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Spomínali sme na veľkého rodáka
dom, položili veniec zástupcovia Družstevnej únie Slovenska Gabriel Csollár,
Elena Štrpková a za Coop Jednota Senica Ivan Bzdúšek. Po básni, prednesenej

Pri príležitosti 220. výročia narodenia Samuela
Jurkoviča (9. 2. 1796 – 13.
7. 1873) pripravilo Mesto
Brezová pod Bradlom
svojmu slávnemu rodákovi dôstojnú spomienku.

ci ochotníci pásmo slova, hudby a spevu
„Rodáci svojmu rodákovi“, ktoré scénicky zostavili a vizuálnou dobovou dokumentáciou doplnili Peter Uhlík a Matúš
Valihora. Okrem oboch spomínaných
účinkovali v samotnom programe ešte
Eva Ušiaková, Viera
Dobrovodská,
Ingrid
Filipová
a mužský cirkevný
spevokol,
dirigovaný Vladimírom
Húskom. Technickú stránku zabezpečili Hana Valová,
Gabriela Plačková,
Dana Batková a Milan Strýček, ktorí
sa tiež pričinili o to,
že návrat k životu
a dielu najvýznamnejšieho brezovského rodáka 19. storočia sa vydaril.
		
-pp-

Evou Ušiakovou, prihovorili sa k prítomným Gabriel
Csollár a Jaroslav Baška.
Spomínanie na Samuela
Jurkoviča vyvrcholilo kultúrnym programom v sále
Národného domu Štefánikovho. Za peknej účasti domáceho obecenstva
a vzácnych hostí (okrem
spomínaných, aj zástupcov
Myjavy, Sobotišťa, Košarísk,
Bukovca), predviedli domáNajprv na mestskom cintoríne, spolu s predsedom
TSK Jaroslavom Baškom,
položila veniec na hrob oslavovaného primátorka mesta Eva Ušiaková. Po básni
prednesenej Vierou Dobrovodskou, duchovným príhovorom na text Žalmu 27,13
oslovila prítomných evanjelická farárka Lívia Lichancová. Potom k Jurkovičovmu
pamätníku v centre mesta,
ktorým je symbolický rodný

Milí čitatelia,

želáme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.
redakcia Noviniek spod Bradla
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Výsledky parlamentných volieb

2016 v Brezovej pod Bradlom

Počet zapísaných voličov 4344
Počet odovzdaných obálok 2479
Počet platných hlasov
2432
Volebná účasť
57,07 %
Strana
hlasov percent
1) SMER - sociálna
demokracia
858
35,27 %
2) Sloboda a Solidarita 337
13,85 %
3) OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti 305
12,54 %
4) Slovenská národná
strana
243
9,99 %
5) Sme rodina –
– Boris Kollár
213
8,75 %
6) Kotleba - Ľudová strana
Naše Slovensko
131
5,38 %
7) SIEŤ
105
4,31 %
8) MOST - HÍD
62
2,54 %
9) KDH
50
2,05 %
10) KSS
27
1,11 %
11) SZS
23
0,94 %
12) SKOK
18
0,74 %
13) TIP
16
0,65 %
14) ŠANCA
14
0,57 %
15) Strana moderného
Slovenska
9
0,37 %
16) VZDOR
6
0,24 %
17) SDKÚ-DS
5
0,20 %
18) Odvaha - Veľká národná
a proruská koalícia
4
0,16 %
19) DS - Ľudo Kaník
3
0,12 %
20) Koalícia Spoločne
za Slovensko
2
0,08 %
21) Priama demokracia
1
0,04 %
22) MKDA-MKDSZ
0
0,00 %
23) SMK-MKP
0
0,00 %

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Prvé zasadnutie MsZ v roku 2016 sa uskutočnilo 24. 2. 2016 za účasti 10 z 11 poslancov
MsZ, pozvaných hostí, zamestnancov mesta
a občanov.
• MsZ schválilo:
- prevody nehnuteľností v prospech:
predbežný súhlas s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom,
časť parcely reg. „E“ č. 21117/1 trvalé trávne
porasty o výmere cca 138 m2 (za kúpnu cenu
podľa Cenovej mapy platnej v meste Brezová pod Bradlom Zóna II. - 6,50 € za m2 ), časť
parcely reg. „E“ č. 20995/2 ostatná plocha o výmere cca 10 m2 (za kúpnu cenu podľa Cenovej
mapy platnej v meste Brezová pod Bradlom
Zóna II. - 6,50 € za m2 ) a parcelu reg. „C“ č.
626 zastavané plochy a nádvoria o výmere 534
m2 (za kúpnu cenu podľa Cenovej mapy platnej
v meste Brezová pod Bradlom Zóna III. - 3,50 €
za m2 ) v KN zapísané na LV č. 1700 pre obec a
k.ú. Brezová pod Bradlom do vlastníctva Miroslava Kubeša a manž. Daši, bytom Nad lúčkami
3141/41, 841 05 Bratislava o celkovej výmere
682 m2 za kúpnu cenu spolu 2 831 € ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8
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e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako i Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom,
Čl. 6, bod 4. písmeno b),
prevod nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom: odčlenené časti parcely
E-KN č. 2024/1 ostatná plocha o výmere 5239
m2, zapísanej na LV č. 1700 pre obec a k.ú.
Brezová pod Bradlom označené ako: diel č. 1
o výmere 9 m2, ktorý vstupuje do parcely C-KN
č. 1979/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere
106 m2, diel č. 4 o výmere 10 m2, ktorý vstupuje do parcely C-KN č. 1979/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 72 m2, diel č. 8 o výmere 6
m2, ktorý vstupuje do parcely C-KN č. 1980/1
záhrada o výmere 98 m2, odčlenené časti parcely E-KN č. 27825/105 lesný pozemok o výmere 144 m2, zapísanej na LV č. 1700 pre obec a
k.ú. Brezová pod Bradlom označené ako: diel
č. 3 o výmere 50 m2, ktorý vstupuje do parcely C-KN č. 1979/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2, diel č. 7 o výmere 11 m2,
ktorý vstupuje do parcely C-KN č. 1979/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2 nachádzajúce sa v lokalite Dolina za kúpnu cenu
podľa Cenovej mapy platnej v meste Brezová
pod Bradlom (Zóna II. - 6,50 € za m2) spolu
o výmere 86 m2 do vlastníctva Petra Štipčica,
bytom Pod Vŕškami 187/21, 906 13 Brezová
pod Bradlom v podiele 1/1 za kúpnu cenu 6,50
€ za m2, tj. spolu 559 € ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako i Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom, Čl. 6, bod
4. písmeno a), b).
prevod nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom, v zmysle GP č. 012/15
(vypracovala GEODÉZIA MYJAVA, Hurbanova 643, 907 01 Myjava):
odčlenené časti parcely E-KN č. 655/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 6750 m2,
zapísanej na LV č. 1700 pre obec a k.ú. Brezová
pod Bradlom označené ako: diel č. 11 o výmere 6 m2, ktorý vytvára parcelu C-KN č. 383/1
zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
diel č. 23 o výmere 3 m2, ktorý vytvára parcelu C-KN č. 385/1 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 3 m2 za kúpnu cenu podľa Cenovej
mapy platnej v meste Brezová pod Bradlom
(Zóna II. - 6,50 € za m2) spolu o výmere 9 m2
do vlastníctva Martiny Bakošovej, bytom Pakanská 1115/3, 907 01 Myjava v podiele 1/1
za kúpnu cenu 6,50 € za m2, tj. spolu 58,50 €
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a, ods. 8 e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako i Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod
Bradlom, Čl. 6, bod 4. písmeno a), b).
- odňatie majetku KOMPAKTOR KTO 150,
inventárne číslo 15/022, dátum obstarania 26.
4. 2006, obstarávacia cena 22 377,18 €, zostatková cena 0,00 € zo správy príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová pod
Bradlom ku dňu 24. 2. 2016,
- návrh dodatku č. 3 k Zmluve o Dexia Komunál Komfort úvere č. 24/004/09 zo dňa
20. 8. 2009. Aktuálny zostatok úveru je 370 590
EUR. Predmetom dodatku č. 3 je zmena spôsobu splácania úveru, zrušenie záväzkovej pro-

vízie a zmena základnej úrokovej sadzby a úrokového rozpätia,
- Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
a školských zariadení na území mesta Brezová
pod Bradlom,
- návrh investičných akcií mesta s prioritou
pre rok 2016,
- dotácie z rozpočtu Mesta Brezová pod
Bradlom na rok 2016:
• Futbalový klub BRADLAN Brezová pod
Bradlom vo výške 1500 € na zabezpečenie
športovej prípravy Jozefa Repčíka na OH Rio
2016,
• Folklórny súbor Brezová vo výške 2 000 €,
• Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
Základná organizácia Myjava vo výške 500 €,
• Nemocnica s poliklinikou Myjava vo výške
300 €,
• občianske združenie Posolstvo vo výške
500 €,
• Futbalový klub BRADLAN Brezová pod
Bradlom vo výške 20 000 €,
• Futbalový klub BRADLAN Brezová pod
Bradlom vo výške 1 000 € na náklady súvisiace
s bežeckou prípravou a účasťou na pretekoch
bežcov.
• MsZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení MsZ zo dňa 2. 12.
2015 a uznesení, ktoré zostali v plnení,
- ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015 a prehľad sťažností
za rok 2015,
- informáciu o činnosti MsR za obdobie
od 2. 12. 2015 do 24. 2. 2016 bez pripomienok,
- Správu o činnosti Mestskej knižnice za rok
2015,
- Správu o činnosti Mestskej polície Brezová
pod Bradlom za rok 2015, priestupky,
- písomné oznámenie poslanca p. Branislava
Kovačecha o vzdaní sa funkcie člena v Komisii pre cestovný ruch, kultúru a tradície a člena
v Komisii pre životné prostredie, výstavbu, ÚP
a dopravu,
- rozpočtové opatrenia č. 5/2015 a č. 6/2015,
ktorými bola vykonaná IV. zmena rozpočtu
Mesta Brezová pod Bradlom na rok 2015 rozhodnutím primátorky mesta.
• MsZ splnomocnilo primátorku mesta:
na základe § 11 ods. 4 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov primátorku mesta rozhodovať o zmenách rozpočtu do výšky 10 %
z upraveného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem rozpočtovej podpoložky
642012 -Transfery jednotlivcom na odstupné
vyplatené podľa § 76 ods. 7 ZP. O vykonaných
zmenách bude informovať vždy na najbližšom
rokovaní mestského zastupiteľstva.

Rezignácia
Som zástancom zrušenia Mestskej polí-

cie (MsP), pretože pri pôsobení Policajného zboru (PZ) na Brezovej väčšinu činností,
ktoré vykonáva MsP, môže zabezpečovať
PZ a ušetrili by sa značné prostriedky pre
iné aktivity, na ktoré nemá mesto dostatok
finančných prostriedkov. Veď napr. príjmy
mesta z mestských lesov pokrývajú sotva
polovicu nákladov na MsP.
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Primátorka je jednoznačne za zachovanie
MsP a poslanci až na výnimky zdieľajú jej názor. Po dôkladnom prehodnotení pôsobenia
mojej osoby vo funkcii predsedu Komisie pre
verejný poriadok, som sa rozhodol vzdať sa
mandátu predsedu ku dňu 24. 2. 2016. Tým
chcem predísť prípadným podozreniam zneužívania funkcie predsedu k presadzovaniu
svojich názorov.
			Ďuriš Jozef
			poslanec MsZ

Vzdanie sa poslaneckého mandátu

Ja, Mgr. Marta Stančíková, som sa vzdala
mandátu k 01. 12. 2015 z pracovných dôvodov.
V septembri 2015 mi skončila ročná zmluva
práce v zahraničí a rozhodla som sa od októbra
2015 zostať dlhodobo pracovať mimo územia
našej krajiny.
Keďže sa nemôžem venovať poslaneckej práci v plnom nasadení a zodpovedne, tak som
zvolila cestu vzdania sa mandátu.
Týmto by som chcela poďakovať všetkým
poslancom mesta a jednotlivým komisiám
za spoluprácu, takisto vedeniu mesta a samozrejme Vám, milí občania, za informovanie
o Vašich problémoch a za mnohé podnetné
návrhy pre naše mesto.
Novému poslancovi MUDr. Pavlovi Tallovi,
ako aj ostatným, prajem veľa tvorivých nápadov a správnych rozhodnutí.
Verím, že moja spolupráca s mestom nekončí, nie však v pozícii poslanca.
		
Mgr. Marta Stančíková
Poznámka: tento článok mal byť uverejnený
v Novinkách č. 1/2016, k čomu z technických
príčin nedošlo. Ďakujeme za pochopenie.

MESTSKÝ ÚRAD

Hasiči bilancovali

V sobotu 6. 2. 2016 sa zišli hasiči DHZ Brezová pod Bradlom v zasadačke hasičskej stanice, aby zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok 2015 a prijali nové úlohy pre rok 2016.
Schôdzu otvoril preventivár DHZ Michalička Dušan, ktorý privítal všetkých prítomných
členov zboru a pozvaných hostí, a to primátorku mesta Evu Ušiakovú, delegáta OV DPO
Myjava, predsedu OV DPO Myjava Bc. Pavla
Macúcha a člena predsedníctva OV DPO Myjava Karla Nedbálka.
Po schválení programu VČS a návrhovej komisie, predseda DHZ Jaroslav Stančík predniesol správu o činnosti, kde podrobne informoval
o práci zboru za uplynulý rok. Okrem iného
spomenul základné školenie členov DHZ, vykonané lekárske prehliadky členov, nákup materiálno-technického vybavenia a osobných
ochranných prostriedkov pre členov DHZ
z prostriedkov DPO SR, vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol, poďakoval za zabezpečenie akcií: Tradičná zabíjačka, Súťaž vo
varení gulášu, vykonávanie požiarno asistenčných služieb pri rôznych akciách a zhodnotil
zásahovú činnosť DHZ.
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Za uplynulý rok členovia DHZ vykonali
30 výjazdov k požiarom a iným nežiaducim
udalostiam. Takisto vykonávali umývanie
miestnych komunikácií, dovoz vody občanom
za úhradu, polievanie mestskej zelene v lete,
pretláčanie odpadových potrubí a pod.
V ďalšej časti predniesol správu o hospodárení s finančnými prostriedkami člen revíznej
komisie Karol Slezárik. V diskusii rokovanie
pozdravili prítomní hostia. Členovia navrhovali zlepšenie činnosti zboru.
Taktiež sme mimoriadne vyznamenali a povýšili 6 členov DHZ, ktorí sa podieľali na záchrane svojho kolegu, ktorý počas výjazdu
na zásah dostal srdcový infarkt a rýchlou odbornou pomocou mu zachránili život. Jaroslav
Stančík do hodnosti vrchný technik, Róbert
Komada – rotník. Medailu Za príkladnú prácu: Róbert Báto a František Brtevník. Medailu
Za zásluhy: Ján Trnavský. Diplom: Poďakovanie za záchranu života – Ján Jančí.
Po prijatí plánu práce na rok 2016 bol prednesený návrh uznesenia, ktoré bolo jednomyseľne prijaté. Tým bol program VČS DHZ
vyčerpaný. Členom predseda DHZ poďakoval
za prácu, ktorú vykonali a poprial im do ďalšej
práce veľa úspechov. Na záver bolo prítomným
podané malé občerstvenie.
		
Dušan Michalička

Nové VZN o miestnom poplatku
za komunálny odpad od roku 2016

Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom na svojom zasadnutí dňa 2. 12. 2015 schválilo uznesením č. 155/2015 nové všeobecne
záväzné nariadenie mesta Brezová pod Bradlom č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uvedeným všeobecne záväzným nariadením
mesto pristúpilo ku zvýšeniu sadzby poplatku
(sadzba bola naposledy menená v roku 2012),
ako i k úprave podmienok zníženia a odpustenia tohto poplatku. Ročná sadzba poplatku
na osobu sa zvýšila z 22,63 EUR na 25,62 EUR.
Potreba zvýšiť tento poplatok súvisí najmä so
skutočnosťou, že od 1. 1. 2015 vzrástli náklady
mesta na zber, prepravu a ukladanie komunálneho odpadu, pretože bolo ukončené ukladanie odpadov na našej skládke Pod Bradlom,
ktorá je už zrekultivovaná a začalo sa s vývozom a ukladaním odpadu na skládku v Hrašnom.
Mesto podľa tohto nariadenia a podľa rozhodnutia primátorky mesta na základe písomnej žiadosti poplatníka odpustí alebo zníži
poplatok za komunálny odpad týmto poplatníkom:
- osoby od 62 rokov – zľava 20 % - t. j. poplatok 20,49 EUR /osoba / rok – nie je potrebné
predkladať písomnú žiadosť ani žiadne doklady, vychádzame z evidencie obyvateľstva,
- osoby ŤZP – zľava 20 % - t. j. poplatok
20,49 EUR /osoba / rok – k písomnej žiadosti je potrebné doložiť kópiu preukazu fyzickej
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom v prípade, že občan má
nový preukaz alebo doteraz si zľavu neuplatňoval. Osoby od 62 rokov, ktoré sú súčasne ŤZP,

preukaz nepredkladajú, majú zľavu na základe
veku.
- osoby študujúce alebo pracujúce mimo
Brezovej, ktoré sú súčasne ubytované mimo
Brezovej – zľava 20 % - t. j. poplatok 20,49 EUR
/osoba / rok – k písomnej žiadosti je potrebné
doložiť: študenti - potvrdenie o štúdiu a doklad
o ubytovaní mimo územia mesta v aktuálnom
školskom roku, pracujúci – potvrdenie alebo
iný doklad o existencii, resp. trvaní pracovného vzťahu alebo obdobného vzťahu s určením
miesta výkonu práce mimo územia mesta Brezová pod Bradlom a doklad o ubytovaní.
- osoby s prechodným pobytom na území
inej obce alebo mesta – odpustenie poplatku
– k písomnej žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o prechodnom pobyte na území inej
obce a doklad o zaplatení miestneho poplatku
v tejto obci.
- osoby, ktoré sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí – odpustenie poplatku – k písomnej
žiadosti je potrebné doložiť doklad preukazujúci pobyt v zahraničí.
Súčasne upozorňujeme, že nárok na zníženie
alebo odpustenie poplatku si môžu uplatniť poplatníci, ktorí nemajú nedoplatok na miestnom
poplatku za komunálne odpady za predchádzajúce obdobia.
Pre poplatníkov, ktorí majú zavedený tzv.
množstvový zber, uvádzame, že týmto všeobecne záväzným nariadením neboli zmenené jeho
podmienky.
Uvedené VZN je prístupné na internetovej
stránke www.brezova.sk v časti Dokumenty
na stiahnutie. V prípade nejasností je možné
kontaktovať referentku oddelenia finančného,
správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod
Bradlom Janu Húškovú (tel. č.: 034/6942228,
mail: huskova@brezova.sk).
Ing. Alena Jančia
vedúca oddelenia finančného, správy daní
a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom

Vážení spoluobčania!

Mesto Brezová pod Bradlom sa na Vás obracia s výzvou na spoluprácu pri výbere
osobností navrhnutých na Cenu mesta
Brezová pod Bradlom.

Vaše návrhy na ocenených môžete doručiť na mestský úrad, osobne na sekretariát, alebo na emailovú adresu mesto@
brezova.sk najneskôr do 15. apríla 2016.
K svojmu návrhu nezabudnite pripísať
krátke odôvodnenie, prečo si navrhovaný
podľa Vás zaslúži Cenu mesta Brezová pod
Bradlom.
Cena mesta sa udeľuje za:
• vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej
činnosti,
• činnosť osôb, ktoré sa významným
spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma
i v zahraničí,
• činnosť osôb pri záchrane ľudských
životov a majetku mesta a jeho občanov.
		
Ďakujeme za spoluprácu
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Ako naši predkovia žili, čo si obliekali,
ako bývali, čo jedli, čo robili, čomu verili,
o čom rozmýšľali...
Pamätná izba D. S. Jurkoviča Vás pozýva na
stretnutia s históriou

OBČAN SA PÝTA, MY ODPOVEDÁME
Vážení čitatelia, do rubriky Občan sa pýta,
my odpovedáme sme do uzávierky tohto
čísla nedostali žiadnu otázku. Vaše otázky
do rubriky Občan sa pýta, my odpovedáme
môžete posielať elektronickou poštou na adresu: mesto@brezova.sk alebo poštou na adresu vydavateľa Noviniek spod Bradla. Prosíme, posielajte len otázky týkajúce sa priamo
života mesta.

Matúš Valihora:

V KÚTE BELOHORSKOM
(každodenný život v podbradliansko-podjavorinskom kraji pred rokom 1848)
11. 3. 2016 o 17. 00 hod. – Odev
18. 3. 2016 o 17. 00 hod. – Bývanie
1. 4. 2016 o 17. 00 hod. – Strava
15. 4. 2016 o 17. 00 hod. – Zamestnanie
22. 4. 2016 o 17. 00 hod. – Nehmotná kultúra
Stretnutia budú v priestoroch Pamätnej izby
Dušana S. Jurkoviča v Národnom dome Štefánikovom, ich súčasťou budú audiovizuálne
prezentácie.
Vstup je zdarma.

NÁZORY / KOMENTÁRE
Čo v Brezovej pod Bradlom spôsobuje
nárast nákladov za teplú vodu?

Rozhovor s Ing. Ivanom Mikušom, projektovým manažérom Tepelného hospodárstva v Brezovej pod Bradlom.
• Prečo v Brezovej rastú náklady na ohrev
vody?
Táto otázka je aktuálna práve teraz, tesne
pred vyúčtovaním tepla a teplej vody za minulý rok. Treba povedať, že spotreba teplej
vody z roka na rok klesá. Zatiaľ čo pred dvadsiatimi rokmi bola na Slovensku priemerná
ročná spotreba teplej vody na osobu viac ako
20 m3, v súčasnosti je to len 8 až 9 m3.
Neplatí však, že s klesajúcou spotrebou sa
v priamom pomere znižujú aj náklady na jej
výrobu a dodávku.
• Ako je to možné?
Teplá voda sa vyrába v kotolniach, ktoré sú
rozvodmi spojené s odovzdávacími stanicami tepla, bytovými domami a jednotlivými
bytmi. Teplá voda sa vyrába a distribuuje pre
všetkých pripojených odberateľov rovnako,
a to za podmienok určených zákonom. Platí
to aj v prípade, že odberatelia v byte nebývajú, dbajú na znižovanie spotreby alebo na výrobu používajú vlastný elektrický bojler.
• Nestačilo by vyrobiť a dodať menej teplej vody?
Teplá voda musí byť k dispozícii pre všetkých odberateľov bez ohľadu na to, či ju
spotrebujú, alebo nie. Túto povinnosť dodávateľovi tepla ukladá zákon, a to na základe
vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č.
152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej
kvalite dodávky tepla pre koncového odberateľa. Teplá voda musí mať podľa nej teplotu
najmenej 45 °C a najviac 55 °C a dodávateľ je
povinný ju dodávať v čase od 5.00 do 23.00
alebo v dohodnutom čase na základe zmluvy
o dodávke a odbere tepla tak, aby bola k dispozícii všetkým koncovým odberateľom.

Pamätná izba
Dušana Samuela Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom

Vzhľadom k uvedenej kvalite a takmer
okamžitej dostupnosti v mieste jej spotreby je možné dodávku teplej vody považovať
za komfortnú službu, a práve preto patrí
medzi najdrahšie poskytované služby spojené s bývaním. V niektorých domácnostiach
môžu byť dokonca náklady na dodávku teplej
vody vyššie ako náklady na vykurovanie.
• Skúsme sa detailnejšie pozrieť na to, ako
cenu za teplú vodu ovplyvňujú koncoví odberatelia.
Ako som už povedal, jedným z faktorov je
zníženie spotreby teplej vody zo strany odberateľov. A tá môže byť zapríčinená napríklad
neobsadenosťou bytov.
Spotrebu teplej vody znižujú odberatelia
aj prísnejšou kontrolou vlastných vodomerov a následnými úspornými opatreniami
v rámci svojich domácností.
Individuálna inštalácia elektrických bojlerov je ďalším z faktorov, ktoré majú vplyv
na zníženie spotreby teplej vody. Tu je potrebné spomenúť, že ak by si chceli viacerí
odberatelia vo svojich bytoch nainštalovať
elektrické bojlery, bolo by potrebné kompletne prerobiť elektrickú inštaláciu v celom
bytovom dome. Pričom napriek aktuálnemu
poklesu cien elektriny (a plynu) stále platí, že
tento spôsob prípravy tepla, alebo teplej vody
patrí k najdrahším.
• Stanovuje cenu za teplú vodu dodávateľ? Čo ju naviac ovplyvňuje?
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
schvaľuje oprávnené náklady na dodávku
tepla, a tým určí maximálnu cenu za dodávky vrátane ohrevu vody. Čiže cenu za ohrev
m³ vody neurčuje dodávateľ, ale je to pomer
schválenej maximálnej ceny tepla a množstva
spotrebovanej vody. Jeho zvyšovaním zisk
dodávateľa nerastie, naopak, poklesom hospodárnosti sa znižuje. Preto je našou snahou
vyrábať teplo a teplú vodu čo najhospodárnejšie.
• Čo konkrétne môžu odberatelia
a správcovia urobiť, aby znížili náklady
za teplú vodu?

Podľa mňa by sa mali zamerať na zníženie strát pri dodávke teplej vody. Konkrétne napríklad inštaláciou kvalitných
cirkulačných potrubí v bytových domoch
(tepelná izolácia, odstránenie zanesenia
cirkulačných potrubí vodným kameňom),
ďalej hydraulickým vyregulovaním rozvodov teplej vody a dobrou technickou úrovňou rozvodov v rámci odberného miesta.
Do tejto kategórie tiež spadá dodatočná inštalácia izolácie stúpacích rozvodov v bytových domoch. Všetky tieto technické úkony si hradia odberatelia sami.
Ak je teplá voda distribuovaná z miesta
mimo jej spotreby (napr. z centrálnej kotolne), je vhodné koordinovať takéto opatrenie aj s ostatnými odberateľmi v bytových
domoch pripojených do jednej siete a samozrejme s dodávateľom tepla.
• Ako môže dodávateľ znížiť energetickú náročnosť výroby a dodávky teplej
vody, a tým aj jej cenu?
Dodávateľ teplej vody môže ovplyvniť
spotrebu tepla z hľadiska zvýšenia účinnosti
technického zariadenia a efektívneho
spôsobu ohrevu teplej vody v kotolniach
alebo odovzdávacích staniciach tepla. Naša
spoločnosť plánovala vymeniť nevyhovujúce staré rozvody za nové – predizolované už v minulom roku. Avšak vzhľadom
na neskoré vyjadrenie z odboru životného
prostredia k výmene dôjde až tento
rok. Celkovo plánujeme vymeniť 250 m
rozvodov.
V minulosti sa nám podarilo zrealizovať niekoľko rekonštrukcií, ktoré výrazne
prispeli k zvýšeniu účinnosti výroby energií. V roku 2013 sme zrekonštruovali stanicu ohrevu teplej vody na Sídl. D. Jurkoviča,
kde sme odstránili zásobník teplej vody
a nainštalovali čerpadlá s frekvenčnými
meničmi, ktoré majú polovičnú spotrebu
elektrickej energie. V tom istom roku sme
vymenili 150 m rozvodov na Družstevnej
ulici a na Sídlisku D. Jurkoviča. O rok neskôr sme na Osuského ulici vymenili rozvody v celkovej dĺžke 225 m. Okrem toho
sme zrealizovali rekonštrukciu ďalšej stanice ohrevu teplej vody na Hornom rade.
V minulom roku sme vykonali kontrolu
hydraulickej regulácie rozvodov, ktorá bola
spojená s výmenou opotrebovaných armatúr na Osuského ulici a rekonštrukciou
stanice ohrevu teplej vody na Dolných Lúkach.
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Ako som už spomínal, cena za teplú
vodu vychádza zo stanovenej ceny tepla
a z množstva tepla potrebného na jej ohrev.
V záujme dodávateľa je vyrábať a distribuovať teplú vodu čo najhospodárnejšie, pretože v prípade poklesu hospodárnosti musí
pokrývať prípadné straty z vlastných prostriedkov.
Optimálne riešenie pre dlhodobé znižovanie ceny za teplú vodu je však možné dosiahnuť iba na základe spolupráce a vzájomnej súčinnosti medzi dodávateľom
tepla, správcami bytových domov a koncovými odberateľmi.
Katarína Frčová, COFELY a.s.
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie Noviniek spod Bradla. Svoje
názory, postrehy a komentáre posielajte
elektronickou poštou na adresu: mesto@
brezova.sk alebo poštou na adresu vydavateľa Noviniek spod Bradla.

ŠKOLSTVO

Báseň 2015

Literárne talenty našej školy sa zapojili do celoslovenskej literárnej súťaže Báseň
2015, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo DAXE
a redakcia časopisu MAXÍK.
Do súťaže sa spolu zapojilo 211 žiakov. Vo
februári odborná porota vyhodnotila zaslané
práce. Naša Lenka Palanská zo 7. A získala
vo svojej kategórii 3. miesto za báseň Jeseň.
Porota zvlášť ocenila aj aktívny prístup niektorých škôl pri vyhľadávaní a usmerňovaní
literárne nadaných detí. Potešilo nás, že medzi také školy zaradili i nás.
Lenke srdečne blahoželáme. Radosť z písania, ktorá je prvoradá, nech vydrží jej aj ostatným deťom!
			Anna Bučková

Jeseň
Už sa jeseň na nás smeje,
lístie vonku farby leje.
Ovocie nám farbou svieti,
skončilo sa leto, milé deti!
Slniečko svieti málinko,
zrazu vyskočilo písmenko.
V triede deti s úsmevom
čítajú i počítajú s učiteľom.
Vietor vonku zafučí
žiacku knižku dofučí.
Škola je už v plnom prúde
a deti na hodine zasa v kľude.
A tak jeseň priletí,
leto o rok doletí.
Šarkan sa vznáša v diali,
Čo by ste si, deti, priali?
		
Lenka Palanská, 7. A
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Fašiangy
v MŠ
Fašiangy sú časom hojnosti, veselosti,

plesov, karnevalov. Inak to nebolo ani u nás
v MŠ. Našťastie nás nenavštívila chrípka, ale
prišli víly, piráti, princezné, batmani, mimoni, draci aj šašovia. Najdôležitejší bol šašo
Pepele, ktorý roztancoval, rozospieval a rozveselil celú karnevalovú spoločnosť.

Ale ako to už pri tanci a zábave býva, spoločnosť sa unavila. A ako doplniť energiu vo
fašiangovom čase? V škôlke jedine sladkými,
voňavými pampúšikmi! Ešteže ich naša pani
kuchárka nechladila na okienku ako v rozprávke a všetky masky si mohli pochutiť!
I. Šimová, MŠ Budovateľská

O brezovských rodákoch

Dňa 17. – 18. februára sa naši ôsmaci a deviataci zúčastnili v mestskej knižnici zaujímavej prezentácie venovanej dvom významným
brezovským rodákom. Vedúca mestskej knižnice, pani Fedorová, priblížila žiakom význam životného diela Samuela Jurkoviča ako
učiteľa, notára a národného buditeľa. Jána
Štefánika žiakom predstavila ako významného bibliografa, učiteľa a literárneho historika.
Na pripravenej výstavke diel si žiaci prezreli
i state a články z literárnych časopisov zamerané na organizáciu vtedajšieho školstva
a na metodické problémy pedagogiky.
Ďakujeme pani Fedorovej za pripravenú
prezentáciu, ktorou sa snažila rozšíriť obzor
vedomostí našich žiakov.
			Anna Bučková

Pozvánky na marec a apríl

do
ZUŠ
• 8. - 24. 3. 2016 výstava VESELÁ VEĽ-

KÁ NOC
• 17. 3. 2016 o 17.00 hodine JARNÝ
KONCERT
• 22. 3. 2016 o 16.00 hodine KONCERT
PRE VŠETKÝCH v ND Štefánikovom
• 5. - 29. 4. 2016 výstava PLNÝ STÔL
Dve kapely a konečne plná spoločenská
sála školy návštevníkov vernisáže výstavy!
Nezabudnuteľný pocit nielen pre vystavujúcich, súrodencov Márie a Timoteja Blažkovcov, ale určite pre všetkých prítomných.
Dvaja vystavujúci, dve rôzne kapely, žánrom
i generačným zoskupením. Vernisáž otvorila

hudobná skupina KOPKA utvorená zväčša
z našich bývalých žiakov. To bol bonbónik
pre cieľovú skupinu do.........rokov. Vystavujúci i kurátor výstavy v jednom, Timotej
Blažek, si pripravil aj otvárací príhovor, kde
veľmi výstižne charakterizoval genézu vzniku svojej tvorby i svojej sestry, a tak výstava
s názvom Z JEDNÉHO LONA – ON a ONA
bola 12. februára 2016 o 19.00 hod. otvorená.
Už počas množstva gratulantov zneli sálou
príjemné melódie z nástrojov prvého zloženia tanečnej skupiny MISTRÁL. Pri bohatom
občerstvení a tónoch hudby sa všetci zúčastnení v rozhovoroch s autormi cítili výborne
do neskorých večerných hodín. A bolo čo pozerať, pozorne a podrobne prezerať, vnímať
i preciťovať. Hoci rukopis oboch autorov je
odlišný a prejavuje typické znaky charakteristické pre ich rozdielne študijné zameranie,
pôsobila výstava veľmi kompaktne. Na Majkiných prácach je cítiť jej kresliarsky a grafický gríf zo štúdia rytectva, čo vidno i v jej
prístupe k detailu,
nielen v kresbe,
ale i v keramike, ktorú miluje,
či už sú to užitkové predmety
a šperky, ale aj
rozprávkové dekoračné plastiky.
Timotejove práce
zasa jasne vyjadrujú jeho sochársky prístup
aj v maľbe a psychologické skúsenosti nielen
z práce pedagóga na vysokej škole a v ZUŠ.
Umelecký zážitok z tohto večera zapôsobil
na niektorých prítomných tak, že sa opätovne vrátili atmosféru výstavy si prežiť ešte raz.
Výstava trvala do začiatku jarných prázdnin

a navštívilo ju najviac záujemcov za posledné
roky.
Dúfame, že dobrý pocit mali aj naše starké a starkí po návšteve našich žiakov z DFS
Iskerka na fašiangovom poobedí 9. februára
v miestnom Klube dôchodcov. Zodpovedne
si pripravovali program tak, aby všetkých
v tomto krátkom programe potešili spevom,
hudbou i tancom.
Hneď po prázdninách 8. marca sprístupníme výstavu venovanú sviatkom jari s názvom
VESELÁ VEĽKÁ NOC. Všetkých srdečne
pozývame na výstavu nápadov a aj predaj
drobných výrobkov z keramiky súvisiacich
s jarnou výzdobou a s veľkonočným aranžovaním. Výstava potrvá do veľkonočných
prázdnin.
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Dátumy našich pravidelných koncertov
k MDŽ a ku Dňu učiteľov tento rok vychádzajú okolo prázdnin, alebo tesne po nich,
a tak sme sa dohodli s naším zriaďovate-

ľom, s oddelením pre kultúru, na spoločnom
programe s cimbalovou hudbou so ZUŠ
PaedDr. Zbyňka Mrkose v Brne na koncerte
s názvom KONCERT PRE VŠETKÝCH dňa
22. marca o 16.00 hodine v sále Národného
domu Štefánikovho. V tomto programe sa
predstavia teda žiaci z obidvoch škôl v pestrom
hudobno-tanečnom
programe. Výberovou generálkou
na tento koncert
bude
koncert
v našej spoločenskej sále školy
s názvom JARNÝ
KONCERT 17.
marca o 17.00
hod. Dúfame, že naplníme divákmi plnú sálu
presne tak, ako chceme v následnej výstave
v našej škole naplniť stoly a steny prácami
detí na tému PLNÝ STÔL. Výstava bude trvať v termínoch 5. - 29. 4. 2016. Popritom sa
žiaci pripravujú na rôzne akcie a súťaže usporiadané inými organizáciami, napr. Davidova
harfa, Stavanie mája a pod. Srdečne Vás všetkých na pripravované akcie pozývame ! JK
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• Horst, J. L.: Zaslepenosť. Z nór. orig.
prel. Z. Demjánová. 1. vyd. Bratislava, Premedia 2015. 308 s.
Spisovateľ až donedávna pôsobil ako hlavný vyšetrovateľ v Lavriku. Výborná severská
detektívka, v ktorej hlavným inšpektorom je
William Wisting.
• Todenhöfer, Jürgen: 10 dní v islamskom
štáte. Z nem. orig. prel. Z. Guldanová. Bratislava, Ikar 2016. 262 s.
Jeho kniha dôrazne varuje pred radikálnymi a neľudskými cieľmi Islamského štátu,
pre ktoré neexistuje žiadne ospravedlnenie.
Reportáž je naliehavou výzvou o potrebe
nájsť politické východisko zo špirály násilia
na Blízkom východe a obhajobou protiteroristickej politiky.

Poďakovanie

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom ďakuje firme MicroStep CDM s. r. o.
Brezová pod Bradlom za sponzorský peňažný dar na nákup nových kníh.
			A. Fedorová

Prváci v knižnici

8. a 11. februára 2016 sme v knižnici privítali prváčikov aj s pani učiteľkami na prvej
literárnej hodine. Po oboznámení s detským
oddelením knižnice, stavaním knižničného
fondu sa deti slávnostne prihlásili za čitateľov
knižnice a predviedli tetám knihovníčkam,
čo už vedia čítať. Dostali do rúk prvé knižky

MESTSKÁ KNIŽNICA

Nové knihy v knižnici:

• Bazalová, Bea: Šepkanie anjelov. 1. vyd.
Bratislava, Ikar 2016. 255 s.
Príbeh lásky s poriadnou dávkou napätia
napokon vyústi v nečakaný záver. Román je
piatou knižkou tejto slovenskej autorky.
• Futová, Gabriela: Očko špehúň. Tajný
život môjho brata. 1. slov. vyd. Praha, Albatros 2015. 124 s.
Vtipná a milá knižka od slovenskej detskej
obľúbenej autorky. Príbeh deti zaujme, je totiž detektívny. Super čítanie!
• James, El: Grey. Päťdesiat odtieňov sivej
očami Christiana Greya. Z angl. orig. prel.
M. Gergelyová. 1. vyd. Praha, Nakladateľstvo
XYZ 2016. 556 s.
Prostredníctvom jeho vlastných slov, myšlienok, úvah a snov ponúka El James iný pohľad na ľúbostný príbeh, ktorý uchvátil milióny čitateľov po celom svete.

zo série: Čítam si sám. Natešené deti s veľkým
elánom čítali prvé krátke príbehy z krásne
ilustrovaných kníh. To bolo dobrodružstvo!
Veríme, že nadšenie z čítania prváčikom ostane a prežijú veľa zážitkov, ktoré prináša čítanie kníh.
			
A. Fedorová

Z činnosti Mestskej knižnice
Brezová pod Bradlom

Poslaním knižnice je vytvárať a sprístupňovať knižničný fond vrátane knižničných
dokumentov miestneho významu, poskytovať knižnično-informačné služby, a tak sprístupňovať kultúrne hodnoty a informácie
a prispievať k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne. To
je základný predpoklad dobrej práce v kniž-

nici, a o to sa snažia pracovníčky brezovskej
knižnice.
V roku 2015 MsK Brezová pod Bradlom
mala 533 registrovaných čitateľov, z toho
261 detí do 15 rokov, vypožičala 21 890
kníh. Knižnicu navštívilo 8 020 používateľov, z toho 629 využilo služby verejného internetu, návštevníkov podujatí bolo
1 347. Knihovníčky poskytli 1 131 bibliografických a faktografických informácií
pre čitateľov. Medziknižničnú výpožičnú
službu využilo 48 čitateľov. Stav knižničného fondu k 31. 12. 2015 bol 24 917 knižničných jednotiek, do knižnice sa zakúpilo
296 kníh za 3 336 €, vyradených pre opotrebovanie, stratu a neaktuálnosť bolo 148
kníh. Z grantového systému MK SR za rok
2015, z podprogramu 2.5 knižnica získala
1800 € na nákup kníh za vypracovaný projekt: Náučná literatúra – dôležitý zdroj informácií. Počet vstupov do elektronického
katalógu knižnice bol 436. Výpožičná služba a akvizícia prebieha v programe Clavius.
Knižnica odoberá 20 druhov novín a časopisov, ktoré požičiava čitateľom absenčne
i prezenčne. Absenčne sa požičalo 1 257
periodík.
Knižnica organizuje rôzne vzdelávacie
a kultúrno-spoločenské podujatia. Z najvýznamnejších podujatí boli tieto: V rámci
Týždňa slovenských knižníc (23. 3. - 28. 3.
2015) sa uskutočnil slávnostný zápis prvákov
do knižnice, beseda o knihe Zory Vanovičovej: Autorita symbolu, literárna a výtvarná
súťaž k 110. výročiu narodenia spisovateľky
Márie Rázusovej-Martákovej, beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou,
Literatour s Katkou Koščovou
a Maruškou Kožlejovou a medzinárodné podujatie Noc
s Andersenom – prespanie
detí v knižnici spojené s bohatým programom. V júni sa
uskutočnilo vyhodnotenie 19.
ročníka súťaže Číta celá trieda. V rámci Roka Ľudovíta
Štúra knižnica zorganizovala
prednášku Mgr. Martina Michálka: Ľ. Štúr a jeho vzťah
k Brezovej, podujatie prebehlo
v rámci misijného dňa ECAV
v misijnom stredisku v Matejkovej. V novembri 2015 knižnica vyhodnotila literárnu
súťaž k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra, kde
sa prezentovalo veľa zaujímavých literárnych
prác detí i dospelých, s krátkou prednáškou
o Ľ. Štúrovi vystúpil Mgr. P. Uhlík. V októbri
knižnica zorganizovala besedu s detskou spisovateľkou Danušou Dragulovou Faktorovou
a Burzu starších kníh. V decembri sa uskutočnilo posedenie pri vianočných rozprávkach pre deti.
Knižnica má dobrú spoluprácu so ZŠ,
ZUŠ, MŠ, CVČ a so školským klubom pri
ZŠ. Chceme poďakovať všetkým pedagógom, ktorí spolupracujú s knižnicou a tiež
sponzorom, ktorí nám pomohli finančnými
alebo vecnými darmi pri realizácii mnohých
programov alebo pri zakúpení nových kníh.
A. Fedorová, vedúca knižnice
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RÔZNE

Anička Jurkovičová

V rámci Roka Ľudovíta Štúra priniesla Slovenská televízia svojim divákom hodne relácií, ktoré sa týkali osobnosti Ľudovíta Štúra
a štúrovskej doby. Popri nových dielach aj
niektoré staršie inscenácie. V priebehu novembra sme mali možnosť vzhliadnuť na tri
pokračovania televízny film Anička Jurkovičová. Mnohí ste ho iste videli. Pre jeho kvality,
podnety, estetické hodnoty a predovšetkým
pre spätosť s naším mestom a regiónom je
hodno povenovať sa tomuto počinu televízie
aj na stránkach nášho mestského časopisu.

Anička Jurkovičová
Trojdielny televízny film Anička Jurkovičová vznikol v r. 1983 na motívy románu spisovateľky Anny Lackovej – Zory /1899 – 1988/,
ktorý má taký istý názov ako film. Autorka,
rodáčka z turčianskych Mošoviec, väčšinu života prežila ako manželka evanjelického farára Pavla Lacka na Myjave, teda v regióne, kde
sa odohrávalo hodne dejov štúrovskej doby
i príbeh Aničky Jurkovičovej a kde aj tradície tohto boli ešte živé. Filmové spracovanie
Aničky Jurkovičovej urobil režisér Ján Lacko,
syn autorky knihy. Hlavnú postavu televíznej hry vynikajúco stvárnila svojím zjavom
i umením herečka Zuzana Frenglová. Tvorcovia filmu ju do úlohy Aničky vybrali zrejme preto, že zachované fotografie dokazujú
istú podobnosť oboch žien.
Kniha i film zobrazujú známy historický
príbeh vzťahu najkrajšej Slovenky štúrovskej
doby Aničky Jurkovičovej a jej najvážnejších
nápadníkov – krásneho Janka Francisciho
a praktického Jozefa Miloslava Hurbana. Vieme, že i keď je najprv úspešnejší Janko, Anička sa stala manželkou Hurbana. Zrejme si my,
dnešní diváci filmu i čitatelia knihy, myslíme,
že by Janko a Anička boli tvorili krásny pár,
lenže to by nebol musel dať Janko prednosť
Štúrovým i štúrovským názorom na lásku
a ženbu. Totiž, že vlastenec má ostať slobodný, svoju lásku i život má venovať len národu
a veci boja za jeho povznesenie. Jozef Miloslav Hurban, ktorý ako estét sprvu Aničku
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chápe ako objekt krásy, neskôr pod vplyvom
svojho praktického poznania samoty na pustej hlbockej fare dochádza k poznaniu, že
„nehodno býti člověku samotnému“. K Aničke
ešte dodajme, že bola nielen krásna, ale na tú
dobu aj vzdelaná, zapálená pre národnú vec,
emancipovaná, veď si len uvedomme, že bola
ochotná vystúpiť na javisko, a to sa vtedy veru
nepatrilo.
Povedzme si ešte, že popri ľúbostnom obsahu sa pri čítaní knihy či pozeraní filmu
dozvieme veľa o dejinách nášho národa, o zápase o jazyk, o noviny, o divadelných úsiliach
mladých štúrovcov. Oboznámime sa aj s inými postavami tej doby, s bojom proti maďarizácii. Ešte je hodno si uvedomiť, že naši
vtedajší výtečníci robili fundamentálne veci
pre náš národ ako mladí ľudia. Museli riešiť
problémy, na ktoré dnes máme plno inštitúcií
so štábmi ľudí. Z ich činov žijeme dodnes.
Na záver sa ešte venujme tomu, čo nás
môže veľmi tešiť, teda už spomínanej spätosti filmu a knihy Anička Jurkovičová s našou
Brezovou. Samotná Anička Jurkovičová mala
brezovské korene, jej otec, učiteľ, národovec
Samuel Jurkovič bol Brezovan. Neskoršie pôsobil na Brezovej ako notár. Niektoré obrazy
filmu i knihy sa odohrávajú na brezovskej
evanjelickej fare, kde bol vtedy kaplánom Jozef Miloslav Hurban a jeho principálom pán
farár Pavel Mareček. Môžeme vidieť i pani
farárku Marečkovú a jej štyri slobodné dcéry.
Spomínajú sa aj viaceré známe brezovské rodiny i problémy okolo voľby Hurbana za brezovského farára. Škoda, že sa ním nestal, asi
by sme sa v škole učili, že spisovná slovenčina
bola uzákonená na našej Brezovej. Nezvolenie Hurbana časť Brezovanov dlho mrzelo.
/A len tak mimochodom – cesty z Brezovej
do Sobotišťa robil pán kaplán pešo./
Ideálne by bolo, keby nám televízia opäť
priniesla rozoberaný film. Zrejme tak urobí
na budúci rok pri 200. výročí narodenia J. M.
Hurbana. Možno však využiť čas a zaopatriť
si a prečítať spomínanú knihu Anny Lackovej – Zory. Ešte si povedzme, že nedávno vyšiel román autora Mariána Tkáča s názvom
Francisci. Aj v ňom je nádherne zobrazený
nenaplnený vzťah krásneho Janka a krásnej
Aničky. Aj Lackovej, aj Tkáčova kniha je príťažlivé čítanie.
Ale je dobre, že sa nakoniec zobrali Anička Jurkovičová a Jozef Miloslav Hurban. Veď
z tohto manželstva vzišli ďalší veľkí Slováci
– spisovateľ, básnik, politik Svetozár Hurban
Vajanský, významný evanjelický farár dolnozemských Slovákov Vladimír Hurban /narodený na Brezovej/, či v ďalšej generácii básnik
európskeho formátu Vladimír Roy, dramatik
Vladimír Hurban Vladimírov, legionár a diplomat Vladimír Hurban Svetozárov.
			M. Michálek

Stretnutie rodákov

zo Štverníkov

Dňa 29. januára 2016 sa konalo v Dennom centre seniorov na Brezovej pod Bradlom posedenie rodákov kopaníc Štverníky.

Bolo to milé posedenie, na ktorom sa vo
veku nad 60 rokov zúčastnilo 23 rodákov
Štverníkov a 16 ich kamarátov z priľahlých
osád u Cablkov, u Zimov, u Kachlíkov, s ktorými chodili do školy vo Štverníkoch a spolu
tam prežívali detstvo i mladosť.
Tohto podujatia sa zúčastnili aj príbuzní nebohých rodákov a hostia: primátorka
mesta p. Eva Ušiaková, farár a farárka ECAV
v Brezovej pod Bradlom manželia Lichancovci a kopaničiarska chalupárka Štverníkov
zo Senice p. Dr. Nedbálková.
V úvode p. Gašparíková predniesla vlastnú báseň „Spomienka na rodisko – Štverníky“,
ktorú venovala svojim rodákom.
Slávnostný ráz stretnutiu dalo privítanie
prítomných najstaršou rodáčkou a bývalou
učiteľkou vo Štverníkoch p. Mosnáčkovou.
Potom spoločná modlitba s pani farárkou
a príhovor p. primátorky, ktorá okrem iného
pripomenula aj ťažký život našich predkov
v dávnej minulosti na kopaniciach, kde doslova to biblické platilo „chlieb dorábať budeš
v potu tvári“.
Rodáčky p. Černáková, Mosnáčková a Gašparíková v spomienkach navštívili každý
dom vo Štverníkoch – ich obyvateľov, ktorí
tam v dobe ich detstva a mladosti žili. V srdciach prítomných to boli spomienky na svojich rodičov, súrodencov, tetičky, strynky,
strýkov, svákov, ujcov i svojich kamarátov
a od nich všetkých si do ďalšieho života vtedy
nevedomky odnášali poctivý spôsob kopaničiarskeho života.
Spomienka bola aj na školu a na učiteľov,
ktorí tam v tých časoch učili. Boli to p. učiteľ Pavel Špánik, Ján Jurík, Augustín Hinner,
Anna Mosnáčková a pani učiteľka Danková.
Pripomenuli si aj tých už nebohých rodákov,
ktorí za mimoriadne zásluhy boli nositeľmi rôznych vyznamenaní. Boli to: p. Pavel
Bzdúšek – legionár a partizán, jeho syn Ján
Bzdúšek – partizán, Juraj Repta – riaditeľ
podniku KTB, neskôr PSB, ktorý sa zaslúžil
o najväčší rozvoj podniku i mesta Brezová

pod Bradlom, manželia Pavlíkovci z Chotára
v Dolnom Štverníku za záchranu židovskej
rodiny, Miroslav Zima, ktorý získal mnohé
tituly a ocenenia za vedeckú činnosť v poľnohospodárstve.
Tiež sa spomínalo na úplne jednoduchých
ľudí, ktorí im pre určitú výnimočnosť utkveli
v pamäti. Boli to: hluchonemá tetička Betka
Bachárová od Sadákov pre jej zručnosť. Viazala škrobené ručníky mnohým ženám, vyrezávala krásne figúrky z dreva, viazala dožinkové vence. Strynká Babiarová pre jej dobré
srdce, za jej pomoc, ktorú nikdy neodmietla
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a rozdelila sa aj s tým málom čo mala. V pamäti vtedy detí z Reptovských dvorov v Hornom Štverníku zostali tiež vtipné príhody
strynkej Bzdúškovej – Durcovej, ktoré
keď rozprávala, začínali vždy slovami
„Očúvajte, čo sa mi stalo...“. Základ býval pravdivý, ale ona to vedela tak humorne povedať, že sme sa na tom vždy
schuti zasmiali.
Spomenul sa aj duchovný život – spevy nábožných piesní v nedeľu – na obed
i večer. Po spomienkach sa rozvinula
voľná debata, kde sa prítomní rozprávali medzi sebou, niektorí priniesli aj staré
fotografie zo školských čias a hádali, kto
je kto. Navzájom sa ponúkali koláčmi,
ktoré upiekli a priniesli na posedenie,
a tých boli plné stoly ako na svadbe. Podávala sa káva, čaj, pripíjali si na zdravie vínom, podaktorí aj štamperlíkom.
V Dennom centre bola vrava ako v úli.
Na príjemné posedenie, ktoré trvalo tri
a pol hodiny, budeme všetci určite dlho
spomínať.
Na záver nášho stretnutia sme si sľúbili, ak budeme žiť a zdravie nám to
dovolí, že sa v budúcnosti opäť znovu
stretneme.
rodáčka Ľudmila Gašparíková,
rod. Sadáková

Turistický klub Brezová
Vás pozýva na

Brezofské 500fky. Prechod vrchmi
v Brezovských Karpatoch nad 500 metrov nad morom.
26. 3. 2016, štart o 7.00 z námestia.
Veľkonočný pochod pod Výtek, tradičný pochod, 28. 3. 2016, štart o 8.00
hod z námestia.
Turistiky sú spojené aj s opekačkou.
Tešíme sa na Vašu účasť!

To už prišlo jaro? Ešte celkom nie, ale my
sme už tu a tešíme sa na čerstvú zelenú trávu. Jahniatka z Plačkéch dvora.

Zo života
Denného
centra seniorov
Dňa 9. 2. 2015 sa zišli členovia DCS

a ZOJDS na fašiangovom posedení. Privítala ich vkusne vyzdobená miestnosť s dvoma
stolmi tomboly. Predsedníčka ZOJDS pani
Mikulinová privítala seniorov a hostí: primátorku mesta Evu Ušiakovú, predsedníčku
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OOJDS Myjava Annu Šimovú, manželov Eckertových, Húskových, Jánošových a vedúcu
COOP Jednota Brezová, pani Kapičáko-

KALENDÁRIUM

Pripomíname si v marci:

Gálus, Ján – učiteľ, maliar (nar. 16. 12.
1910 v Hájnikoch, zomrel 15. 3. 1991 na Brezovej – 25. výročie úmrtia).
Halabrín, Štefan – obchodník, národovec
(nar. 5. 3. 1871 na Brezovej – 145. výr. nar.,
zomrel 24. 12. 1937 na Brezovej).
Húska, Samuel – evanjelický farár (nar.
23. 9. 1883 na Brezovej, zomrel v marci 1946
na Brezovej – 70. výr. úmrtia).
Lekényei, Ondrej – evanjelický farár (nar.
19. 7. 1746 v Benadíkovej, zomrel v marci
1806 na Brezovej – 210. výr. úmrtia).

CIRKEVNÉ OZNAMY

vú. A. Kubicová privítala a uviedla skupinu
mladých folkloristov ZUŠ Brezová, s pani
učiteľkou Hašanovou a pánom učiteľom
Michaličkom, ktorý vystúpenie spevákov
a tanečníkov sprevádzal hrou na akordeón.
Krásny kroj, krásne hlasy a výkon mládežníkov rozohriali a potešili všetkých prítomných. Ďakujeme za krásny kultúrny zážitok.
Prítomným sa prihovorili pani primátorka,
predsedníčka OOJDS a vedúca centra pani
Allinová. Nasledovalo losovanie bohatej
tomboly. Na uvoľnenie po losovaní nasledoval prípitok a občerstvenie, ktoré pripravila
Reštaurácia RAGAN. Za chutné jedlo a neodmysliteľné fašiangové pampúšiky ďakujeme vedúcej reštaurácie pani Petkovskej a jej
zamestnancom. Pri vínku pokračovala voľná
zábava. Za príjemne strávené popoludnie
ďakujeme vedúcej centra a členkám výboru.
Výbor DCS a ZOJDS ďakuje všetkým, vďaka ktorým bola bohatá tombola. Do tomboly prispeli: Mesto Brezová, MicroStep CDM
s.r.o. Ing. Ján Mikulina, ANBEJA – Ing. Ján
Repta, firma z Komárna – ERIKA, firma
z Čadce – Miroslav Ohrádka, Pohrebná služba – manželia Eckertovci, COOP –Jednota
Brezová, Autodoprava M. Jánoš, Lekáreň –
Herbaria, Ovocie zelenina - Jozef Jurový, PD
Brezová, Reštaurácia Belan, Drogéria Kraic,
Kvetinárstvo - Eva Závodná, Gazdovský dvor
APKO, DCS Brezová, Pedikúra BETTY, Predajňa MIX – Eva Vlčková, Domáce potreby
– Ján Dodrv, Mäso údeniny – Milan Smažienka, Kvetinárstvo – Andrea Čírová, Pálenica – Rasťo Potúček, Klenoty – Janka Prevajová, Hračky papiernictvo – Jana Slezáková,
Firma Obuty – Richard Tupý, Oľga Allinová,
Alžbeta Mikulinová, Anna Kubicová, Jožka
Anderlová, Janka Valášková, Vilma Poláková,
Alžbeta Poláčková, Ľubka Badinská, Božena
Reptová, Anna Závodná, Janka Peterková
a Ján Ábel – Ďakujeme.
			Anna Kubicová

• 14. 03. - 17. 03. (pondelok – štvrtok) 17.00
hod. pôstny modlitebný týždeň v zborovej sieni.
• 18. 03. (piatok) o 17.00 hod. zakončenie
pôstneho modlitebného týždňa s prislúžením
velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 20. 03. (6. nedeľa pôstna, Kvetná, Palmarum)
10.00 hod. pašiové služby Božie v chráme Božom. Po službách Božích bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
• 21. 03. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 24. 03. (Zelený štvrtok, Dies viridium) 18.00
hod. večerné služby Božie v chráme Božom
s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 25. 03. (Veľký piatok, Parasceve) 10.00 hod.
Veľkopiatočné pašiové služby Božie v chráme
Božom s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej. 18.00 hod. večerné služby Božie
v chráme Božom s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 27. 03. (1. slávnosť veľkonočná, Pascha,
Vzkriesenie Pánovo, Resurrectio Domini) 10.00
hod. slávnostné služby Božie v chráme Božom.
14.00 hod. slávnostné nešporné bohoslužby
v zborovej sieni.
• 28. 03. (2. slávnosť veľkonočná) 10.00 hod.
slávnostné služby Božie s prislúžením velebnej
sviatosti večere Pánovej v chráme Božom.
• 03. 04. (1. nedeľa po Veľkej noci, Quasimodogeniti) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme
Božom.
• 04. 04. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 06. 04. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 10. 04. (2. nedeľa po Veľkej noci, Misericordias
Domini) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme
Božom.
• 14. 00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej
sieni. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom.
• 13. 04. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
Každý piatok o 17.30 spoločenstvo evanjelickej
mládeže a dorastu. Každá nedeľa o 10.00 detská
besiedka. Všetko v priestoroch bývalej ev. školy
(Dom služieb).
Ev. a. v. farský úrad
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ŠPORT

Bežci
z Brezovej
• 19. 02. 2016 „Night Skialp Challenge“

Malinô Brdo /122 pretekárov/
• Martin Plačko /muži B/
8. miesto /1:37:51 hod./
• Gabriela Plačková /ženy B/
1. miesto /2:06:20 hod./
• 27. 02. 2016 „Suchovská páťnástka“ Suchá nad Parnou 15,3 km /167 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy/ 7,65 km
6. miesto /35:05 min./
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
35. miesto /1:12:59 hod./
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
15. miesto /1:12:58 hod./
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
10. miesto /1:25:55 hod./
• Megan Čuvalová /žiačky/
2. miesto
• Tobias Čuvala /predškol./
2. miesto
Propozície a výsledky cestných behov
na www.beh.sk.
			
Ján Varmuža
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POĎAKOVANIE
•
Dňa 19. 2. 2016 sme sa navždy rozlúčili
s naším milovaným synom, bratom, krstným otcom, priateľom Róbertom Čapkom,
ktorý nás opustil 10. 2. 2016. Všetkým zúčastneným úprimne ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary a pohrebnej službe Eckert za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina
•
Ďakujeme všetkým príbuzným a priateľom, ktorí sa dňa 26. 2. 2016 prišli rozlúčiť
a odprevadiť na poslednej ceste nášho otca,
krstného otca, brata, dedka, švagra, zaťa
Štefana Sadloňa, ktorý nás opustil dňa 24.
2. 2016 vo veku nedožitých 64 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti.
Poďakovanie patrí
pani farárke Lichancovej za dôstojnú rozlúčku s naším zosnulým.
Ďakujeme i kolektívu pohrebnej služby
pod vedením pani
Veroniky Eckertovej
za prípravu a dôstojný
priebeh pohrebného
obradu.
S úctou bývalá manželka, dcéry Martinka a Miška s manželmi a vnuk Kristián.
•

SPOMÍNAME
•
Dňa 5. februára sme si so smútkom
v srdci pripomenuli 1. smutné výročie
odchodu mamičky a babičky Eleny Bačovej, rod. Prokopovej, a v januári uplynulo
27 rokov od smrti môjho tatíčka Štefana
Baču.
S láskou a vďakou za všetko spomína
dcéra Božka s celou rodinou.
•
Odišiel si bez rozlúčky, odišiel si náhle.
Spomíname potichúčky, myslíme na teba
stále.
Dňa 17. februára uplynuli dva roky,
čo navždy odišiel náš
otec, dedko a partner
Bohuslav Gabriš.
S láskou spomína smútiaca rodina
a priatelia.
•

•
Prinášame biele ruže, majú biele lupienky,
my sme do nich uložili všetky naše spomienky.
Odišli ste, už nie ste medzi nami,
no v našich srdciach žijete spomienkami.

Dňa 22. 2. 2016 uplynulo 6 rokov, ako
nás opustil náš otec, dedko, pradedko
Martin Výdurek a 12. 3. 2016 to bude
už 13 rokov, čo nás navždy opustila naša
mama, babka, prababka Jozefa Výdurková, rod. Košíková.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
•
Chýbaš nám, Peter, ale slová sú málo!
Vyjadriť verbálne, čo sme tvojím odchodom stratili, by v žiadnom slovníku neobstálo.
Spomíname s láskou, i keď bolesť je
zovretá v hrudi a hoci rokmi otupieva sem tam sa budí.
Chýbaš nám, brat, syn, otec, priateľ,
švagor, kamarát!
Kto ťa mal česť
v živote spoznať, mal
ťa rád.
Spomíname celá rodina a priatelia.
12. marca bude
9 rokov, čo si nám
nečakane odišiel. Peter Gabriš z Brezovej
pod Bradlom
•
Dňa 28. marca 2016 si pripomenieme
nedožitých 102 rokov a 2. apríla 2016 si
pripomenieme 20 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý otec,
starý a prastarý otec
Ján Mihočko.
S úctou a láskou
spomínajú dcéra Anna
a syn Ján s rodinami.
•

•
Aj keď ti prestali hviezdy svietiť
a slnko prestalo hriať,
tí, čo ťa milovali, neprestanú spomínať.
Dňa 16. 3. 2016 uplynú štyri roky odo dňa,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
starý a prastarý otec Samuel Duga.
Na spoločne prežité
roky a dni šťastia i bolesti s láskou a úctou
spomínajú manželka,
dcéry Milka, Zuzka
a Betka s rodinami.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci marci:
Pavol Lippa, 90 rokov
Anna Potúčková, 84 rokov
Ján Mikulina, 83 rokov
Anna Gavorová, 83 rokov
Ladislav Krihák, 83 rokov
Ľubomír Juck, 82 rokov
Mária Janišová, 82 rokov
Anna Papuláková, 82 rokov
Anna Horniačková, 82 rokov
Ján Piliar, 82 rokov
Anna Boorová, 82 rokov
Aurélia Bucalová, 80 rokov
Jozefa Krišková, 78 rokov
Eleonóra Mayerová, 78 rokov
Emília Kraváriková, 77 rokov
Mária Nosková, 77 rokov
Ľudmila Ušiaková, 76 rokov
Anna Horniačková, 76 rokov
Milan Slezák, 76 rokov
Ivan Fajnor, 75 rokov
Viera Kostercová, 70 rokov
Ing. Ján Šuba, 70 rokov
Milica Halabrínová, 70 rokov
Milan Oslej, 70 rokov

Narodili sa:

Peter Kment
Marcus Petrovič
Matias Toman
Melánia Kazičková
Ela Minová

Manželstvo uzavreli:

Ladislav Uher – Tatiana Majerčíková

Zomreli:

Tomáš Bzdúšek, 89 rokov
Božena Ábelová, r. Pašmíková, 88 rokov
Ing. Branislav Gálus, 75 rokov
Róbert Čapka, 39 rokov
Štefan Sadloň, 63 rokov
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