešaného speváckeho zboru ECAV z Košarísk. I napriek nepriazni počasia to nikomu
neubralo na dobrej nálade. Každý si našiel niečo
pre seba, či už vo forme priania, darčeka, občer-

tanečnými vstupmi. Príjemným prekvapením
bol Martin Slezák, ktorý všetkých zaujal a zároveň pobavil svojím beat boxom a ohňovou šou.
Nedeľa nás prilákala do evanjelického kostola, v
ktorom sa uskutočnil Adventný koncert umeleckého združenia Harmonia Serafica s repertoárom velikánov svetovej
klasiky.
Sobota i nedeľa sa pre
mňa osobne stali krajšími
i pre účasť Vierky Mikulčíkovej, ktorá by si nikdy
nenechala ujsť byť konzumentom príjemného kultúrneho diania spojeného
s príležitosťou stretnúť
človeka.
Poďakovanie
patrí
všetkým ľuďom dobrej
vôle, ktorí sa spolupodieľali na realizácii programu.
Hana Valová,
referentka kultúry

Spomienka na vianočný čas v ZUŠ
Hoci minuloročný čas Vianoc nenávratne
pomaly zapadá do spomienok, rada by som sa
k nemu ešte pár slovami vrátila. Chcela by som
takto oceniť výsledok príprav žiakov a učiteľov
na predvianočných akciách ZUŠ v našom meste.
Výstava s názvom Iskrivé Vianoce pripravila
krásnu atmosféru pre dva koncerty žiakov hudobného a tanečného odboru. V preplnenej sále
na obidvoch koncertoch deti vystúpili s úplne
novým poňatím vianočného času. Na koncerte 15. decembra v dramatickom scenári Hany
Valovej dominovali hlavne tanečníci. Úspech

zožali deti aj dospeláci z triedy spoločenského
tanca, ktorí mali svoju premiéru, a aj deti z triedy moderného tanca v niekoľkých choreografiách. Hudobné zoskupenia, vytvorené pre túto
príležitosť zo žiakov z rôznych tried a netradične
volených nástrojov, opäť zožali úspech. Vianočný sen, tak sa program nazýval, sa teda vydaril
výborne. Veľa prítomných si odnieslo aj krásny
darček v podobe keramického výrobku žiakov z
triedy keramiky. Už o dva dni sa konal koncert
Čas radosti veselosti, ktorý sa niesol v duchu
tradičných Vianoc. Želania a vinše detí z Iskerky
uzatvorili slávnostne ladený program. Vyše 150

vystupujúcich sme potešili malou sladkosťou od
nášho stáleho sponzora, Jednoty COOP Senica,
ktorým týmto dodatočne ďakujeme. Škoda, že
počas otvorenia Vianočných dní na námestí tak
veľmi pršalo. Program aj našich detí by bol krajší,
bohatší a zážitok zo zažíhania adventného venca
celkom iný. Deti si ale počasím náladu pokaziť
nedali. V posledný pracovný deň sa poobede
v našej škole rozliehal hurhaj, hudba, smiech a
povzbudzovanie. Vianočná besiedka sa pre tých,
ktorí prišli, vydarila a deti rozchechtané odchádzali domov užívať si vianočné prázdniny.
JK

Vianočné posedenie ZŠ

Poplatky v Mestskej knižnici

Priam na plesovú
úroveň pozdvihlo a
sviatočne srdcia naladilo tanečné vystúpenie dievčat (plus dvaja
chlapci) zo 7. B v úvode
vianočného posedenia
zamestnancov základnej školy. A bolo sa na
čo pozerať aj nasledujúcu hodinku - tančeky
mladších žiačok, typické
vianočné melódie, vinše, koledy...
(JR)

Brezová pod Bradlom od 1. 1. 2010
Zápisné na 1 kalendárny rok
dospelí:
2€
deti do 15 rokov: 1 €
strata čitateľského preukazu 0,40 €
Upomienky
I. upomienka:
1€
II. upomienka: 1,50 €
III. upomienka: 2 €
MVS (medziknižničná výpožičná služba): 4 €
Kopírovanie: formát A4 - jedna strana 0,10 €
formát A3 - jedna strana 0,20 €
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Smútok za súrodencami
V advente uplynulých Vianoc prišla do Brezovej
správa, že v rozpätí dvoch dní zomreli naši rodáci
Anna Babiaková-Juríčková /1925/ a Eduard Samuel Juríček /1923/. Česť ich pamiatke!
Boli poslední zo štyroch súrodencov Juríčkovcov,
z ktorých tu doma bol najznámejší literát Dr. Ján
Juríček /1922-1992/. Najmladší Stanislav zomrel v
Trenčíne ako prvý. Ich rodičmi boli garbiarsky živnostník Ján Juríček a mama Zuzana, rodená Tvarožková, okrem ďalších, bola sestrou poverníka Tomáša
Tvarožka a architekta Juraja Tvarožka.
Anna Babiaková prežila podstatnú časť života v

Bratislave. Po absolvovaní obchodnej školy tam i
pracovala a zoznámila sa so svojím budúcim manželom Miroslavom, aktívnym účastníkom druhého
odboja. Spolu vychovali tri deti, s ktorými sa radi
vracali do Brezovej, kde v širšej rodine prežívali
mnohé spoločné chvíle. Pani Babiaková zomrela v
Bratislave 18. decembra 2009.
Ing. Eduard Samuel Juríček študoval po vojne v
Bratislave, ale techniku mu z politických dôvodov
nedovolili dokončiť. V jeseni 1948 sa preto rozhodol emigrovať a vysokú školu absolvoval vo Švédsku.
Potom žil v USA a pracoval pre firmu na výrobu

jadrových elektrární. Tam sa spoznal s Annamariou
Campanovou, s ktorou sa oženil a presťahoval do
švajčiarskeho Winterthuru. V tomto meste prežil
ostatok života a narodili sa mu dve deti. Popri svojej profesii sa činil v emigrantských demokratických
spolkoch. Prednášal, písal, publikoval. Cez Martina
Kvetku mal živé kontakty s Radou slobodného Československa v USA. Po roku 1989 navštevoval Brezovú pravidelne. Spolupracoval so Spoločnosťou M.
R. Štefánika a rád sa s turistami prešiel po rodných
horách. Zomrel 20. decembra 2009 vo Winterthure
a pochovaný je v Tessine.
Peter Uhlík

Január v MŠ na Sídl. D. Jurkoviča
13. 1. ... navštívila deti víla Zimuška /I.Filipová/.
Oboznámila ich s charakteristickými znakmi
zimného obdobia. V priebehu rozprávania sa
presvedčila o šikovnosti detí v plnení disciplín,
ktoré si pre ne pripravila. Deti ju na záver potešili básňami a piesňami o zime.
20. 1. ... prišiel medzi deti na besedu ujo poľovník, pán Stanislav Mráz. Pútavým rozprávaním o lesných zvieratkách a starostlivosti o ne
počas celého roka im priblížil dôležitosť svojej profesie. Prostredníctvom obrázkov i videa
poznávali jelene, srnky, medvede, líšky, vlky,
diviaky i muflóny. Ujo poľovník sa deťom po-

ďakoval za pomoc pri zbere gaštanov v jeseni,
ktoré sú pochúťkou v zime pre diviaky a hlavne muflóny.
26. 1. ... sa deti predprimárnej triedy /predškoláci/ zúčastnili na otvorenej hodine v 1. ročníku ZŠ, v triede pani učiteľky Fajnorovej. Ako
rozprávková kráľovná ich zaviedla do zázračnej
krajiny, kde školáci čítajú, píšu, počítajú a riešia
zaujímavé úlohy na interaktívnej tabuli.
28. 1. ...v rámci projektu Poznávame hudobné nástroje sa deti zo strednej vekovej skupiny
oboznámili v ZUŠ s klávesovými nástrojmi.
Hrou na klavíri a motiváciou Veselá a smutná

bábika rozoznávali charakter skladby. Pokúšali
sa ju vyjadriť i pohybovou improvizáciou.
28. 1. ... učiteľky strednej vek. skupiny I. Filipová a H. Konkušová zorganizovali pre deti
a ich rodičov tvorivé dielne. Tentoraz boli na
tému Zima a zimné radovánky. Spoločnými silami vytvorili lepením, strihaním, skladaním a
tvarovaním lyžiara, sánkarku, snehový mrak i
zasnežený stromček, odtláčaním korku vo farbe
zas snehuliačika. Strávili sme tak príjemne jeden
zimný podvečer.
Helena Konkušová,
MŠ Sídl. D. Jurkoviča

Zo života Denného centra Brezová pod Bradlom
December 2009
Klub dôchodcov sa presťahoval do priestorov
bývalého stacionára a dostal nový názov Denné
centrum.
Tradičné vianočné posedenie seniorov sa uskutočnilo už v nových priestoroch za účasti hostí z
MsÚ a predstaviteľov evanjelickej cirkvi a.v. Posedenie sa podarilo zabezpečiť vďaka sponzorským darom od Ing. Ľ. Valáška, COOP Jednota,
MicroStep CDM s.r.o., DEXIA BANKA Slovensko
a.s., Ovocie Zelenina p. Jurovatému, za čo im srdečne ďakujeme.
22. decembra v priestoroch Denného centra
(DC) praskol prívod vody. Pani Oľga Allinová zorganizovala rýchlu záchrannú akciu, za čo jej patrí

veľké poďakovanie. Za pomoc tiež ďakujeme p. A.
Reptovej, M. Reptovej, O. Bôžikovej a I. Strečkovej.
Január 2010
Všetkým členom ZO JDS a DC, ako aj všetkým
občanom Brezovej prajeme „Všetko dobré v novom roku, pevné zdravie v každom kroku, šťastie,
lásku, svornosť a všetkého hojnosť.“
28. 1. 2010 sa uskutočnila výročná schôdza členov ZO JDS a KD:
1. Prítomných privítala a s programom schôdze
oboznámila pani O. Allinová.
2. Správu o činnosti DC za rok 2009 predniesla
pani A. Poláčková.
3. Za ZO JDS predložila hodnotiacu správu pani

A. Mikulinová, zároveň podala návrh s vysvetlením na zvýšenie členského príspevku na rok 2010.
4. O hospodárení a stave pokladne ZO JDS a KD
predložila správu pani Z. Závodná, pokladníčka.
5. Správu o kontrole účtovných dokladov a stave
účtov predložila za RK predsedníčka RK, pani B.
Reptová.
6. Návrh plánu práce na rok 2010 predniesla
pani A. Kubicová.

ZUŠ pripravuje

Ešte sa nájdu dobrí ľudia

Poďakovanie

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Brezová Vás pozývajú do spoločenskej sály školy na výstavu svojich prác od 8. 2. do 2. 3. 2010 s názvom Vláda
snehovej kráľovnej. Vernisáž bude 8. 2. o 14.30
hodine.

Dátum 13. pre niekoho nešťastný deň, ale pre mňa
bol výnimočný a šťastný. Z kapsy mi vypadla peňaženka, čo som nezistila, ani keď som prišla domov.
Asi po pol hodine niekto zazvonil. Pre mňa úplne neznáma slečna v ruke držala moju peňaženku, v ktorej
som mala osobné doklady a peniaze. Je skoro neuveriteľné, že sa našla poctivá nálezkyňa, slečna Zuzanka
Hoštáková z Ul. J. Kráľa. Keďže odmietla odmenu, touto cestou sa jej chcem veľmi pekne poďakovať. Rodičia, ďakujem Vám, že ste vychovali takú dcéru. Môžete
byť na ňu hrdí. Dnes sa už takí ľudia nerodia.
Emília Buchancová

Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na činnosti ZO SZTP Brezová pod Bradlom.
Zvlášť ďakujeme sponzorom, ktorí finančne podporili
našu organizáciu. Menovite sú to: Ing. Ľuboš Valášek,
viceprimátor mesta Brezová pod Bradlom, ktorý už
tretíkrát rozdelil svoj poslanecký plat medzi neziskové organizácie, Mestský úrad Brezová pod Bradlom a
COOP Jednota SD Senica.
Všetkým, ktorí nám pomohli v našej práci, ešte raz
ďakujeme a prajeme v novom roku veľa zdravia, síl,
pohody a úspechov.
Hedviga Kátlovská, predsedníčka ZO SZTP

Koncert profesionálnej klaviristky Mgr. art
Pavly Reiffersovej už 3. marca 2010. Na koncerte
s názvom JARNÉ OSVIEŽENIE nám v spoločenskej sále školy o 16.30 hodine zahrá melódie svetových klasikov. Dúfame, že výstavou detí Rozprávka z rozprávky spríjemníme všetkým prítomným
poslucháčom tento podvečerný koncert. Výstavu
si môžu prezrieť i všetky mamičky, tety a starké,
ktoré srdečne pozývame na oslavu MDŽ 8. marca s
názvom PRVÁ SNEŽIENKA. Kytičku z lásky spoločne pripravia deti z oboch materských škôl, školského klubu ZŠ, hudobného a tanečného odboru
ZUŠ v spolupráci s MKS nášho mesta.
JK

Čo pripravujeme na február?
16. 2. - Vás pozývame na fašiangové posedenie,
prihlásiť sa treba u pani Allinovej.
27. 2. - Na pozvanie KD Hodonín – účasť na plese.
AK, Denné centrum

OZNAMUJEME RODIČOM DETÍ, ŽE V DŇOCH 15. 2. 2010 - 15. 3. 2010 SA USKUTOČNÍ
ZÁPIS DO MATERSKÝCH ŠKÔL PRE ŠKOLSKÝ ROK 2010-2011.
Prihlášky si môžete vyzdvihnúť priamo v budovách MŠ.
Na zápis si treba priniesť občiansky preukaz jedného z rodičov a rodný list dieťaťa.
Číslo telefónu MŠ: Budovateľská ul. – 034/ 624 21 20; Sídl. D. Jurkoviča – 034/ 624 21 67
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KALENDÁRIUM
BZDÚCH, Gustáv – strojný zámočník, garbiar
(nar. 31. 1. 1880 v Budapešti - 130. výr. nar., zomrel
24. 10. 1947 na Brezovej). Bol to veľmi aktívny človek.
Po prvej svetovej vojne a po návrate z Ameriky zriadil
v Baranci garbiarsku dielňu. Vyrábali z nej, ešte podľa starej domácej technológie, futro a získavali vlnu.
Roku 1921 sa stal spoluzakladateľom a spolumajiteľom
firmy Miloš Gavora a spol., no tá v čase svetovej hospodárskej krízy po vyčerpaní financií a po vyhlásení
konkurzu zanikla. G. Bzdúch bol vášnivým zlepšovateľom. Skonštruoval mechanický prístroj na triedenie
drobných mincí. Po druhej svetovej vojne bolo na
Brezovej známe, že rád a zručne opravuje mechanické
pokladnice a počítadlá. Bol silný národovec, patril k
aktívnym členom miestnej Matice slovenskej. Z jeho
osobných záľub treba spomenúť lásku k poľovníctvu.
PAPÁNEK, Samuel – krajanský kultúrny pracovník v USA (nar. 19. 1. 1870 na Brezovej - 140. výr.
nar., zomrel v r. 1956 v St. Petersburgu – USA). Do
Ameriky prišiel roku 1889. Pracoval v Baltimore,
neskôr v spoločnosti Ohio Railroad a na farme v Minesote, nakoniec v jatkách v Chicagu, ktorých sa stal
neskôr majiteľom. V jatkách zamestnal mnoho Brezovanov a neskôr vytvoril Národnú vlnársku spoločnosť.
Angažoval sa aj v národnej – krajanskej komunite. Bol
jedným zo zakladateľov Slovenskej evanjelickej cirkvi
Svätej trojice. Počas prvej svetovej vojny bol činný v
Slovenskej lige, Slovenskom národnom združení, Národnej slovenskej spoločnosti, ktoré pracovali za nezávislosť Československa.
S. Papánek patril medzi významné osobnosti Slovákov v Chicagu, jeho dom bol často miestom stretnutí
dôležitých hostí, napr. Pavla Blahu, gen. M. R. Štefánika, plk. Vladimíra S. Hurbana, dr. Štefana Osuského,
J. Masaryka, jeho sestry Alice a iných hostí, najmä bývalých legionárov z Ruska a Francúzska.

Papánka a Alžbety, rod. Michálkovej. Po štúdiách sociológie na Northwestern University v Evanstone pracovala ako sociálna pracovníčka v Howell Neighbourhood House v Chicagu. Potom učila na základnej
škole v Chicagu a v roku 1923 odišla na jeden a pol
roka na Brezovú k rodine, tu sa zoznámila i s budúcim manželom – diplomatom Jánom Papánkom. Od
svojej mladosti bola činná v mnohých sociálnych, humanitárnych a spoločenských organizáciách, aktívne
vystupovala v československom a svetovom ženskom
hnutí. V prvej polovici 30-tych rokov žila v Prahe, tu
pôsobila v Československej ženskej rade a Československom červenom kríži. Po Mníchove a rozbití republiky prešla s manželom z Pittsburghu do Chicaga,
založila odbočku Amerického červeného kríža a riadila zbierky liekov, potravín a šatstva pre utečencov v
západnej Európe a pre čsl. vojsko v Anglicku a ZSSR.
Po skončení druhej svetovej vojny dostala významné
ocenenie od Eleanor Rooseveltovej , v apríli 1946 sa
zúčastnila na pôde OSN slávnostného Dňa žien, ktoré
svojou prácou prispeli k nastoleniu svetového mieru.
Po februárovom prevrate, zostala s manželom v USA.
Pomáhala mu založiť Americký fond pre utečencov,
spolu si vytýčili za cieľ pomáhať tisícom utečencov
a dlhé roky pracovala v jeho najužšom vedení. Vrcholom aktivít Betky Papánkovej bola pocta, ktorej
sa jej dostalo v roku 1980. Zúčastnila sa ako členka
americkej delegácie – Madridskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Po boku vynikajúcich
amerických diplomatov a medzinárodných právnikov
obhajovala záujmy ľudských práv a demokratického
poriadku na celom svete. Jej prácu viackrát ocenili
americkí prezidenti J. Carter, R. Reagan, G. Bush, B.
Clinton. Po smrti manžela dr. Jána Papánka odovzdala rozsiahlu zbierku jeho diplomatických dokumentov
Newyorskej ľudovej knižnici (NYPL).

Papánková, Betka – predstaviteľka svetového ženského hnutia (nar. 8. 2. 1900 v Chicagu – 110. výr.
nar., zomrela 30. 11. 1995 v Scarsdale – USA). Pochádzala z rodiny brezovských vysťahovalcov, Samuela

POLÁČEK, Štefan Svetozár – bankár (nar. 10. 2.
1910 na Brezovej – 100. výr. nar., zomrel v decembri
1977 v Bratislave, pochovaný na Brezovej). Nastúpil
ako praktikant v bratislavskej Mestskej sporiteľni u
Tomáša Tvarožku a po dvoch rokoch sa stal vedúcim
oddelenia. Počas druhej svetovej vojny bol v sporiteľ-

Prevencia kriminality

Predvianočný halový turnaj

Mestská polícia v rámci prevencie kriminality vykonáva každoročne niekoľko stretnutí
so žiakmi tunajších materských škôl, základnej
školy, ako aj tunajšej strednej školy. Tak tomu
bolo aj v treťom týždni tohoto roka. Vtedy si
priestory mestskej polície prišli pozrieť žiaci tretieho ročníka základnej školy. Stretnutie
malo pracovný názov - Práca mestskej polície. Žiaci boli oboznámení so základnou úlohou mestskej polície a to zabezpečovať verejný
poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane
obyvateľov v meste, ako aj spolupôsobiť s policajným zborom pri ochrane majetku mesta a
majetku občanov. Žiaci boli oboznámení s kamerovým systémom, ktorý pri svojej práci využíva mestská polícia na odhaľovanie priestupkov a trestných činov. Žiakom sa najviac páčilo
to, že si mohli vyskúšať použitie pút a mohli si
posedieť v služobnom motorovom vozidle. V
závere stretnutia dostali malý darček v podobe
cukríkov.

Centrum voľného času v Brezovej pod Bradlom
zorganizovalo dňa 23. decembra 2009 v športovej hale SOŠ M. R. Štefánika predvianočný halový
futbalový turnaj. Do turnaja sa prihlásilo 7 tímov,
ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Skupina A:
Alkoholici, Abstinenti, FC Vánoce, Ultras. Skupina B: RVB, Bacardi, S.P.Š. Hralo sa tempom 2 x
10 min.
Po bojoch v skupinách sa vytvorili dvojice pre
zápasy o 5. miesto, 3.
miesto a o finále.
V zápase o 5. miesto
nastúpili proti sebe
Alkoholici a R.V.B.,
ktorí skončili vo svojich skupinách na 3.
mieste. Z víťazstva sa
napokon zaslúžene tešilo družstvo Alkoholikov, ktoré zdolalo tím
R.V.B. tesne 1 : 0.

ni degradovaný na radového zamestnanca. Aktívne sa
zapojil do domáceho ilegálneho odboja. V roku 1948
sa stal námestníkom riaditeľa sporiteľne. V tomto
roku bol tiež členom prípravnej komisie pre reorganizáciu ľudového peňažníctva, centrálne združeného do
Slovenskej štátnej sporiteľne. Do roku 1968 bol jej riaditeľom, potom ho pre emigráciu jeho syna do Švédska preradili na námestnícku funkciu. Do dôchodku
odišiel v roku 1970. Štefan Poláček pracoval aktívne
aj v mnohých kultúrnych a športových organizáciách,
bol dlhoročným členom a predsedom Klubu slovenských turistov a lyžiarov, vedúcim vodáckeho oddielu
TJ Lokomotíva Bratislava a iných spoločensko-kultúrnych organizácií, bol dlhoročným richtárom krúžku
Brezovanov v Bratislave.
ZÁVODNÝ, Ján – priekopník slovenskej kinematografie (nar. 26. 7. 1890 na Brezovej, zomrel 18.
2. 1980 v Chicagu – 30. výr. úmrtia). Vyučil sa za
stolára v Horných Salibách a za čašníka vo Viedni,
v roku 1908 odišiel so strýkom do USA, kde pracoval ako stolár v dielni na výrobu klavírov a pián. Vo
voľnom čase pracoval ako uvádzač v kine Casimir
v Jefferson Park v Chicagu, ktorého majiteľom sa
stal o desať rokov. V USA sa od začiatku zapojil do
krajanského slovenského života. Podieľal sa na vytvorení Slovenskej divadelnej spoločnosti. Znalosti
z filmovej techniky si osvojil v Chicagu ako samouk. V r. 1920 založil s bratmi Siakeľovcami a S. Tvarožkom americko-slovenskú spoločnosť Tatra Film
Corporation, s ktorou prišiel r. 1921 na Slovensko a
zúčastnil sa na tvorbe prvého hraného slovenského
filmu o Jánošíkovi . Po rozpade filmovej účastinnej
spoločnosti sa stal film Jánošík jeho majetkom a v r.
1970 ho daroval Slovenskému filmovému ústavu v
Bratislave. Film Jánošík mal premiéru v roku 1921
v Grand Bio Universum v Žiline, v Prahe a v Chicagu. Od roku 1981 je tento film súčasťou Zlatého
fondu slovenských filmov. J. Závodný natočil svoj
druhý film na Slovensku r. 1970. Išlo o dvojhodinovú
zvukovú snímku Slovensko dnes, určenú pre amerických krajanov.
Spracovala: A. Fedorová

V zápase o 3. miesto nastúpili proti sebe Ulras a S.P.Š . V tomto zápase na seba narazili tímy,
ktoré preferovali útočný futbal a tak bolo jasné,
že tento zápas nebude o jednom strelenom góle.
Z víťazstva sa po výsledku 2 : 0 tešilo družstvo
S.P.Š., ktoré bolo príjemným prekvapením turnaja. Ani jeden člen tohto tímu totiž ešte nemal
18 rokov.
Finále malo všetko, čo finále má mať. Nasadenie,
šance, góly, divácku podporu.
Proti sebe nastúpili družstvá
Bacardi a Abstinenti. Zápas sa
hral v rýchlom tempe, šance
pribúdali a góly boli čerešničkou na torte tohto výborného
zápasu. Víťazom turnaja sa
stalo po výsledku 3 : 0 družstvo
Bacardi, ktoré tak opätovne
dokázalo svoju silu.
Tomáš Perička,
CVČ Brezová
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9. ročník Regionálneho šachového festivalu detí a mládeže
Centrum voľného času v Brezovej pod
Bradlom zorganizovalo v sobotu 23. januára
2010 v priestoroch SOŠ M. R. Štefánika už 9.
ročník Regionálneho šachového festivalu detí
a mládeže. Cestu na turnaj si našlo 87 nadšencov tejto krásnej hry.
Šachový festival prišla otvoriť pani Ing. Plačková, vedúca oddelenia sociálneho, školstva a
kultúry. Turnaj bol rozdelený na dve kategórie.
V kategórii do 14 rokov si prišlo zmerať svoje sily
celkom 63 detí. Každý šachista v tejto kategórii
odohral 9 partií. Víťazom sa stal Martin Jablonický z Modranky, ktorý dovolil svojim súperom
uhrať len jednu remízu.
Svoje umenie predviedli aj šachisti z CVČ Brezová pod Bradlom. Jurko Ciran uhral 3 body, rovnako 3 body získal aj Paľko Závodný, ktorý bol spolu
s Leonardom Valom na svojom prvom turnaji.

V kategórii do 20 rokov si prišlo zmerať svoje sily 24 hráčov. Hralo sa na sedem kôl. Po
tuhom boji sa víťazom stal Tibor Čajka z ŠK
Osuské. Z detí z CVČ Brezová sa najviac darilo Matúšovi Sadloňovi, ktorý uhral 3 body, 2x
vyhrať sa podarilo Jakubovi Gavlasovi a Martinovi Gálikovi.
Myslím si, že členovia CVČ Brezová pod
Bradlom sa v silnej konkurencii nestratili a ukázali, že ak sa poctivo pracuje na tréningoch, dá
sa hrať s každým.
Tomáš Perička,
CVČ Brezová pod Bradlom

Z dôvodu úsporných opatrení mesto znížilo rozsah strán noviniek. Prosíme prispievateľov do rubrík Spomíname a Poďakovania aby obsah príspevkov orientovali
iba na stručný oznam.

SPOMÍNAME
Dňa 10. 1. 2010 uplynulo 15 rokov, čo nás opustil manžel, otec a starý otec Jozef Buksa.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s
rodinami. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku.
Dňa 29. 1. 2010 uplynuli 4
roky, čo nás opustil manžel,
otec a dedko Július Kopták.
Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu spolu s
nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.
Dňa 30. 1. 2010 uplynulo
prvé smutné výročie, čo nás
vo veku 79 rokov navždy
opustila naša drahá mamička, stará mama, sestra
Alžbeta Tomášiková, rod.
Sadloňová.
Kto v srdci žije, nezomiera.
Dňa 23. 12. 2009 uplynulo 13 rokov od smrti nášho
otca a starého otca Jána Tomášika.
Kto ste ho poznali a mali
radi, venujte mu spolu s
nami tichú spomienku. Synovia Dušan, Jaroslav a dcéra Viera s rodinou.
Dňa 27. 1. 2010 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, starý otec a brat Samuel
Malek.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.
Dňa 13. februára 2010 uplynie 12 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec, starý otec a kamarát
Ján Kriško.
So smútkom v duši naňho spomíname.
Česť jeho pamiatke.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Dňa 16. februára 2010
uplynie 1 rok od smrti
manželky, matky, babky a
prababky Anny Poliakovej,
rod. Priebrachovej.
S láskou a úctou spomínajú na ňu manžel Ján, deti
Anička, Janko a Jarka s rodinami a ostatná pozostalá
rodina a priatelia.
Zostávaš v našich srdciach. Spi sladko večný sen.

December 2009
Jubilanti
František Valentovič, 92 rokov
Ján Sivák, 91 rokov
Mária Šlahorová, 80 rokov
Emília Dugová, 75 rokov
Zuzana Haščáková, 75 rokov
Želmíra Závodná, 75 rokov
Martin Kostelný, 75 rokov
Ivan Adásek, 70 rokov
Jozef Lukačovič, 70 rokov

Narodili sa
Dňa 3. februára 2010
uplynulo 10 rokov od smrti
p. Viery Ivanovej, rod. Noskovej.
Spomína celá rodina.

POĎAKOVANIA
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste našu drahú mamu, starú mamu, babku a sestru Annu Bôžikovú, ktorá nás opustila dňa 19. 12. 2009.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Zvlášť ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pani Evičke
Ušiakovej a ženskému speváckemu zboru.
smútiace deti s rodinami
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli dňa 16. 1. 2010 rozlúčiť a na poslednej ceste odprevadiť
našu drahú mamičku, prababičku, sestru, príbuznú a známu pani Annu Papánkovú, rod. Kostelančíkovú.
Úprimne ďakujeme za dôstojnú rozlúčku a slová útechy
pani farárke Lichancovej a pánovi farárovi Lichancovi.
Ďalšie ďakujeme patrí pohrebnej službe Eckert.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.
syn Dušan s rodinou

Noemi Sidorová
Patrik Boroš
Samuel Kosterec
Andrey Blaho
Lara Blahová
Tereza Rechtorisová

Zomreli
Mária Ondrúšková, r. Krúžková, 63 rokov
Milan Fúsek, 53 rokov

Január 2010
Jubilanti
Emília Králiková, 70 rokov
Ján Batka, 70 rokov
Eduard Gabriž, 70 rokov
Alžbeta Sobinová, 75 rokov
Anna Tallová, 75 rokov
Emília Valková, 75 rokov
Štefan Vašek, 75 rokov
Štefan Zaťko, 80 rokov
Viera Ružanová, 80 rokov

Manželstvo uzavreli
Martin Malek – Zuzana Libichová

Ďakujeme príbuzným a známym, ktorí sa dňa 17. 12.
2009 prišli rozlúčiť a na poslednej ceste vyprevadiť manželku, mamu, starú mamu a sestru Máriu Ondruškovú,
rod. Krúžkovú.
Poďakovanie patrí aj pohrebníctvu Eckert a Mestskému
úradu v Brezovej p. Br.
smútiaca rodina

Zomreli
Anna Nikodemová r. Trgalová, 68 rokov
Viera Mikulčíková r. Varsíková, 56 rokov
Mária Barčáková r. Šmídková, 83 rokov

