11/9/2009 ROÈNÍK XVII

Boli ste na jarmeku?
Úspený a vydarený XVIII. brezofský jarmek
sa zaèal u v piatok 21. 8. 2009, kedy sa postupne umiestòovali na Námestí M. R. tefánika stánky s obèerstvením, remeslami a pre deti
skákacia myk¾avka a trampolína.

hovoreným slovom v podaní Matúa Valihoru.
V sobotu 22. 8. 2009 po oficiálnom otvorení
pani primátorkou pokraèoval jarmok kultúrnym
programom. Neodmyslite¾nou súèasou naich
tradièných jarmokov je vystúpenie Folklórneho
súboru Brezová. Jarmoèný kolorit zvýraznilo divadelné vystúpenie
spolku mladých ochotníkov z Priepasného, krásne slovácke pesnièky zaspievalo 20 muských

Za krásneho a ve¾mi teplého poèasia sa návtevníci zabávali poèas hodinového koncertu
country skupiny DOSTAVNÍK z Bánoviec nad
Bebravou, ktorý bol sprevádzaný country tancami v podaní taneènej skupiny Kentucky z Nivnice (ÈR). Neúnavní, ale ve¾mi príjemní taneèníci dokázali tancova aj ïaliu hodinu poèas
vystúpenia country skupiny COUNTRY TIP.
Na záver hudobného programu vystúpila mladá
hudobná skupina ELECTRIC FLASH z Bratislavy. U zaplnené námestie si vypoèulo známe
piesne zo 60. a 70. rokov.
Ve¾ký divácky úspech mal aj audiovizuálny
program k dejinám Brezovej so sprievodným

hlasov Slováckeho krúku
Koòaré z partnerského mesta Bøeclav. Po
nich zazneli upravené komorné piesne v podaní
enského spevokolu Úsmev z Kolárova.
Aby to bolo rôznorodé, nechýbala ani dychová hudba. Tentoraz z Veselého pri Pieanoch.
Korunu vetkému dalo vystúpenie Bukasového
masívu.
Zaujímavým obohatením tohtoroèného jarmoku bolo zabezpeèenie umeleckého zoskupenia Havrani, ktorí prilákali ¾udí ukákami dobo-

vých zbraní v podaní zbrojnoov v dobových
kostýmoch. Deti zabávali dvaja aovia. Nechýbali rôzne umelecké remeslá. Boli umiestnení na
trávnatej ploche pred Retauráciou u sváka Ragana.
Novinkou jarmoku bol Brezofský dvor, ktorý
bol otvorený pre verejnos v priestoroch za budovou mestského úradu. Návtevníkov privítal
na paneli stvárnený sváko Ragan, hlúèik ¾udí,
ktorý bol permanentne pri výstavných paneloch si prezeral výstavu dobových fotografií
zo starej Brezovej pod názvom Humnami a ulièkami. Dievèatká
ponúkali okrem
uvitého brezovského perka aj
propagaèné materiály (Jarmoèné
právo, Brezová
pod Bradlom - dobové poh¾adnice
z prvej polovice
20. storoèia, Pexeso  M. R. tefánik, Brezovské
perko a Brezovský kroj). Najväèia óra sa neustále tvorila pri varených brezovských cesteniciach s makom, prezlami a syrom. Klubistky
ponúkali brezofské peèené buchty, zavináky, cestenice, pagáèiky, kapustnáky a brezovské zázvorníky. Po¾ovníci pripravili pre úèinkujúcich
gulá.
Takto sme si vetci úèastníci tohtoroèného
jarmoku pripomenuli 300. výroèie udelenia jarmoèného práva.
V. Mikulèíková

Mesto Brezová pod Bradlom ïakuje

21 sponzorom za 32 cien, ktoré venovali na XVIII. brezofský jarmek: BC Torsion, s. r. o. Brezová p. Br., Jednota COOP Senica, Socrates Color Slovakia,
s. r. o. Brezová p. Br., MicroStep CDM, s. r. o. Brezová p. Br., Textil  odevy Alena Petruová Brezová p. Br., Textil  Vesna Viera Gaová Brezová p. Br.,
Kvety Andrea Ïuriová  Èíková Brezová p. Br., Darèeky suveníry MIX Anna Holdoová Brezová p. Br., OZ  Jurovatý Brezová p. Br., Salón regenerácie
a krásy BELLIS Brezová p. Br., Mäso-údeniny Milan Smaienka Brezová p. Br., Butik TRIO Brezová p. Br., DUVAL-minidiskont Brezová p. Br., Ján Pavlík
tverník Brezová p. Br., Po¾nohospodárske drustvo Brezová p. Br., Klenoty  Prévajová Jana Brezová p. Br., Lekáreò Herbária Brezová p. Br., Dodrvová
Anna  rozlièný tovar Brezová p. Br.,Orange Slovensko  Viera Gavlasová Brezová p. Br., Domáce potreby  Eva Havlíèková Brezová p. Br., Stanislav Korec
 predajca na miestnom trhovisku Brezová p. Br.
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65. výroèie Slovenského národného povstania
V piatok 28. augusta sa v Brezovej uskutoènila spomienková slávnos k 65. výroèiu
Slovenského národného povstania usporiadaná Základnou organizáciou Slovenského
zväzu protifaistických bojovníkov a Mestom
Brezová pod Bradlom.
Slávnos, ktorú poctili svojou prítomnosou i
priami úèastníci odboja a rodinní prísluníci u
neijúcich úèastníkov, zaèala o 15. hodine pri
pamätníku Jána Reptu a jeho povstaleckých spolubojovníkov na Vajanského ul. Po poloení kvetov k pamätníku predsedom ZO SZPB tefanom
Majkutom a primátorkou mesta Annou Dankovou zazneli pieseò v podaní enského speváckeho zboru pod vedením Viery Dobrovodskej a
básne prednesené iaèkami Z Silviou Reptovou a Petrou Gavurníkovou. V mene ZO SZPB
sa prítomným prihovoril Peter Uhlík. Slávnostný príhovor predniesla primátorka mesta Anna
Danková (príhovor uverejòujeme).
Spomienková slávnos pokraèovala pri pamätníku v Dvoloch - jednom z miest pobytu partizánskeho oddielu Repta. Priamy úèastník
povstania a èlen oddielu Repta Ing. Ján Bzdúek
spomínal na udalosti spred 65 rokov, odohrávajúce sa v týchto miestach - príchod partizánskeho oddielu do Dvolov, zvolenie Miloa Uhra za
velite¾a oddielu Hurban, zastrelenie a spálenie
juhoslovanského partizána Lazara ivkovièa.
Rozprával i o budovaní pamätníka v Dvoloch.
Spomenul tých, ktorí sa podie¾ali na realizovaní
tejto jeho mylienky - Jána Gavurníka a tefana
Kriha. S ¾útosou skontatoval, e zámer, aby
¾udia k pamätníku chodili a pripomínali si uda-

V Banskej Bystrici

losti, ktoré symbolizuje, sa neujal. Voïte sem
svoje deti a rozprávajte im o tom, èo sa tu
dialo, vyzval pán Bzdúek prítomných.

V nede¾u 30. 8. 2009 sa zástupcovia ZO SZPB
zúèastnili aj spomienkovej slávnosti k 65. výroèiu SNP konanej v Pustej Vsi a poloili kyticu
k pamätníku padlých partizánov.
Matú Valihora

V sobotu 29. augusta sa 14 èlenov brezovskej
ZO SZPB zúèastnilo na oslavách 65. výroèia
Slovenského národného povstania v Banskej

oficiálnej èasti osláv vyuili monos navtívi
Múzeum SNP. Viacerí si boli pozrie aj povstalecký pancierový vlak tefánik, po rekontruk-

Bystrici. Nechýbala medzi nimi priama úèastníèka odboja, manelka partizánskeho velite¾a
Jána Reptu, pani Emília Reptová. Po skonèení

cii predstavený pri príleitosti tohtoroèného
výroèia SNP verejnosti.
M. Valihora

Primátorka mesta
k 65. výroèiu SNP
Váené dámy, váení páni,
tak, ako kadý rok i dnes sme sa tu zili,
aby sme si pripomenuli jednu z najvýznamnejích udalostí novodobých dejín slovenského národa - Slovenské národné povstanie. Pamätníkov týchto dní je u medzi nami ve¾mi
málo a strednej generácii a mládei u výraz
SNP hovorí ve¾mi málo. Nie je to niè mimoriadne, pretoe pre ¾udí, ktorí nepreili hrôzy
vojny, je to iba rozprávka.
Dôkazom toho je i nárast akcií extrémistických skupín, ktoré majú jasné prvky faizmu.
V súèasnej dobe nie sú to síce poèetné zoskupenia, ale ich vyzývavé správanie a èiny, ktoré sa prostredníctvom médií èoraz viac zvidite¾òujú, sú atraktívne pre urèité vrstvy mladých ¾udí.
Vám, váení odbojári, nemusím pripomína, e i Hitler a jeho stúpenci tie zaèínali
ako malá skupina a u v roku 1933 vyhrali
vo¾by. Nápomocná tomu bola ekonomická kríza, teda situácia podobná dnenej, kde zneuili rasový extrémizmus a ako vinníka oznaèili vetkých, ktorí sa odliovali od ich ideálov.
I z toho dôvodu je ve¾mi dôleité, aby sme
my, ktorí máme reálnu skúsenos, prípadne
my, ktorým nai rodièia vtepovali od detstva
toleranciu a lásku k mieru, neustále pripomínali také výroèia, ako je SNP. Aby obete, ktoré priniesli nai dedovia i otcovia v nádeji, e
sa táto hrozná èas histórie nezopakuje, neostali zabudnuté a následne i zbytoèné.
V naom kraji sa mnoho ¾udí aktívne zúèastnilo bojov v SNP, preto sme povinní uctieva pamiatku obdobia, kedy láska k vlasti a
slobode bola silnejia ako ivot.
S hrdosou na tomto mieste spomíname na
èinnos partizánskej skupiny Jána Reptu, ktorá v akých podmienkach Malých Karpát viedla mimoriadne úspený boj s faizmom. Jej
èinnos bola o to cennejia, e vïaka správne
zvolenej stratégii sa obila v naom regióne
bez masových represívnych zásahov nemeckej brannej moci a faistických jednotiek Slovenského tátu.
Svojimi aktivitami nadviazala na revoluènú
minulos v naom regióne v roku meruôsmom
a na I. odboj z rokov 1914  1918.
Pri hodnotení Slovenského národného
povstania s èasovým odstupom je ve¾mi dôleité zdôrazni, e v naom podbradlianskom
regióne sa vdy v èasoch zlých nali ¾udia,
ktorí boli ochotní nasadi vlastné ivoty, aby
bránili slobodu.
Na tomto mieste by som dnes chcela vyslovi presvedèenie, e i súèasná generácia a tie
budúce majú v sebe toto dedièstvo a vdy budú
odhodlane stá na strane pravdy a lásky k ¾uïom i rodnému kraju.
Príhovor primátorky mesta JUDr. Anny
Dankovej na spomienkovej slávnosti 65. výroèia SNP, 28. 8. 2009 v Brezovej pod Bradlom.
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Oznam
Kopanièiarsky región je územím, ktoré disponuje krásnym prírodným prostredím pohoria
Bielych a Malých Karpát. Pre miestnych obyvate¾ov ponúka bývanie v atraktívnom vidieckom prostredí a pre návtevníkov hodnotne strávený èas relaxácie a oddychu s monosou vyuitia irokej ponuky pecifických produktov a
sluieb cestovného ruchu typických pre kopanièiarsky región.
Kopanièiarsky región  miestna akèná
skupina dòa 21. 8. 2009 obdrala rozhodnutie
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry o udelení tatútu MAS a nenávratný finanèný prí-
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spevok na realizáciu Integrovanej stratégie rozvoja územia.
Cie¾om implementácie Integrovanej stratégie
rozvoja územia je zvýi progresivitu a atraktivitu územia Kopanièiarsky región  miestna
akèná skupina do roku 2015 dobudovaním infratruktúry a rozvojom vidieckeho cestovného
ruchu prezentujúceho pecifiká kopanièiarskeho regiónu.
Platobná agentúra poskytne koneèným prijímate¾om, ktorí budú realizova konkrétne projekty osi 3 v rámci Implementácie Integrovanej
stratégie rozvoja územia prostredníctvom MAS
 Opatrenie 4.1, nenávratný finanèný príspevok maximálne v sume: 2.086.684,00 EUR. MAS

Prevádzka verejných detských ihrísk a portovísk
V tomto roku v naom meste pribudlo nové
verejné detské ihrisko a dve nové verejné portoviská. Pravidlá prevádzky vetkých detských
ihrísk a portovísk je potrebné jasne zadefinova tak, aby ich vyuívanie bolo bezpeèné a príjemné. Preto dòa 27. 8. 2009 mestské zastupite¾stvo schválilo Veobecne záväzné nariadenie
è. 4/2009, v ktorom definuje prevádzkový poriadok Verejných detských ihrísk a portovísk
(ïalej len VDI) v meste Brezová pod Bradlom.
Zoznam VDI, ktorých sa prevádzkový poria-

dok týka, je súèasou chváleného VZN. Ostatné
verejné detské ihriská, herné prvky a portové
plochy nespåòajú poadované technické normy
o bezpeènosti prevádzky, a preto budú postupne rekontruované, následne sprístupnené verejnosti. Niektoré budú zlikvidované a prípadne
nahradené novými - v závislosti od úspenosti
pripravovaných investièných zámerov. Kompletné znenie VZN è.4/2009 je k dispozícií na
webovej stránke mesta www.brezova.sk
- ORRaM -

Zmena je ivot
Èasto pouívané slovné spojenie zaívali prvého, respektíve druhého septembra mnohí z nás. Rodièia viedli svojich
potomkov prvýkrát do materskej koly,
alebo do prvého roèníka základnej koly,
niekto nastúpil do svojho prvého zamestnania a ïalí zasa zmenil svoje zamestnanie. Naim, dnes u bývalým, kolegom

Mgr. Evièke Uiakovej a Ing. Pavlovi
Veèeøovi vyprala nimi podaná výpovedná lehota k 31. 8. 2009 a jeden po vye
18-tich a druhý po 5-tich rokoch opustili
budovu mestského úradu. Na ich novom
pôsobisku im eláme ve¾a úspechov
a ïakujeme za spoloène strávené obdobie.
-r-

4CYKLOREGIO
Dòa 5. 9. 2009 realizovalo Zdruenie obcí
subregiónu Pod Bradlom Workshop  kontrolný
deò subregiónu v rámci projektu 4CYKLOREGIO. Program kontrolného dòa bol orientovaný
na investièné aktivity projektu. Jeho súèasou
bola aj exkurzia v dokonèovanom penzióne Holotéch Víka v Dolných Koariskách. Základné
informácie o celej investícii  výstavbe tyroch
cyklochodníkov v hodnote 340 030 EUR
(10, 24 mil. Sk), podal zástupca Lesostavu Nitra
a.s., výrobno  technický námestník Ján Ondria. Lesostav Nitra a.s. je firma, ktorá cyklochodníky v mesiacoch september a október 2009
vybuduje. Prvé práce zaènú v 38. týdni na úseku priehrada Brezová  chotár Koariská. V rámci
workshopu sa jeho úèastníci zúèastnili aj III. kola
Slovenského pohára v horskej cyklistike, ktorý
bol dòa 5. 9. 2009 v Podbranèi a v jeho okolí.

Realizovaný workshop mal pracovný charakter
s konkrétnym zameraním na projekt 4CYKOREGIO. Jeho financovanie bolo zabezpeèené z
prostriedkov Operaèného programu Cezhraniènej spolupráce SR  ÈR 2007  2012.
Úèastníci workshopu získali mnostvo adresných informácií o celej investícii, jej cie¾och a
postupe jej realizácie.
-SPB-

Pozvánka
Pri príleitosti októbra  Mesiaca úcty
k starím vedenie MsÚ srdeène pozýva
vetkých dôchodcov náho mesta na koncert skladieb REPETE pod názvom Návraty, ktorý sa uskutoèní dòa 13. 10. 2009
o 17. 00 hod. v kinosále Národného domu.

je oprávnená vyhodnoti projekty len v rámci
tejto maximálnej sumy, ktorá nesmie by prekroèená v rámci vopred schválených opatrení stratégie:
- Základné sluby pre vidiecke obyvate¾stvo
- Obnova a rozvoj obcí
- Podpora èinností v oblasti vidieckeho cestovné ruchu
- Vzdelávanie a informovanie
- Vykonávanie projektov spolupráce
Prvá výzva pre koneèných prijímate¾ov v území Kopanièiarsky región  MAS bude zverejnená do 20 pracovných dní od podpisu zmluvy
s PPA.

Personálne zmeny na
MsÚ od 1. 9. 2009
- prednostka MsÚ Ing. Elena Valáková,

- vedúca oddelenia sociálneho, kolstva a
kultúry Ing. Gabriela Plaèková,
- hlavná kontrolórka Ing. Viera Pániková,
- v Materskej kole na Sídl. Duana Jurkovièa bola vytvorená nová trieda so 17 demi, p. uèite¾ky O¾ga Beòáková, Jana Lajdová.

Poïakovanie
Obèanom a èitate¾om Noviniek spod Bradla
oznamujem, e moje pôsobenie na Mestskom
úrade v Brezovej pod Bradlom - oddelenie sociálne, kolstva a kultúry sa skonèilo 31. 8. 2009.
Vetkým ïakujem za priazeò a prejavenú dôveru v mojej doterajej èinnosti. Moje ïalie pôsobenie bude i naïalej v sociálnej oblasti v Únii
nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Trenèíne.
Pevne verím, e i naïalej sa budeme spolu
stretáva èi u na ulici, v obchode, alebo pri rôznych iných príleitostiach. Za spoluprácu
chcem poïakova primátorke mesta, prednostovi mestského úradu, poslancom MsZ, zvlá
kolegom oddelenia sociálneho kolstva a kultúry, ako i ostatným kolegom, mestskej polícii,
tátnej polícii, vetkým uèite¾om, vychovávate¾om a správnym zamestnancom kôl a kolských
zariadení, opatrovate¾kám, hasièom, mestskej
kninici, klubu dôchodcov, redakènej rade Noviniek spod Bradla, komisii pre bývanie, sociálne
a zdravotné otázky, komisii kultúry, vzdelávania, mládee a portu, obvodným lekárom a
zdravotným sestrám, technickým slubám,
ZO ÚNSS, ZO ZP, ZO SÈK, klubu abstinentov, pracovníèkam poty a vetkým, s ktorými
som prichádzala do styku poèas môjho pôsobenia na mestskom úrade.
S pozdravom
Eva Uiaková
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Rozpoèet Mesta Brezová pod Bradlom na r. 2009 po III. zmene - rozhodujúce vybrané kapitoly
III. zmena rozpoètu Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2009 bola
schválená mestským zastupite¾stvom dòa 27. 8. 2009 uznesením èíslo
107/2009 a je v úplnom znení spolu s komentárom zverejnená na internetovej stránke Mesta Brezová pod Bradlom www.brezova.sk
Príjmová èas (v tis. EUR)
- príjmy spolu. .............................................................................. 3 021
v tom:
bené príjmy
- daò z príjmov (podielové dane) .................................................. 1 222
- daò z nehnute¾nosti .................................................................... 259
- miestne dane a poplatky ............................................................. 135
- príjmy z majetkových úèastí a vlastníctva ................................... 191
- platby za tovary a sluby ............................................................
28
- správne poplatky a pokuty .........................................................
33
- vlastné príjmy rozpoètových organizácií .....................................
22
- iné bené príjmy ........................................................................
8
- bené granty a transfery ............................................................. 559
kapitálové príjmy
- predaj budov ...............................................................................
3
- kapitálové granty a transfery ......................................................
12
príjmy z finanèných operácií
- prevod zostatku hospodárenia z rez. fondu ................................. 314
- prevod nevyèerpaných prostriedkov z min. roku ........................
5
- prevody z fondov ........................................................................
13
- úver ............................................................................................. 217
Výdavková èas (v tis. EUR)
- výdavky spolu............................................................................. 2 978
v tom:
bené výdavky
- výdavky verejnej správy ............................................................ 539

- finanèná oblas ............................................................................ 5
- mestská polícia ............................................................................ 102
- hasièský zbor ............................................................................... 53
- správa a údrba ciest ................................................................... 25
- odpadové hospodárstvo ............................................................... 30
- bývanie a obè.vybavenos.............................................................. 78
- zdravotné stredisko ......................................................................... 12
- rekreaèné a portové sluby ........................................................... 33
- mestská kninica ............................................................................. 36
- vysielacie a vydavate¾ské sluby .................................................... 33
- kultúra, obrady, príspevky na kultúru a cirkvám .......................... 92
- materské koly a kolské jedálne pri M ...................................... 239
- základná kola (vrátane J a KD) ................................................. 657
- základná umelecká kola ................................................................ 157
- centrum vo¾ného èasu ..................................................................... 20
- sociálna oblas (KD, ZOS, stavovanie dôchodcov, opatrov.
sluba, sociálna pomoc, dávky v hmotnej núdzi, ubytovòa
Pieanská ul.) .................................................................................... 54
- príspevok technickým slubám .................................................... 229
- ostatné bené výdavky .................................................................. 52
kapitálové výdavky
- výdavky verejnej správy ................................................................. 42
- hasièský zbor ................................................................................. 11
- chata Bradlo ..................................................................................
1
- odpadové hospodárstvo ................................................................. 28
- bývanie a obè. vybavenos............................................................. 367
- zdravotné stredisko ........................................................................ 10
- kolstvo ........................................................................................ 43
- klub dôchodcov ............................................................................... 3
finanèné operácie
- splácanie úverov a leasingu .......................................................... 27
Ing. Jana Nosková  ved. odd. finanèného, správy daní a poplatkov

MESTSKÁ RADA
Z rokovania mestskej rady
Mestská rada zasadala 20. 8. 2009. Zaoberala sa prípravou materiálov na rokovanie MsZ
dòa 27. 8. 2009.
V zmysle uznesenia è. 75/2009  1MMsZ
zo dòa 2. 7. 2009, ktorým MsZ poverilo MsR
otvorením obálok doruèených od kandidá-

tov na funkciu hlavného kontrolóra a posúdením prihláok po formálnej stránke, MsR
splnila uvedené uznesenie a uznesením èíslo
5/2009  MsR kontatovala, e z dvoch kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra spåòa stanovené podmienky iba jeden kandidát,
Ing. Viera Pániková. MsR odporuèila pozva

Ing. Vieru Pánikovú na zasadnutie MsZ 27. 8.
2009.
Uznesením è. 6/2009  MsR zaujala stanoviská k bodom rokovania MsZ dòa 27. 8. 2009
a pripravené materiály odporuèila prerokova
na tvrtom riadnom zasadnutí MsZ.

- pouitie prostriedkov Fondu rekultivácie skládky,
- prijatie úveru v celkovej výke 450 000,- EUR
na úhradu kapitálových výdavkov - rekontrukcia ciest a chodníkov  Ul. J. Krá¾a, Ul. túrova
(vr. èasti Záhumnie), okolo zdravotného strediska (vr. mosta) , infratruktúru sídlisk Dolné
lúky a D. Jurkovièa  vybudovanie nových parkovacích miest a ïalej infratruktúry,
- III. zmenu rozpoètu Mesta Brezová pod
Bradlom na rok 2009 s pripomienkou: výdavky
rozpoètu v èasti bené výdavky rozp. org. Zkolská jedáleò pri Z - zníi o 9 582 EUR na
sumu 90 000 EUR,
- Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania saností fyz.
a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Brezová pod Bradlom,

- Rokovací poriadok mestskej rady.

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
Z rokovania tvrtého riadneho mestského zastupite¾stva 27. 8. 2009
MsZ schválilo:
- návrhovú komisiu, zapisovate¾ku a overovate¾ov zápisnice,
- prevod nehnute¾ností,
- VZN è. 3/2009 o vytváraní zdravého ivotného prostredia, o ochrane verejného poriadku a
zelene na území mesta Brezová pod Bradlom,
- VZN è. 4/2009, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných detských ihrísk,
- predloenie iadosti o NFP v rámci výzvy
ROP- 4.2.-2009/01 ROP na realizáciu projektu
Rekontrukcia a prístavba hasièskej stanice, Brezová pod Bradlom,
- návrh investièných akcií na realizáciu od 1. 9.
2009,
- pouitie prostriedkov Fondu rozvoja bývania,

MsZ zruilo:
- VZN è. 1/97 o fonde rozvoja bývania mesta
Brezová pod Bradlom,
- uznesenie è. 11/2006, bod 3/a) zo dòa 21. 6.
2006,
- uznesenie è. 37/2000, bod b) zo dòa 8. 3. 2000.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu hlavného kontrolóra mesta o plnení
uznesení tretieho riadneho MsZ zo dòa 25. 6.
2009 a prvého mimoriadneho MsZ zo dòa 2. 7.
2009,
- informáciu o èinnosti mestskej rady za obdobie od 25. 6. 2009 do 27. 8. 2009,
- informáciu o èinnosti klubu dôchodcov za rok
2008 a èinnos do 31. 8. 2009,
(Pokraèovanie na 5. str.)
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MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
(Dokonèenie zo 4. str.)
- informáciu o èinnosti mestskej kninice za rok
2008, I. polrok 2009 a plán práce na rok 2009,
- informáciu o èinnosti centra vo¾ného èasu za
I. polrok 2009,
- preh¾ad zrealizovaných investièných akcií
mesta od 1. 1. 2009 do 1. 8. 2009,

- informáciu o vykonanej II. zmene rozpoètu
mesta,
- ukonèenie funkcie èlena Dozornej rady v spoloènosti portovo vzdelávacie stredisko
BRADLAN, a.. s. Brezová pod Bradlom, delegovaného za Mesto Brezová pod Bradlom,
- informáciu o plnení rozpoètu mesta v príjmovej

a výdavkovej èasti za I. polrok 2009,
- monitorovaciu správu k 30. 6. 2009.
MsZ zvolilo:
- v súlade s § 18a zákona è. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom znení, verejným
hlasovaním do funkcie hlavného kontrolóra
Ing. Vieru Pánikovú.

boli urobené pragmatické èiny k získaniu nenávratného príspevku. Veï ete predchádzajúce
vedenie mestského úradu (MÚ) v r. 2004 poiadalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR SR) o poskytnutie nenávratného finanèného príspevku (NFP) na rekontrukciu Z vo výke 77 941 582 Sk. Dôvodom neschválenia tejto iadosti bolo to, e iados neobsahovala prílohu Polokový rozpoèet. (Údaj
mám z MVaRR SR.) Mesto zaplatilo za spracovanie projektu pre vydanie stavebného povolenia 593 572 Sk architektonickému ateliéru BP
Pieany. (Údaj mám z MÚ.)
V rámci výzvy Regionálneho operaèného
programu (ROP) MVRR SR vyhlásenej 21. 1.
2008 mesto Brezová poiadalo o NFP vo výke
96 910 188 Sk s názvom 9/18 tr. Z Dolné lúky,
ktorá bola zaregistrovaná na MVaRR SR 23. 6.
2008. Predmetná iados so zdôvodnením neschválenia bola mestu Brezová odoslaná listom
30. 12. 2008. Dôvodom neschválenia iadosti o
NFP bola jej ekonomická neefektívnos. Odporúèaná výka oprávnených nákladov na jedného
iaka koly v iadosti o NFP Brezovej bola
205 318 Sk. Odporúèaná výka nákladov na jed-

ného iaka Z v èase trvania výzvy (21. 1. 2008
 24. 10. 2008) sa nemenila a bola stanovená
v rozmedzí 30 000  70 000 Sk. (Údaje mám
z MVaRR SR.)
V dôsledku skutoènosti, e v Novinkách spod
Bradla nebola ochota zverejni moje otázky
k danej problematike a ani mesto mi písomne neodpovedalo, poiadal som 2-krát mesto
v zmysle zákona èíslo 211/2000 o informácie.
Uvádza sa v nich, e prepracovanie projektu rekontrukcie Z bolo dohodnuté so spracovate¾om pôvodného projektu a dohodnutá cena bola
1 183 276 Sk. Dôvody neposkytnutia NFP je
nesúlad cie¾ov projektového zámeru s cie¾mi prísluného opatrenia Regionálneho operaèného
programu.
ÏURI Jozef, Partizánska ul.

livo doviezli domov, ale vrelo v nich  no doèkaj,
huncút, èos mi to viviédél, ak ja vivedem tebe,
rýchlo mali plán hotový. A èakali. Aj sa doèkali.
Po èase priiel lístek, kde syn oznamoval, kedy

A èo lístek nepriíél, ak som písál, e dnes prindem. Ale priiél, èevánko, priiél, ale vie, fèil
sme si kvit. A u odomykali a volali svojho jedináèka dovnútra.  Poj, èevánko, dale, ak ti
vitrovelo po takéj dalekéj ceste.
Jela Juríèková

NÁZORY / KOMENTÁRE
Ve¾mi milé prekvapenie
Kadý je nejaký a kadý iný. Máme rôzne
záujmy, sny, zábavy, predstavy... Moja predstava, vychádzajúca z minulých skúseností, o
tohtoroènom jarmoku v naom meste sa so skutoènosou nedá porovna. Bola som ve¾mi milo
prekvapená. A vetkým. Koncepciou celej akcie. Vetkého bolo dos. Uili si deti, mladí i
starí. Stále bolo èo sledova, poèúva, nakupova, jes a dokonca i obdivova. Chcela by som
sa poïakova vetkým tým, ktorí za celkovým
dobrým dojmom z jarmoku stáli. Dotiahli vec do
detailov a nahodili si vysoký, èo iste vetci v
naom meste vítame, tandard pre ïalie roky.
My nezainteresovaní sme nezaregistrovali iadne zádrhely. Celému tímu si teda dovolím, ako
radový obèan, ktorý si jarmok uil, poïakova
za ich dobrú prácu.
J. Kazièková

Kedy sa bude rekontruova
základná kola?
Som smutný z toho, e doteraz neprilo
k rekontrukcii základnej koly (ïalej Z) a ne-

Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisate¾ov, nemusia vyjadrova stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môete posiela na adresu redakcie (uvedená
v tirái) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk

VYPRÁVANIE NA NÁLEPE

O výchove
Na Brezovej sa výchova chápala ako trvalý
jav. Rodièia vychovávali celý ivot  aj dospelé
deti.
Strynká Osuských sa chystali do Prahy. èevánko ích volál. V liste písal, e bude èaka pri
vlaku. Lene darmo sa strynká obzerali, na stanici syna nevideli. Nu èo, podhodili noku na
chrbte a vybrali sa smelo do jeho úradu. Ej nú, ej
nú, totohla abi ím èevánko vivíedél! astlivo
trafili do Èernínskeho paláca. Na ministerstve
sa veru neobzerali a energicky vykroèili h¾ada
jeho kanceláriu. Samozrejme hneï po nich volal
portír  kampak matko s tou nùí? Strynká sa
ani nepristavili a len cez plece odvrkli  do riti,
sinku, do riti, ak ja aj bes teba trafím. Poèul to
druhý zriadenec a ten pekne na nich: ku komu
idú, koho h¾adajú? Aj im poradil, kade sa ide
k èevánkovi. Boli ony ena sveta znalá, hneï
mu strèili do ruky dikréciu a otoèili sa k tomu
prvému neokrôchancovi  vidí, aj tis móhél dostat.
Syn sa ospravedlòoval, e pre nával práce
nemohol prís, ale veï mama sa zorientovala aj
sama. Návteva prebehla dobre, strynká sa ast-

Èernínskeho palác

CIRKEVNÉ OZNAMY

a ktorým vlakom príde domov. Mama nachystala, navarila, napiekla, zamkla chalupu, k¾úè si
uviazala na zásteru a odila na najvzdialenejiu
ro¾u. èevánko priíél, doma pozamikané, naisto èiahél do pitvórového okíénka - klúèa nigde.
Pokukál do komori, pod úkol, nigde nigdo. Èo
mala jeho excelencia robit  pokrèit plecámi,
sadnút si na nálep a èakat. Naèakál sa, le sa
manka objavela.  Ná ti si u, èevánko, tu?-

20. 9. (15. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Boie, 14.00 hod. neporné bohosluby v Priepasnom.
27. 9. (16. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Boie. 14.00 hod. neporné bohosluby v zborovej sieni.
4. 10. (17. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Boie.
7. 10. (streda ) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
11. 10. (18. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Boie, nede¾a kresanského afárenia.
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ÈRIEPKY Z HISTÓRIE

túrova láska z Brezovej
(Pokraèovanie z minulého èísla 2. èas))
Poïme si prebra niektoré vere básne a aplikova ich na nae brezovské reálie i na fakt ¾úbostného vzahu. Báseò je písaná po èesky so
slovakizmami /do uzákonenia novej slovenèiny
chýbalo ete 7 rokov/ a bola uverejnená a po
túrovej smrti.
Tam pod Bradlem holým kostelík spoèívá
kostelík od vrku jeden dom zakrývá.
Cítime, e sme na Brezovej. Bradlo bolo donedávna naozaj holé, zarástlo a v poslednom
èase, brezovský evanjelický kostol je naozaj na
vàku a pod ním fara. /Pozor - nebol to terají
kostol a terajia fara./

A teraz tie vere, ktoré hovoria o túrovom
vzahu k brezovskej deve. Metaforickým zobrazeniam iste rozumieme: kvìty - devy, jeden
sa usmívá - páèi sa, jeden domek - fara, ...
Na brezovském poli rostú pìkné kvìty,
které bych já nedal ani za tri svìty.
Kdy se oko moje na ty kvìty dívá,
vedy se mi jeden najvíce usmívá!
Bøezová, Bøezová pod vrky spoèívá,
tam ten jeden domek mùj kvítek zakrývá.
Kdy se pøes ty vrky k tomu domku blíím,
hned se po tom kvítku nejprve ohlíím.
Kvitni, kvítku, kvitni, na mne se usmívej
a ty, mé srdéèko, v tom domku pøebývej.
Dôkazom toho, e túrova láska sa týka leta,
sú vere:
Kdy sem byl u Tebe, ítko dozrávalo
i mé srdce k Tobì láskou doháralo.

Pod¾a pani autorky knihy Hrajnohov poklad
Korandovej pobudol túr na brezovskej fare
v prítomnosti peknej a sympatickej, lásku opätujúcej farárskej dcérky najprv 4 dni. Potom odiiel do ïalích obcí stolice horli za národné
veci. Vade ho sprevádzala spomienka na farársku dcéru na Brezovej. Po pár dòoch sa vrátil
naspä na Brezovú a pobudol tu ïalie 4 dni.
Dôkazom sú vere:
Osemkrát sem vidìl slunce tam vzcházeti,
tolikrát za horu zøel je se spútìti.
S obrazom vychádzania a zapadania slnka ¼udovít túr vyjadruje aj svoje city:
Vzchází to sluneèko, ne za horu padá,
moje mi té vzelo, ké mi nezapadá.
M. Michálek

AKTUÁLNE

Spravodliví medzi národmi
Keï smerom do Hradia pod Vrátnom opúate chotár Brezovej pod Bradlom, tak po pravej strane zátaèky vlniacej sa cesty môete vidie bývalý mlyn majstra tefana Pavlíka (1895
 1970), rodáka z Dolného tverníka. V stavbe
sa mlelo aj po vojne, koniec urobil a nástup
socialistickej ve¾kovýroby. Manelkou tefana
bola pani Kristína z myjavských kopaníc, rodená Durcová (1905  1979), a potia¾ z uvedeného niè zvlá zaujímavé.
Nad ich hrobmi som v zamyslení postál poèas nedávnej prechádzky brezovským cintorínom. Na spoloènom pomníku ma upútala tabu¾ka s nápisom: Tu v hrobe sú pochovaní Spravodliví medzi národmi, èo je presný citát z vyznamenania oboch manelov tátom Izrael. Ba
doèítal som sa, e 4. septembra 2009 uplynie od
smrti Kristíny Pavlíkovej presne tridsa rokov.
To u bola dostatoèná inpirácia, ktorá ma priviedla k napísaniu spomienky na týchto vzácnych ¾udí.
Základné ivotopisné údaje o Pavlíkovcoch
mi poskytla bývalá kolegyòa, emeritná uèite¾ka
Anna Mosnáèková. Dozvedel som sa, e tefan
bol nielen ikovným mlynárom, ale aj iroko rozh¾adeným a sèítaným èlovekom. Kristína pochádzala zo zámonejej rodiny a z jej svadobného vena bol kúpený mlyn. Súèasníèky o nej
hovorili, e bola hrdou a prehnane èistotnou
parádnicou. No, proti gustu iaden diputát,
ako sa vtedy hovorilo. Ja som si vak na hrobovom pomníku vimol aj mnohovravný citát z apotola Pavla: Lebo mne i je: Kristus .... To u je
svedectvo o duchovnom odkaze manelov.
Najdramatickejím obdobím ich ivota, ale aj
synov tefana (1924) a Jána (1927) boli závereèné mesiace druhej svetovej vojny (1944/
1945). Vtedy v starorodièovskom tverníckom
dome ukrývali es idovských tvancov. Doviedli ich k nim od Brokov. Pavlíkovci ich prijali napriek nebezpeèenstvu, ktoré z toho plynulo. Prechovávanie rasovo prenasledovaných
¾udí sa vtedy trestalo smrou. A oni prijali i sied-

mu, trnásroènú Gertrudu Denskú (1930), ktorú od Brokov priviedol jej brat Rudolf (1928).
Pani Gertruda, ijúca v Prahe, mi rozprávala: U Pavlíkov ma volali Kaèka. Z ïalích
ukrytých som menom poznala iba Bélu WeissaVlèku, ktorý u neije. proncovci (Spronz) mali
chlapca, myslím e Oskara. Ja som spávala v mly-

ne, v posteli s tetièkou Kristínou. Keï sme sa
ukladali na noc, nezabudla mi pripomenú: Kaèko, spi èúvno! To aby som bola ostraitá a pri
nebezpeèenstve pripravená utiec do lesa. Pavlíkovci mi zachránili ivot, èo si pri kadej príleitosti pripomínam. Som im nesmierne vïaèná,
ale aj ïalím kopanièiarom, ktorí nás nezradili.
Gertrudin brat Rudolf Denský (celá rodina
pochádzala zo Senice) v zaujímavej autobiografii napísal: Kaèku som doviedol do mlyna s ma-

lým hospodárstvom, èo patrilo tefanovi Pavlíkovi. Miesto bolo na samote medzi Hradiom a
Brezovou bokom od hlavnej cesty. So enou
ukrýval ïalích es idov v dome asi tri kilometre od mlyna. Vetci preili vojnu, po ktorej
emigrovali do Izraela... Èo sa týka Pavlíkovcov,
treba si spätne uvedomi, s akou obetavosou
títo ¾udia riskovali nielen majetok, ale i ivoty
svoje a svojich detí. V Izraeli existuje ocenenie,
nazvané Spravodliví medzi národmi, ktoré
vyjadruje úctu a uznanie tým, ktorí pomáhali
idom pred holokaustom. Mená tefana a Kristíny Pavlíkovcov, ktorí u neijú, boli vyryté
v jeruzalemskom pamätníku JAD VAEM, za
prítomnosti synov tefana a Jána v roku 1991.
Ich rodièia boli skutoèní hrdinovia druhej svetovej vojny. To¾ko z Rudovho ivotopisu. Treba
u len doda, e sprievodcom obom bratom v Jeruzaleme bol Kaèkou spomínaný Oskar Spronz,
v tom èase ijúci v Haife.
Nedávno sme si pripomenuli u 65. výroèie
Slovenského národného povstania. Udalos, ktorá je v naich dejinách nespochybnite¾ná. Ako
národ nás rehabilitovala pred demokratickým
svetom za kolaboráciu reimu s faistickým Nemeckom, v ktorého scenári bolo aj ne¾udské vyvradenie idov. Treba si to zvlá pripomína,
ale s úctou musíme spomína aj na tých, ktorí
mnohým nezitnou pomocou ivoty zachránili.
Buïme hrdí, e sa medzi Spravodlivými nali
aj nai rodáci.
Peter Uhlík

Nová kniha P. Uhlíka
Mestská kninica a Základná umelecká
kola Brezová pod Bradlom pozývajú irokú verejnos na prezentáciu knihy Petra
Pavla Uhlíka: V objatí rodných letokruhov. Podujatie sa uskutoèní 2.10. 2009 (piatok) o 18.00 hod. v koncertnej sieni ZU.
Po prezentácii si môete knihu zakúpi
v predajni Darèeky u pani Holdoovej (cena
výtlaèku 8 EUR).
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Keï nebolo kombajnov
Základ ivobytia nielen Brezovanov bolo v minulosti po¾nohospodárstvo a obzvlá pestovanie
obilovín. Zvlátnu pozornos venovali najmä atve,
ktorá bola vyvrcholením celkovej ich práce. Zaèínala v druhej polovici júla a trvala pribline tri
týdne.
Zrelos obilia gazda kontroloval tak, e zobral
klások do ruky, rozmrvil ho v dlani a zubami skúsil
tvrdos zrna. Ak sa zrnko prelomilo, mohol zaèa
a. Ale zrelos spoznal aj pod¾a iných znakov.
Napríklad zrelému jaèmeòu poklesol klások, èomu
hovorili, e jaèmeò haèkuje.
Pri atve bola kadá ruka nápomocná. Záviselo
vak od ve¾kosti majetku. Ro¾níci s menou výmerou polí si dokázali pokosi sami za pomoci
rodiny. Stredne ve¾kí ro¾níci si pomáhali navzájom
a atie i mlátenie obilia robili spoloène. Ve¾kí gazdovia, èi u v meste alebo na kopaniciach, nemohli
zvládnu atvu vlastnými silami. Preto si najímali
zvyèajne dvoch a troch výinkárov spolu s párnicami, ktoré za encami odkladali obilie na hrste (do
snopov).
Kosenie obilia pomocou kosy nie je a takou
starou záleitosou ako by si väèina z nás myslela. V naom okolí sa zaèala pouíva kosa na kosenie obilia a od konca 19. stor. Dovtedy ali obilie
eny pomocou kosákov. Avak kosa na obilie musela ma hrablicu alebo háèky, ktoré zabezpeèovali
ukladanie obilia do riadkov. Kadý kosec mal svoju
párnicu  nicu. Tá pokosené obilie viazala do snopov pomocou proviesiel vyrobených z ranej slamy, neskôr pouívali praktickejie pagáty.
Poviazané snopy ukladali ¾udia do kríov, ktoré sa

skladali z dvoch hromád a tvorilo ich 20  21 snopov. Aby uchránili snopy pred prípadným daïom, navrch poloili ve¾ký snop  tzv. farára.
Tento názov nevznikol náhodou. V minulosti toti
tento snop prináleal farárovi.

Zdroj: M. Dugáèek, J. Gálik: Myjava
Ako správny etrní Brezovania nenechávali
zbytoène ve¾a klasov na poli. Po zoatí obilia strnisko pohrabali pomocou drevených alebo elezných hrablí a nakoniec na strnisko vyhnali husi,
aby aj z vytrúsených zrniek bol nejaký úitok.
Po pokosení vetkých polí pozváali hospodári

vetky snopy na rebrináku. Mal dlhé griefi (boènice), na ktorých vyènievali tingle, aby sa snopy
nezomykli po hladkom buèku. Dôleitá bola i
správne uloená fúra, lebo po hrbo¾atých cestách
by sa vysypala. Dovezené snopy zváali do stodoly. Ak tam bolo málo miesta, uloil ich gazda
ved¾a stodoly do kobilín.
Tam zostávalo a do vymlátenia. Dokia¾ nemali
gazdovia stroje, mlátili obilie cepmi a zrno èistili
pomocou rôznych reiet so siekami a vejaèkami,
èo im trvalo celú jeseò. Ve¾kú pomoc pre gazdov
znamenal na prelome storoèí príchod strojov. Jednoduchím a cenovo dostupnejím bol rajtar na
èistenie obilia. Neskôr zaèali bohatí gazdovia kupova i prvé mláaèky. Prvé boli na ruèný pohon,
neskôr vak prili i benzínové èi na elektrický pohon. Cepmi sa vtedy mlátila u iba ra, aby sa
slama nepokrèila a dala sa poui èi na proviesla
alebo ako doky na strechu.
Vymlátené obilie ukladali v truhliciach na povalu, èi v sýpkach, v minulosti i v obilných jamách.
Slamu skladovali v stodole, alebo ju dávali do kozlov. Pouívala sa na podstielanie, èi na kàmenie.
Slávnostné ukonèenie atvy v podobe doiniek
nebolo na Brezovej a vôbec v celom kopanièiarskom kraji zvykom. Kopcovitý terén, menej kvalitná pôda a rozdrobenos parciel nedovo¾ovala
vytvára ve¾ké obilné a bohaté lány. Brezovania
poznali doinky z miest, kam chodili do výinku.
Èi to bolo v junejích èastiach Slovenska, na
Morave, èi v Rakúsku. K nám sa dostala doinková slávnos a vznikom tátom presadzovaných
jednotných ro¾níckych drustiev.
Pavol Michalièka

Plody stromu sú vdy majetkom vlastníka stromu
Pred 11-timi rokmi sme kúpili starí rodinný dom
so záhradou a ovocnými stromami. Jeden strom
orech na mojom pozemku preènieva svojimi konárami cez plot na susedný pozemok, kde sú dvaja
uívatelia. Je to mestský pozemok (rola), kde jeden
pestuje zemiaky a druhý len ïatelinu. S tým, èo pestuje zemiaky, nemám problém, ochotne dovolí vstúpi na jeho pozemok, aby som si orechy pozbieral,
nerobí si nárok na orechy.
Druhý, èo má ïatelinu, si so àdkou oráòa orechy
a tvrdí, e orechy patria jemu, dokonca zbiera orechy aj na ved¾ajom pozemku suseda, èo pestuje zemiaky, s odôvodnením, e to sú mestské pozemky a
ja nemám nárok na orechy z konárov, ktoré preènievajú cez plot.
Ja som vak pri kúpe v kúpno-predajnej zmluve
zaplatil za celý strom, ktorý bol v tom èase ocenený
na 4 800 Sk. O orech ako strom sa starám a na
poiadanie suseda som zrezal hrubý konár, aby mu
netienil. I napriek mojej ústretovosti sa mi vyhráa
a vulgárne nadáva, ak zbieram orechy za plotom.
S manelkou sme dôchodcovia a trápi nás nekorektný vzah s týmto susedom. Preto som prostredníctvom e-mailu poiadal o radu Obèiansku poradòu
Petralka, pracovisko BOPo, n.o. Pretoe podobný
problém môe trápi viacerých, rozhodol som sa
zverejni nasledujúcu odpoveï Obèianskej poradne
aj v Novinkách spod Bradla.
tefan Kriho
E-mailom zo dòa 28. januára 2009 ste sa na nás
obrátili s otázkou týkajúcou sa vlastníctva plodov
pochádzajúcich z preènievajúcich konárov stromu
rastúceho na Vaom pozemku.
Vlastnícke vzahy upravuje zákon è. 40/1964 Zb.
Obèiansky zákonník (ïalej len OZ).
V zmysle § 123 OZ vlastník je v medziach zákona
oprávnený predmet svojho vlastníctva dra, uí-

va, poíva jeho plody a úitky a naklada s ním.
Pod¾a § 135a OZ vlastníkovi veci patria aj prírastky veci, aj keï boli oddelené od hlavnej veci.
V zmysle § 126 OZ vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; najmä sa môe domáha vydania
veci od toho, kto mu ju neprávom zadruje.
V zmysle § 127 ods. 1 OZ vlastník veci sa musí
zdra vetkého, èím by nad mieru primeranú pomerom obaoval iného alebo èím by váne ohrozoval
výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohrozi susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na òom zriadenej bez toho, e by
urobil dostatoèné opatrenie na upevnenie stavby alebo
pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom
obaova susedov hlukom, prachom, popolèekom,
dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie necha chované zvieratá vnika na susediaci
pozemok a neetrne, prípadne v nevhodnej roènej
dobe odstraòova zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraòova vetvy stromu presahujúce na jeho
pozemok.
V zmysle § 127 ods. 3 OZ vlastníci susediacich
pozemkov sú povinní umoni na nevyhnutnú dobu
a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokia¾ to nevyhnutne vyaduje údrba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb. Ak tým vznikne koda na
pozemku alebo na stavbe, je ten, kto kodu spôsobil,
povinný ju nahradi; tejto zodpovednosti sa nemôe
zbavi.
Z uvedeného vyplýva, e ako vlastník stromu
máte právo si prisvojova jeho plody. Tieto plody sa
v zmysle § 135a OZ povaujú za prírastky veci a
patria vlastníkovi veci aj po ich fyzickom oddelení
od hlavnej veci.
Èie orechy Vám patria aj napriek tomu, e rastú

na konári, ktorý preènieva hranicu Váho pozemku
(urèujúci je fakt, e strom je Vaím vlastníctvom).
Orechy ostávajú vo Vaom vlastníctve aj vtedy, keï
spadnú zo stromu na susedov pozemok  tým, e sa
oddelia od hlavnej veci a stanú sa samostatnou vecou, sa subjekt vlastníctva nemení, ostáva rovnaký.
Plody stromu sú teda vdy majetkom vlastníka stromu. Sused si nemôe privlastòova plody Váho stromu z titulu, e rastú nad jeho pozemkom alebo e
spadli na jeho pozemok.
Zákon riei aj otázku zberu plodov v prípade, e
konáre presahujú hranice pozemku alebo e plody
spadli na susediaci pozemok, a to konkrétne v § 127
ods. 3 OZ. Sused je povinný umoni na nevyhnutnú
dobu vstup na svoj pozemok za úèelom obhospodarovania susediacich pozemkov. Èie aby ste mohli
poíva plody Váho stromu, musí Vám by umonený vstup na susedov pozemok, ak nie je moné sa
k plodom dosta iným spôsobom, èi u pri zbere zo
stromu alebo pozbieraní popadaných orechov.
Tým, e Vá sused si prisvojuje predmet vlastníctva
inej osoby a robí tak bez právneho dôvodu (nemá
na to súhlas vlastníka, nemá vec v drbe, vec nekúpil atï.), poruuje zákon, nad mieru primeranú pomerom zasahuje do Vaich vlastníckych práv, spôsobuje Vám tým kodu, bezdôvodne sa obohacuje
na Vá úkor. Ak je koda, ktorú Vám tým spôsobuje, väèia ako malá, svojím konaním môe napåòa
skutkovú podstatu trestného èinu krádee, inak by
mohlo ís o priestupok. Sused je povinný:
Vám vyda predmet bezdôvodného obohatenia (orechy); ak predmet u neexistuje nahradi Vám ho
v peniazoch;upusti od nedovoleného konania; zdra sa takéhoto konania v budúcnosti a umoni
Vám vstup na svoj pozemok na nevyhnutný èas a
v nevyhnutnej miere za úèelom obratia a pozbierania plodov.
Mgr. Moyzesová Martina, poradenská pracovníèka
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Obzrime sa za kolským rokom 2008/2009
Vysvedèenia za uplynulý kolský rok sú dávno
rozdané, hádam si nali svoje èestné miesto v domácnostiach iakov, záitky z prázdnin a dovoleniek sú v hlavách i v srdciach spracované... V kolskej kronike Z pribudli nové kapitoly, ktoré u
nikto nezmení.
Na I. stupni bolo zo 164 iakov 110 vyznamenaných, z toho samé jednotky dosiahlo 83 iakov,
25 iakov prospelo ve¾mi dobre, ani jeden iak
nemal na vysvedèení nedostatoènú, nebola udelená
zníená známka zo správania.
Z 274 iakov II. stupòa bolo 72 vyznamenaných, samé jednotky malo 26 iakov, 50 iakov
prospelo ve¾mi dobre a, ia¾, 11 iaci neprospeli,
tyria museli ma zníenú známku zo správania
(z toho jedenkrát na tretí stupeò). Premiantkou
koly sa stala Anièka Reptová z 9. C - výborný
prospech i správanie, reprezentácia koly v hádzanej, recitácii, olympiáde zo slovenského jazyka.
Titul portovec koly získal Igor Horniaèek
z 9. A - sluné správanie, reprezentácia vo futbale,
basketbale, úèas v súai ¼ahie to ide ¾ahie a

predovetkým èlen víazného atletického drustva v kraji. Deviaty roèník úspene absolvovali
40 chlapci a 29 dievèat.

Okrem výmeny na poste riadite¾a Z nastala
ete jedna výrazná zmena v pedagogickom zbore,
ktorá rezonovala aj v poslednom koncoroènom príhovore pána riadite¾a Klandúcha:
Predpokladám, e podobné pocity ako nai

Prvýkrát pod novým vedením
2. september 2009 bol ve¾kým dòom nielen pre
prváèikov, najmladích prijímate¾ov vedomostí, a
piatakov, èerstvých druhostupniarov, ale aj pre
Mgr. Ivicu Gavlasovú, novú riadite¾ku brezovskej základnej koly. Po prvýkrát odzneli z jej úst
príhovory pri príleitosti otvorenia kolského roka.
Najskôr sa na Pieanskej ulici prihovorila 154 iakom a ich rodièom. Privítala a predstavila novú
pani uèite¾ku Mgr. Janíkovú, ktorá prevzala triedu 4. B po pani uèite¾ke Dankovej. Zvlá srdeène
sa vo svojich vstupoch obrátili na 38 prváèikov
primátorka mesta Anna Danková, manelia Lichancovci, evanjelickí duchovní, katolícky pán farár losár a tefan Mihoèko, predseda ZRP.
Presne o desiatej hodine zaznel príhovor zo kolského rozhlasu v pavilónoch na Dolných lúkach.

Pani riadite¾ka predstavila iakom jedenástich tried
nového zástupcu pre II. stupeò - Mgr. Miloa
Klandúcha a novú pani uèite¾ku angliètiny Mgr. Vieru Michalicovú (nastúpila po pani uèite¾ke Bajzovej, rod. Cigánekovej). Zároveò oboznámila s vidite¾nými zmenami v kolských priestoroch: Poèas prázdnin sme nezahá¾ali, snaili sme
sa vynovi kolu. Vyma¾ovali sme triedy, obnovili
nátery, podlahy. Chceme, aby ste sa v prostredí,
kde trávite väèinu dòa, príjemne cítili, aby bolo
estetické a úèelné. V minulosti sme sa neraz stretli
s tým, e niektorí iaci nároèky alebo z nezáujmu
nièili kolský majetok, práve preto sme sa rozhodli, ako ste si u iste vimli, intalova do koly
kamerový systém s nahrávaním. Veríme, e i
tento krok prispeje k odstráneniu pokodzovania

deviataci, ale znásobené ïaleko väèím poètom rokov strávených v brezovskej kole, má i pani uèite¾ka Danková. Váená pani uèite¾ka, boli ste
súèasou brezovskej koly 30 rokov, prièom 12
z nich ste vykonávali funkciu zástupkyne riadite¾a
koly. Je logické, e v deò odchodu na dôchodok sa
vám tieto roky premietnu a vy si spomeniete na
mnostvo vaich iakov, ktorých ste uèili, na svojich kolegov, s ktorými ste sa kadý deò stretali
v zborovni, na mnohé záitky a situácie, o ktoré
nie je v kolskej práci núdza. By pedagógom pre
vás znamenalo rozdáva sa. Rozdávali ste sa iakom, ale i svojim kolegom, ktorých ste viedli. Kadému sa od vás ulo pekné povzbudivé slovo, rada,
úsmev. Pani uèite¾ka, pani zástupkyòa, zanechávate tu na kole svoju výraznú stopu v mysliach
svojich iakov i kolegov. Do zaslúených rokov
odpoèinku vám vetci eláme ve¾a zdravia, pohody, rados z koníèkov, na ktoré budete ma teraz
viac èasu. Naa kolská brána sa pre vás nezatvára,
ste naïalej u nás srdeène vítaná.
Jana Reptová

majetku a k lepej identifikácii páchate¾ov. Svoju
zvynú energiu radej orientujte správnym smerom - èi u prostredníctvom portu, máte k dispozícii ihriská a telocviène, alebo prostredníctvom
rôznych záujmových krúkov, ktoré vám budú takisto ponúknuté.
kolský rok 2009/2010 je otvorený. Nau kolu
bude celkovo navtevova 414 iakov v 19 triedach. Uèi bude 27 pedagógov a 4 vychovávate¾ky. Druhákom a iestakom vyuèujúci v auguste
pripravili nový kolský vzdelávací program
(podrobne sme o òom informovali v Novinkách
è. 8/2008). Tak nech sa nám tento kolský rok vydarí pod¾a naich elaní a predsavzatí.
J. Reptová

Otvorenie kolského roku v ZU
Po dvojmesaènom prázdninovom oddychu sa
èas povinností dostavil aj do priestorov ZU.
Vetci iaci prítomní v spoloèenskej sále koly
2. septembra o 14.00 hod. spolu s pani primátorkou a novou vedúcou pre odbor kolstva otvorili
kolský rok 2009/2010. ZU poskytuje základné
umelecké vzdelanie a pripravuje na túdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných
kolách, konzervatóriách, ako aj na túdium na
vysokých kolách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním. V prípravnom, základnom, rozírenom, skrátenom túdiu a v túdiu pre dospelých, pod¾a plánov a osnov ministerstva kolstva,
môu vak rozvíja svoje umelecké danosti i tí, pre

ktorých je umenie dôleitou súèasou ivota. Nie
vetci máme predpoklady na to, aby z nás boli
vynikajúci umelci. Ale tvrdou prácou na sebe, dlhoroèným túdiom a poctivou prípravou na vyuèovanie sa dá dosiahnu vidite¾ný a poèute¾ný
záitok. Pod¾a nového poh¾adu na koly môeme
vytvori kolský vzdelávací program itý na mieru naej koly s monosou splni poiadavky
a priania tudujúcich iakov. Teí nás, e i dospelí
nachádzajú cestu do naej koly a v tomto kolskom roku sa poèty týchto iakov zvýili vo
vetkých odboroch. Najviac dospelákov sme
prijali do taneèného odboru do triedy orientálneho
tanca vyuèujúcej Ing. Duany Konárovej a do trie-

Zo ivota Klubu dôchodcov
Tento rok opä prispeli eny z KD k zdarnému
priebehu jarmeku. Ponúkali návtevníkom tri druhy pagáèkov, lekvárové buchty, zázvorníky, makovnáky, orechovnáky, hnetené cestenice, kysnuté
roteky plnené slivkovým lekvárom, tvarohom a
orechmi. Nechýbali ani tradièné kapusnáky. V ponuke pribudli tzv. denské cestenice  plnené slivkovým lekvárom, posypané nasekanými orechmi

a upeèené. Bol o ne ve¾ký záujem. Návtevníci
prejavili záujem o recepty na vetky tieto dobroty
a tak do budúcna, ak sa v zdraví doijeme ïalieho
jarmeku, recepty si pripravíme. V ponuke nechýbal ani omastený chleba s cibu¾ou a varené cestenice plnené slivkovým lekvárom  správne nazývané perky.
K výbornému priebehu jarmeku prispelo ve¾a

dy spoloèenského tanca vyuèujúcej Zuzany Veselovskej. Taneèný odbor posilní aj výuèbou detí
predkolského veku Mgr. Katarína Sedláková, ktorej je predkolská výchova pecializáciou. Narastá
aj poèet dospelých v triede keramiky vyuèovanej
Miloom Kováèom. Hoci presný stav iakov uzatvoríme a nástupom vetkých iakov k 15. 9. 2009,
u teraz vieme, e oproti minulému kolskému roku
budeme ma nárast v poète iakov v kole. Je to
dobrá správa pre vetkých, ktorých trápi ¾ahostajný postoj a smerovanie dnených mladých ¾udí.
V naom meste snáï aj do budúcna dostanú mladí
správnymi rozhodnutiami VZDN zelenú pre rozvoj svojej umeleckej èinnosti.
JK
obetavých ¾udí, ale dôleité bolo, e nám prialo i
poèasie.
Èo pripravuje KD na september?
- 18. 9. - posedenie s priate¾mi z KD Myjava
v klube na Brezovej.
- 22. 9. - v spolupráci s JDS portové hry
v Novej Dubnici.
- 30. 9. - zájazd do Hodonína. Spolu s KD Hodonín navtívime okolie a historické pamiatky
Hodonína. Pri spiatoènej ceste je pripravené
posedenie v pivnici pri burèiaku.
AK
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Nostalgická spomienka (110 rokov od otvorenia eleznice Jablonica  Brezová)
eleznièná tra Jablóncz  Berezó, teda Jablonica  Brezová, spolu s dráhou Trnava  Kúty,
bola v sústave uhorských elezníc vybudovaná
skromným kapitálom ako miestna tra. Na finanèné náklady stavby prispel tát desiatimi
percentami.
S nápadom na eleznièné prepojenie Záhoria
s Povaím priiel poslanec uhorského snemu a
senický rodák Viliam Paulíny-Tóth v roku 1871.
Jeho projekt vak dostal reálnu podobou a koncom storoèia. Premávka po celej trati z Kútov
do Trnavy zaèala 6. 9. 1899, teda presne pred
stodesiatimi rokmi. U poèas výstavby sa objavil návrh na predåenie eleznice do Nového
Mesta nad Váhom, neskorie zasa snaha o spojenie s Pieanmi cez Vrbové. Pre poadované
neúnosné finanèné príspevky obcí vak z ich
realizácie zilo.
Vznik Èeskoslovenska 28. 10. 1918 priniesol
zmenu i na eleznici. Úradníci nového tátu obsadili jablonickú stanicu 20. 11. 1918 a nový
prednosta stanice v Brezovej pán Èeèetka nastúpil o dva dni neskôr. Bolo to za dos dramatických okolností, keï odchádzajúci skompromitovaný predchodca sa ho pokúsil otrávi. Samotná doprava po trati bola obnovená 28. 11.
1918, a to po obsadení Trnavy ès. vojakmi.
V tomto období vznikla aj nová zastávka Osuské,
ïalie dve, Jablonica obec a Brezová pod
Bradlom (tverník), a v roku 1937. Cez druhú
svetovú vojnu sa uvaovalo o predåení trate na
Myjavu. Práce na projekte boli ukonèené v roku
1946. K jeho realizácii vak nedolo.
V dlhoroènej histórii naej eleznice sa vyskytla nejedna významná èi dramatická situácia.
Koncom marca 1919 pricestoval z Bratislavy do
Brezovej, po dlhých trnástich rokoch, èeskoslovenský ve¾vyslanec v Londýne Dr. tefan
Osuský. Priiel v ovenèenom elezniènom

vozni, ale nie vlakom zvlátnym, ten neprijal
pre súèasný nedostatok uhlia, napísal vtedy
Dr. Samuel Osuský. Smutný bol v dejinách trate
10. máj 1919, kedy doviezli do rodného kraja
bezduché telo generála, doktora M. R. tefánika, ktorého na druhý deò uloili do hrobu na
Bradle. Ete v tom istom roku do základov zho-

relo depo a o rok neskorie i strecha staniènej
budovy v Jablonici. V januári 1924 bola následkom zaviatia ko¾ajníc preruená doprava na pä
dní. Koncom januára a zaèiatkom februára 1929
boli snehové fujavice, po ktorých záveje dosiahli dåku osemsto, výku pä metrov a dopravu
obnovili a po dvoch týdòoch. V stanici Jablonica sa 6. 9. 1939 vzbúrili rukujúci záloníci a
napadli hliadkujúcich gardistov. Dòa 2. 11. 1944
bol na 7,2/3 kilometri vyhodený osobný motorový vlak, èím na nezmyselný a surový èin jednotlivca zaplatilo devä ¾udí ivotom. Inak poèas druhej svetovej vojny tra zodpovednými
povstaleckými bojovníkmi nièená nebola. V júni
1953, júli 1954, apríli 1955, júli 1972 a júni 1979
zatopila vyliata voda potoka Brezová elezniè-

Poïakovanie
Èlenky Klubu pletenej èipky Brezová
pod Bradlom, ktoré sa pravidelne stretávajú v KD, ïakujú pani O¾ge Allinovej za
doterajie vedenie palièkárok. Svoju prácu vedúcej palièkárok ukonèila odovzdaním Èipkárskej cesty v Pribyline 9. 8.
2009.
Brezovania a záujemcovia o túto krásu
si ju mohli pozrie v DK v dòoch 6. - 7. augusta tohto roku. Bola to krása lahodiaca
oku i dui. V Pribyline sa zili vetky palièkárske kluby, ktoré sa doteraz podie¾ali
na tejto práci, ale i tie, ktoré budú v tejto
unikátnej práci pokraèova. Z Brezovej sa
v Pribyline zúèastnili pani Allinová, Marková, Morávková, Ïuriová, Kubicová,
JUDr. Nosková a manelia Otrubèákovci.
Sprevádzala nás pani primátorka JUDr.
Anna Danková, ktorej touto cestou ete
raz ïakujeme za pomoc a záujem o prácu
palièkárok. Predpoklad ukonèenia Èipkárskej cesty je v roku 2010  2011. Potom
bude práca stoviek zruèných ien z celého Slovenska umiestnená v múzeu v Liptovskom Hrádku.

Dòom 9. 8. 2009 prebrala vedenie palièkárok z Brezovej pod Bradlom pani Ivana
Marková. Vekom síce najmladia, ale zruènosou v ovládaní krajanskej vláèky hádam najzruènejia z celého klubu. Tento

rok získala na Gazdovskom dvore v Turej
Lúke ocenenie Jarmoèník roku 2009. Gratulujeme. Vo funkcii vedenia palièkárok na
Brezovej jej prajeme hlavne zdravie, ktoré tak ve¾mi potrebuje a ve¾a úspechov a
tvorivých síl.
AK

nú stanicu, ktorá v poslednom prípade siahala
a do 50 cm nad ko¾ajnice! V roku 1968, keï sa
konala na Bradle nezabudnute¾ná spomienka na
M. R. tefánika, bolo na Brezovú vypravených
desa osobitných vlakov.
Potom v roku 1969 zaèala a v lete 1973 skonèila obnova celej trate na osový tlak 20 ton. Vyadovali to potreby brezovských
fabrík. Keï bola v roku 1982 dokonèená elektrifikácia eleznice
Kúty  Trnava, zastavil v Jablonici osobitný Ex30101. Spolu s ïalími hosami si náèelník Východnej dráhy J. Záhorský prezrel dobudovanú napájaciu stanicu trakèného vedenia.
Po zmene politických pomerov
v roku 1989 poklesol na naej eleznici objem prepravy a s tým
prili i organizaèné zmeny. Dòom
31. 12. 1993 bola brezovskej stanici odobratá samostatnos a od
1. 1. 1994 bola úètovne prièlenená
k Jablonici. Poslednou úradujúcou prednostkou
v nej bola ¼ubica Kaòková.
Ete máme v pamäti slávnos spred pätnástich rokov k 95. výroèiu trate, spojenú s celodennými folklórnymi podujatiami pri elezniènej stanici. Oslavy storoènice sa konali 11. septembra 1999, ako súèas programu 8. brezofského jarmeku.
Napriek snahe zachráni nau eleznicu,
bola osobná doprava zruená. Dvanáskilometrovú tra z Brezovej do Jablonice preiel posledný vlak s cestujúcimi v piatok 31. januára
2003 desa minút pred 18. hodinou. Mnohým,
dnes u pamätníkom, bolo z toho smutno a nostalgia za vlakom pretrváva dodnes.
Peter Uhlík

Pripravujeme
ochutnávku umenia
Hoci sa zdá, e október je ïaleko, chceme
vás upozorni na akciu pre dospelých, ktorú
pripravuje ZU Brezová v spolupráci
s profesionálnymi umelcami z oblasti výtvarnej, hudobnej a literárnej. Otvorenie výstavy
spojené s verami básnika a príjemným zvukom klavíra, pri álke voòavého èaju, v atmosfére oèakávania novej pocitovej skúsenosti... Nie zlá predstava.
Dúfame, e vetci zainteresovaní sa budú
môc 20. októbra dostavi, aby sme si mohli
takéto chvíle vychutna. V skrinke ZU a na
TVB sa vèas dozviete presnejie informácie.
Vetci budete vítaní !
JK

Súkromné douèovanie
angliètiny
Kontakt: 0908 404 414
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Jubileum exprimátora
Koncom augusta si s manelkou, demi a vnukmi pripomenul sedemdesiatiny bývalý primátor mesta RNDr. Vlastimil Kátlovský, Csc.,
historicky prvý meanosta, zvolený v ponovembrových demokratických vo¾bách.
Narodil sa 27. 8. 1939 v Brezovej pod Bradlom.
Základnú kolu skonèil v rodisku, maturoval na
Gymnáziu Myjava. Vysokokolské túdium geológie zaèal v Moskve a ukonèil ho na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe.
Pracoval v geofyzikálnom prieskume, dva roky
bol v Atómovej elektrárni J. Bohunice, uèil na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, vedec-

ky pôsobil na Geologickom ústave SAV. Celý
profesionálny ivot zasvätil meraniu rádioaktivity vo vetkých prírodných zlokách ivotného prostredia. Túto èinnos preruil len v rokoch 1990  1994, kedy bol primátorom náho
mesta.
Poèas tejto funkcie sa ho bytostne dotýkali
nemalé problémy s generálnou opravou tefánikovej mohyly na Bradle. O ozdravenie ivotných podmienok v Brezovej sa prièinil výmenou ústredných kotlov na pevné palivo plynovými, pomohol presadi zriadenie samostatnej
ZU
Vo výpoète by sme mohli pokraèova.

V súèasnosti, kedy si uíva penziu striedavo
v Brezovej a Bratislave, je èlenom ekonomickej,
finanènej a majetkovej komisie pri naom mestskom zastupite¾stve. U roky je vo výboroch
SMR a Nadácie MR. Poèas existencie Nadácie J. Papánka bol jej predsedom v druhej polovici devädesiatych rokov. Vo¾ný èas najviac trávi
vo svojej záhrade.
Do ïalích rokov prajeme jubilantovi hodne
zdravia, rados v rodine a úspechy vo verejnoprospenej èinnosti.
-pp-

odrazilo aj v jej dielach. Postavy z nich nechala
hovori rodným myjavským náreèím. Debutovala zbierkou poviedok Obrázky z kopaníc
(1929). Najväèí úspech dosiahla s románom Bièianka z doliny (1938), ktorý bol aj sfilmovaný.
Významná je aj románová trilógia Metropola pod
slamou (1949), Mesteèko na predaj (1953)
a Zbojnícke chodníèky (1959). Pre mláde napísala historický román Husitská nevesta (1962).
Trilógiu a vetky ïalie diela napísala v Prahe,
kde ila od roku 1945 po preloení manela zo
tátnej sluby, tu aj zomrela.
Mestská kninica Brezová pod Bradlom pri-

vítala Zuzku Zguriku na besede, ktorá sa uskutoènila 12. 4. 1970. Do kroniky v kninici napísala: Nezabudnem! Navdy zostanem verná
mojej susede Brezovej. O nieko¾ko rokov neskorie 19. 10. 1981 kninica zorganizovala besedu s ¼udmilou Rampákovou, editorkou Zgurikiných kníh. Kninica venovala Z. Zgurike
nieko¾ko literárnych popoludní i za spolupráce
klubu dôchodcov. Vetky spomínané knihy od
tejto regionálnej autorky sa nachádzajú v kninici
(i s podpisom od nej) a iste sa nájdu èitatelia,
ktorí si vyberú niektorú z nich.
A. Fedorová

Evanjelický kazate¾. Svoje èlánky a kázne  bolo
ich okolo 150  uverejòoval v Národných novinách, Slovenskom týdenníku, Cirkevných listoch, v novinách Slobodný Slovák, Noviny spod
Bradla. Poèas 2. svetovej vojny sa aktívne zapojil aj do miestneho protifaistického odboja.
Za osobný prínos v protifaistickom odboji mu
bol udelený Èeskoslovenský vojnový krí 1939
a Pamätná medaila SNP. S nástupom reimu
diktatúry proletariátu nastúpili aj Lichnerove
problémy  nútený odchod do penzie, ktorú
preíval s dcérami v Bratislave, pochovaný je na
bratislavskom cintoríne v Slávièom údolí.
REPTA, Ján  partizánsky velite¾ (nar. 8. 9.
1914 na Brezovej  95. výr. nar., zomrel 13. 1.
1999 na Brezovej). Je známy ako velite¾ partizánskej skupiny pôsobiacej v okolí Brezovej.
Do ilegálneho protifaistického odboja sa zapojil roku 1942. Pomáhal èeským obèanom pri tajných prechodoch na Západ a sovietskym vojakom utekajúcim z nemeckých zajateckých táborov k partizánom na východnom Slovensku.
Spolupracoval najmä s partizánskou skupinou
Èapajev. Potom pôsobil v II. partizánskej brigáde Milana Rastislava tefánika, ktorá operovala
v oblasti Turca. Bol zástupcom jej velite¾a. Do
aktívneho ozbrojeného boja proti faizmu vstúpil v èase SNP. Zaloil partizánsku skupinu oddiel, nesúcu jeho meno a patriacu do zostavy
spomenutej partizánskej brigády. Jeho skupina
pôsobila v Malých a Bielych Karpatoch, najmä
v podbradliansko-podjavorinskom kraji. Spolu
so sovietskymi vojskami sa podie¾al na oslobo-

dení Brezovej v noci zo 6. na 7. apríla 1945. Za
partizánsku èinnos mu bol udelený Rad SNP
1. triedy, Èeskoslovenský vojnový krí 1939, medaila Za chrabros, krí Za vernos ÈSSR a Rad
práce. Informácie o J. Reptovi boli uverejnené
v Novinkách spod Bradla è. 1, rok 2009, s. 11.
TEFÁNIK, Ivan  verejný èinite¾, právnik
(nar. 9. 9. 1889 na Brezovej  120. výr. nar.,
zomrel 1. 2. 1979 v Bratislave). Vytudoval právo na univerzite v Budapeti. Roku 1912 získal
titul doktora práv. Do vzniku ÈSR pracoval ako
advokátsky koncipient. V rokoch 1919  1928
pôsobil na upnom úrade v Nitre, nasledovala
práca prednostu mestského notárstva (19291930) a policajného riadite¾stva (1931-1935)
v Koiciach. Poèas druhej svetovej vojny bol
pracovníkom, potom do roku 1948 predsedom
Najvyieho správneho súdu. Po vojne zastával
ïalie významné funkcie. Bol povereníkom spravodlivosti (1945-1947) a povereníkom techniky
(1947-1949) v Bratislave. Od roku 1949 il na
dôchodku. Poèas druhej svetovej vojny sa aktívne zapojil do ilegálneho protifaistického odboja, od roku 1943 bol prísluníkom robárovej
skupiny. Poèas SNP bol èlenom povstaleckej
SNR, bol poradcom delegácie SNR pre oslobodené územie, s ktorou pred ústupom povstania
odletel do ZSSR. Bol jedným zo zakladate¾ov
Strany slovenskej obrody, do roku 1964 jej reprezentantom v parlamente a èlenom jej ústredných orgánov. Po vojne bol vyznamenaný Radom SNP a Èeskoslovenským vojnovým kríom
1939. Roku 1969 mu udelili Rad práce.
Spracovala: A. Fedorová

Zuzka Zgurika
Myjava a jej kopanièiarske okolie je nerozluène späté s literárnou tvorbou Zuzky Zguriky, vlastným menom ¼udmily imonovièovej. 24. septembra 2009 si pripomíname 25 rokov od jej smrti. Narodila sa 13. 4. 1900
v Myjave, tu preila detstvo i prvé kolské roky.
Po stredokolských túdiách sa sem vrátila
a pôsobila tu tyri roky ako uèite¾ka. Potom sa
vydala za dr. Jaroslava Dvoøáka do Bratislavy.
V Bratislave sa naplno prejavil jej literárny talent, venovala ho takmer celý literárnemu zobrazeniu rodného kopanièiarskeho kraja a ivota,
jeho ¾udu. Mala ve¾ký zmysel pre humor, èo sa

KALENDÁRIUM
LICHNER, Ján  národný budite¾, evanjelický farár (pseudonym: Ján Blaej, nar. 25. 5.
1882 v Blaovciach, zomrel 26. 9. 1964 v Bratislave  45. výr. úmrtia). Vytudoval teológiu v
Bratislave, túdium dokonèil na univerzite v
Rostocku. Za kòaza bol ordinovaný 7. 8. 1907
biskupom dr. Baltíkom. Ako kaplán pôsobil v
Starej Turej, potom nasledovalo 42-roèné pôsobenie na Brezovej vo funkcii evanjelického farára a konseniora. Ako odborne a veobecne vzdelaný kòaz sa s plnou energiou pustil do národnoosvetovej práce. Stál pri zrode spolu s Júliusom Markovièom Hospodárskej banky, neskôr
bol èlenom vedenia Slovenskej národnej strany a
jej evenjelického cirkevného výboru. Bol tie
èlenom Slovenskej národnej rady v Nitre. Roku
1919 zaloil a stal sa riadite¾om metianskej
koly na Brezovej, bol prvým slovenským riadite¾om prvej slovenskej metianky na Slovensku. J. Lichner podporoval stavbu a budovanie
kôl na kopaniciach, uctievanie významných
osobností a stavbu pomníkov (Hurbanov a Husov pomník, tefánikova mohyla), intalovanie
pamätných tabú¾, stavbu Národného domu tefánikovho, zakladanie cirkevných a kultúrnych
intitúcií a spolkov, napr. Matice, iveny, Sokola, Èerveného kría, Evanjelického spevokolu
a pod. Výrazne sa prezentoval aj ako spisovate¾, bol autorom náboenskej spisby, najmä
próz, kázní a pohrebných reèí. Písal aj vlastivedné práce, divadelné hry na revoluèné hurbanovské námety. Od roku 1926 bol redaktorom
Kninice evanjelickej mládee a neskôr èasopisu
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Sen sa stal skutoènosou
Po prázdninách sa opä rozbehli atletické súae. Drustvá starích iakov a iaèok èakali posledné kolá v ZsAO. tvrté kolo sa konalo
v Nových Zámkoch. Po príchode na tadión zaèalo pra, ale pretekalo sa. Po skonèení úvodných
disciplín organizaèný výbor nariadil pre nepriaznivé poèasie súa ukonèi. Na základe výsledkov
z predchádzajúcich kôl sa urèilo poradie drustiev
pre tento rok. Chlapci potvrdili dominantné postavenie a v súai sa umiestnili na druhom mieste.
Dievèatá po celkovom súète bodov obsadili piate
miesto.
Chlapci svojím umiestnením postúpili na M 
SR drustiev do Dubnice nad Váhom, ktoré sa budú
kona 26. septembra 2009. Úspech brezovských
atlétov po linke SAZ-u bol na záver kolského roka
vystupòovaný na kolských majstrovstvách SR.
Chlapci z Brezovej po víazstve na Brezovských
atletických hrách postúpili na majstrovstvá Trenèianskeho kraja do Dubnice. Tu v konkurencii deviatich víazov okresných kôl zvíazili po tretíkrát
za sebou aj v tomto roku. Nae víazstvo sa rodilo
¾ahie ako v predchádzajúcich rokoch, pretoe zloenie drustva bolo pre túto súa takmer dokonalé. Výsledkom bolo získanie 995 bodov, èo predstavuje pre atletickú verejnos ve¾mi sluný vý-

kon. Druhá a tretia kola za nami dosiahla o viac
ako 100 bodov menej. V tejto súvislosti ma mrzí
iba neúèas jedného zo printérov, s ktorým by sa
nám podarilo prekona vytúenú métu 1000 bodov. No i tento výkon je zároveò najlepím výkonom brezovského drustva v histórii kolskej atletiky.
Okrem celkového víazstva si niektorí jednotlivci odniesli pekné medailové umiestnenie.
V tafete na 4 x 60 m A (Horniaèek Igor, Chvaula
Ján, Kravárik Vladimír, Mihok Milan).
Brezová u tradiène zvíazila, dokonca 4 x 60 m
B (Náhlik Peter, Rehák Milan, Michálek Marek,
Mosnáèek Marek) získala bronzové medaily. Milan Mihok skonèil druhý v skoku do výky a tretí
v skoku do dia¾ky. Vladimír Kravárik v behu na
300 m skonèil na druhom mieste. Marek Mosnáèek dobehol na tisícke tvrtý.
Z Brezová ako víaz Trenèianskeho kraja
si vybojovala úèas na kolských majstrovstvách
SR v atletike v Nových Zámkoch. Tu, za prítomnosti víazov krajských kôl z celej republiky, nai
chlapci bojovali o najcennejie umiestnenie. Poèas
práce s mládeou na Z Brezová sa mi podarilo
eskrát postúpi do celoslovenského finále. Vo
výsledkových listinách naa kola figurovala raz

Open Brezová 2009
V dòoch 22. - 29. augusta sa v priestoroch Strednej odbornej koly M. R. tefánika v Brezovej pod
Bradlom konal prvý roèník turnaja OPEN Brezová. Organizátori z mesta Brezová pod Bradlom a
achového klubu Osuské privítali 115 hráèov z 9
krajín, medzi nimi bolo 7 ve¾majstrov a 11 medzinárodných majstrov. Poteite¾ná je aj úèas 13 zástupkýò neného pohlavia, vrátane viacerých reprezentantiek. Spestrením turnaja bolo aj 7 talentov z Botvinnikovej achovej koly v Moskve.
Turnaj slávnostne otvorili riadite¾ turnaja
Ing. Branislav kápik, prednosta mesta Bc. Marián
Gavlas a zástupca riadite¾a SO M. R. tefánika
Ing. ¼ubomír Mosný. Po nároènom dvojkole sa
zdalo, e zvyok turnaja u bude bezproblémový.
V nede¾u okolo polnoci sa vak stala najsmutnejia
udalos, keï dotåklo srdce skvelého rozhodcu a
ete lepieho èloveka IA Otto Gutdeutscha. V úplnom tichu a so slzami v oèiach sme rozmý¾ali èo
ïalej, ale rozhodli sme sa v turnaji pokraèova.
Otto by urèite nebol rád, keby sa turnaj nedohral.
Na miesto hlavného rozhodcu ochotne nastúpil IA
Ivan Syrový, ktorému patrí ve¾ké poïakovanie.
Víazom turnaja sa stal skúsený bulharský ve¾majster Milko Popchev, keï po výhrach v prvých
tyroch kolách s preh¾adom udral prvé miesto a
do konca. Strieborný skonèil v poslednej dobe výborne hrajúci IM Marián Jurèík a sedem bodov mal
aj tretí GM Tomá Petrík, ktorý spolu s Milanom
Pacherom a Miroslavom Maslíkom dosiahol najviac vyhraných partií  es.
Mení pohár za 1.miesto v kategórii ien získala zaslúene WIM Zuzana Boroová.
Sluné výsledky dosiahli viacerí mladí hráèi, napríklad Martin Pagerka a Monika Nemeèkayová z
klubu K Osuské. Barbora Likavská obsadila medzi enami v silnej konkurencii pekné siedme miesto

a jej mu GM Tomá Likavský skonèil celkovo na
piatom mieste. Diváci ocenili skvelé popartiové
analýzy IM Ivana Hausnera aj komentované veèerné blicky v podaní Zuzky Boroovej a GM
Roberta Cveka.
V rámci sprievodného programu sa uskutoènili
turnaje v stolnom tenise a v pláovom futbale, výlet
na Mohylu M. R. tefánika na Bradle a bleskový
turnaj.
Tomá Perièka, CVÈ Brezová

Ospravedlnenie
V minulom èísle bola zverejnená nesprávna
fotografia v èlánku Brezovèan v corgoòligovej
Senici. Fotku sme stiahli z webu, mal to by

na druhom mieste, dvakrát na treom mieste, dva
razy na tvrtom mieste. Do zbierky medailí nám
chýbala pred týmto pretekom u iba zlatá. Doèkali sme sa. Drustvo, ktoré sa vyprofilovalo v tomto
kolskom roku, zvíazilo aj na majstrovstvách
Slovenska a splnili sme si tak svoj ve¾ký sen. Získanie prvého historického titulu znamená pre brezovskú atletiku ve¾a. Porazi vo finále tyri portové koly nie je nikdy ¾ahká vec. Nám sa to podarilo a som ve¾mi hrdý na chlapcov, ktorí to dokázali. V individuálnych umiestneniach sme sa tie nestratili. Zlato patrí opä kvartetu printérov (Jastrab Luká, Kravárik Vladimír, Chvaula Ján,
Mihok Milan), ktoré s ve¾kým náskokom zvíazilo. Naa B tafeta (Náhlik Peter, Rehák Milan,
Michálek Marek, Mosnáèek Marek) vybojovala
cenné ieste miesto. Milan Mihok v skoku do výky skonèil tvrtý, Vladimír Kravárik v behu na
300 m skonèil iesty. Aj ôsme miesto Jána Chvaulu v behu na 300 m povaujem za cenný úspech.
Vetkým chlapcom, ktorí sa prièinili o tento výsledok, chcem srdeène poïakova a zaela do
ïalieho obdobia pevné zdravie, úspechy v kole
a pokraèovanie v portovej kariére.
PaedDr. Miroslav Bôik,
vedúci atletického krúku

Putovný Pohár Bradla
sa sahuje z Nórska do Nitry
7. roèník medzinárodného turnaja o Pohár Bradla sa konal v dòoch 12. a 13. augusta 2009 v
kategóriách mladích a starích dorasteniek za
úèasti 12 drustiev.
Poháre za víazstvo si odniesli mladie dorky
z Nitry a starie z nórskeho klubu Flisa IL. Celkové víazstvo a putovný Pohár Bradla za najnií súèet umiestnení v oboch kategóriách si
odniesli dievèatá z UDHK Nitra. 40 rokov starý
sklenený pohár sa po roènom pobyte v Nórsku sahuje na najblií rok do Nitry. Kvalitne
obsadený turnaj bol prvou portovou udalosou
na novom povrchu mondoflex, ktorý poèas slávnostného otvorenia turnaja pokrstila úspená
brezovská odchovankyòa, bývalá reprezentantka a majsterka tyroch krajín, brankárka
Majka Gubová. Krstilo sa - ako inak - brezovským perkom a slivovicou.
Mladie dorastenky Bradlanu skonèili celkovo na peknom 3. mieste, za najlepiu brankárku bola vyhlásená naa Barbora Bekeová,
najlepou hráèkou v starej kategórii sa stala
naa mladia ena Elika Reptová.
P. Gaparoviè

Futbal
Tomá Mrva, ale je to hráè Dynama È. Budìjovice Honza Svátek. Chybu naprávame a uverejòujeme správne foto. Ospravedlòujeme sa Tomáovi, jeho celej rodine ako aj vetkým èitate¾om. A e vraj: vetko je na webe. Mono je, ale
treba to kontrolova. A to som nespravila!
V. Mikulèíková

4. liga severozápad  A  dospelí
FK VS Bradlan Brezová pod Bradlom  FK
Tempo Partizánske 2 : 0 (0 : 0), góly: 52. Pavel
ebo, 70. Jaroslav Potúèek.
Solèany - FK VS Bradlan 3 : 2 (2 : 1), góly:
Daniel Koprda, Adrián efèík.
(Pokraèovanie na 12. str.)

strana è. 12

Futbal
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FK VS Bradlan  MFK Nová Dubnica 1 : 1
(0 : 1),góly: 45. Michal Ranua, 77. Pavel ebo.
Lehota pod Vtáènikom - FK VS Bradlan 0 : 2
(0 : 0), góly: Pavel ebo 2.
FK VS Bradlan  SFK Nová Ves nad Váhom 1 : 1 (1 : 0), góly: 10. Daniel Koprda, 58. Jozef
Koritina.
2. trieda juh - B-dospelí
Hrané  FK VS Bradlan B (Koariská) 0 : 1
(0 : 1), gól: Michal Potúèek.
FK VS Bradlan B (Koariská)  Kostolné
2 : 1 (2 : 1), góly: Pavol ido (11 m), Juraj krabák.
Lúka n. V.  FK VS Bradlan B (Koariská)
1 : 2 (0 : 1), góly: Michal Potúèek 2.
FK VS Bradlan B (Koariská)  Hrádok 1 : 0
(0 : 0), gól: Matú Beòo.
Turá Lúka  FK VS Bradlan B (Koariská)
3 : 1 (2 : 1), gól: Matú Beòo.
2. liga - starí dorast
FK VS Bradlan  Slovan Bratislava B 5 : 1
(2 : 1), góly: Jakub ulc 2 (jeden z 11 m), Martin
Nemec, Jakub Kubina, Daniel ebesta.
Prievidza  FK VS Bradlan 1 : 3, góly: Lamine Fall 2, Matú Hrdlièka.
FK VS Bradlan  FK Púchov 2 : 1 (1 : 1),
góly: Tidiane Djiby Ba, Daniel ebesta.
Zlaté Moravce - FK VS Bradlan 0 : 2 (0 : 0),
góly: Lamine Fall, Daniel ebesta.
FK VS Bradlan  MFK Dubnica n. V. B /U
18/ 3 : 1 (2 : 1), góly: vlastný, Tidiane Djiby Ba,
Daniel ebesta  vlastný.
2. liga  mladí dorast
FK VS Bradlan  Slovan Bratislava B 1 : 4
(0 : 3), gól: Marek Malík.
Prievidza  FK VS Bradlan 2 : 1, gól: Marek
Malík.
FK VS Bradlan  FK Púchov 0 : 0.
Zlaté Moravce - FK VS Bradlan 2 : 1 (1 : 1),
gól: Dominik Lorenc .
FK VS Bradlan  MFK Dubnica n. V. B
1 : 6 (1 : 3), gól: Schemmer.
Majstrovstvo oblasti- mladí iaci
FK VS Bradlan  Oèkov 7 : 0, góly: Adam
Huskiè, Richard Barcaj, Roman Kozubík, Erik Pagáè, Luká Gime, Dominik Fukna, Ján Repta.
Trenèianske Jastrabie  FK VS Bradlan 4 : 0.
¼. Barbírik

Podveèer s powerjogou
Srdeène pozývam vetkých zástancov zdravého ivotného týlu, vetkých, ktorí chcú pre
seba nieèo spravi, ale aj tých, ktorí sú len zvedaví, èo to powerjoga je, v nede¾u 27. 9. 2009
od 17,00 do 20,00 hod. do telocviène Z na Dolných lúkach.
Program:
17.00  18.00 Základná lekcia powerjogy (cvièenie)
18.15  18.45 Význam dýchania pre ¾udský organizmus - Jogový dych (prednáka)
19.00  19.45 Joga pre chrbticu (cvièenie)
19.45  20.00 Diskusia, záver
Na cvièenie si prineste: pohodlné obleèenie,
karimatku, malý uterák, prípadne deku.
Poplatok : 3 EUR. Na stretnutie s vami sa teí
Elika Reptová.
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Smútok v dui bolí, no spomienka na Teba
zostane navdy zachovaná!
Dòa 8. 9. uplynul rok od
smrti naej drahej mamy
Anny Barbuiakovej, rod.
Pagáèovej. Dotåklo ubolené a utrápené srdce, ktoré
nás ve¾mi milovalo a ona
odila navdy k svojmu Pánovi.
Tí, ktorí ste ju poznali a
mali radi, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Jubilanti v mesiaci august

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dòa 10. 9. 2009 sme si
pripomenuli 14 rokov od
smrti a 84 nedoitých rokov
náho bývalého dôstojného
pána Viktora Planku. Boské srdce Jeiovo prijmi ho
do svojho krá¾ovstva. Nech
mu Pán Boh otvorí bránu raja
a privedie ho do prístavu pokoja.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku vo svojich
modlitbách.
S úctou spomína rodina Farkaová.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ako sa nám s Tebou lúèilo,
ete aie je bez Teba i.
Dòa 24. 9. 2009 uplynulo 5 rokov, èo nás opustil
manel, otec a dedko Samuel Plaèko.
S láskou a úctou
spomínajú manelka
a deti s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pä rokov blúdim samotou a h¾adám Tvoje stopy.
Zostali krásne spomienky
a dáï såz, èo líca skropí.
Tak strá ma odtia¾ z nedoh¾adna,
uká mi cestu, ako ïalej i, veï na dne môjho
srdca poèujem stále Tvoje srdce bi.
S úctou a smútkom spomeniem, e 28. 9. 2009
uplynulo 5 rokov, èo nás navdy opustil môj
manel Ing. Ján Mosný.
Ïakujem kadému, kto mu venuje tichú spomienku.
manelka Katarína s rodinou
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dòa 30. 9. 2009 uplynul
rok, èo nás opustil môj manel, ná otec a starý otec Pavol Bucala.
S láskou a úctou spomínajú manelka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.

- Albeta Závodná, 92-roèná
- Ján Batka, 85-roèný
- Vlastimil Bzdúek, 85-roèný
- Albeta Adásková, 80-roèná
- Anna Bzdúková, 80-roèná
- Anna Pavlíková, 80-roèná
- Emília Kotuláèová, 75-roèná
- Anna Reptová, 75-roèná
- Lýdia intálová, 75-roèná
- tefan Gálik, 75-roèný
- Ján Papánek, 75-roèný
- Frantiek Balá, 70-roèný
- Vlastimil Kátlovský, 70-roèný
- tefan Minárèiný, 70-roèný

Narodili sa
- Igor Macek
- Maxim Peta

Zomreli
- Albeta Lajdová, rod. Lajdová, 88-roèná
- Ján Kuèera, 56-roèný
- Pavol Boháè, 38-roèný
- Jozef Sochor, 50-roèný

POÏAKOVANIA
Ïakujeme vetkým
príbuzným, priate¾om a
známym, ktorí dòa
21. 7. 2009 prili odprevadi na poslednej ceste
náho drahého manela,
otca a dedka Antona
Gabria.
Za dôstojnú rozlúèku ïakujeme pani Eve
Uiakovej i speváckemu zboru.
smútiaca manelka s demi a vnúèatami
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ïakujeme rodine, príbuzným, priate¾om, susedom a vetkým spoluobèanom, ktorí sa 11. 8.
2009 prili rozlúèi a na
poslednej ceste odprevadi nau drahú mamu,
starú mamu Máriu Beòovú, rod. Lisálovú,
ktorá zomrela vo veku
83 rokov.
Ïakujeme za úprimné slová útechy z prejavu p. E. Uiakovej,
básne p. Dobrovodskej
ako aj enskému speváckemu zboru i za kvetinové dary, ktorými ste
sa snaili zmierni ná ia¾.
smútiace deti aj vnúèatá s rodinami
a priate¾mi i ostatná rodina

