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21. AUGUST 2021
10:00 - Otvorenie jarmoku - predstavenie kalendára na rok 2022
10:15 - Dvor zázrakov - tradičné bábkové divadlo pre deti
12:30 - Folklórny súbor Brezová /Brezová pod Bradlom/
14:30 - Čarovné ostrohy & Katka Ivanková - tanečná umelecká skupina
16:30 - GEROCK KABÁT revival /Prešov/
18:30 - Mafia Corner - spevák a hudobník (hudobno - zábavná show)
20:30 - Emma Drobná - speváčka a víťazka štvrtej série speváckej súťaže Česko
			

Slovenská SuperStar

22:00 - Video oldies DVJ Marosh
01:00 - Ukončenie Brezovského jarmoku
* Klub pletenej cipky Brezová pod Bradlom * Brezovské cestenice *
* Prezentácia a predaj umeleckých výrobkov *
* Predaj kalendára na rok 2022 *
* Občerstvenie *

Mestské zastupiteľstvo
Z rokovania MsZ
Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom sa uskutočnilo 19. 5. 2021 za účasti 10 z 11 poslancov.
MsZ schválilo:
• súhlas s predajom pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom Vladimírovi Mižialkovi, r. Mižialkovi, bytom Ul.
Dr. št. Osuského 530/22, 906 13 Brezová
pod Bradlom,
• predbežný súhlas s predajom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom Ing. Františkovi Vraštiakovi, bytom Baranecká ul. 163/20, 906
13 Brezová pod Bradlom a manž. Mgr.
Anne Vraštiakovej, r. Šeplákovej, bytom
Baranecká ul. 163/20, 906 13 Brezová
pod Bradlom,
• súhlas s predajom podielu pozemku vo
vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom Vladimírovi Kubovicovi, bytom Dr.
Št. Osuského 530/22, 906 13 Brezová
pod Bradlom a manž. Jane Kubovicovej
Lachkovičovej, r. Janíkovej, bytom Dr. Št.
Osuského 530/22, 906 13 Brezová pod
Bradlom,
• súhlas s predajom pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom Erike
Zemanovej, r. Bandovej, bytom Hradište
pod Vrátnom 297, 906 12,
• súhlas s predajom podielu pozemku vo
vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom
vlastníkom bytov, číslo bytu 1, číslo bytu
6, číslo bytu 9, číslo bytu 18 a číslo bytu
19 spoluvlastníckych podielov k pozemku prislúchajúceho k jednotlivým bytom
vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom
- v spoluvlastníckom podiele 805/403860,
ktorý prislúcha k bytu č. 1 v prospech
vlastníka bytu č. 1 Jakuba Halabrína, bytom D. Jurkoviča 424/5, 906 13 Brezová
pod Bradlom,
- v spoluvlastníckom podiele 805/403860,
ktorý prislúcha k bytu č. 6 v prospech
vlastníkov bytu č. 6 Petra Borovského, bytom Horný rad 532/1, 906 13 Brezová pod
Bradlom a manž. Andrey Borovskej, r.
Varmužovej, bytom Horný rad 532/1, 906
13 Brezová pod Bradlom,
- v spoluvlastníckom podiele 430/403860,
ktorý prislúcha k bytu č. 9 v prospech
vlastníkov bytu č. 9 Jaroslava Mozoláka,
bytom Horný rad 558/29, 906 13 Brezová
pod Bradlom a manž. Andrey Mozolákovej, r. Svatíkovej, bytom Horný rad 558/29,
906 13 Brezová pod Bradlom,
- v spoluvlastníckom podiele 284/403860,
ktorý prislúcha k bytu č. 18 v prospech
vlastníka bytu č. 18 Jaroslava Šútovca, bytom Horný rad 532/1, 906 13 Brezová pod
Bradlom,
- v spoluvlastníckom podiele 430/403860,
ktorý prislúcha k bytu č. 19 v prospech
vlastníka bytu č. 19 Ing. Michala Kožíka,
bytom Horný rad 532/1, 906 13 Brezová
pod Bradlom,
• súhlas s predajom podielu pozemku vo
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vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom,
vlastníčke bytu č. 21 a spoluvlastníckeho
podielu k pozemku prislúchajúceho k
bytu vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom
- v spoluvlastníckom podiele 039/403860,
ktorý prislúcha k bytu č. 21 v prospech
vlastníčky bytu č. 21 Jany Lajdovej, r. Janotkovej, bytom Horný rad 533/3, 906 13
Brezová pod Bradlom,
• súhlas s predajom pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom vlastníkom bytov, číslo bytu 44, číslo bytu 47,
číslo bytu 52 spoluvlastníckych podielov
k pozemku prislúchajúceho k jednotlivým bytom vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom
- v spoluvlastníckom podiele 284/403860,
ktorý prislúcha k bytu č. 44 v prospech
vlastníčky bytu č. 44 Eriky Čermákovej,
bytom Dolné lúky 361/18, 906 13 Brezová
pod Bradlom,
- v spoluvlastníckom podiele 805/403860,
ktorý prislúcha k bytu č. 47 v prospech
vlastníkov bytu č. 47 Viery Maniačkovej, r.
Janovíčkovej, bytom Horný rad 534/5, 906
13 Brezová pod Bradlom, Eleny Markovej,
r. Maniačkovej, bytom Sídl. D. Jurkoviča
428/16, 906 13 Brezová pod Bradlom a
Mgr. Ľuboša Maniačka, bytom Ul. Dr. št.
Osuského 522/6, Brezová pod bradlom
906 13,
- v spoluvlastníckom podiele 805/403860,
ktorý prislúcha k bytu č. 52 v prospech
vlastníkov bytu č. 52 Petra Oravca, bytom
Horný rad 534/5, 906 13 Brezová pod
Bradlom a manž. Dagmar Oravcovej, r.
Gabovičovej, bytom Horný rad 534/5, 906
13 Brezová pod Bradlom,
• súhlas s prenájmom pozemkov vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom Lesom Slovenskej republiky, š.p., so sídlom
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica,
• súhlas s kúpou nehnuteľnosti – pozemku pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom
vo vlastníctve FARMA-Štverník s.r.o., so
sídlom J. C. Hronského 16, 831 02 Bratislava,
• súhlas so zámenou pozemkov vo vlastníctve FARMA-Štverník s.r.o., so sídlom
J. C. Hronského 16, 831 02 Bratislava, za
pozemky vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom, so sídlom Nám. gen. M.R.
Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom bez vzájomného finančného vyrovnania,
• súhlas so zámenou pozemkov vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom za
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja,
• A. Záverečný účet mesta a celoročné
hospodárenie za rok 2020 bez výhrad,
B. prebytok rozpočtového hospodárenia
v sume 478 886,48 EUR na tvorbu rezervného fondu,
C. použitie rezervného fondu vo výške
537 235,38 EUR (zostatok rezervného fondu z roku 2020 vo výške 58 348,90 EUR a
prírastok rezervného fondu v roku 2021 v
sume 478 886,48 EUR) na vykrytie kapitálových výdavkov a splácanie istiny úverov,
• rozpočtové opatrenie č. 2/2021, ktorým

sa vykonáva I. zmena rozpočtu mesta
Brezová pod Bradlom na rok 2021 tak,
ako bola predložená,
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
o pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území mesta
Brezová pod Bradlom,
• a) členstvo Mesta Brezová pod Bradlom
v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Záhorie, b) členský príspevok Mesta
Brezová pod Bradlom vo výške 0,30 € za
každého občana mesta na jeden rok.
MsZ zobralo na vedomie:
• Správu o plnení uznesení MsZ,
• výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová pod Bradlom za rok 2020,
• odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Brezová
pod Bradlom za rok 2020,
• plnenie rozpočtu mesta na rok 2021 k
31. 3. 2021 – príjmy, výdavky, programový rozpočet podľa štruktúry k 31. 3.
2021,
• harmonogram zasadnutí MsZ na II. polrok 2021 takto: 7. 7. 2021, 6. 10. 2021, 8.
12. 2021.
MsZ:
1.) vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra
na deň 7. 7. 2021, 2.) určilo rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra vo výške
18,75 hod. týždenne, 3.) konštatovalo, že
kandidát musí spĺňať požiadavky podľa §
18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 3 ods. 1 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, 4.) stanovilo náležitosti prihlášky, 5.) zriadilo komisiu na posúdenie
zákonných náležitostí podaných prihlášok, 6.) každý z kandidátov, v abecednom
poradí, bude mať možnosť najviac 10-minútového vystúpenia pred poslancami na
svoju prezentáciu, 7.) voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním.
MsZ neschválilo:
• predbežný súhlas s predajom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom Blažene Hanusovej, r. Spevákovej, bytom Žriedlová dolina 997/12A, 906
13 Brezová pod Bradlom k predaju časti
pozemku,
• predbežný súhlas s predajom pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom Ing. Miroslavovi Tiklovi, bytom
Kadnárova 9793/99, 931 06 Bratislava
a manž. Jane Tiklovej , r. Brezňanovej,
bytom Kadnárova 9793/99, 931 06 Bratislava.

Mestský úrad
Zmena úradných hodín MsÚ

Úradné hodiny Mestského úradu Brezová
pod Bradlom sa na obdobie od 1. 7. 2021
do 31. 8. 2021 upravujú nasledovne:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

od 7.00 hod. do 15.00 hod.
od 7.00 hod. do 15.00 hod.
od 7.00 hod. do 16.00 hod.
od 7.00 hod. do 15.00 hod.
od 7.00 hod. do 14.00 hod.

Zbierka na pomoc partnerskému mestu Břeclav Opravená cesta do záhradPred týždňom postihla mesto Břeclav
a okolité obce veľká prírodná katastrofa.
Břeclavskom sa prehnalo tornádo, ktoré
po sebe zanechalo obete na životoch a
obrovské materiálne škody, ktoré sa odhadujú na viac ako 15 miliárd českých korún. Mesto Brezová pod Bradlom okamžite vyslovilo solidaritu postihnutým
obciam a ponúklo vedeniu mesta Břeclav
akúkoľvek pomoc. Najrýchlejšia pomoc
je v tejto chvíli finančná podpora, preto
naše partnerské mesto Břeclav vyhlásilo verejnú zbierku a zriadilo transparentný účet, na ktorý mesto Brezová
pod Bradlom vložilo sumu 3 000 €. Ak sa
rozhodnete pomôcť aj vy, prispejte, pro
sím, akoukoľvek čiastkou na tento účet:
Číslo účtu: 115-8436250277/0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ34 0100 0001 1584 3625 0277

Zároveň chceme vysloviť poďakovanie
našim dobrovoľným hasičom, ktorí sa
v stredu 30. 6. 2021 zúčastnili záchranných prác v Moravskej Novej Vsi. Podľa
pokynov krízového štábu vykonávali rôzne pomocné technické práce, zrezávali
vyvrátené a polámané stromy, prikrývali zničené strechy domov, odstraňovali
trosky budov a pod.
Ďakujeme za Vašu podporu!
Mesto Brezová pod Bradlom

kárskej osady v Tehelni

Mesto Brezová pod Bradlom opravilo
cestu do záhradkárskej osady v Tehelni.
Pracovníci technických služieb vyrovnali
povrch, zhutnili podklad a naviezli kamenivo. Cesta je momentálne v užívania
schopnom stave a v budúcnosti bude
možné ju ešte spevniť asfaltovým recyklátom získaným pri frézovaní miestnych
komunikácií.
MsÚ

Naše mesto vstúpilo do OOCR Záhorie
Mesto Brezová pod Bradlom sa
28. 6. 2021 stalo novým členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Záhorie. Vstupom do tejto organizácie
sa chce Brezová pod Bradlom podieľať
na rozvoji cestovného ruchu na západnom Slovensku.
Brezová pod Bradlom má v oblasti cestovného ruchu bohatú ponuku pre milovníkov prírody, aktívneho pohybu, histórie. Náš kopaničiarsky kraj na pomedzí
Malých Karpát a Myjavskej pahorkatiny
láka svojou malebnou kombináciou polí,
lesov, lúk a samôt turistov i cykloturistov.
Príbehy sváka Ragana známe z románu
i filmového spracovania zachytili obraz
nášho mestečka a jeho svojráznych obyvateľov. Dokladmi slávnej minulosti sú
deje roku 1848, kedy tu Slováci na čele s
Jozefom Miloslavom Hurbanom prvýkrát
bojovali za národnú slobodu, a osobnosti ako generál Štefánik, Štefan Osuský,
Ján Papánek a mnohí ďalší. Najviac návštevníkov prichádza na Bradlo na Mohylu
národného hrdinu, generála Milana Rastislava Štefánika. Jej autorovi, architektovi Dušanovi Jurkovičovi, je v Brezovej
venované múzeum. Mesto je ideálnym

východiskovým bodom pre pešiu turistiku i cykloturistiku. Z Brezovej na Bradlo
vedie po záverečnej časti Štefánikovej
magistrály náučný chodník. Na Bradle na
Štefánikovu magistrálu nadväzuje Cesta hrdinov Slovenského národného povstania, pokračujúca horstvami cez celé
Slovensko až na Duklu. Ďalšie turistické
chodníky i rozhľadňu pod Klenovou ponúkajú Brezovské Karpaty. Cez Brezovú
vedie cyklotrasa 4CYKLOREGIO spájajúca
slovensko-moravské pomedzie.
Brezová ponúka početné pamiatky –
evanjelický a rímskokatolícky kostol, desiatky pomníkov a pamätníkov, technickú
pamiatku – železničnú stanicu, no najmä
Areál Bradlo s výnimočnou Mohylou generála Štefánika. Zázemie návštevníkom
Areálu Bradlo poskytujú infocentrum a
chata. Návštevníci mesta môžu využiť
športovú zónu s futbalovými ihriskami,
kúpaliskom, saunou, posilňovňou, tenisovými kurtami.
Mesto každoročne pripravuje nielen
pre svojich občanov, ale aj návštevníkov,
viaceré podujatia: Fašiangy s vystúpením
folklórneho súboru Brezová a ponukou
miestnych zabíjačkových špecialít, v máji
Celoštátne spomienkové slávnosti na

Mohyle generála Štefánika i Národný
beh gen. M. R. Štefánika, v auguste tradičný Brezovský jarmok – Slávnosti sváka
Ragana, v septembri Deň Ozbrojených
síl SR s prehliadkou techniky i ukážkami
bojov.
Pre Brezovú sú typické osobitá a svojská tradičná ľudová kultúra a regionálne
produkty, napríklad brezovské perko,
brezovská pletená cipka, brezovská slivovica či tradičné slivkové koláče – cestenice.
Uvedená bohatá ponuka vytvára podmienky pre rast cestovného ruchu a
nové možnosti rozvoja mesta. Vznik Areálu Bradlo, vybudovanie infocentra a rekonštrukcia chaty na Bradle ako i jediné
múzeum architekta Jurkoviča na Slovensku sú toho príkladom.
Z týchto dôvodov sa vedenie mesta
Brezová pod Bradlom a poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli pre vstup
mesta do geograficky najbližšej oblastnej
organizácie cestovného ruchu – OOCR
Záhorie. Vstup do nej schválili na rokovaní mestského zastupiteľstva 19. 5. 2021 a
28. 6. 2021 vstup Brezovej pod Bradlom
prijalo i predstavenstvo OOCR Záhorie.
Mesto Brezová pod Bradlom

Turistický vláčik
Každý deň sa môžete z Námestia generála Milana Rastislava Štefánika na
Bradlo a späť previesť turistickým vláčikom Brezováčikom so začiatkom jázd z
námestia od 9.35 do 17.35 hod. v hodinových intervaloch.
Cena obojsmerného lístka pre dospelú
osobu je 5 €, pre deti a dôchodcov nad
65 rokov 3 €.
Občerstviť sa a spríjemniť si chvíľky
strávené na Bradle môžete návštevou

Chaty Bradlo. Otvorená je v utorok piatok od 12.00 do 19.00, cez víkend
od 10.00 do 19.00 hodiny.
MsÚ
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Klienti nocľahárne si upravili svoje okolie vďaka projektu Návrat k bežnému životu
Mesto Brezová pod Bradlom sa v rámci výzvy Trenčianskeho samosprávneho
kraja zapojilo do grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa, s
projektom Návrat k bežnému životu. S
projektom sme boli úspešní. Zo získaných prostriedkov sme spoločným úsilím
spolu s klientmi nocľahárne, zamestnancami mestského úradu a dobrovoľníkmi
revitalizovali bezprostredné okolie nocľahárne. Zakúpili sme potrebné náradie,
odpadkový kôš, lavičku, zeminu k výsadbe, vyvýšené záhony, vysadili ozdobné

dreviny, drobné ovocie, bylinky a kvety.
Bylinky (mätu, medovku, šalviu, tymian,
oregano a iné) budú môcť použiť obyvatelia nocľahárne či už čerstvé alebo sušené na prípravu čajov, resp. v kuchyni pri
príprave rôznych pokrmov. Obyvatelia
nocľahárne si svojpomocne zveľadili okolie svojho núdzového bývania a zároveň
aj naše mesto. Aj týmto spôsobom sme
chceli našim spoluobčanom umožniť,
aby sa opäť začlenili do spoločenského
života. O zakúpené a vysadené rastliny
sa obyvatelia spoločne starajú a tešia sa
z už rozkvitnutých kvetov. V rámci pláno-

Osobnosti Brezovej (4)

Náhrobky rodiny Schickovcov na
brezovskom židovskom cintoríne
4

Odd. sociálne, školstva kultúry
a projektov

menu si pripojil prímeno Brezová (Mosche Schick mi-Brezova). V Encyklopédii
židovských náboženských obcí na Slovensku, 1. zväzok, je spomenuté, že v
úvode svojej knihy dojímavo opísal rodnú obec a jej okolie. V čase jeho života
boli Židia početnou skupinou obyvateľov
Brezovej, v roku 1869 ich tu žilo 334.
Rabín Moše Schick, veľká osobnosť
židovskej náboženskej pospolitosti v
Uhorsku, patrí do panteónu osobností
Brezovej.

...Naša Brezová má svoje postavy...
(J. P. Leška)
Ich mená nájdete na pätnástich žulových kvádroch panteónu osobností Brezovej pod Bradlom na Námestí gen. M.
R. Štefánika.
Dnešný diel je venovaný Moše Schickovi - významnému rabínovi, známemu
pod akronymom Maharam Schick.
Podľa dostupnej literatúry sa Moše
Schick narodil v Brezovej 1. marca 1807
v rodine, z ktorej pochádzalo viacero rabínov. Najprv študoval u svojho strýka
rabína Frankela a od štrnástich rokov
pokračoval v štúdiu u slávneho bratislavského rabína Chatama Sofera, ktorý
ho považoval za svojho najnadanejšieho žiaka. Moše Schick pôsobil ako rabín
v Svätom Jure, v roku 1861 prijal miesto
rabína v Chuste (dnes na Ukrajine), kde
založil veľkú ješivu – židovskú vyššiu náboženskú školu. V Chuste pôsobil až do
svojej smrti 25. januára 1879. Významným rabínom bol aj synovec Moše Schicka David Schick, narodený v Brezovej v
roku 1812, z rodiny Schickovcov pochádzal tiež rabín Salamon Schick.

vaných aktivít s obyvateľmi je aj beseda
s dobrovoľníkmi a dlhodobými pestovateľmi na tému: Správna starostlivosť
o vysadené rastliny.

Matúš Valihora
Múzeum D. S. Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom
Moše Schick, cs.wikipedia.org
Židovské náboženské obce v Uhorsku sa delili na neologické – podporujúce
uhorskú štátnu moc a ortodoxné – konzervatívnejšie, obávajúce sa podkopania
nezávislosti náboženských obcí. Po definitívnom rozkole medzi predstaviteľmi neologického a ortodoxného smeru
vznikli dve osobitné pospolitosti – neologická a ortodoxná. Moše Schick bol vedúcou duchovnou osobnosťou ortodoxnej
židovskej pospolitosti v Uhorsku a ako
reprezentanta tejto pospolitosti ho viackrát prijal cisár František Jozef I.
Moše Schick je v židovskom náboženskom prostredí známy ako Maharam
Schick. Maharam je hebrejský akronym
(skratka) pre Moreinu Harav Moshe (náš
učiteľ rabín Mojžiš). Preslávil sa svojimi početnými náboženskými spismi a
responsami – písomnými právnymi rozhodnutiami. Moše Schick mal silný vzťah
k svojmu rodisku Brezovej a k svojmu

Responsa Moše Schicka

Pozývame vás na kúpalisko
Vo štvrtok 1. júla 2021 sme otvorili
letné kúpalisko v Brezovej. Sezónu otvoril už tradične primátor mesta Jaroslav
Ciran. Otvorené máme každý deň od
10.00 do 19.00 hod. v prípade priaznivého počasia. Zároveň vás žiadame o dodržiavanie protipandemických opatrení.

Školstvo
Pomaly, pomaličky...

Pomaly, pomaličky, ako detské krôčiky,
ustupuje pandémia a my naberáme životodarný kyslík do svojich pľúc a chystáme
sa rozprestrieť krídla a žiť život naplno
bez obmedzení. Spoločne dúfame, že to
bude už čoskoro!
Hoci sme boli obmedzení pandemickou situáciou, život sa celkom nezastavil
ani počas obmedzenej prevádzky materskej školy. Deti sa úspešne zapojili do

Vstupné:
Dospelý (obyvateľ mesta Brezová pod
Bradlom) / 2,00 €
Dospelý / 3,00 €
Deti do 18 r., ZŤP, dôchodcovia (obyvatelia mesta Brezová pod Bradlom) / 1,50 €
Deti do 18 r., ZŤP, dôchodcovia / 2,00 €
Deti do 3 r. / zdarma
Vstup po 17,00 hod. / dospelí / 1,50 €
Vstup po 17,00 hod. / deti do 18 r., ZŤP,
dôchodcovia / 1,00 €
skupinová zľava nad 20 osôb / 50% zľava
prenájom slnečníka / 1,50 €
prenájom ležadla / 2,00 €
Tešíme sa na vás.
MsÚ

„Logickej olympiády pre najmenších“,
vypracovali sme projekt na realizáciu dopravného ihriska, projekt na revitalizáciu
pieskoviska, zapojili sme sa do projektu
„Múdre hranie“ na podporu zlepšenia vybavenia MŠ v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok. Stihli sme ozdobiť
a postaviť máj, potešiť mamičky vlastnoručne vyrobeným darčekom, básničkami
a pesničkami formou televízneho záznamu. Pandémia nás prinútila neotáľať,
využiť na aktivitu každé malé uvoľnenie.
Hneď, ako mohli všetky deti navštevovať
materskú školu, sme zorganizovali foto-

Na námestí pribudli nové
koše na triedený odpad
Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s Technickými službami Brezová
pod Bradlom osadili nové trojité odpadkové koše na triedený odpad. Poslúžia na
zber papiera, plastov, kovov (plechoviek).
Spolu so zavedením zberu kuchynského odpadu od 1. 7. 2021 a rozšírením separovania odpadu na verejnom
priestranstve chceme prispieť k lepšiemu
nakladaniu s odpadmi v našom meste.
Ďakujeme, že sa zodpovedne zapájate
do triedenia odpadov a problematika odpadového hospodárstva vám nie je ľahostajná.
MsÚ

grafovanie. Pustili sme sa do príprav na
realizáciu projektov, nakoľko sme boli
úspešní vo všetkých. Najskôr sa nedal kúpiť materiál, potom chýbali šikovné ruky
a termíny horia! Ale, čo už, nová situácia
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nabáda k novým riešeniam problémov.
Dúfame, že zdoláme všetky prekážky a
dopracujeme sa k úspešnému záveru!
Jednoduchšie to bolo s revitalizáciou
bylinkovej záhradky. Novú hlinu nám navozil pán J. Babiar, za čo mu pekne ďakujeme. „Záhradníkov“ na sadenie byliniek
a polievanie bolo dosť – zvládli to „maláci“. Uvidíme, či zvládneme aj viazanie
„brezovského perka“ na jeseň. To je však
ešte ďaleko...

Podarilo sa nám úspešne ukončiť projekty z Nadácie Volkswagen Slovakia na
dopravné ihrisko „Cesta nie je ihrisko“ a
revitalizáciu pieskoviska „ Piesok je môj
kamarát“. Deťom prajeme veľa najazdených kilometrov bez nehody a veľa pekných koláčikov „upečených“ z piesku!
I. Šimová, MŠ Budovateľská

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ Budovateľská
Vítanie býva obyčajne veselé a naopak,
rozlúčka býva často sprevádzaná slzami.
Nuž, v materskej škole je všetko naopak.
V septembri, keď vítajú nových malých
žiačikov – takmer všetci si aj poplačú, alebo prinajmenšom majú slzy na krajíčku.
Naopak, v júni sa v škôlke často plače
– ale, plačú panie učiteľky – za „svojimi
veľkákmi“, za ktorými sa brány škôlky
zatvárajú, a plačú aj rodičia, ktorí vďačia
paniam učiteľkám, že ich deťom v škôlke
nahrádzali mamy...

Dovidenia milá škôlka, my už nie
sme malí… preč sú chvíle, keď sme
všetci poobede spali.

Mestská knižnica
Nové knihy v knižnici:
• Foley, Gaelen: Nespútaný vojvoda. Z
angl. orig. prel. M. Ghaniová. Bratislava,
Slovenský spisovateľ 2021. 486 s. Obľúbená americká spisovateľka vás už po
tretí raz pozýva na najromantickejšiu
adresu v regentskom Londýne. Je to ľúbostný príbeh s napínavou dobrodružnou zápletkou.
• Futová, Gabriela: Detektív Očko a jeho
príbehy. Ilustroval M. Regítko. Bratislava, AlleGro 2019. 65 s. Očko je štvrták,

Rôzne
Obnovený pamätník SNP vo Dvoloch
V Brezovských Karpatoch, v doline Dvoly,
sa nachádza pamätník SNP, ktorý pripomína miesto pôsobenia partizánskeho oddielu Jána Reptu.
Skupina aktivistov, ktorej nebol ľahostajný nedôstojný stav pamätníka, sa podujala na jeho celkovú obnovu. Výsledkom
je krásny nový pamätník, ktorý je spolu s
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A takto nejako to bolo aj v MŠ Budovateľská v stredu, 23. júna. Panie učiteľky
Ľubka a Janka len ťažko skrývali slzy, keď
sa prihovárali svojim veľkákom a ich rodičom. Inak tomu nebolo ani pri dodatočnej osobnej rozlúčke s pani učiteľkou
Betkou...
Radi by sme sa aj touto cestou poďakovali paniam učiteľkám Ľubici Ondreičkovej, Janke Valihorovej a Alžbete Valkovej,
ktoré majú zásluhu na tom, že z našich
detí vyrástli šikovní, na školu pripravení predškoláci. Ste to práve vy – panie
učiteľky, ktoré ste si vždy so záujmom
vypočuli každučký príbeh vypovedaný
detskými ústami, pofúkali rozbité kolená, spravodlivo vyriešili bitky o autíčko či
skladačku... Objatím ste utíšili a potešili
ubolenú detskú dušičku. Trpezlivo ste si
s nimi opakovali básničky, pesničky, cvičili ste ich detské rúčky, učili ste ich prvým
číslam, písmenám a samozrejme správnym návykom.
Taktiež sa chceme poďakovať aj pani riaditeľke, ostatným paniam učiteľkám a cenosí okuliare a chce byť detektívom.
Všíma si život okolo seba, zažíva veselé
aj strašidelné príbehy. Kniha je určená
pre deti nad 8 rokov.
• Iturbe,
Antonio:
Knihovníčka
z
Auschwitzu. Zo španiel. prel. M. Zidor.
1. vyd. Bratislava, Grada 2020. 400 s.
Neuveriteľný príbeh dievčaťa z Prahy,
ktoré riskovalo vlastný život, aby ochránilo kúzlo vzácnych židovských kníh. Inšpirované skutočnými udalosťami.
• Skeslien, Charles, Janet: Parížska knižnica. Z angl. orig. prel. N. Rondziková a I.
Tyšš. Bratislava, Ikar 2021. 430 s. Skutočný príbeh o láske, priateľstve a moci
literatúry spájať ľudí.
AF

najbližším okolím obľúbeným cieľom vychádzok a výletov nielen občanov, ale i
návštevníkov nášho mesta.
Chceme týmto vysloviť veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na obnove pamätníka a
revitalizácii okolia - Vladimírovi Mravcovi,
Martinovi Poláčkovi, Milošovi Kvasnicovi,
Jaroslavovi Hôlkovi za SPB, Branislavovi
Noskovi, Štefanovi Majkutovi, technickým
službám, Mestu Brezová pod Bradlom a
ďalším dobrovoľníkom. Ďakujeme!
MsÚ

lému personálu MŠ Budovateľská za ich
obetavú prácu, trpezlivosť a taktiež aj za
zveľaďovanie materskej školy.
Dúfame, že všetkým predškolákom zostanú na škôlku len tie najkrajšie spomienky a v škole dokážu využiť všetky vedomosti a zručnosti, čo ich panie učiteľky
za tie roky naučili.
Všetkým budúcim prvákom prajeme vykročenie správnou nohou a úspešný začiatok prváckeho života.
Za rodičov predškolákov
MŠ Budovateľská
Ing. Silvia Čuvalová

Výpožičné hodiny knižnice
Brezová pod Bradlom júl - august:
Pondelok: 10.00 – 12.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
Utorok:
10.00 – 12.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
Streda:
zatvorené
Štvrtok:
10.00 – 12.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
Piatok:
10.00 – 12.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.
Mestská knižnica Brezová pod Bradlom
je z prevádzkových dôvodov 6. až 16. 7.
2021 zatvorená.

Brezovsko-vrbovská brána
Dnes a denne už niekoľko týždňov frčia
cez naše mesto kamióny. V pondelok a
piatok je ich množstvo na hrane znesiteľnosti. Príčina je prostá – cesta I. triedy
51 cez Bielu horu z Považia na Pomoravie sa opravuje. A tak najbližší prechod
cez Malé Karpaty je cesta II. triedy 499 z
diaľnice D1 pri Piešťanoch na Brezovú a
z Brezovej smerom na Jablonicu cesta II.
triedy 501. Tento prechod je „dopravným
koridorom“ už viac ako 4900 rokov. Áno,
nepomýlil som sa. Naše mesto je lokalitou, ktorou už oddávna putovali ľudia
- prechodom cez hory s málo známym,
no pekným názvom Brezovsko-vrbovská
brána.
Že tomu tak bolo, ukazuje Zborník Slovenského národného múzea, ročník CXIV,
Archeológia 30. Hneď prvý príspevok od
archeológa PhDr. Zdeňka Farkaša, PhD. s
názvom „Eneolitická výšinná osada v Brezovej pod Bradlom a medená industria
z okolia Prašníka“ nás o tom môže presvedčiť. V tomto rozsiahlom 30-stranovom príspevku sú podrobne spracované
výsledky záchranno-zisťovacieho archeologického výskumu na vrchu Baranec.
Výskum potvrdil, že na Baranci bola
opevnená osada, ktorú chránila dvojitá
palisáda. Podarilo sa nájsť 358 zlomkov
keramiky a celý rad predmetov dennej

Kalendárium
Pripomíname si:
Adamovič, Štefan – evanjelický farár
a cirkevný historik (pseudonym: Alfa,
Evanjelik z Novohradu, Pozorovateľ, nar.
13. 11. 1903 v Moravskom Lieskovom,
zomrel 12. 5. 1961 v Bratislave – 60. výr.
úmrtia). Pôsobenie Š. Adamoviča na brezovskej evanjelickej fare sa viaže k rokom
1951 – 1957, venoval sa najmä cirkevnej
histórii a dejinám zborov, v ktorých účinkoval.
V evanjelickej tlači a zborníkoch Matice
slovenskej publikoval mnoho článkov venovaných významným slovenským osobnostiam, pracoval aj ako prekladateľ.
Gavorová-Marková, Viera – učiteľka,
kultúrna pracovníčka (nar. 24. 11. 1897
na Brezovej, zomrela 15. 5. 1976 v Prahe
– 45. výr. úmrtia). Učiteľský ústav v Bratislave absolvovala V. Gavorová počas
prvej svetovej vojny. Na Brezovej začala
učiť po vzniku Československej republiky, nevenovala sa len pedagogickej praxi, aktívne sa zúčastňovala všetkých verejných kultúrno-športových akcií. Roku
1922 odchádza do Prahy, kde pôsobí
ako učiteľka na Dievčenskej záhradníckej
škole. Na tejto škole učila do roku 1934,
pre materské povinnosti rezignovala na
pedagogickú činnosť a venovala sa vý-

potreby obyvateľov osady, časť z nich
– kamenná a medená sekerka, brúsy,
praslen a ďalšie sú vystavené v našom
Múzeu Dušana S. Jurkoviča. Že toto nálezisko nebolo jediné, dokladá v príspevku
aj mapa Brezovsko-vrbovskej brány, kde
je 6 lokalít, ktoré potvrdzujú význam tohto prechodu cez Karpaty. Prechodu, cez
ktorý tiahli Turci, kuruci, za II. svetovej
vojny Nemci a aby sme nezabudli v tisícdeväťsto šesťdesiatom ôsmom Rusi.
Takže nech nás to veľmi neprekvapuje,
že cez našu bránu sa raz začas prevalí
skupina ľudí, v týchto dňoch kamiónov.
Nie je to nič nové, stále platí citát Thomasa Jeffersona – história tým, že podáva
správu o minulosti, umožňuje ľuďom posudzovať prítomnosť.
Ján Valihora
Brezovsko-vrbovská brána na upravenej
turistickej mape.

chove svojich detí. Po skončení druhej
svetovej vojny sa V. Gavorová-Marková
opäť zapojila do čulého kultúrneho života v Prahe. Február 1948 znamenal
úpadok života ako celku, vrátane kultúrnych národných aktivít. Nútený odchod
manžela z ministerstva poľnohospodárstva znamenal zhoršenie sociálnej situácie rodiny, preto musela nastúpiť do
zamestnania dva roky pred dôchodkom,
vyučovala na troch stredných školách
polytechnickú výchovu, publikovala v
ženských i odborných poľnohospodárskych časopisoch. V. Gavorová- Marková
nikdy neprerušila kontakt so Slovenskom
a s rodnou Brezovou a každoročne rodný
kraj navštevovala.
Leška, Ján Pravoslav – evanjelický
farár, národný buditeľ (pseudonym: Bohoporučený, nar. 7. 5. 1831 vo Vrbovciach – 190. výr. nar., zomrel 5. 8. 1909 v
Bzinciach). Po vyštudovaní teológie pôsobil ako farár v Brezne, Bukovci a Horných
Bzinciach. Na Brezovej pôsobil od roku
1881 a zostal tu až do apríla 1909. Veľa
pracoval literárne, ale väčšina jeho prác
ostala v rukopise. Prispieval aj do Slovenských pohľadov, Siona, Sokola, Pešťbudínskych vedomostí, neskôr do Národných novín. Svojím širokým rozhľadom si
získal veľkú úctu a vážnosť medzi evanjelickými kňazmi Nitrianskeho seniorátu.
Tlačou vydal knihu náboženských piesní,
kázní a veršov. Ján Pravoslav Leška zastá-

A – Brezová pod Bradlom, poloha Baranec. Eneolitická výšinná opevnená poloha.
B – Brezová pod Bradlom, poloha Ostriež.
Stredoveký hrádok.
C – Prašník, poloha Čerenec. Stredoveký
hrádok.
D – Prašník, poloha Hrádok. Praveké až
včasnostredoveké valové opevnenie.
E – Prašník, poloha Tlstá hora. Praveké
valové opevnenie.
F – Prašník, poloha Baraní majer. Rondel
z obdobia lengyelskej kultúry.
3 - 5 – Prašník, vŕšky medzi opevnenou
polohou Tlstá hora a časťou obce Pustá
Ves. Medené kliny.

val aj významné cirkevné funkcie, najmä
úrad seniorálneho a dištriktného notára.
Oríšek, Martin – legionár, učiteľ, publicista (nar. 19. 12. 1887 v Čáčove, zomrel
17. 5. 1966 v Martine – 55. výr. úmrtia). Po
absolvovaní Učiteľského ústavu v Šoproni roku 1908 nastúpil ako učiteľ na Brezovú, kde pôsobil do roku 1927, potom
pracoval ako školský inšpektor v Martine,
Košiciach a v Gelnici. Od roku 1940 žil na
odpočinku v Martine. M. Oríšek bol aj československým legionárom, po nútenom
narukovaní do rakúsko-uhorskej armády
bol prevelený na ruský front, kde sa roku
1916 dostal do zajatia. Aktívne pracoval
pri vzniku československých légií v Rusku, spolupracoval tam s Vladimírom Svetozárom Hurbanom, synom Vajanského
a neskorším veľvyslancom ČSR v USA. Na
Brezovej sa venoval aj ľudovovýchovnej a
osvetovej práci, režíroval divadlo a viedol
spevokol. Publicisticky sa venoval najmä
školskej a detskej problematike, prekladal z nemčiny a maďarčiny.
Pittrof, Štefan – katolícky farár (nar.
22. 5. 1826 v Trnave – 195. výr. nar.,
zomrel 3. 12. 1884 vo Vištuku). Od roku
1856 pôsobil ako správca na brezovskej
fare. Po piatich rokoch pôsobenia na
Brezovej odišiel na faru v Dolných Orešanoch a v roku 1868 na faru do Vištuku.
Spracovala: A. Fedorová
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Vyprávanie na GÁnku
Keď nie živí, tak namaľovaní
Kto? No predsa Brezovania vo svete.
Kde? To bolo takto. Poviem vám to
skrátka.
Naskytla sa mi príležitosť dostať sa do
Vojvodiny na Slovenské národné slávnosti Dolnozemských Slovákov v Báčskom Petrovci.
Je to obec s prevažne slovenským obyvateľstvom vo Vojvodine, sídli tam Matica slovenská v Srbsku, slovenské gymnázium, uprostred obce je veľký evanjelický
kostol a je tam Galéria Zuzky Medveďovej. A už sme pri Brezovej!
Veď ona maľovala aj u nás. Tak zbaliť
kufor!
Lenže v galérii bola výstava veľkoformátových fotografií krojov Dolnozemských Slovákov a obrazy nikde. Vraj majú
len jednu miestnosť a keď je tam príležitostná výstava ako teraz, obrazy sú v
sklade. A veru majú pekné, aj jeden nový,
volá sa Tvaroškovci. To som už strihala
ušami a domáhala sa, že ho chcem vidieť. Lenže v sklade málo miesta, obraz
obrovský, prítmie... Ale veď v dnešnej
dobe je všetko digitalizované, aj nový prírastok do zbierky musí byť. Bol.
Na obraze je celá rodina Tvarožkovcov
- rodičia a trinásť detí. Nestačili sa čudovať, keď som hneď začala niektoré postavy identifikovať.
Bola z toho rodinná detektívka - a už
sa našla skica k tomuto obrazu, už si spomenul jeden vnuk ako chodil k maliarke
„robit model“, jedna vnučka si pamätá,
koľko mala rokov, keď ju maliarka maľovala... A tak sa napokon vyriešila celá záhada okolo tohto obrazu. Nik z rodiny o
ňom totiž nevedel, iba jeden vnuk, ktorý
si pamätal, ako jeho otec celú akciu organizoval. Skončila neúspešne, pretože
to bolo v rokoch päťdesiatych a všetko
prekazila výmena peňazí. Obraz zostal
u maliarky, jeho ďalšie cesty sa nedajú
vypátrať, až sa napokon objavil na jednej
aukcii, kde ho kúpila táto galéria.
Jela Juríčková
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KOPANIČJARSKÁ slivovica
Pravá kopaničjarská slivovica je trúnek
vysokéj kvaliti, vyrobení z akurátních slivjék nazbjéraních ručne a chima na kopanicách, kerí má podla vedeckích rozboróf aj
volajaké liečivé účinki.
Pri liéčení sa ale dáfkovanie nesmie prehánat, lebo potom hrozia poruchi pohibového ústrojenstva z možním vípatkom
pamate.
Víropca sa zavazuje, že pri rátaní stupnvóf tohoto lahodného trúnku bolo poctivo
použitích šeckích desat prstvóf a bolo narátaních padesát dva stupnvóf.
Véjdi do života mého a nespraf tam ništ
zlého!
Jela Juríčková

Operácie
Nedalo sa vždy ani v minulosti vyliečiť
všetko domácimi prostriedkami. Občas
bolo treba zavolať aj doktora, v nevyhnutnom prípade sa išlo i do nemocnice
v Trnave. Tá bola najbližšie.
Prišiel gazda do nemocnice na operáciu slepého čreva. Sestrička mu priniesla čípok na vyprázdnenie, vysvetlila
ako ho treba použiť. Keď ráno prišla na
kontrolu či pomohol, gazda skrúšene
pritakal a celý nešťastný hovorí: „Ale váš
inštrument je veru ten tam“. Myslel si, že
čípok bude treba vrátiť.
Išli operovať mladú ženu, dali jej
narkózu a kázali počítať. - Jeden, dva - a
spala. Keď sa prebrala, pokračovala - tri,
štyri...
Už v dobe modernej priviedli pacientku do operačnej sály, vyliezla na
operačný stôl, priviazali ju a dostala otázku: „Leží sa vám pohodlne?“ Stôl bol zložený z platní medzi nimi štrbina! V sále
vyhrávala moderná muzika, teda to, čo
sa v dnešnej dobe za muziku považuje tresky, plesky. Personál pobehoval okolo
tej chudery uviazanej, občas prepol rádio
na inú stanicu, kde dávali prenos z hokejového zápasu. Všetci sa zhrčili do kúta k
aparátu a nadšene jasali góól, góól. Ktosi s kýmsi hral, asi jedno mužstvo bolo
naše, to veru pacientku nezaujímalo, ale

personál zaujímal jej postoj k tomuto
športu, lebo druhá otázka, ktorú dostala
bola: „Aj vy ste taký fanúšik hokeja ako
my“? Dôchodkyňa, ktorá prvý raz v živote počúvala priamy prenos z hokejového
zápasu - čo iné mohla robiť, keď tam bola
priviazaná o stôl - z posledných síl zahlásila: „Viem rozlíšiť hokej od futbalu“. Viac
sa s ňou nebavili, nebolo o čom a tak ju
uspali.
Jela Juríčková

Šport

Bežci z Brezovej
30. 5. 2021 „Beh Filipovským údolím“
Javorník CZ 10 km/5 km (92 pretekárov)
Margita Varmužová /ženy nad 55 r./ 5 km
5. miesto 29:45 min
Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 10 km
4. miesto 58:33 min
5. 6. 2021 „Banskobystrický maratón“
Banská Bystrica 42,1 km (1017 pretekárov)
Gabriela Plačková /ženy nad 40 r./
3. miesto 3:27:00 hod
Martin Plačko /muži nad 40 r./
1. miesto 2:48:00 hod
12. 6. 2021 „Záhorácky maratón“ Senica 42,1 km/21,1 km (245 pretekárov)
Margita Varmužová /ženy nad 55 r./ 21,1
km 5. miesto 2:35:06 hod
Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 21,1 km
7. miesto 2:35:06 hod
19. 6. 2021 „Beh Moravským Pískem“
Mor. Písek CZ 6,4 km (112 pretekárov)
Margita Varmužová /ženy nad 55 r./
5. miesto 37:02 min
Ján Varmuža /muži nad 65 r./
4. miesto 34:08 min
19. 6. 2021 „Kuchynský Rundal“ Kuchyňa 6 km (259 pretekárov)
Peter Závodný /muži do 40 r./
22. miesto 37:56 min
Maroš Závodný /muži do 40 r./
24. miesto 40:12 min
20. 6. 2021 „Beh Zábudišovou” Zábudišová 5,4 km (44 pretekárov)
Margita Varmužová /ženy nad 40 r./
2. miesto 34:51 min
Ján Varmuža /muži nad 50 r./
4. miesto 34:51 min
20. 6. 2021 „Tatry Runing Tour“ Štrbské Pleso 33 km (80 pretekárov)
Gabriela Plačková /ženy nad 40 r./
3. miesto 5:35:35 hod
Martin Plačko /muži nad 40 r./
2. miesto 4:37:45 hod
26. 6. 2021 „Salming beh od hradu
k hradu“ Beckov-Trenčín 36 km
Ján Gološinec /muži/
3. miesto 3:25:00 hod
Čestmír Kračmar /muži/
18. miesto 4:41:00 hod
Ján Varmuža

Brezovský šach

Poďakovanie

Hybridné MSR krajských družstiev.
V dňoch 13. až 16. mája sa uskutočnili
MSR krajských družstiev v šachu. Tento
turnaj sa hral novým hybridným systémom. Bol to turnaj 4-členných družstiev
a hral sa systémom každý s každým na
7 kôl, bez výkonnostného obmedzenia.
Hybridný systém predstavuje partiu bez
súpera oproti sebe, so šachovnicou na
stole a počítačom vedľa seba. Tieto isté
podmienky mal súper na druhej strane
a to všetko prebiehalo pomocou internetového spojenia. Stretnutia sa odohrali
na platforme www.tornelo.com, kde ich
mohli sledovať diváci online. Účastníci
turnaja boli: Krajský šachový zväz Trnava, Šachový zväz Nitrianskeho kraja,
Bratislavský šachový zväz, Prešovský šachový zväz, Krajský šachový zväz Žilina a
Slovenský šachový zväz. Účastníkov teda
nedoplnili 3 kraje: Košický šachový zväz,
Banskobystrický šachový zväz a Šachový
zväz Trenčianskeho kraja, môžeme napriek tomu povedať, že boli začlenené
práve do Slovenského šachového zväzu.
Dobrou správou však je, že riaditeľom
turnaja bol Tomáš Perička z klubu CVČ
Brezová pod Bradlom.

Úprimne ďakujeme celej rodine, priateľom
a všetkým, ktorí 27. 4.
2021 prišli odprevadiť
na poslednej ceste našu
drahú dcéru Renátu
Bucalovú, rod. Petrášovú, ktorá zomrela vo
veku 46 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a prinesené kvety. Veľké ďakujem
p. farárovi Mariánovi Libičovi, organistke
Barborke, miništrantom a slečne kostolníčke Aničke za vybavenie dôstojného
obradu. Z úprimného srdca ďakujeme
pohrebnej službe Eckert za vybavenie
všetkých úkonov, ktoré bolo treba vybaviť v Českej republike. Veľmi si to vážime

a hlavne Váš ľudský prístup k pozostalej
rodine. Ešte raz veľká vďaka. Smútiaci rodičia, dcéra s priateľom Marekom, brat
Branko, dlhoročný partner Milan s priateľkou Ľubkou.
Ďakujeme
všetkým,
ktorí sa 29. 5. 2021 prišli naposledy rozlúčiť s
našou drahou manželkou, matkou, starou a
prastarou mamou pani
Oľgou Allinovou, rod.
Sadákovou, ktorá nás
opustila vo veku 78 rokov. Venujte jej,
prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Inzercia

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov
v rapid šachu.
V kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v
Modre sa dňa 12. júna 2021 uskutočnilo
podujatie MSR v zrýchlenom šachu jednotlivcov. Tento turnaj bol zároveň hraný ako 25. ročník Memoriálu Dr. Jozefa
Federiča. Týmto podujatím sa skončilo
dlhé čakanie na fyzický kontakt súperov
za šachovnicou. V tomto turnaji chýbali
zástupcovia družstva CVČ Brezová pod
Bradlom. Ruku k dielu však priložil Tomáš Perička, mal na starosti prihlasovanie hráčov do turnaja. Podujatie bolo
možné tiež sledovať online prostredníctvom elektronických šachovníc, s ktorými
účastníci hrali živé partie. Verme, že aj
naďalej budú pokračovať takéto podujatia a nebudeme musieť pristúpiť k opatreniam, ktoré zmenia fyzický kontakt
hráčov na online priestor s počítačom.
RNDr. Peter Brunovský, PhD.
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AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ KUCHYNSKÝ ODPAD
V BREZOVEJ POD BRADLOM?
BIOODPAD NEPATRÍ
NA SKLÁDKY, LEBO

sa tam rozkladá pomaly
a bez prístupu vzduchu
spôsobuje vznik metánu
a skleníkových plynov
zvyšuje náklady
na skládkovanie

PREČO ZAVÁDZAME
TRIEDENIE BIOODPADU?
Na Slovensku skládkujeme stále viac ako 60% komunálnych odpadov. Polovicu tohto objemu tvorí biologicky rozložiteľný odpad. V snahe znížiť
skládkovanie a zlepšiť nakladanie s odpadom máme od roku 2021 povinnosť zaviesť triedený zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.
Vďaka jeho triedeniu znížime množstvo skládkovaného odpadu a zlepšíme
mieru triedenia, od ktorej sa odvíjajú poplatky za skládkovanie.
EKOLOGICKÝ PRÍNOS

Bioodpad sa na skládkach jednoducho nerozloží. Na to potrebuje prístup
vzduchu, ktorý v mase rôznorodého zhutneného odpadu na skládke
chýba. Takto vznikajú tzv. anaeróbne zóny a unikajú skleníkové plyny
(metán, oxid uhličitý) a výluhy môžu presakovať do spodných vrstiev pôdy
alebo spodnej vody. Práve bioodpad je ten, ktorý na skládke spôsobuje aj
horenie. Ak ho vytriedime, vznikne z neho kompost. Ten je dôležitým zdrojom živín pre pôdu, rastliny a naše zdravie. Pôde dodá potrebné organické
látky, ktoré zabraňujú jej erózií. Takto vyživená pôda lepšie zadržiava vodu,
čo je veľmi dôležité pri prevencii proti záplavám a pre vytváranie zdrojov
podzemnej vody.

Chcem
do komp isť
ostu!

AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ KUCHYNSKÝ ODPAD V BYTOVKE?
1

KROK

2

KROK

ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

4

KROK

Každá domácnosť dostane špeciálny kôš
vrecká na triedenie bioodpadu. Ak sa vám
minú, ďalšie získate v pokladni Mestského
úradu - prízemie.

Prevetrávaný kôš zabezpečí elimináciu
vlhkosti. Umiestnite ho v kuchyni, tak aby
ste ho mali vždy poruke.

NÁVOD NA TRIEDENIE

5

KROK

3

10

VRECE
Bioodpad vložte do vrecka v košíku. Na
týždeň by vám mali stačiť 2 ks. Vyhoďte ho
až keď je košík plný.

NÁDOBA
Vrecko s vytriedeným odpadom zviažte
a vyložte do zbernej nádoby na stojisku.

Okrem tohto letáku sme pre vás pripravili
komunikačnú kampaň, aby bolo triedenie
bioodpadu jednoduché a prehľadné.
KROK

KOŠÍK

5

KOMPOSTÁREŇ

KROK

KOMPOSTÁREŇ
Vytriedený kuchynský bioodpad sa
v priemyselnej kompostárni premení
na kompost.

ČO PATRÍ
DO HNEDEJ NÁDOBY:
zvyšky ovocia
a zeleniny

ČO NEPATRÍ
DO HNEDEJ NÁDOBY:

menšie kosti
(kuracie, rybie)

škrupiny
z vajec

vrecká alebo
sypaný čaj

pečivo
a cestoviny

zvyšky
jedla
v obaloch

oleje

kávová
usadenina

zvyšky vareného
jedla, scedené
zvyšky z polievok

mäsové
a mliečne
výrobky

potraviny po
dátume spotreby

zvyšky izbových
rastlín či kytíc

KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ
NA BIOODPAD

zvierací
trus

jemné vrecko umožní bioodpadu dýchať
použitím predídete tvorbe zapáchajúcich
výluhov
použite len vrecká, ktoré majú označenie
certiﬁkácie na spracovanie v kompostárni
alebo bioplynovej stanici
(aspoň jedno logo z uvedených nižšie)

vďaka prevetrávaným stenám sa nadbytočná
vlhkosť bioodpadu prirodzene odparuje
zaveste ho na vnútornú stranu kuchynskej
skrinky, či k ostatným košom na triedenie
ZBERNÉ NÁDOBY
vo vašej blízkosti budú rozmiestnené
zberné kontajnery na biologicky rozložiteľný
odpad
po naplnení vrecka, bioodpad vyneste do
hnedej nádoby

Každá domácnosť dostane kôš na bioodpad
a certiﬁkované vrecká na bioodpad.
Po ich spotrebovaní si môžete vyzdvihnúť ďalšie
v pokladni Mestského úradu - prízemie.

Mestský úrad Brezová pod Bradlom
Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1
906 13 Brezová pod Bradlom
www.brezova.sk

Zberný dvor Brezová po Bradlom
Staničná 265/34
906 13 Brezová po Bradlom
034/6242220

Mesto Brezová pod Bradlom
brezovapodbradlom

pondelok - piatok: 7:00 - 15:00 hod.
sobota: 8:30– 11:30 hod.

Denisa Zuščíková
zuscikova@brezova.sk
034/6942225

tekuté potraviny
(mlieko, riedke
polievky, ...)

KÔŠ NA BIOODPAD

v štartovacom balíčku dostanete 3 ks
vreciek ďašie si možete prevziať v pokladni
Mestského úradu na prízemí

DÔLEŽITÉ
INFORMÁCIE

veľké kosti
(hovädzie,
bravčové)

mŕtve telá
zvierat

JRK Slovensko
www.menejodpadu.sk
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Spomíname
Dňa 23. 5. 2021 sme
si pripomenuli nedožité 80. narodeniny pani
Heleny Reptovej zo
Štverníka. S úctou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 17. 6. 2021 uplynuli 4 roky, čo nás navždy
opustila mama, stará a
prastará mama Margita Sopociová. Kto ste
ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomína dcéra Jana
s rodinou.
Dňa 20. júna sme si pripomenuli smutné 5.
výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Risto Petkovský. S láskou spomínajú manželka s deťmi a rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Dňa 23. 6. 2021 uplynulo
15 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá
mama, stará a prastará
mama Ľudmila Nosková, r. Horáková. S láskou a úctou spomínajú
syn Ivan a dcéra Monika
s rodinami.
Dňa 25. 6. 2021 sme si
pripomenuli 5. smutné
výročie, čo nás navždy
opustila naša drahá dcéra, mama, manželka,
sestra, krstná p. Miroslava Lehocká. S úctou
a láskou v modlitbách
spomína mama, deti,
manžel, brat s rodinou a krstná mama.
So smútkom v srdci sme
si 26. júna pripomenuli
2. výročie našej mamy,
starej a prastarej mamy
Ľudmily Buksovej a 10.
januára bolo 26 rokov
od úmrtia nášho otca,
starého a prastarého
o t c a
Jozefa Buksu. S láskou a
vďakou spomínajú dcéra
Anna a syn Ján s rodinami. Za tichu spomienku
ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a spomínajú s
nami.

Cirkevné oznamy
•
•
•

18. 7. (7. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie.
19. 7. – 23. 7. (pondelok - piatok) – tábor pre dorast a mládež v Priepasnom.
25. 7. (8. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby pri pamätníku u Mosnáčkov v Priepasnom.
• 26. 7. - 30. 7. (pondelok – piatok) – denný detský biblický tábor na fare v Brezovej
pod Bradlom.
• 1. 8. (9. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie.
• 1. 8. – 6. 8. (nedeľa - piatok) dorastový biblický seniorátny tábor v Kováčovej.
• 8. 8. (10. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie, nedeľa pokánia, v rámci
bohoslužieb bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej.
• 15. 8. (11. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie.
• 22. 8. (12. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie.
• 29. 8. (13. nedeľa po Sv. Trojici) Ekumenické služby 10.30 hod. Služby Božie budú
spojené s požehnaním detí a pedagógov pri príležitosti začiatku nového školského
roka.
• 5. 9. (14. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie.
Zmena oznamov vyhradená!
ev.a.v. farský úrad
So smútkom v srdci sme
si dňa 28. 6. 2021 pripomenuli 3. výročie úmrtia
našej drahej mamy, starej mamy a sestry Ľudmily Ušiakovej, rod.
Sivákovej. S láskou spomína dcéra Ľubka s rodinou. Za tichú spomienku
ďakujem všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Dňa 1. 7. 2021 uplynulo
5 rokov, čo nás navždy
opustila naša mama,
stará mama, sestra, švagriná, nevesta Zdenka
Mižialková. S láskou na
Teba spomíname.
18. júla 2021 si pripomenieme 10 smutných rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec a starký Ján Sivák. S
láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami
a ostatná rodina. Kto ste
ho poznali a mali radi,
venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Dňa 7. júla sme si pripomenuli 72. výročie nedožitých narodenín Ing.
Jána Michálka, manžela, brata, otca, starého
otca, krstného otca. Venujte mu spolu s nami
tichú spomienku všetci,
ktorí ste ho poznali. S
láskou na neho spomíname.

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Sabína Turanová
Martin Pagáč
Chanell Peštová

Sobáše:
Matej Vŕbik, Pavla Adamcová
Vladimír Baran, Žaneta Jurdová
David Hasa, Linda Pfefferová
Ján Herák, Nataša Toráková

Zomreli:
Viera Kleinová, rod. Martinčáková, 83 rokov
Viliam Tichý, 68 rokov
Oľga Allinová, rod. Sadáková, 78 rokov
Pavel Grosoš, 57 rokov
Peter Kiripolský, 55 rokov
Oľga Marková, rod. Škápiková, 74 rokov
Zuzana Jastrábová, rod. Raffayová, 52 rokov
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