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Brezová sa opä prezentovala na ve¾trhu GO a Regiontour
Brezová pod Bradlom sa prezentovala i tento
rok na ve¾trhoch. Na brnianskom výstavisku prebiehal od 15. do 18. januára 2009 medzinárodný
ve¾trh cestovného ruchu GO a Regiotour. Poèas
tyroch dni v pavilóne V, kde sa prezentovali regióny ÈR a SR, zneli od rána do veèera ¾udové melódie. Mestá, obce, kraje, ktoré pozývali a lákali do

ochutna brezovské zavináky a pagáèiky.
O týdeò neskôr (22. - 25. januára) sa konal u
15. roèník medzinárodného ve¾trhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe.
Dal monos predstavi sa profesionálom v oblasti turizmu, krajom, regiónom, mestám a obciam
Slovenska, ale aj zahranièným vystavovate¾om.

Ukáky palièkovania - p. Michalicová
svojich stánkov návtevy, predstavovali svoje slávnosti, ¾udové zvyky, remeslá, súbory a vinobranie.
Ponuka bola skutoène bohatá. Ako sa ukázalo,
návtevníci si môu poèas tohto roku vybra z viacerých kultúrnych akcií, slávností a výstav, ktoré
sú v jednotlivých krajoch a miestach organizované.
Na ve¾trhu sme vystavovali v spoloènom stánku
partnerského mesta Pohoøelice, Pasohlávok a Mikulovska.
V rámci ve¾trhu bola prezentovaná brezovská
palièkovaná cipka, ktorej ukáky predviedla pani
Michalicová. Návtevníci mali taktie monos

Tak ako v minulom i v tomto roku boli propagaèné
materiály mesta Brezová pod Bradlom v stánku
Trenèianskeho samosprávneho kraja a aj v stánku
Zdruenia miest a obcí Záhorského regiónu, kde
sa prezentovali mestá Skalica, Malacky, Stupava,
Holíè, Gbely, Senica spolu s Myjavou. V stánku
Mesta Myjava sa konala prezentácia tefánikovej
magistrály a zaujímavostí z jej okolia.
Úèas miest a obcí zo vetkých slovenských
krajov na ve¾trhoch vytvára podmienky na zvýenie podielu domáceho a aktívneho cestovného
ruchu.
RR

Nenaplnené proroctvo
Obyvatelia náho mesta, ktorí boli odkázaní na odber tepla a teplej úitkovej vody z Bytového podniku Brezová, s.r.o., Brezová pod
Bradlom dostali pred Vianocami 2008 pozdrav od konate¾ov uvedeného subjektu, ktorý predpovedal katastrofu, ak prestane kúri
bytový podnik.
Je pochopite¾né, e obèania, ktorých sa to
dotýkalo, sa znepokojili a h¾adali vinníka. Prvé
podozrenie, ako vdy, padlo na primátorku
mesta a poslancov. Najmä ak to bolo zo strany
autorov patriène zdôraznené a dramaticky
podfarbené.
Vedenie mesta túto hrozbu nevzalo na ¾ahkú váhu a okamite zaèalo kona. Samozrejme
v záujme obèanov. Preto vyuilo i vetky právne dostupné kroky, aby zabezpeèilo plynulý
prechod práv z jedného subjektu na druhý, t.j.
prevzatie priestorov, kde sa zabezpeèuje vykurovanie a príprava teplej úitkovej vody.
Malo v rukách Uznesenie Okresného súdu
v Novom Meste nad Váhom , ktorým súd nariadil predbené opatrenie, na základe ktorého
Bytový podnik Brezová, s. r.o., Brezová pod
Bradlom bol povinný strpie vstup tatutárneho zástupcu mesta a 5 odborne spôsobilých
osôb (menovite uvedených v tomto uznesení)
do priestorov kotolní za úèelom vykonania inventarizácie tepelných zariadení a ich pasportizácie v dòoch 22. 12., 30. 12. a 31. 12.
2008. Konatelia spoloènosti ich vak do
priestorov odmietli vpusti.
Keï 30. decembra 2008 zaèali na mestský
úrad prichádza prvé sanosti na odstavenie
teplej vody na Hornom rade a Nám. 7. apríla,
primátorka mesta oslovila konate¾ov pána Vidlára a pána Lenobela a poiadala ich, aby prili informova zástupcov Mesta Brezová pod
Bradlom o príèine tohto stavu, ako ho budú
rieia o vzájomnom vyrovnaní po skonèení
nájmu v súlade s uzavretou nájomnou zmluvou.
V danom èase, a do pol noci 31. 12. 2008, bol
za plynulý chod kotolní zodpovedný pod¾a
zmluvy i zákona Bytový podnik Brezová
(Pokraèovanie na 2. str.)
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Nenaplnené proroctvo
(Dokonèenienie z 1. str.)
pod Bradlom. Uvedení páni sa na Mestský
úrad v Brezovej pod Bradlom dostavili 30. 12.
2008 v popoludòajích hodinách a výsledkom
rokovania bola vyhráka z ich strany, e u zaèali s demontáou horákov a v znefunkèòovaní
kotlov budú pokraèova.
V danom okamihu nebol èas na presviedèanie
ani úvahy nad tým, èo urobi. Primátorka jednoducho musela kona, aby obyvatelia bytových
domov v meste neostali poèas novoroèných
sviatkov nielen bez teplej vody, ale i v studených bytoch, èo sa zaèalo i reálne v niektorých
èastiach mesta napåòa.
Zváila vetky okolnosti a po porade s právnièkou i pracovníkmi firmy Hetech Services Bratislava, ktorí sa v tomto kritickom okamihu zachovali vysoko profesionálne a humánne a pris¾úbili pomoc i napriek tomu, e zmluvne mali
povinnos zabezpeèova teplo a teplú úitkovú
vodu a od 1. 1. 2009, pristúpila k radikálnemu
rieeniu a za pomoci prísluníkov mestskej polície formou prekonania prekáky vstúpila spoloène (za asistencie kamery Slovenskej televízie) s príslunými odborníkmi postupne do
priestorov jednotlivých kotolní a výmenníkových staníc.
Ete i dnes je spomienka na to, aký poh¾ad sa
prítomným naskytol, horia ako noèná mora.
Odmontované horáky z kotlov a znefunkènené

Výsledok kontroly
Úradu pre verejné
obstarávanie
Váení spoluobèania,
Úrad pre verejné obstarávanie, odbor kontroly, vykonal v mesiaci december 2008 a
január 2009 u verejného obstarávate¾a,
Mesto Brezová pod Bradlom, kontrolu pouitého postupu obstarávania vyhlásenej obchodnej verejnej súae na predmet zákazky Dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva pre zásobovanie obyvate¾stva teplom a teplou úitkovou vodou.
Po preverení vetkých dokladov prísluní pracovníci ÚVO skontatovali, e Mesto Brezová
pod Bradlom pri výbere formy zadania zákazky
pouilo správny postup, keïe nebolo povinné postupova pod¾a zákona o verejnom obstarávaní a pri realizácii súae v zmysle zákona zabezpeèilo rovnaké zaobchádzanie s úèastníkmi súae.
Súa neobsahovala diskrimináciu navrhovate¾ov alebo úèastníkov a bola transparentná.
Pretoe realizácia predmetnej súae bola
v ostatnom období nieko¾kokrát verejne spochybòovaná, rozhodlo sa Mesto Brezová pod
Bradlom sprístupni znenie záznamu z vykonanej kontroly, ktoré je zverejnené na webovej
stránke mesta i na vývesnej tabuli pred mestským úradom.
JUDr. Anna D a n k o v á
primátorka mesta

automatické riadenie systému v prvom momente evokovali, e ¾udia skutoène ostanú bez
kúrenia, èo neu¾ahèovalo ani ve¾mi chladné poèasie.
V tomto ve¾mi kritickom okamihu sa ukázalo, e rozhodnutie o novom nájomcovi tepelného hospodárstva Hetech Services, a.s., Bratislava , bolo správne. Zástupcovia spoloènosti neváhali ani chví¾u a napriek tomu, e mali plné
právo za daných okolností odstúpi od zmluvy
(v èo zrejme dúfali i konatelia spoloènosti Bytový podnik Brezová), zaèali organizova prácu
odborníkov privolaných primátorkou mesta na
zfunkènení vykurovacieho systému tak, aby aspoò teplo mohlo prúdi do bytov obyvate¾ov
jednotlivých sídlisk. Nebolo to hneï perfektné,
ale tí, ktorí sme videli spú v kotolniach, sme
vysoko ocenili ich profesionálny i ¾udský prístup k danej situácii. Pracovali nepretrite,
poènúc riadite¾om divízie výroby a rozvodu tepla
Ing. Pajchlom a po konkrétnych odborníkov,
ktorí pracovali neúnavne na sfunkènení celého
systému. Bol to ne¾ahký boj, pretoe okrem
prác na zfunkènení kotlov museli oni i pracovníci
MsÚ, mestskej polície a hasièského zboru, zabezpeèova ochranu objektov.
Dnes vak môeme s odstupom èasu prehlási, e vetci, ktorí sme sa zúèastnili diania dní
na konci roka 2008, sme sa zachovali vysoko
profesionálne a konali sme v rámci svojich mo-

ností úplne v prospech naich obèanov. Výsledkom naej snahy boli vykúrené byty poèas novoroèných sviatkov a pre obyvate¾ov bytových
domov i ïalie bezproblémové vyuívanie sluieb tepelného hospodárstva od nového dodávate¾a tepla i teplej úitkovej vody spoloènosti
Hetech Services, a.s., Bratislava.
Ïalím potvrdením, e zástupcovia Mesta
Brezová pod Bradlom konali zodpovedne a transparentne, je i výsledok kontroly Úradu pre verejné obstarávanie z Bratislavy, ktorý na základe podania vykonal na Meste Brezová pod
Bradlom kontrolu na pouitý postup obstarávania vyhlásenej obchodnej verejnej súae na
dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva pre
zásobovanie obyvate¾stva teplom a teplou úitkovou vodou. Z vykonanej kontroly dodriavania zákona o verejnom obstarávaní bol vyhotovený záznam, v ktorom kontrolná skupina skontatovala, e na uvedený predmet zákazky kontrolovaný nebol povinný postupova pod¾a zákona o verejnom obstarávaní a e v procese pouitého postupu obstarávania vyhlásenej obchodnej verejnej súae postupovalo Mesto Brezová pod Bradlom pod¾a Obchodného zákonníka a bolo zabezpeèené rovnaké zaobchádzanie
s úèastníkmi, neobsahovalo diskrimináciu úèastníkov a súa bola transparentná.
JUDr. Anna D a n k o v á
Bc. Marian G a v l a s

Demografia obyvate¾ov mesta k 31. 12. 2008
Poèet obyvate¾ov
5348
z toho eny: .............................. 2744
mui: ................................ 2604
Vekové èlenenie obyvate¾ov
deti 0 - 14 rokov: ...................... 665
mláde 15 - 18 rokov: ............... 287
dôchodcovia: ........................ 1047
Poèet narodených detí
z toho dievèatá: ........................
chlapci: ......................

45
14
31

Poèet prisahovaných
z toho eny:...................................
mui: ................................

59
34
25

Poèet odsahovaných
102
z toho eny: ............................... 51
mui: ................................ 51
Poèet zomretých
33
z toho eny: ............................... 16
mui: ................................ 17
Priemerný vek zomretých
74,5 r.
z toho eny: ..............................82,0 r.
mui: ................................67,0 r.
Poèet sobáov
z toho obèianskych:

.................

24
18

Poèet obèianskych pohrebov ............. 7
Uvítanie detí na MsÚ ...................... 9
Najstarí obèania
Helena Schusterová ............. 100 rokov
Judita Oravská ...................... 97 rokov
Boena Vrábliková ................ 95 rokov
Anna Blahová ....................... 94 rokov
Margita Papánková .............. 93 rokov
Emília Ciranová ..................... 92 rokov
Albeta Rakická ..................... 91 rokov
Albeta Závodná .................. 91 rokov
Frantiek Valentoviè ................. 91 rokov
Pavol Mozolák ...................... 90 rokov
Ján Sivák ............................... 90 rokov
Spracovala: A. Slobodová

POZÝVAME VÁS
Od 3. 2. 2009  Výstava prác iakov
základnej umeleckej koly s názvom
CHUMELICA v ZUKE  ZU o 15. 00
hodine
21. 2. 2009  Tradièná brezovská zabíjaèka  trávnik pred Retauráciou u
sváka Ragana  9.00 h.
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Pozývame na zápis do materskej koly
Materská kola Brezová pod Bradlom, Sídlisko D. Jurkovièa (kola podporujúca zdravie)
Vedenie M oznamuje rodièom, e v dòoch
15. 2. - 15. 3. 2009 sa uskutoèní zápis detí do
M pre k. r. 2009 - 2010.
Prihláky si môete vyzdvihnú v M denne, v èase od 10. do 12. hod.
Materská kola Brezová pod Bradlom, Sídlisko Duana Jurkovièa 426 ponúka:
- ve¾ké , svetlé a esteticky zariadené priestory
s mnostvom hraèiek,
- kadá trieda má samostatný vchod, heròu, spálòu, atòu a hygienické zariadenie,
- pranie bielizne vo vlastnej práèovni,
stravovanie detí v priestrannej jedálni,
- rozvíjanie talentu v pohybovom, dramatickom

a výtvarnom krúku,
- vyuèovanie v anglickom a nemeckom jazyku,
- monos predplaveckej prípravy v plavárni
v Myjave,
- ovocné desiate a pitný reim v rámci plnenia
projektu Zdravá kola.
Okrem výchovno-vzdelávacej èinnosti
uskutoèòujeme:
- tvorivé dielne pre rodièov s demi,
- Deò kriatkov a zhotovovanie straiakov z jesenných plodov,
- posedenie s Mikuláom a besiedku pri stromèeku,
- karneval na ukonèenie faiangu,
- zimný zjazd na netradièných sánkach zo svahu,

- výlet autobusom pri príleitosti MDD do blízkeho okolia,
- Indiánsku noc v M ako netradiènú rozlúèku
predkolákov spojenú s h¾adaním pokladu, opekaèkou, prechádzkou noènou Brezovou a spánkom v M bez rodièov,
- výlet do ZOO,
- výlet na farmu koní a biofarmu,
- Rozprávkový les plný prekvapení a rozprávkových bytostí v Zadnej dolinke,
- cvièenie detí v telocvièni Z,
- vystúpenia detí v rámci mesta pri príleitosti
rôznych sviatkov,
- celoroène stretnutia s rozprávkovými vílami
na upevnenie poznatkov o jednotlivých roèných
obdobiach.

výuèbu anglického jazyka hravou formou,
stretnutie s rodièmi na tvorivých dielòach,
spoluprácu so ZU (taneèný a výtvarný odbor),
spoluprácu s logopedièkou,
spolupráca s psychológom.
Prihláky do materskej koly si môete vyzdvih-

nú od 15. 2. do 15. 3. 2009 v budove M v èase
od 6.00 do 16.00 h.
Na zápis si treba prinies obèiansky preukaz jedného z rodièov a rodný list dieaa.
Èíslo telefónu M: 034 624 2120
Riad. M Anna Hajduèková

Zápis do materskej koly
Materská kola Brezová pod Bradlom, Budovate¾ská ulica.
Riadite¾stvo M pozýva rodièov detí od 2 do 6
rokov na zápis detí do M v k. roku 2009/ 2010
Ponúkame:
celodennú výchovno - vzdelávaciu starostlivos,

2. mestský ples v naom meste
Minidiskont  DUVAL, MicroStep CDM
s. r. o., NOVA  S, a. s., ORANGE  Viera
Gavlasová SEVEN  znaèková predajòa,
Pálenica  tefan Potúèek, Retaurácia
u sváka Ragana spol. s r. o., Zlatníctvo
Alfa, Textil  VESNA Viera Gaová, Zuzana Blaková.

Dòa 31. 1. 2009 sa uskutoènil v kaviarni Olympia
2. mestský ples. O zábavu sa postarali hudobná skupina
Mistrál a Klub spoloèenských tancov Dancer Senica.

Mestský ples podporili:

AVEZ  kvety Eva Závodná, BC TORSION, spol. s r. o.
COLOR SOKRATES, a. s., COOP Jednota, v. d., Bussines and Drive, Dexia banka Slovensko, a. s., Domáce
potreby  Anna Dodrvová, Slovenská sporite¾òa, a. s.,
Hraèky  papier Jana Slezáková, KANAPA, a. s., Kozmetický salón ROYAL, Kozmetický salón ISABELLE 
Milica Ïungelová, Kovobel Senica, Kvety  Andrea
Ïuriová  Èíková, Mäso  údeniny Milan Smaenka,
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Miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v roku 2009
V súvislosti s prechodom na euro boli uzneseniami MsZ schválené veobecne záväzné nariadenia, ktorými sa menia sadzby miestnych
daní a poplatkov na sumy urèené v mene euro.
Znenia uvedených VzN è. 6/2008, 7/2008 a
8/2008 sú dostupné na internetovej stánke
www.brezova.sk. V priebehu roka 2009 budú
miestne dane a miestny poplatok za KO a DSO
vyrubené v príslunej výke platobnými výmermi.
Upozoròujeme majite¾ov a drite¾ov psov,
ktorí vlastnili psa v roku 2008, na skutoènos, e v r. 2009 im nebude miestna daò za
psa vyrubená platobným výmerom, ale majite¾ resp. drite¾ psa ju je povinný uhradi do
konca januára 2009 vo výke urèenej vo VzN
è.7/2008 pod variabilným symbolom uvedeným na platobnom výmere na rok 2008 na
èíslo bankového úètu 4602539001/5600 (bankovým prevodom alebo vkladom do pokladne
DEXIA banky Slovensko) alebo v hotovosti
v pokladni MsÚ Brezová pod Bradlom.
Vetky zmeny týkajúce sa skutoèností
ovplyvòujúcich urèenie výky miestnych daní a
poplatkov je potrebné písomne oznamova
MsÚ Brezová pod Bradlom  oddeleniu finanènému, správy daní a poplatkov. Formuláre na
ohlásenie zmien sú dostupné na internetovej
stránke mesta www.brezova.sk v sekcii Dokumenty, na stiahnutie.
Zároveò upozoròujeme fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby  podnikate¾ov,
ktorým bola vyrubená miestna daò (daò z nehnute¾nosti, daò za psa, daò za uívanie verejného priestranstva) alebo miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a
ktorí neuhradili vyrubenú daò za predchádzajúce obdobia, na povinnos uhradi tieto v èo naj-

skorom termíne. Platbu je potrebné realizova
na základe platobných výmerov, ktorými boli
miestne dane a miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady vyrubené a
ktoré boli jednotlivým právnickým a fyzickým
osobám doruèené. Platby je moné uhrádza
bankovým prevodom alebo vkladom do pokladne Dexia banky Slovensko na èíslo bankového
úètu 4602539001/5600 alebo do pokladne MsÚ
Brezová pod Bradlom. V prípade nejasností je
moné kontaktova pracovníèky MsÚ p. Húkovú  daò za psa, verejné priestranstvo, poplatok za KO a DSO - tel.è.: 034/6942228, mail:
huskova@brezova.sk, I. poschodie MsÚ Brezová pod Bradlom, è. dverí 15 alebo Ing. Nemcovú a p. Mosnáèkovú  daò z nehnute¾nosti tel.è.: 034/6942222, mail: nemcova @brezova.sk,
mosnackova@brezova.sk, I. poschodie MsÚ
Brezová pod Bradlom, è. dverí 11.
Opätovne upozoròujeme právnické osoby
a fyzické osoby  podnikate¾ov, ktorým bol
zavedený mnostvový zber komunálnych odpadov na povinnos uhradi poplatok za skutoèný objem vyprodukovaného odpadu za
obdobie od jeho zavedenia do konca roka
2008.
V zmysle § 81 ods. 1 zákona è. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za
KO a DSO v znení neskorích predpisov sa pri
mnostvovom zbere poplatok nevyrubuje platobným výmerom. Poplatok je potrebné uhradi na základe dokladov o skutoène vyprodukovanom objeme komunálneho odpadu do pokladne MsÚ Brezová pod Bradlom. V roku 2009
bude výka poplatku za mnostvový zber fakturovaná.
Ing. Jana Nosková
ved. odd. finanèného, správy daní a poplat.

Zápis budúcich
prváèikov
Dòa 24. januára 2009 sa uskutoènil zápis
iakov do prvého roèníka základnej koly pre
kolský rok 2009/2010, ktorý sa konal v budove Základnej koly na Pieanskej ulici. Deti
kolského klubu pripravili pre rodièov a budúcich prváèikov kultúrny program. Po prí-

hovore riadite¾a koly Mgr. Miloa Klandúcha sa deti rozdelili do tried, kde preukazovali
svoje zruènosti v kreslení a písaní. K zápisu
prilo 46 detí, z toho bolo zapísaných 37 detí
a 9 detí dostalo odklad, 7 detí sa na zápis nedostavilo. Rodièia mali monos prihlási svoje
deti na cudzie jazyky, etickú alebo náboenskú výchovu. Na vyuèovanie anglického jazyka je zatia¾ prihlásených 30 detí, na nemecký
jazyk 7 detí. Na etickú výchovu je prihlásených 18 detí, náboenskú výchovu 19 detí.
Záujem o kolský klub má 27 detí.
Bc. Eva Uiaková, OSK

Sociálne sluby po novom
Odd. sociálne, kolstva a kultúry upozoròuje na nový zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách, ktorý vstúpil do platnosti
1. januára 2009.
Dôleitým druhom sociálnych sluieb sú
sluby pre ¾udí s nepriaznivým zdravotným
stavom a pre dôchodcov. Sú poskytované v
rôznych zariadeniach, ale aj formou osobitných sociálnych sluieb. Medzi sociálne sluby, ktoré by mali riei nepriaznivú situáciu
obèana z dôvodu akého zdravotného postih-

nutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo
z dôvodu dovàenia dôchodkového veku, patrí:
1. poskytovanie sociálnej sluby v zariadení
pre osoby odkázané na pomoc inej osoby a
pre osoby v dôchodkovom veku (zariadenie
podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovate¾skej sluby, rehabilitaèné stredisko, domov sociálnych sluieb, pecializované zariadenie),
2. opatrovate¾ská sluba,

Bliie informácie o novom zákone získate
na oddelení sociálnom, kolstva a kultúry
Mestského úradu Brezová pod Bradlom, èíslo
telefónu: 034/694 2232.

Oznam pre majite¾ov psov

Informácia pre volièov
Mesto Brezová pod Bradlom pod¾a § 14 odstavec 1 zákona è. 46/1999 Z. z. o spôsobe vo¾by prezidenta Slovenskej republiky, o ¾udovom
hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ïalích zákonov v znení neskorích predpisov oznamuje, e vo¾ba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 21. marca
2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny v budove
Základnej koly v Brezovej pod Bradlom,
Dolné lúky.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpoloviènú väèi-

3. prepravná sluba,
4. sprievodcovská sluba a predèitate¾ská
sluba,
5. tlmoènícka sluba,
6. sprostredkovanie osobnej asistencie,
7. poièiavanie pomôcok.

nu platných hlasov oprávnených volièov, bude
sa druhé kolo vo¾by kona v sobotu 4. apríla
2009 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Na vykonanie vo¾by prezidenta sú v podmienkach náho mesta vytvorené tyri volebné
okrsky. Oprávneným volièom budú zaslané oznámenia o zápise do zoznamu oprávnených volièov, o èase a mieste konania vo¾by prezidenta.
Ïalie informácie o vo¾be prezidenta Slovenskej republiky postupne zverejníme na úradnej
tabuli mesta.
Ing. Albeta Karlíková, odd. VVS

V zmysle zákona è. 511/1992 Zb. o správe daní
a poplatkov v znení neskorích predpisov a VZN
è. 7/2008 správca dane Mesto Brezová pod
Bradlom upozoròuje majite¾ov psov na povinnos
zaplati daò za psa do 31. 1. 2009, a to priamo do
pokladne MsÚ alebo na úèet mesta è. 4602539001/
5600 v Dexia banka Slovensko.
Sadzby dane za psa sú nasledovné:
♦ rodinný dom 5 EUR (150 Sk)
♦ rod. dom dôchodca nad 62 r. 2,50 EUR (75 Sk)
♦ bytový dom 33,20 EUR (1 000 Sk)
♦ bytový dom dôchodca nad 62 rokov 16,60 EUR
(500 Sk)
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Výroèné zhromadenie starostov subregiónu Pod Bradlom
Dòa 15. 12. 2008 prebehlo v priestoroch
agropenziónu Adam v Podkylave výroèné zhro-

2008 a vytýèilo nové úlohy pre rok 2009. aisko rokovania predstavovala správa o èinnosti, ktorá podrobne rozobrala vetky stránky práce subregiónu (viï
www.pod-bradlom.sk). Kontatovala, e v roku 2008 sa èinnos subregiónu podstatne rozvinula a vstúpila do fázy realizácie svojich cie¾ov.
Subregión vypracoval a podal
v roku 2008 tri projekty zo trukturálnych fondov EÚ. Dva z týchto
projektov - program 4CYKLOREGIO a SPERA boli schválené,
je- den projekt je vo fáze vyhodnotenia prísluným riadiacim orgánom.
Celkovo subregión získal na realizáciu svojich cie¾ov 383 290 EUR
(11 546 994 Sk).
Exkurzia èlenov subregiónu Pod Bradlom v budovanom
V roku 2008 dolo aj ku kvalitapenzióne Víka u Holotov v Dolných Koariskách. Aj tívnej zmene. Projekt 4CYKLOREpred týmto penziónom povedie cyklotrasa 4CYKLO- GIO sa zmenil na program rozvoja
REGIO.
vidieckeho cestovného ruchu. Tento
madenie starostov subregiónu Pod Bradlom. pozitívny vývoj bol v plnom rozsahu potvrZhromadenie zhodnotilo svoju èinnos v roku dený aj na rokovaní Medzivládnej komisie pre

Dotazník
Mesto Brezová pod Bradlom pripravuje výstavbu bytových domov, a preto touto cestou iada obèanov, ktorí potrebujú riei bytovú otázku o vyplnenie dotazníka. Vyplnený
dotazník je moné doruèi na mestský úrad, na oddelenie sociálne, kolstva a kultúry
(p. Bc.Uiaková a p. Batková) alebo prostredníctvom e-mailu: usiakova@brezova.sk,
batkova@brezova.sk
1. Máte záujem o byt?
a) nájomný
b) do osobného vlastníctva
2. Aký byt by vám vyhovoval?
a) garsónka
b) 1-izbový
c) 2-izbový
d )3-izbový
3. Máte záujem o byt:
a) èiastoène zariadený (kuchyòa, WC, kúpe¾òa)
b) nezariadený

cezhraniènú spoluprácu SR - ÈR 5. decembra
2008 v Skalici, kde bol celý program prezentovaný.
Najdôleitejou úlohou v roku 2009 je realizácia projektu 4CYKLOREGIO. Poèas jedného roka vybudujeme tyri nové cyklochodníky, ktoré budú navdäzova na vybranú sie
miestnych komunikácií. Celá cyklotrasa bude
vyznaèená a osadená panelmi a infobodmi.
Zároveò budú pokraèova plánované práce na
výstavbe a rekontrukcii penziónov ved¾a cyklotrasy.
Prioritou bude v roku 2009 oprava miestnych komunikácií na cyklotrase i jej odboèkách. Túto èinnos chceme tie realizova
prostredníctvom trukturálnych fondov EÚ v
rámci Programu rozvoja vidieka, kde pripravíme a podáme v tomto roku nový grant.
Program 4CYKLOREGIO bude pokraèova
aj v nasledujúcich rokoch, prièom jeho dôleitá súèas - nová cyklotrasa - bude pripravená
na sezónu 2010, kedy ju v májových dòoch
slávnostne uvedieme do ivota.
- SPB -

Systém varovania
SE-EBO (sirény)
Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava,
Atómové elektrárne Bohunice, závod Jaslovské Bohunice stanovili termíny preskúania schopnosti systému vyrozumenia SE
- EBO dvojminútovým stálym tónom sirén.
Termíny preskúania systému varovania
SE-EBO pod¾a ustanovenia § 3a, ods.4 zák.
è. 444/2006 Z.z. o civilnej ochrane koordinuje MV SR.
Harmonogram preskúania sirén
09. januára 2009 - 12.00 hod.
13. februára 2009 - 12.00 hod.
13. marca 2009 - 12.00 hod.
17. apríla 2009 - 12.00 hod.
15. mája 2009 - 12.00 hod.
12. júna 2009 - 12.00 hod.
10. júla 2009 - 12.00 hod.
14. augusta 2009 - 12.00 hod.
11. septembra 2009 - 12.00 hod.
09. októbra 2009 - 12.00 hod.
13. novembra 2009 - 12.00 hod.
11. decembra 2009 - 12.00 hod.

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
Mestské zastupite¾stvo sa na iestom riadnom zasadnutí MsZ dòa 11. 12. 2008 zaoberalo:
MsZ schválilo:
- program iesteho riadneho zasadnutia MsZ,
- návrhovú komisiu, urèilo zapisovate¾ku a overovate¾ov zápisnice,
- prevody nehnute¾ností,
- Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom,
- ceny nájmu v zmysle platných nájomných

zmlúv pre Po¾ovnícke zdruenie Klenová Brezová pod Bradlom na rok 2009 a Mestské lesy,
s.r.o., Brezová pod Bradlom na rok 2009,
- tatút mesta Brezová pod Bradlom,
- návrh na odòatie správy majetku príspevkovej organizácii TS mesta Brezová pod Bradlom
v súvislosti s ukonèením výkonu pohrebných
sluieb príspevkovou organizáciou,
- VZN è. 6 /2008 o miestnej dani z nehnute¾ností, VZN è. 7 /2008 o miestnych daniach a miest-

nom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady a VZN è. 8 /2008 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súvislosti so zavedením meny
euro od 1. 1. 2009,
- spolufinancovanie viacúèelového portového
ihriska v lokalite Sídl. D. Jurkovièa,
- rozpoèet mesta na rok 2009,
- program zasadnutí a èinnosti MsZ na I. polrok
2009,
(Pokraèovanie na 6. str.)
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MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
(Dokonèenie z 5. str.)
- plán kontrolnej èinnosti hlavného kontrolóra
na I. polrok 2009,
- odmenu primátorke mesta za II. polrok 2008 a
odmenu hlavnému kontrolórovi mesta za rok
2008,
- Dodatok è. 1 k Zmluve o nájme súboru nehnute¾ných a hnute¾ných vecí uzavretej pod¾a ust.
zák. è. 116/1990 Zb. v platnom znení, § 663 a
nasl. a § 721 a nasl. zák. è. 40/1964 Zb. (Obèiansky zákonník) v znení neskorích predpisov a
zákona èíslo 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorích predpisov.
MsZ zobralo na vedomie:
- správu o èinnosti mestskej rady za obdobie od
23. 10. 2008 do 11. 12. 2008,

- správu o plnení uznesení MsZ prijatých na
MsZ 23. 10. 2008, tvrtom mimoriadnom MsZ
27. 10. 2008 a piatom mimoriadnom MsZ 5. 12.
2008,
- informáciu o realizácii investièných akcií v
meste v roku 2008, zámer na roky 2009  2010,
- plán kultúrno-spoloèenských a portových
podujatí v roku 2009,
- informáciu o èinnosti komisií pri MsZ, ZPOZ
v roku 2008,
- informáciu o integrovanej stratégii rozvoja územia Kopanièiarsky región  miestna akèná skupina Zdruenia obcí kopanièiarskeho regiónu
Ve¾ká Javorina  Bradlo. Táto stratégia rozvoja
územia je prostriedkom, ktorý môe v súèinnosti s financovaním v rámci prístupu Leader 

os 4 v rámci programu rozvoja vidieka zvýi
konkurencieschopnos a výkonnos kopanièiarskeho regiónu do roku 2013.
- list spoloènosti VS BRADLAN, a. s. zaslaný
mestskej rade, primátorovi mesta, a vetkým
poslancom MsZ.
Poslanci MsZ hlasovaním zruili poslanecké dni a do konca tohoto volebného obdobia.
Obèania vak môu naïalej s poslancami MsZ
komunikova prostredníctvom elektronickej
poty. Kadý poslanec má zriadenú e-mailovú
adresu v tvare: meno.priezvisko@brezova.sk.
Adresy poslancov sú zverejnené na webovej
stránke mesta v sekcii Samospráva mesta poslanci.

mátorka mesta za prítomnosti polície vymenila
zámky v kotolni. Samozrejme to nebola pravda,
pretoe táto dodávka bola obmedzená ete pred
zásahom primátorky. Falo nad falo, ktorú si
dovolí len málokto. Verím, e sa doèkáme úplne
èistej pravdy, kto, do akej miery a v akom rozsahu sa podie¾al na vzniknutej situácii. Nech to
bol ktoko¾vek, bol to èlovek alebo viacerí, ktorí
nemajú charakter a ¾udské cítenie.
Ete dve poznámky, ktoré len okrajovo súvisia s uvádzanou situáciou. Preèo sedia na mestskom zastupite¾stve ¾udia, ktorí sa nevedia rozhodnú hlasova, keï sa jedná o taký ve¾ký poèet obèanov? Správali by sa tak, aj keby sa jednalo o ich osobné záujmy?
Pred nedávnom bol do slovenèiny zverejnený
preklad francúzskeho spisovate¾a, sociológa a
publicistu, v ktorom sa zameral na dobro a zlo.
Objasòuje, kto je dobrým èlovekom alebo kto sa
ním môe sta. Iste tvrdé kontatovanie èi otázka, ale o èo tvrdie vyznela skutoènos, o ktorej
sa zmieòujem.
Okrem iného uvádza. Dobrým èlovekom nie je a
nemôe sa ním sta:
 Kto bez ványch dôvodov nevie pozdravi èi
odpoveda na pozdrav.
 Povyuje svoje osobné záujmy a majetok nad
¾udskú dôstojnos.
 Kto sa nevie usmia na iného èloveka a ktorému z výrazu tváre nevyaruje aspoò trochu cítenia k iným.
 Kto sa nevie zamyslie nad svojou minulosou
a a potom hodnoti èi vái si iných.
Alojz Ïuri - sídl. Záhumnie

èasu som sa dozvedel, e Ing. Bajzová u nie
je predsedkyòou rady koly, ktorá bola delegovaná do nej za mesto. Vyplynulo to zo zmeny
v kolskom zákone, ktorý mení pravidlá zloenia rady koly. Bolo by vak iaduce jej vyjadrenie za obdobie, v ktorom vykonávala spomínanú funkciu. Preèo nie je doteraz zvolený
nový predseda rady koly?

NÁZORY / KOMENTÁRE
Aj Vianoce sa dajú znepríjemni rôzne
Tento príspevok som mal pripravený k zverejneniu u 1. 1. 2009, ale zadral som ho preto,
e som nepoznal èistú pravdu a nie som tie
odborníkom na uvedenú problematiku. Nevedel
som tie, èi nebudú uverejnené ïalie informácie, okrem tých, ktoré sa dotia¾ rozchádzali
v tvrdeniach, tie preto, e som nechcel by zaujatý ani voèi jednej zo sporných strán.
Asi tuíte, e ide o obmedzenú dodávku tepla
a teplej vody do domácností mesta Brezová. Ani
teraz nebudem uvádza mená, pretoe neviem,
èi ete nevyjdú na povrch nejaké nové skutoènosti. Urèite mnohým z nás, a to aj mne, sa môe
sta, e neúmyselne vysloví nejaké vyjadrenie
alebo urobí nejaký èin, ktorým znepríjemní ivot niekomu inému, prípadne malej skupinke
¾udí. Urobi vak nieèo úmyselne, èím znepríjemní ivot to¾kým obyvate¾om Brezovej, a to
ete na vianoèné sviatky, to povaujem za nehoráznos.
Pýtam sa preto, preèo bola akcia nasmerovaná práve na vianoèné sviatky? Preèo museli by
obèania Brezovej vtiahnutí do sporu dvoch strán
a tieto nerieili tento spor právnou, prípadne
súdnou cestou? Pýtam sa tie, èo mysleli spoloèníci bytového podniku vydaním letáèika,
v ktorom sa pred Vianocami ospravedlòovali, e
od Nového roku bude obmedzená dodávka tepla
a teplej vody, a na základe èoho to predpokladali? Èi bol na niekoho chystaný atentát, z akých
príèin a kým?
Veï u vtedy bolo jasné, e od Nového roku
bude prevádzkovate¾om zariadení na výrobu
tepla a teplej vody iná spoloènos. Chceli snáï,
aby mamièky prikryli novorodeniatka týmito
plagátikmi, alebo sa nimi pozakrývajú v tej dobe
nemocní obèania alebo postihnutí dôchodci?
Predpokladal som, e v závere letáèika zaelajú
pisatelia príjemné Vianoce a astný nový rok a
nie akúsi hrozbu, nad ktorou by mali rozmý¾a
obèania poèas Vianoc. Obrátil som sa zaèiatkom
krízy osobne (ústne) na spoloèníkov bytového
podniku, preèo je obmedzená dodávka tepla a
teplej vody. Odpoveï znela, e preto, lebo pri-

Postrehy radového obèana
Ako ïalej so strednou kolou na Brezovej?
V októbrovom vydaní Noviniek spod Bradla
som okrem iného vyzýval vedenie mesta a predsedkyòu Rady koly pri Strednej odbornej kole
M. R. tefánika o vyjadrenie v naich Novinkách. Týkalo sa to aktivít, aké robia v prospech
zachovania uvádzanej koly a aká je ich spolupráca s novým vedením koly. ia¾ doteraz som
na moju otázku nedostal odpoveï. S odstupom

Sú priechody pre chodcov bezpeèné?
Koncom minulého roku boli zrealizované nové
bielo-èervené priechody na Brezovej. Zrejme autori takéhoto rieenia prechodov mali na mysli
zvýenie bezpeènosti chodcov i vodièov.
V zimnom období sa vak stávajú nebezpeènejími, lebo sú viac myk¾avé ako tie predchádzajúce. Predpokladám, e kvalita niektorých je
alebo bude predmetom reklamácie. Osvetlenie
pri týchto priechodoch je slabé. Silnejie osvetlenie povaujem pri týchto priechodoch za nevyhnutné.

Verejné zhromadenia obèanov
Zúèastnil som sa októbrového zasadania mestského zastupite¾stva. Na tomto zasadnutí odznela kritika neplnenia poslania tzv. poslaneckých dní. Z debaty vyplynula potreba uvaova o verejných zhromadeniach obèanov so
zástupcami mestského úradu a mestským zastupite¾stvom. Zamerané by boli na rôzne záleitosti týkajúce sa mestského úradu, rozvoja
mesta a problémy, ktoré obèania chcú, aby sa
rieili. Primátorka pris¾úbila, e v nasledujúcom
mesiaci sa o to pokúsi. Nie je mi známe, e by sa
táto akcia uskutoènila. Dôvody potreby takýchto
stretnutí aspoò raz roène, vhodnejie polroène,
vidím v nasledovnom:
- Obèania môu debatova bez súhlasu zastupite¾stva. Nemusia èaka na záver, ako je to pri
benom zasadnutí zastupite¾stva.
- Priamo dostanú odpoveï od kompetentných.
- Utuí sa dôvera medzi obèanmi, mestským
úradom a zastupite¾stvom.
- Obèania sa viacej dozvedia o èinnosti mestského úradu a poslancoch. (Dokonèenie na 7. str.)
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NÁZORY / KOMENTÁRE
Nedávno sa v rozhovore so mnou Ján Tatara,
kandidát na primátora Brezovej spred 6 rokov,
vyjadril na túto tému takto: Ak by na verejné
zhromadenie prilo iba pár ¾udí, i tak to stojí za
to ich uskutoèòova. ¼udia pochopia, e je to
v ich prospech, a neskôr prídu ïalí. Túto mylienku mal i vo volebnom programe. A to sa mi
páèilo.

Nové auto na mestskom úrade
Pred nieko¾kými dòami som sa dozvedel, e
mesto odpredalo osobné auto Octavia, ktoré bolo
zakúpené v minulom volebnom období, a kúpilo
nový Volkswagen. Jeho cenu odhadujem okolo
750 000 Sk.
Pýtam sa Vás, pani primátorka, panie poslankyne a páni poslanci, bolo nutné kupova také
drahé auto? Ak bola nespokojnos s Octaviou,
nestaèilo vozidlo niej cenovej relácie?

Ja si myslím, e pri nákupe takýchto vecí by
to chcelo viac skromnosti. Vy, obèania, èo si o
tom myslíte?
Ïuri Jozef, Partizánska ul.
○ ○ ○ ○

 K pripomienke pána J. Ïuria oh¾adom
strednej koly v Brezovej pod Bradlom: Tieto
otázky mal pán Ïuri poloi inému adresátovi,
nie vedeniu mesta.
 Nové priechody pre chodcov spåòajú vetky poiadavky na bezpeèné priechody. Skutoènos, e pri niektorých dolo k ich pokodeniu,
sme konzultovali s dodávate¾om a ten sa zaviazal opravi ich v rámci reklamácie. Osvetlenie
priechodov pre chodcov je aj pod¾a náho názoru ve¾mi dôleité, a preto máme rozpracovaný
projekt na rekontrukciu verejného osvetlenia, v
rámci ktorého budeme riei aj osvetlenie priechodov pre chodcov.

 Verejné zhromadenie vedenia mesta a poslancov mestského zastupite¾stva s obèanmi sa uskutoènilo 5. 2. 2009 o 17.00 hodine v ND. O tomto zhromadení boli obèania mesta informovaní
v dostatoènom predstihu mestskými médiami.
 Uvedené vozidlo je pre prácu mestského
úradu potrebné. Doteraz pouívané motorové
vozidlo koda Octávia bolo po vánej autonehode nespo¾ahlivé. Z toho dôvodu bolo nutné
zaobstara pre mestský úrad nové vozidlo urèené na dlhie trasy a zároveò pre viac osôb.
Bc. M. Gavlas, prednosta MsÚ
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisate¾ov, nemusia vyjadrova stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môete posiela na adresu redakcie (uvedená
v tirái) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk

ÈRIEPKY Z HISTÓRIE

Brezovania na pamiatku
¼udovíta túra
Pozrime sa ete do tretice, milí Brezovania, na
zástoj naich predkov pri podpore národných vecí
v 19. storoèí. Tentoraz pôjde o podporu akcie, ktorú organizoval èasopis Sokol v r. 1860. Tento èasopis, s presným názvom Sokol;Èasopis pre krásno
umenie a literatúru, redigoval a vydával v r. 1860 1861 Pavol Dobinský, vtedy profesor reèi a literatúry slovenskej na Evanjelickom lýceu v Banskej
tiavnici. Redaktor Dobinský je nám vak veobecne známy ako zberate¾ a vydavate¾ jedineènej

zbierky slovenských ¾udových rozprávok Slovenské prostonárodné povesti. Neskôr pôsobil ako
evanjelický farár v Drienèanoch.
V 8. èísle 1. roèníka Sokola v r. 1860 bola ohlásená akcia Pomník túrov - zbierka obetí a milodarov
na zveènenie pamiatky Ludevíta túra. Z obetovaných peòazí bude, /citujeme/: vykázaná odmena tomu, kdo èito povesou lebo dramatom èi ivotopisom náho drahého Ludevíta túra najlepie
nám oslávi, e èo vye toho pozostane, obráti sa na
vystavenie pomníka pre neho, a e - vetko k cti a
sláve národa a mua národnieho, nezapomenutelného smeruje.

Od smrti náho národného velikána ¼. túra vtedy uplynuli 4 roky a v národe zrejme bola snaha po
uctení jeho pamiatky. Faktom je, e ani po zbierke
sa pomník ¼. túrovi nepodarilo postavi, stalo sa

VYPRÁVANIE NA NÁLEPE
del sa o tom slúny, a zbierku zhabal. Nu nemilá situácia pre pána farára, ale èo sa dalo robi?
V èasoch najväèieho národnostného útlaku Keï sa blíil koniec prvej svetovej vojny, slúsa Brezovania rozhodli, e zriadia na Brezovej ny vidiac svoje nerovné, poslal sluhu s odkazom, aby si pán farár prili pre
peniaze. To sa teda prepoèítal!
Pán farár, aj keï ich situácia trápila, hrdo odkázali  akou cestou
ili peniaze tam, takou nech sa aj
vrátia. Tak sa aj stalo. Vojna sa
skonèila, vznikla republika, peniaze boli. Padlo rozhodnutie zriadi radej metianku, bude tam
chodi viac detí ako do gymnázia.
A tak sa vybrala deputácia do Prahy, kde vybavila, èo bolo treba.
Mohlo sa zaèa uèi u v januári
1919. Na obecnom dome sa vypratala jedna miestnos, chlapci  budúci meèankári priniesli staré kostolné lavice,
dievèatá ich poumývali a
Uèite¾ský zbor metianky, v strede sediacich J. Lichner.
PRVÁ SLOVENSKÁ MEZdroj: S. Michálek, Brezová pod Bradlom osobnosti TIANSKA KOLA NA SLO(ne)známe
VENSKU zaèala pracova.
slovenské gymnázium. Zaèali zbiera peniaze, Tak sa Brezová dostala do dejín slovenskéktoré opatroval pán farár Lichner. Lene dozve- ho kolstva.
Jela Juríèková

Meèanka

tak a po národnom oslobodení po r. 1918. Aj literárne spracovanie ivota ¼. túra bolo vydané a
v r. 1880 pod autorstvom J. M. Hurbana.
Opä nás musí potei, e aj do tejto akcie sa
nai brezovskí predkovia zapojili. V priloenej kópii
zo Sokola zo strany 164 si môeme preèíta mená
Brezovanov i výku ich príspevkov. Nájdeme tu
mená prísluníkov brezovskej inteligencie /T. Hro
- farár, K. Sucháè a M. Vetík - uèitelia, R. Mitták
- lekár/, ale i pravé brezovské mená ivé dodnes.
Z textu mono vidie, èím sa títo Brezovania zaoberali, ide o remeselníkov.
Ete si nám treba pripomenú, a to v súvislosti
so vetkými tromi naimi príspevkami o podpore
Brezovanov národným veciam, e Brezovania, aspoò teda mnohí z nich, museli sledova národné
dianie, v Brezovej sa odoberali národné èasopisy,
museli sa tu èíta a muselo sa o nich v brezovskej
spoloènosti hovori. Ak teda èasopis priniesol nejaký podnet na národnú zbierku, iste sa o tom hovorilo a slúi ku cti naich brezovských predkov,
e boli ochotní na národné veci prispie. Bol to
znak národnej uvedomelosti Brezovanov, ich kultúrnej a vzdelanostnej vyspelosti, a to práve v akých èasoch národnej neslobody.
M. Michálek
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CIRKEVNÉ OZNAMY
9. 2. (pondelok) o 10.00 hod. - stretnutie
mamièiek s demi.
11. 2. (streda) o 17.00 hod. - biblická hodina v zborovej sieni.
15. 2. (nede¾a po deviatniku, Sexuagesima)
o 9.00 hod. - poloenie kvetov pri hrobe T.
Hroa na cintoríne (135. výroèie úmrtia), o
10.00 hod. - hl. Sl. Boie v zborovej sieni, o
14.00 hod. - neporné Bohosluby v Priepasnom, o 16.00 hod. - stretnutie kresanských
rodín na fare.
18. 2. (streda) o 17.00 hod. - biblická hodina v zborovej sieni.
22. 2. (nede¾a predpôstna, Quinquagesima, Esto mihi) o 10.00 hod. - hlavné Sluby Boie v zborovej sieni, o 14.00 hod. -

neporné Bohosluby v zborovej sieni, o
15.00 hod. - Naa identita a Európska únia,
odborná prednáka v zborovej sieni (Mgr. P.
P. Uhlík).
23. 2. (pondelok) o 10.00 hod. - stretnutie
mamièiek s demi.
25. 2. (streda) o 17.00 hod. - biblická hodina v zborovej sieni.
1. 3. (1. nede¾a pôstna, Invocavit) o 10.00
hod. - hl. Sl. Boie v zborovej sieni.
3. 3. (utorok) o 17.00 hod. - pôstna veèiereò v zborovej sieni.
5. 3. (tvrtok) o 17.00 hod. - pôstna veèiereò v zborovej sieni.
8. 3. (2.nede¾a pôstna, Reminiscere) o 10.00
hod. - hl. Sl. Boie v zborovej sieni, o 14.00

hod. - neporné Bohosluby v zborovej sieni.
9. 3. (pondelok) o 10.00 hod. - stretnutie mamièiek s demi.
10. 3. (utorok) o 17.00 hod. - pôstna veèiereò v zborovej sieni.
12. 3. (tvrtok) o 17.00 hod. - pôstna veèiereò v zborovej sieni, o 18.00 hod. - zasadnutie vnútromisijného výboru.
Kadú nede¾u o 10.00 hod. detská besiedka v budove ev. koly.
Kadý piatok o 17.30 hod. stretnutie evanjelickej mládee.
Kadý druhú sobotu stretnutie dorastu.

AKTUÁLNE

Premiéra zároveò derniérou
Obyèajne sa hovorí len o divadelnom predstavení, e premiéra bola súèasne aj jeho dernié-

rou. Je to unikum. Èie iba raz sa toodohralo.
Podobný projekt ponúkol v naom meste foto-

graf Rado Grexa. 44 ve¾koploných fotografií
(50 cm x 50 cm) vystavil v sobotu 13. 12. 2008
vo vonkajích priestoroch
záhradnej retaurácie Dolina. Výstava bola výnimoèná. Nielen námetmi, ale
aj prostredím  exteriérom,
formou intalácie a dåkou
trvania. Vetky tieto poloky boli originálne. Ete
aj pohostenie  omastený chleba s cibulu, èaj a
varené víno. Tí, èo si výstavu nestaèili pozrie medzi trinástou a osemnástou hodinou, ju u neuvidia. Autor ponúkal svoj
èiernobiely poh¾ad na
okamihy z Brezovej pod
Bradlom, zo tverníka, zo Senice, z Hradia
pod Vrátnom, Èáèova, Bukovca, Podbranèa,

Pustej Vsi, Vrbového, Dobrej Vody, Koarísk,
Praníka. Návtevníkov zaujali okrem záberov
výnimoèných exteriérov spomenutých obcí aj
portréty typických Brezovèanov (pani Pamíková, pani Nosková, pán uèite¾ Petroviè, pán
Frantiek). Výbornú kompozíciu a dynamiku
mali fotky s kocúrom Murkom a saltá dievèiny
medzi stromami... a vôbec, vetky snímky (aj
ich názvy: 2V1, astné a veselé, Rúrkovník Hradiský, Depka, Vhodná protéza...) boli skvelé.
Aj atmosféra poèas výstavy bola výborná. Radoslava boli svojou úèasou podpori priatelia,
známi a ostatní, ktorí si vímajú plagáty. Jeho
pozvánka vo forme plagátu visela minimálne
mesiac pred konaním akcie. Tí, èo prili, ne¾utovali. Vetci sa mohli presvedèi, e ten Rado na
to má!!!
P. S. Prvá výstava fotografií Rada Grexu
v naom meste bola v júli 2004 v Národnom
dome tefánikovom.
V. M.

ný, dobrý, dostatoèný a nedostatoèný.
ivú, dlhú a plodnú diskusiu vyvolal medzi prítomnými vyuèujúcimi èlánok 3 (Hodnotenie prospechu a správania), pod¾a ktorého sa nielen menia názvy jednotlivých
stupòov hodnotenia správania, ale zároveò
sa presne pecifikujú hranice, ako sa môe
iak ohodnotený prísluným stupòom správa. Pod¾a uvedeného metodického pokynu boli následne prehodnotené navrhované známky zo správania. Pedagogická rada
napokon udelila vetky stupne: 4. st. (neuspokojivé) jednému iakovi, 3. st. (menej
uspokojivé) dvom iakom, 2. st. (uspokojivé) tyrom iakom, ostatní iaci majú ve¾mi
uspokojivé správanie. Za menej závané prie-

stupky bolo udelených 20 výchovných opatrení, z toho 1 výchovné opatrenie na prvom
stupni.
Tohtoroèní koláci budú ma na vysvedèeniach opätovne zavedené tzv. celkové
hodnotenie - a to na konci I. a II. polroku.
Ide o formulky, ktoré na svojich vysvedèeniach nájdu súèasní rodièia naich iakov: prospel(a) s vyznamenaním, prospel(a)
ve¾mi dobre, prospel(a), neprospel(a). Pozor vak - hoci sa celkové hodnotenie vzahuje na priemer známok z povinných vyuèovacích predmetov, prihliada sa aj na
správanie.
Jana Reptová

Zaostrené na správanie
Na polroènej klasifikaènej porade základnej koly sa okrem tradièného oboznamovania a schva¾ovania výchovno-vyuèovacích výsledkov v jednotlivých triedach
rozoberal aj nový Metodický pokyn è. 1/2009
z 23. decembra 2008, ktorý platí od 13. januára 2009. Na základe èlánku 1 (Zásady
hodnotenia) môe kola hodnoti iakov
1. a 4. roèníka buï slovne, alebo známkami.
Výsledky v jednotlivých predmetoch sa pri
slovnom hodnotení vyjadrujú tyrmi stupòami: dosiahol(a) ve¾mi dobré výsledky,
dobré výsledky, uspokojivé výsledky, neuspokojivé výsledky. Zmena nenastáva pri
klasifikovanej forme, naïalej zostáva v platnosti pä stupòov: výborný, chváliteb-
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Za básnikom
11. januára 2009 navdy dotåklo srdce barda
slovenskej poézie Milana Rúfusa, ve¾kého básnika, oceòovaného masami èitate¾ov i odbornou
verejnosou, ktorý napísal a vydal dvadsatyri
zbierok poézie pre dospelých, desa pre deti.
Jeho diela preloili do dvadsiatich jazykov. Nedávne osemdesiate narodeniny básnika (10. decembra 2008) sme si pripomenuli i my v Mestskej kninici Brezová pod Bradlom spolu s demi 2.  4. roèníka Z na literárnych hodinách
(9., 11. a 12. decembra 2008). Èítanie z jeho
Modlibièiek bolo pre deti nevedným záitkom
v predvianoènom adventnom èase. Pripomíname, e k jeho 70. narodeninám kninica pripravila ve¾kú akadémiu, na ktorej vystúpilo ve¾a
detí s vlastnou tvorbou a recitovaním jeho básní.
U vtedy mal básnik zdravotné problémy, ne-

mohol nás navtívi, ale poslal krásny list, kde
pozdravil vetkých zúèastnených. Je pochopi-

te¾né, e za svoje dielo dostal ve¾ké mnostvo
spoloèenských a tátnych vyznamenaní. V de-

cembri 2008 sa stal naím prvým laureátom prestínej medzinárodnej Ceny Crane Summit za
poéziu a zaèiatkom tohto roka mu prezident republiky prepoièal Pribinov krí I. triedy za
mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky. Milan Rúfus bol ve¾kou morálnou autoritou, plný odhodlania stá na strane
¾udskosti, na strane dobra, odvahy, statoènosti,
viery, pokory. To sú hodnoty, na ktoré sa v èase
konzumu tak èasto zabúda. Pochovaný je v rodnej dedine v Závanej Porube s výh¾adom na
vrch Poludnica, ktorý bol jeho ob¾úbeným miestom. S ve¾kým záujmom sa oèakáva jeho posledná zbierka Ako stopy v snehu, ktorá vyjde vo
februári 2009.
Albeta Fedorová

Oivené spomienky na poeta
skej, Spoloènosti M. R. tefánika a klubu dôchodcov. Bola to beseda o radosti z bytia, o
pravde a kráse ivota, o deoch a matkách
v umelcovej poézii... Ale aj o jeho vyznaní
M. R. tefánikovi, o básni Bradlo 1990, ktorá
v podaní L. Chudíka zaznela na Mohyle poèas tohoroènej celotátnej slávnosti. Zaili sme
u len ako opakovate¾né stretnutie. Majster Rúfus sa nám dal napi zo ivej vody
svojej studnièky. Zásluhu na tom mal aj jeho
partner v dialógu a moderátor veèera, uèite¾
Peter Uhlík.
Bolo poteite¾né, e napriek vrcholiacej

predvolebnej kampani prilo na podujatie okolo esdesiat obdivovate¾ov básnika. A do toho
nepoèítame deti z materskej koly vedené A.
Valihorovou, piataèku J. Beòovú, iestaka T.
Fajnora a iaèky spevokolu Slávik s dirigentom V. Potúèkom. Spoloène pripravili ukáky
z hosovej tvorby a zaspievali príhodné piesne. Jedným slovom, bolo to vydarené podujatie.
To¾ko spomienka v kontexte s naím mestom. Nech básnik aj naïalej ije medzi nami
prostredníctvom svojho diela.
Èes jeho pamiatke!
Peter Uhlík

Vytvárajme, poznávajme, chráòme a zve¾aïujme ná malý svet, keï vyrastieme, budeme vedie vytvára, poznáva, chráni a zve¾aïova i ten ve¾ký.

fický cie¾ s názvom: Zima, zima, zimulienka.
Zamerali sme sa na plnenie edukaèných aktivít záitkovou formou priamo v lone prírody. Deti vnímali poèasie, krásy prírody, spo-

V duchu motta, ktoré je ústrednou mylienkou náho kolského vzdelávacieho programu
zameraného na návrat k ¾udovým tradíciám a
prírode, sme v tomto roku splnili prvý peci-

znávali les aj v tomto roènom období, keï
vetky jeho krásy pozakrývala biela perina
snehu, na ktorom bolo moné pozorova stopy jeho obyvate¾ov, ktorí si h¾adali obivu,

aby toto krásne, ale pre nich aké obdobie
preili.
Z predchádzajúcich rozhovorov deti vedia,
aké dôleité je vedie sa postara o vtáèiky a
zvieratká v zime. Malé detièky kàmili vtáèiky
v kolskej záhrade. Sypali do kàmidiel, ktoré
vytvorili strednáci, rôzne dobroty a èakali,
kedy ich vtáèiky objavia. A spoza okien deti
pozorovali tú hostinu, keï vtáèky nali pripravené makrty. Vedia, e vtáèiky sa im na
jar odvïaèia a budú im krásne spieva.
Deti celý týdeò prináali do M vakovaké dobroty a pripravovali sme sa na dlhú vychádzku do lesa, ktorá sa uskutoènila v piatok
16.1. Ve¾káci a strednáci, plní oèakávaní, s naplnenými ruksakmi, zvládali aj kopcovitý nerovný terén. Vlastnoruène zhotovené krmelce
sme rozmiestnili po hore, kde bol najhustejí
výskyt stôp. Z lesa sme zili na èistinku, kde
sa deti dosýta vyantili v snehu. Unavené, hladné, ale spokojné, s pocitom dobre vykonanej
práce sa vrátili spä do kôlky, kde si svoje
dojmy aj výtvarne zachytili.
O tom, e takéto záitkové uèenie má zmysel, svedèí ich zaujatie a spätná väzba. Niektoré
deti donútili svojich rodièov vráti sa na spomínané miesta a skontrolova, èi zvieratká
nali to, èo im malí ochrancovia pripravili.
Albeta Valková, 1. M Budovate¾ská ul.

V sobotu 17. januára som sa v bratislavskom Ve¾kom evanjelickom kostole zúèastnil
na pohrebe Milana Rúfusa. Pri tejto príleitosti som si zaspomínal na poslednú Majstrovu návtevu v Brezovej roku 1990. Nae pozvanie prijal spolu s manelkou Magdou a
dcérou Zuzankou. Zaspomínajme si na tú udalos prepisom èlánku A. Mosnáèkovej S básnikom M. Rúfusom, ktorý vtedy napísala pre
mesaèník Kovovák:
S básnikom M. Rúfusom sme sa stretli
25. mája v zasadaèke MsNV. Stalo sa tak z iniciatívy mestskej kninice, MO Matice sloven-

Malí ochranári

strana è. 10

Novinky spod Bradla / január 2009

Po¾ovnícky ples
Aj tento rok - 23. januára - usporiadalo Po¾ovnícke zdruenie Klenová Brezová pod
Bradlom u v poradí IV. po¾ovnícky ples. Prvé

tri roèníky sa konali v rekreaènom zariadení Partizán, tohtoroèný IV. mal premiéru v priestoroch SO M. R. tefánika. O popularite plesu
svedèí aj skutoènos, e lístky sa predali v predpredaji.
Na zaèiatku plesu sa predstavila taneèná skupina I.C.E. z Brezovej , ktorá svojim vystúpe-

ním navodila tú správnu taneènú atmosféru. Po
nástupe èlenov PZ Klenová a krátkom príhovore predsedu PZ sa zaèala bezstarostná zábava, ku ktorej
prispela aj hudobná skupina
KAMASI.
Na po¾ovníckom plese sa
podávali jedlá z
diviny, peèený
diviak, kapusta,
kned¾a a po polnoci jelení gulá.
S ve¾kým záujmom oèakávali
hostia losovanie
tomboly, v ktorej boli vïaka
sponzorom
hodnotné ceny.
Hlavná cena bol samozrejme diviak.
Náladu na plese najlepie vystihuje to, kedy
odídu hostia domov  to sa stalo a ráno.
Dúfam, e sa v tomto roku ete stretneme
na po¾ovníckej zábave Pod skalou v Baranci.
Predseda Po¾ovníckeho zdruenia Klenová

Pripomenuli si
jubileum koly
Pred devädesiatimi rokmi, 7. januára 1919,
sa zaèalo vyuèovanie v brezovskej kole, vtedy
prvej metianskej kole na Slovensku v novovzniknutej ÈSR.
Vzácne jubileum si na januárovom stretnutí
pripomenuli èlenovia klubu Spoloènosti M. R.
tefánika. Bývalí iaci a uèitelia (Al. Závodná,
V. Petroviè, V. Kravárik, J. Nosko) veselo i váne zaspomínali na roky strávené v kole. Predseda klubu P. Uhlík, ktorý v Brezovej oduèil
rekordných 41 rokov, privítal medzi hosami
vedúcu oddelenia sociálneho, kolstva a kultúry E. Uiakovú, riadite¾a Z MR v Koariskách M. Janta a súèasných predstavite¾ov a
uèite¾ov brezovskej koly. Ich program, výchovno-vyuèovacie výsledky i úspechy iakov
prezentoval audiovizuálnou formou riadite¾
M. Klandúch. Jeho vystúpenie sa stretlo s priaznivým ohlasom u prítomných.
Tí podporili návrh emeritného uèite¾a Jaroslava Mikláa, aby Z k spomínanému výroèiu
pripravila pre verejnos dôstojnú akadémiu v ND
tefánikovom a aby sa jej program spojil s tohoroèným 300. výroèím udelenia mestských práv
Brezovej.
OSK

Zo ivota klubu dôchodcov
V stredu 10. 12. sa uskutoènilo stretnutie èlenov výboru klubu. V nede¾u 14. 12. èlenky výboru varili vianoènú kapustnicu, zdobili stromèek a pripravovali priestory klubu na vianoèné
posedenie, ktoré bolo v pondelok 15. 12. Vedúca
klubu O. Allinová privítala hostí: JUDr. Annu
Dankovú  primátorku mesta, Bc Evu Uiakovú
 vedúcu OSaK, Mgr. Líviu Lichancovú  miestnu evanjelickú farárku aj s manelom, Mgr. Lukáa losára - rímsko-katolíckeho farára a
vetkých prítomných dôchodcov. Po kultúrnom
programe a príhovoroch hostí si pochutnali na
oblátke s medom, kapustnici, makovníkoch, orechovníkoch a iných dobrotách. Po veèeri vetci
prítomní dostali balíèek s ovocím.
Výbor klubu elá do nového roku vetkým
svojim èlenom a vetkým obyvate¾om mesta:
sedem úspených dní v kadom týdni, pädesiattri týdòov naplnených láskou, dvanás mesiacov pevného zdravia a astie po celý rok.

6. 1. sa zili èlenovia výboru, aby pripravili návrh plánu práce na rok 2009. 21. 1. bola prerokovaná príprava výroènej èlenskej schôdze, ktorá
sa uskutoènila 28. 1., bola zároveò aj výroènou
èlenskou schôdzou JDS. Vedúca klubu O. Allinová privítala p. E. Uiakovú a vetkých prítomných, ktorých bolo 70 zo vetkých 124 registrovaných èlenov. Predsedníèka výboru klubu p. Al. Poláèková preèítala hodnotiacu správu
o èinnosti klubu za rok 2008, správu o èinnosti
JDS preèítala p. Al. Mikulinová. O hospodárení
a stave pokladne podala informácie pokladníèka
Z. Závodná. Návrh plánu práce na rok 2009 predloila p. O. Allinová. Potom bol predloený návrh èlenov výboru KD v zloení: Al. Potúèková,
Al. Mikulinová, M. Reptová, A. Reptová, B.
Reptová, A. Kubicová, Z.Závodná, J. Kopecká,
A. Poliaková, V. Poláková. Za zástupkyòu èlenov JDS do okresného výboru v Myjave bola
navrhnutá A. Kubicová. V diskusii sa p. O. Bô-

Pozvánka MS SÈK

Chumelica v ZUKE

Miestny spolok Slovenského èerveného kría v Brezovej pod Bradlom pozýva svojich
èlenov na výroènú èlenskú schôdzu, ktorá sa
uskutoèní dòa 24. februára 2009 v utorok o
16. 00 hodine v Národnom dome tefánikovom.
Zároveò pozývame záujemcov o kontrolné
vyetrenie hladiny cukru a cholesterolu v krvi,
ktoré sa bude vykonáva poèas trvania
schôdze. Vyetrenie krvi je zabezpeèené pracovníèkou èerveného kría zo Senice. Poplatok za jedno vyetrenie je 2, 49 EUR (70 Sk).
Na vau úèas sa teí výbor MS SÈK v Brezovej pod Bradlom.

Hneï po návrate do ZU-ky po polroèných
prázdninách si iaci koly môu od 3. februára
od 15.00 hod. pozrie výstavu prác naich iakov s názvom CHUMELICA v ZUKE. Detsky milé a úsmevné práce plné farieb si môete
pozrie aj vy do 27. 2. 2009 v priestoroch koly,
okrem dní rekontrukcie sály.Tieto zverejníme
na vstupných dverách a v propagaèných skrinkách ZU. Vetky práce vznikli v mesiaci január
u za dobrej asistencie snehovej motivácie, hoci
u nae akvárium, trieda VO, dostalo alúzie a
tanec vloèiek sme vnímali len pocitovo. Výstavu
dopåòajú aj práce, ktoré deti vytvorili doma poèas vianoèných prázdnin.
JK

iková zaujímala o vyuitie finanèných
prostriedkov získaných z predajných akcii a
prenájmu klubu pri rôznych príleitostiach.
Podrobné informácie podali p. Závodná a
Allinová. Finanèné prostiedky boli vyuité na
úpravy priestorov klubu, zakúpenie nového
sporáka, chladnièky, mikrovlnky, nových tanierov, pohárov, príborov, stolov, stolièiek a
damaku na obrusy. Do diskusie sa zapojila aj
vedúca OSaK p. Uiaková, ktorá kladne zhodnotila èinnos klubu, poïakovala jeho vedúcej za aktívny a tvorivý prístup v práci a zaelala ve¾a elánu a síl pri rozvíjaní klubovej
èinnosti.
V piatok 30. 1. sa uskutoènila beseda s prísluníkom mestskej polície, ktorý informoval o
novom cestnom zákone. Na záver besedy rozdal
prítomným reflexné pásky pre zlepenie vidite¾nosti chodcov vo veèerných hodinách.
AK

Pozvánka na besedu
Mestská kninica Brezová pod
Bradlom pozýva vetkých záujemcov na stretnutie s manelmi
¼udmilou a Frantikom
Keleovcami
o ich knihách. Beseda sa uskutoèní 5. marca 2009 o 16.30 hodine
v Mestskej kninici.
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Predkoláci u prvákov
Nápaditou farebnou pozvánkou boli predkoláci z M na Budovate¾skej ulici, M na Drustevnej ulici a M z Bukovca pozvaní na vyuèovanie
k prvákom. A nie na hocijaké vyuèovanie! Budúci
prváèikovia ete pred samotným zápisom vstúpili
za brány koly - rovno do multimediálnej uèebne, v ktorej absolvovali spolu s prvákmi dynamic-

kú hodinu matematiky pod vedením p. uèite¾ky
Vetríkovej a p. uèite¾ky kápikovej. Moderný spôsob výuèby s vyuitím interaktívnej tabule si deti
ve¾mi rýchle osvojili, boli pozorné, vhodne sa zapájali do priebehu hodiny, ba predbiehali sa, kto
pôjde k tabuli.
Aj týmto spôsobom sa pedagogický zbor snaí
sprístupni a odstraiakova slovo kola. Veríme, e poèas následného víkendového zápisu nebola v detských duièkách iadna neopodstatnená
obava.
J. Reptová

Zaujímavá správa ÈTK
V Luhaèovicích se opìt otevøe Jurkovièova Vila
Valaka
Luhaèovice (Zlínsko) - Kulturní památka architekta Duana Jurkovièe Vila Valaka v Luhaèovicích se po 20 letech opìt otevøe lázeòským hostùm. Z pùvodní ubytovny pro zamìstnance vznikne devìt pìtihvìzdièkových apartmánù. Rekonstrukce pøila na 40 milionù korun. ÈTK to øekla øeditelka lázeòských hotelù Miramare Veronika Záhorská.
Spoleènost ROYAL SPA koupila budovu pøed
dvìma lety ve zdevastovaném stavu. Podle Záhorské se investice oproti pùvodním pøedpokladùm

znaènì prodraila. Statika objektu byla znaènì naruená i proto, e ho dvì desítky let nikdo neobýval a chátral. Od roku 1907, kdy byla postavena, ji
ani nikdo zásadnì nerekonstruoval.
Budova byla stranì drahá, takovou hodnotu
opravdu nemìla. V tìsném sousedství u ale máme
tøi budovy, které jsou propojeny. Take i tato budova bude propojena a vznikne jeden komplex ètyø
luxusnìjích budov, uvedla Záhorská.
Slavnostní otevøení investor plánuje v kvìtnu.
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Ján Repta (1914  1999)
Peter Uhlík na brezovskom cintoríne 13. 1.
2009 pri príleitosti 10. výroèia úmrtia:
Premý¾al som, akým úvodom oslovi toto
familiárne zhromadenie pri hrobe prvého zástupcu velite¾a Druhej èeskoslovenskej partizánskej brigády M. R. tefánika, ktorý zomrel presne pred desiatimi rokmi. Listujúc v Epitolách
starých a nových od predvèerom zosnulého
Milana Rúfusa, naiel som text snáï najlepie
vystihujúci ¾udský príbeh generácie, ku ktorej
patril aj Ján Repta, na ktorého dnes s úctou spomíname: Patril ku generácii, ktorú stigmatizovala druhá svetová vojna. Stál v epicentre výbuchu, ostal ním zasiahnutý na doivotie. Náleal
ku generácii, ktorú poctivo formoval sen o sociálnej spravodlivosti, a to v jeho predvojnovej i
krátko povojnovej dobe Náleal ku generácii,
ktorá vo svojom detstve tak bytostne prijala
princíp Boha, e i tam, kde sa s ním neskôr zo
zúfalstva naèas rozila, vedela potom existova
len ako sirota po Òom  bol v nej teda neustále
prítomný... Náleal ku generácii, ktorej prudké
krehké sny rozbíjali sa o realitu druhej svetovej
vojny ako vzduné vianoèné ozdoby. Náleal ku
generácii, ktorá v dom období vlastného vývinu vyslobodzovala seba i svojich drahých
z trosiek nejakého rozbitého ¾udského sna, robila tak do dnených dní a nebolo jej dopriate oddychu ani v starobe... No napriek vetkým zrúcaninám, èrepinám i troskám, v ktorej sa jej prichodilo brodi  práve uprostred nich, stále tvrdohlavo snívala o monolite.
Strentutia s Jánom Reptom boli pre mòa vdy
záitkom. Zosobòoval celú epochu so vetkými
jej zloitosami, krivdami, radosami, prehrami,
víazstvami. Ohranièený 20. storoèím s dvoma
svetovými vojnami, bol jeho osud popreplietaný so ivotom náho mesta, ba celého kraja tu
pod Bradlom. Zail mnohé. Radostný veèer,
kedy neznámy mu  jeho otec, zobral ho prvý
raz na ruky po návrate zo stranej vojny. V kole potom poèul pána uèite¾a Masarykovo krédo
Pravda víazí, neskorie zasa ako niesol biedu
mnohých rovesníkov a ete bolestnejie preíval rozbitie Èeskoslovenska, o ktorého vznik sa
zaslúil aj jeho rodák generál tefánik. Hlavne
preto si naiel miesto medzi bojovníkmi proti
faizmu a za znovuobnovenie ÈSR (národnostne i sociálne spravodlivejej).
V období totality ho jeho ¾avicová orientácia
nikdy nepriviedla k mylienkam na výnosné
koryto funkcionára strany, ale svoje miesto h¾adal medzi prostými ¾udmi, o ktorých osud sa
komplexne zaujímal. Vedel a na miestach, kde
to druhí nedokázali. Gestami èi postojmi, hlavne vak èinmi bol svojrázne sriacim charakterom, povaha tvrdá a ne¾útostná k chybám druhých i vlastným. Aj keï sa dal niekedy temperamentom strhnú, nedemontroval zvô¾u, dôraz
kládol na urèitý poriadok a spravodlivos vo
vzahoch. Nedokázal sa zmieri s nièím, èo odporovalo jeho presvedèeniu. Vïaka vitalite sa
dokázal zi aj s dlhoroènou chorobou, prekonáva jej nástrahy a nad òou vyzrie. Vo veku
kmeovskom si udral mladistvú myse¾, nepre-

stal sa zaujíma o
okolie.
Summa
summarum: Bol
èlovek, o
ktorého
obèianskom svedomí a statoènosti
som nemal
pochýb.
Neznáal
svätodokonalých,
stránil sa pokrytcov a lokajov, vlastná mu bola
prostá otvorenos, zásadovos a humánnos.
U som to niekde zdôraznil, Ján Repta patrí
do poltucta brezovských osobností, ktoré ma
svojím vplyvom urobili Tatarom (Samuel
Osuský, Juraj Tvaroek, Ján Fajnor, Ondrej Senko, Ján Repta, Juraj Repta). Títo páni ma uèili
vidie ivot z h¾adiska veènosti onoho duchovného sub specie eternitatis, a tak i prija vedomú
úèas na okolitom dianí so snahou posunú svet
o nieèo ïalej. Uprostred neustálych zmien vak
potrebuje èlovek pocit stálosti, vedomie trvalých väzieb a súvislostí  genia loci v historickej
kontinuite.
Keï sa niekde spomenie meno Repta, tak
replika s otázkou je Ten partizán, prípadne
partizánsky velite¾ ?. Nech to u znie v akomko¾vek kontexte, bolo to na neho ité ve¾mi zjednoduene. Nemal to rád, hoci do smrti zostal
verný odkazu SNP. Poznal vak, e povojnový
ivot, najmä v pädesiatych rokoch, pripravil
èasto väèie nebezpeèenstvá, ako tomu bolo za
Povstania. Tragický príbeh jeho partizánskeho
brata a velite¾a Viliama ingora je toho najlepím dôkazom. Postupne vak odvahu i riskovanie z hôr preniesol aj do obèianskeho ivota.
Kritizoval, naprával, dával i príjmal údery. Vedel by zúfalý, keï nemohol zabráni degradácii
èloveka.
Skúsenos vojnového veterána chápal ako
podnet k rozmachu tvorivých síl. Zdôrazòoval, e jeho generácia vedela doceni kladné
hodnoty ivota viac, ako je tomu dnes. Vïaka
nim i láske k rodisku vedel sa vèas zaradi
k tým, ktorým ilo o hospodárske pozdvihnutie náho kraja a zlepenie sociálnych podmienok jeho obyvate¾ov. A to bolo práve to,
èo mu na personálnej charakteristike imponovalo pred zvýrazòovaním jeho odbojárskych
zásluh.
Aby som bol dôsledný. K obrazu zosnulého patrí aj jeho vzah k rodine. Bol starostlivým otcom i starým otcom, hlavne vak miloval svoju manelku. Bol jej oporou v mladosti, ona ho doopatrovala. Po dlhoroènom spoluití bol deò jeho odchodu pre òu najaím
v ivote. Tak to u býva, keï sa dvaja ¾udia
majú úprimne radi.
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U desa rokov...
Pred desiatimi rokmi vo februári, krátko po
sebe, rozlúèili sme sa so spoluobèanmi Mgr.
Svetozárom Mosným a Martinom Csentem.
Ich úloha v ivote náho mesta bola rozdielna
a zbliovala ich snáï len príslunos generaèná. Obaja vak zomreli predèasne, ete pred
pädesiatkou. Predèasne na to, èo staèili prei, priskoro na to, èo ete mohli urobi. Sme
si toho vedomí vetci, nielen pozostalé rodiny.
Svetozára Mosného (30. 11. 1949  6. 2.
1999) sme dvanás rokov poznali ako erudo-

Mgr. S. Mosný v príhovore úèastníkom spomienky pri pomníku J. Husa (1991)

vaného evanjelického teológa, dobrého kazate¾a, vzdelaného kòaza, konseniora a kolského dekana. Bol znalcom nielen kresanskej, ale
aj národnej histórie. Prispieval do náboenských i svetských periodík, Novinky spod
Bradla nevynímajúc. Okrem chrámových kázní máme v pamäti jeho príhovory na Bradle,
mestskom cintoríne, pri soche Jana Husa,
prednáky v Národnom dome tefánikovom,
mestskej kninici i klube dôchodcov. Pripravoval organové koncerty na oslavu Hospodina, ale aj na pamiatku majstra aka. Patril k
zakladate¾om Spoloènosti M. R. tefánika.
Ete pred smrou odovzdal duchovnú tafetu
dcére Vierke. Jeho meno zostáva trvalo zapísané v dejinách mesta i evanjelického cirkevného zboru.
Martin Csente (17. 5. 1950  12. 2. 1999)
sa vyuèil a pracoval v brezovskej fabrike PaS,
kde zostal aj po jej transformácii. Mal vak
mnoho iných záujmov, z ktorých najmä jeho
vzah k prírode prerástol do celoivotnej lásky. Dokazoval ho medzi záhradkármi, v sade
na kopanici u svokrovcov i ako zanietený turista. V KST K Bradlan sa podie¾al na realizácii bohatého programu klubu doma i v za-

hranièí. Stál na Gerlachu, ale i na Mt. Blancu,
ob¾úbil si Dolomity. Vytrvalos pravidelne

Martin Èente a chrbátom obrátený Ján Gavurník pripravujú základ pre pomník J. Husa
(1988)
testoval na malokarpatskej Trnavskej stovke,
ale aj na bekách lyiarskou stopou v okolí
Bradla, Kremnických vrchov i pod Tatrami.
Vedel sa rozdáva a rád prijímal i úlohu vtipného bavièa medzi kamarátmi. A sú to práve oni,
ktorí si ho pri tradièných podujatiach spomienkami radi pripomínajú.
-pp-

KTO JE TU

Anna Potúèková
Po vydaní posledného èísla Noviniek spod
Bradla v roku 2008 som silne rozmý¾ala, èi
pokraèova v rubrike Kto je tu aj v novom roku.
Keïe v priebehu celého uplynulého roka som
predstavila len muov, trápila ma otázka: A èo
eny?
Nemáme také eny, ktoré by bolo treba verejnosti priblíi? Ale povedzme si úprimne,
môe sa ena venova koníèku tak intenzívne
ako mu? Nie! Trpela by domácnos, výchova detí. A keï u sa ena dlhodobo venuje
nejakej aktivite, vdy je to na prospech kolektívu a nie iba seba. Ale predsa mi to nedalo a
rozhodla som sa priblíi èinnos profesijnú i
záujmovú pani Anny Potúèkovej starej. Existuje Anna Potúèková mladia (pozn. autorky).
Pri príprave jedného projektu ( fotenie do
propagaèného materiálu mesta) som strávila s
pani Potúèkovou u nej doma nieko¾ko hodín,
poèas ktorých mi okrem iného povedala, e
ona je taký starý zaèiatoèník. Ako tomu
máme rozumie? Nu tak, e som vdy nieèo
zaèínala. V roku 1950, po absolvovaní 6-mesaèného kurzu zdravotnej sestry v Bratislave,
som bola pri vzniku prvých jaslí v Myjave.
V roku 1952 som sa na odporúèanie krajského
národného výboru stala prvou zdravotnou sestrou v detskom domove v Brezovej a v roku
1955 aj jeho prvou vedúcou. Bola to nároèná,
ale ve¾mi krásna práca, ktorú som tam rozbiehala spoloène s ostatnými pracovníèkami z kuchyne a práèovne. Boli sme ako jedna rodina a
môj pracovný èas nebol osemhodinový, lebo

pri deoch a plnení ich potrieb bolo treba pracova i nad rámec. Po odchode do dôchodku
v roku 1986 som si iba chví¾u uívala zaslúený odpoèinok, keï ma z miestneho národného výboru oslovili robi vedúcu klubu dôchodcov. A tak som bola pri
jeho vzniku. História
klubu sa zaèala písa
od 1. januára 1987.
Èinnos bola pestrá,
pouèná i zábavná a
moja funkcia vedúcej
v òom trvala 8,5 roka.
Potom som sa stala
vedúcou krúku palièkovanej èipky.
A to je u nová kapitola. Anna Potúèková sa v roku 1996 po
odvysielaní rozhlasovej relácie o palièkovaní nakontaktovala
na jej autorku, s ktorou si dohodla stretnutie kvôli porovnaniu brezovskej èipky
s inými druhmi èipiek na Slovensku. Zistila,
e tá naa je originálna a netradièná, a zaèala sa
jej viac venova. Zaloila klub brezovskej pletenej cipky a zaèala uèi eny palièkova
nau tradiènú èipku. Vïaka nej sa palièkovaná biela krása, ktorá kedysi bola súèasou enského brezovského kroja, zachovala a prostredníctvom jej odchovankýò sa íri ïalej. Za túto
jej vzácnu a jedineènú aktivitu sa stala dri-

te¾kou Ceny primátora mesta, ktorou bola
poctená medzi prvými. Okrem tohoto ocenenia je známa najmä v kolíske organizovania
medzinárodných výstav a stretnutí èipkárok
v Preove ako èipkárka ojedinelého druhu èip-

ky na Slovensku, tzv. vláèkovej èipky. Poèas
nieko¾kých rokov bola ozdobou rôznych stretnutí ¾udových remesiel organizovaných v Bratislave, vo Zvolene, Preove, Novej Dubnici.
Jej najväèím záitkom bola úèas na medzinárodnej výstave v kolíske èipiek v Belgicku.
O umení takýchto ien treba stále hovori. Pani
Potúèková si to zaslúi.
V. Mikulèíková
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KALENDÁRIUM
FAJNOR, tefan  hudobný skladate¾,
advokát  nar. 16. 2. 1844 na Brezovej  165.
výr. nar., zomrel 26. 4. 1909 vo Viedni, pochovaný v Senici). Vyrastal v uvedomelom národnom prostredí. Po vytudovaní právnickej fakulty v Budapeti a v Bratislave vykonával právnickú prax ako advokátsky koncipient u J. Francisciho v Liptovskom Sv. Mikulái, potom u
M. Mudroòa v Bratislave a Koronthályho v Senici. Ako samostatný advokát pôsobil od roku
1869 v Senici. Popri povolaní právnika sa venoval i skladate¾skej èinnosti. Súèasou hudobných
aktivít . Fajnora okrem vlastnej tvorby bolo aj
zbieranie a harmonizovanie ¾udovej piesne, príleitostne i koncertoval. Komponoval najmä na
texty slovenských básnikov P. O. Hviezdoslava, S. Chalupku, J. Kalinèiaka, S. H. Vajanského
a ïalích. Jeho skladby vyli v Zbierke slovenských muských zborov od M. Ruppeldta,
V Hlahole, v almanachu Od umavy k Tatrám.
Roku 1863 zloil pochod Ruaj junaè Tatier.
Pracoval aj ako cirkevný inpektor.
HRO, Tomá Slavomil  evanjelický farár, uèite¾ (pseudonym: Brezovan, Brezovský,
nar. 27. 3. 1808 na Podkylave, zomrel 10. 2.
1874 na Brezovej  135. výr. úmrtia). Na Brezovej pôsobil v rokoch 1834-1840 ako kaplán,
od roku 1844 ako farár. Celý svoj ivot zasvätil
slovenskej veci. Pracoval ako podpredseda tudentskej Spoloènosti a bol èlenom tajného spolku Vzájomnos. Ostro vystupoval proti maïarizaènej politike uhorskej vlády. Poèas jeho pôsobenia na Brezovej bola vybudovaná ve¾ká cirkevná kola s dvoma bytmi pre uèite¾ov a evanjelický kostol. Tomá S. Hro bol èinný aj literárne. Ako autor vlasteneckej poézie stvárnil
námety zo slovenských, ale aj po¾ských a juhoslovanských dejín. Neskôr písal aj didaktické a
náboenské básne. Roku 1836 zaloil na Brezovej Slovanskú kninicu, propagoval zakladanie
spolkov miernosti a hospodársku osvetu.
HURBAN, Vladimír  evanjelický farár ( nar.
5. 5. 1850 na Brezovej, zomrel 11. 2. 1914 v Starej Pazovej  95. výr. úmrtia). Bol jedným zo
synov Jozefa Miloslava Hurbana. Vytudoval
teológiu v Rostocku, kde bol roku 1873 vysvätený za kòaza. Najprv pôsobil ako kaplán u otca

v Sobotiti, potom na Brezovej. Na odporúèanie
Daniela Licharda bol vybraný za farára do Starej Pazovej v Slavónii, tam sa roku 1887 oenil
s Augustou túrovou, dcérou sudcu Jána túra,
brata ¼udovíta.V. Hurban vykonal ve¾a najmä
pre tamojiu staropazovskú evanjelickú cirkev.
V rokoch 1894-1900 poèas boja za oslobodenie
evanjelickej cirkvi stál pevne na strane bratských
Slovanov, za èo musel od miestnych pazovských
maïarónov znáat¡uráky a prenasledovanie. Na
rodné Slovensko nezanevrel a èasto ho navtevoval. Bol èinný aj literárne. Do Národných novín písal cestopisy a správy o ivote v Chorvátsku.
IDINSKÝ, Arnold  andár, odbojár, robotník ( nar. 10. 2. 1914 v Bystrej pod Ïumbierom  95. výr. nar., zomrel 1. 12. 1975 v Bratislave). Po skonèení vojenskej sluby bol prijatý
roku 1938 do Zboru èeskoslovenského andárstva, absolvoval èetnícku kolu. Bol priradený
k Pohotovostnému oddielu v Leviciach, potom
na andársku stanicu vo Vyhniach a roku 1939
na rovnakú funkciu v Kostolnom pri Myjave.
Zmeny v Èeskoslovensku, Mníchov i rozpad
republiky na jar 1939 vnímal A. Idinský ve¾mi
citlivo, odmietol podpori nedemokratický reim na Slovensku a od zaèiatku sa zapojil do
odbojového hnutia. A do konca druhej svetovej
vojny pomáhal desiatkam vlastencov pri ilegálnom prechode z protektorátu cez Slovensko na
západ, do Francúzska a Británie. V tejto èinnosti pokraèoval aj po roku 1941, keï bol prevelený na brezovskú andársku stanicu ako zástupca velite¾a,po prechode frontu sa stal jej velite¾om. Aktívne sa zapojil aj do podpory SNP, spolupracoval predovetkým s partizánskou skupinou Jána Reptu. Po oslobodení republiky bol
povýený do hodnosti práporèíka ZNB a vyznamenaný Radom SNP. Po februárovom prevrate 1948 nastalo v Èeskoslovensku obdobie
totality, obdobie táborov, nútených prác i fyzickej likvidácie politických oponentov. Perzekúcie tátu neobili ani A. Idinského, u v decembri 1948 ho komunistická TB sledovala, zatkla
a vypoèúvala. Po vykontruovanom krátkom
procese ho prepustili zo Zboru národnej
bez-peènosti ako politicky nespo¾ahlivú osobu.

V roku 1949 nastúpil do brezovskej Meriny najskôr ako skladník, neskôr pracoval ako osobný
referent a vedúci mzdového oddelenia. Po zaloení Kovových tkanín Brezová patril medzi
manament podniku a podie¾al sa na jeho postupnom dobudovávaní. Poèas aktívneho ivota
bol ocenený mnohými, najmä rezortnými vyznamenaniami.
MOSNÝ, Svetozár  evanjelický farár,
historik ( nar. 30. 11. 1949 v Zárieèí, zomrel
6. 2. 1999 na Brezovej  10. výr. úmrtia, pochovaný v Liptovskom Ondreji ). Po absolvovaní
Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Bratislave
bol roku 1972 na Myjave slávnostne ordinovaný za kòaza. Pôsobil ako seniorálny kaplán v
Liptovskom Jáne, v Ruomberku a od júla 1974
nastúpil ako námestný kòaz v Liptovskom Ondreji. Po úspenom zloení kòazskej skúky tu
pôsobil ako zvolený a vo februári 1977 ako intalovaný kòaz a do júla 1988. Poèas svojho
liptovsko-ondrejovského pôsobenia napísal sériu prednáok pre Èervený krí, spracoval históriu evanjelickej cirkvi v Uhorsku, Lutherov
rodinný ivot a pod. Významným momentom
v ivote Svetozára Mosného bol jeho príchod na
brezovskú faru, bolo to 7. 7. 1988. K Brezovej
ho duchovne pripútalo viac faktorov, èi u to
bol krásny, na Slovensku tretí najväèí evanjelický kostol, ïalej samotní Brezovèania a bohatá
história. Práve brezovské cirkevné dejiny a s nimi
späté významné osobnosti (Ján Pravoslav Leka, Ján Lichner, Michal Kútzky, Samuel tefan
Osuský a ïalí) boli popri kòazských povinnostiach témou, ktorú rozvíjal vo svojich prednákach, kázòach èi slávnostných cirkevných i
svetských spomienkach v meste i na Bradle. S.
Mosný patril medzi aktívnych kòazov-literátov.
Odbornými èlánkami prispieval do Evanjelického posla spod Tatier a príleitostnými príhovormi do Noviniek spod Bradla. V apríli 1997
na Bukovci bol zvolený za konseniora Myjavského seniorátu. Netuil, e v krátkom èase zasiahne do jeho ivota krutá choroba. S. Mosný
bol èlovekom èistého a ve¾kého srdca, pokojnej
a otvorenej mysle, ve¾kého ducha a prameòom
nevyèerpate¾ných vedomostí. Zmyslom jeho
ivota mu vdy bola rodina a práca.
Spracovala: A. Fedorová

bolo zistené, e sa jednalo o enu. Tu bola vec
rieená dohovorom.
- Hliadka bola privolaná do retaurácie Ragan,
kde ná obèan v stave opitosti uráal personál
pohostinstva.Tu bola vec rieená blokovou pokutou.
- Na stanicu MsP sa dostavil pán, ktorý
bol v zariadení Krèma slovne napadnutý. Mladí pán sa mu vyhráal bitkou za nevrátenie poièaních peòazí. Tento bol v podnapitom stave.
Obaja zariadenie opustili a bol dohodnutý èas
na vyrieenie problému. Skonèilo to priate¾ským
dohovorom medzi nimi. Jednalo sa o nedorozumenie.

- V strednej kole dolo ku krádeiam peòazí.
Hliadka spolupracovala s OO PZ , ktorému vec
oznámila a odovzdala.
- Pri pochôdzke hliadka spozorovala mua,
ktorý sa neprimerane pohyboval po verejnom
priestranstve. Menovaný sa hliadke priznal,
e poil väèie mnostvo liekov v snahe otrávi sa. Pomohli mu vak kamaráti, ktorí mu
poskytli prvú pomoc. Ako ïalej uviedol,
chcel takto riei rodinné problémy a bývanie. Po pohovore s ved. soc. oddelenia a návteve lekára mu bolo poskytnuté doèasné bývanie.
(Dokonèenie na 14. str.)

MESTSKÁ POLÍCIA

Aj toto sa stalo
- Na Ul. J. M. Hurbana sa nachádzala vysypaná skládka dreva. Majite¾ tejto skládky nemal
povolenie na vyuívanie verejného priestranstva
od MsÚ. Hliadkou MsP bol upozornovaný viackrát na odstránenie skládky, ale kede ju neodstraòoval, zabrala a pokuta, po ktorej skládku
odstránil.
- Policajná hliadka prijala oznámenie od pani
z Horného radu,ktorá iadala hliadku o príchod
k jej bytu. Informovala, e jej neznáma osoba
búcha na dvere bytu. Hliadka sa v tom èase nachádzala v blízkosti miesta udalosti. Na mieste
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MESTSKÁ POLÍCIA
(Dokonèenie z 13. str.)
- Telefonicky bolo oznámené, e v èinovom dome na Hornom rade dochádza k rueniu noèného pokoja. Oznámenie sa zakladalo
na pravde. Hlasná muzika v èase o 01.50 h.
bola odmenená pokutou.
- Pozorný obèan telefonicky upozornil na

vozidlo, ktoré parkovalo na Hotákoch bez evidenèného èísla. Tu sa zistilo, e vozidlo pochádza z trestnej èinnosti a koda je 750 000
Sk. Vec ïalej riei OO PZ.
- Na základe oznamu obèana bol preverený
úsek Zadnej dolinky. Pod¾a oznamovate¾ky
sa tam malo strie¾a. Na mieste sa nachádzali

maloleté osoby, ktoré tam hádzali pyrotechniku. Priestupok bol oznámený rodièom.
- Vianoèný deò si obèan Drustevnej ul. spríjemnil pospaním si na chodníku Ul. J. M. Hurbana. Nachádzal sa v stave opitosti a bol vozidlom MsP odvezený do miesta bydliska. Za
priestupok mu bola uloená bloková pokuta.
MsP

PORT

Úasný úspech Ivana Jakea
Pred dvoma rokmi sa Ivan Jake zúèastnil 29. roèníka prestínej motocyklovej súae Rely Dakar, z ktorej vak v 6. etape musel

pre poruchu motorky odstúpi. V roku 2008
sa 30. roèník Rely Dakar v Afrike neuskutoènil pre hrozbu teroristických útokov v Mauretánii. Tento rok sa pútne dobrodrustvo
konalo v Junej Amerike aj za úèasti jediného

slovenského motocyklového pretekára náho
rodáka Ivana Jakea. trnásetapovú tra, èo
bolo 9 574 km, v èase od 3. do 18. januára 2009
bez ujmy na
zdraví preiel na motocykli KTM
690 rely a
obsadil koneèné 43.
miesto!
Srdeène
mu blahoeláme k dosiahnutiu
cie¾a, ktorým bolo
úspené
prekonanie
celej trate.
Je obdivuhodné, e
iba 35 roèný
mladý mu dokázal pokori rozsiahle rozbahnené púte, výborne sa orientova v teréne, a
tak preukázal úasnú húevnatos a odolnos
voèi vetkým nástrahám nároèných pretekov.
Nás teí, hoci má rôzne povinnosti, e s ra-

dosou sa s¾úbil so svojimi dojmami podeli na pripravovanej besede v základnej

kole potom, èo mu príde motorka zo zahranièia.
V. M.

Brezovský achový festival detí a mládee
U 8. roèník mládeníckeho achového turnaja o Cenu primátorky mesta Brezová pod Bradlom sa uskutoènil v sobotu 17. 1. 2009 v priestoroch Strednej
odbornej koly M. R. tefánika v Brezovej pos Bradlom.
Cestu na tento turnaj si nalo 99 nadencov tejto krásnej hry. achový festival prila otvori vedúca oddelenia sociálneho, kolstva a kultúry Bc. Eva
Uiaková a mladých achistov privítal
aj riadite¾ SO pán Janoka.
Turnaj bol rozdelený na dve kategórie. V kategórií do 14 rokov si prilo zmera svoje sily 66 detí. Kadý achista v
tejto kategórii odohral 9 partií. Víazom
sa stal Martin Sitár z Dunajskej Stredy,

ktorý ako jediný neprehral ani jednu
partiu a získal 8,5 bodu.
Svoju silu predviedli aj achisti z CVÈ
Brezová. Marek Tomka a Jakub Gavlas
získali 5,5 bodu, Tomá Tomka uhral 4,5
bodu, Adriana Holoková a Andrej Dolinský 4 body, Tomá Bouma 3,5 a Simona Menkynová 3 body, Ale Dúbrava
získal 2,5 bodu. Na svojom prvom turnaji boli aj Jurko Ciran a imon Mosný.
Jurko uhral 2,5 bodu a imon 2 body.
Dúfam, e ich to bude motivova k väèej snahe sa zlepova.
Tvrdenie, e zaèa hra ach nikdy nie
je skoro, nám potvrdil iba tvorroèný Jakubko oovièka z Bratislavy, ktorý dokázal získa 3,5 bodu.

V kategórií do 20 rokov si prilo zmera svoje sily 33 hráèov. Hralo sa na sedem kôl. Po tuhom boji sa víazom stal
prvý nasadený Tibor Èajka z klubu k
Osuské, ktorý dokázal porazi aj svojho
najväèieho kunkurenta Lukáa Karlíka.
Luká obsadil druhé miesto a potvrdil
tak postavenie turnajovej dvojky. Janka Perièková obsadila v kategórii dievèat pekné tretie miesto a Martin Gálik
dokázal získa 3 body.
Myslím si, e èlenovia CVÈ Brezová
sa v silnej konkurencii nestratili a ukázali, e ak sa poctivo pracuje na tréningoch, dá sa hra s kadým.
Tomá Perièka,
Centrum vo¾ného èasu Brezová
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Medzinárodný turnaj iaèok v hádzanej
V prípravnom období hádzanárok sa v sobotu 25. 1. 2009 odohral turnaj mladích a starích iaèok
o
Pohár
riadite¾a
Z (6. roèník), ktorý
bol zároveò
aj 4. roèníkom Memoriálu
¼ubice Korytárovej.
Hráèsku
úroveò si
porovnávali
tyri drustvá mladích a pä
drustiev
starích
iaèok. Maratón 16 zápasov odpískali rozhodcovia Paveicová a Hasoò a dekorovanie vía-

zov previedli riadite¾ koly Milo Klandúch a
predseda HK Bradlan Peter Gaparoviè.
Koneèné poradie - mladie iaèky: 1. Kunovice, 2. Senica, 3. Brezová, 4. Sereï. Najlepia hráèka turnaja Andrejka Jastrabová
(Brezová), najlepia strelkyòa Albeta Køenová (16, Kunovice), najlepia brankárka Zuzana Ruièková (Kunovice). Bradlan - zostava a góly: Gaparovièová, Holoková 7, Galbová 9, Jastrabová 4, Parèiová 13, K. Papánková 1, Kovaèechová, Tomulcová, Heráková,
Matulová 1, Niòanská. Trénerka J. Gaparovièová.
Starie iaèky: 1. Kunovice, 2. Partizánske, 3. Senica, 4. Brezová, 5. Otrokovice. Najlepia hráèka Lucia Poráziková (Partizánske),
najlepia strelkyòa Veronika Cigoová (21,
Kunovice), najlepia brankárka Barborka Bekeová (Brezová). Bradlan  Bekeová, Dubnièková 6, S. Reptová, A. Reptová 7, Kutláková 9, Sadáková 4, Prousková 6, Drobná 9,
Pavlíková 2. Trénerka E. Reptová.
(vm)

Futbalová prípravka
na skusoch
V sobotu 24. 1. 2009 sa brezovská futbalová prípravka zúèastnila 1. roèníka halového
turnaja ANTES GM CUP 2009 vo Svinnej.
Organizátorom bol futbalový klub AS Trenèín.
Chlapci, roèník 2001 a mladí, si zmerali
medzi sebou sily v zápasoch so 17 minútovým hracím èasom. Obsadili koneèné 5. miesto.
Výsledky zápasov a strelci gólov:
Brezová  Stará Turá 0 : 2, Brezová  Pieany 3 : 5 (Lukáè 2, Závodný 1), Brezová  AS
Trenèín 0 : 3, Brezová  Lokomotíva Trnava
1 : 5 (Závodný), Brezová  Domino Bratislava 1 : 1 (Závodný), Brezová  FC Kurim 4 : 1
(Závodný 3, Lukáè 1).
Zostava: R. Jankových, D. Farka, M. Lukáè,
J. Krian, T. Nemec, D. Borovský, M. Grexa,
A. Repta, S. Závodný, T. Babulic.
Tréner L. Ulrich, asistent L. Jankových.
vm

Turnajové víazstvo naich dievèat
Trojkrá¾ový hádzanársky turnaj mladích dorasteniek, ktorého 2. roèník sa odohral 6. januára 2009 v portovej hale v Bre-

s Bytèou. Koneèným výsledok 17:14
pre nae hráèky. 3. miesto obsadila a¾a,
4. boli Nitranky, 5. dievèatá zo Serede a
6. z Púchova. Najlepou brankárkou turnaja sa stala Natália Bírová zo Serede, ako
najlepia hráèka bola vyhodnotená Petra
Kováèiková z Bradlanu a najlepou strelkyòou (24 gólov) sa stala Silvia Lenèeová z Nitry. Devä zápasov rozhodovali roz-

hodcovia Mihálik, Hasoò a Majstríková.
Diplomy a vecné ceny odovzdávali primátorka mesta Anna Danková a traja králi.
Bradlan Brezová  zostava a góly: M. Petríková  P. Kováèiková 16, J. Jozefáková
7, A. Kapièáková 5, L. Kováèiková, M. Bellová 3, Z. Drobná, B. Holkovièová 8,
D. Jastrabová 12, D. Sadáková, M. Ovoldíková 1.
HK Bradlan Brezová

zovej pod Bradlom, zorganizovali HK
Bradlan a Mesto Brezová pod Bradlom.
O výbornú hráèsku úroveò sa postarali
dorastenky z Bytèe, ale, Serede, Nitry, Pú-

chova a domáce hráèky. Turnaj sa zaèal o
10.00 zápasmi v dvoch skupinách. Potom
sa hralo o koneèné umiestnenie. O prvú
prieèku bojovali dievèatá domáceho tímu

Brezovská priehrada 17. januára 2009
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SPOMÍNAME
Hoci si odiiel,
niet a medzi nami,
ale v naich srdciach
stále bude s nami.
Dòa 9. januára 2009
uplynulo 8 rokov, èo nás
navdy opustil ná drahý
manel, otec a starý otec

Juraj Janík.
S láskou a úctou spomínajú manelka a
dcéry s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dòa 3. januára uplynulo u devä rokov od smrti Jána Juríèka.
Len ten, kto pozná cenu ivota, vie, èo
stratil smrou milovaného èloveka. U navdy Ti prestali hviezdy svieti a slnko
hria. Nám zostala v srdci len boles a ia¾.
S láskou spomínajú najblií - manelka
a deti s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

V ten deò do såz a smútku zahalený
bol Tvoj odchod neèakaný,
hoc si ivot miloval,
pán Boh si a povolal.
Bol si skromný v ivote,
ve¾ký vo svojej láske a dobrote.
Smútok a ia¾ v srdci máme,
na Teba s láskou spomíname.
Dòa 21. 1. 2009 uplynulo 20 rokov, èo
nás navdy opustil ná najdrahí manel,
otec, starý otec tefan Baèa.
S láskou a úctou spomínajú manelka,
dcéry s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sú spomienky,
ktorým ani èas nedá zabudnú...
6. 2. 2009 sme si pripomenuli 10. výroèie
úmrtia naej drahej
mamièky a starenky
Judity Rechtorisovej.
S láskou a úctou
spomína dcéra s manelom a demi.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dòa 13. februára 2009 uplynie 11 rokov
odo dòa, èo nás naveky opustil ná manel, otec, starý otec a kamarát Ján Kriko
z Brezovej pod Bradlom. Èasto naòho spomíname so zármutkom v srdci vetci, èo
sme ho poznali.
Èes jeho pamiatke!
Smútiaca rodina Kriková.

POÏAKOVANIA

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

Keï si odiiel, niet a medzi nami,
ale v naich srdciach
bude stále s nami.
Ïakujeme vetkým príbuzným, priate¾om a známym, ktorí s nami dòa 3. decembra 2008 odprevadili na poslednej ceste
náho manela, otca, starého otca, brata a
vagra Jána Goloinca.
Ïakujeme vetkým za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Jubilanti v mesiaci január

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

V ten deò do såz a smútku zahalený
bol Tvoj odchod neèakaný,
hoc si ivot milovala,
pán Boh si a povolal.
Bola si skromná v ivote,
ve¾ká vo svojej láske a dobrote.
Smútok a ia¾ v srdci máme,
na Teba s láskou spomíname.
Ïakujeme vetkým
príbuzným, priate¾om
a známym, ktorí dòa
27. 12. 2008 odprevadili na poslednej ceste nau drahú mamièku, starkú a babièku
pani Annu Martonovú.
Zvlá ïakujeme za
dojemnú a dôstojnú
rozlúèku pani farárke a pánovi farárovi Lichancovcom, Muskému cirkevnému spevokolu a pohrebnej slube Eckert za ústretovos.
Smútiace dcéry s rodinami
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dotåklo ¾achetné a pracovité srdce.
Zhasli oèi, stíchol jej príjemný hlas.
Odila náhle a smr jej bolí nás.
V srdci boles a v dui ia¾.
To najdrahie mi osud neèakane vzal.
Odpoèívaj v pokoji.
Úprimne a pokorne ïakujem vetkým
príbuzným, priate¾om, známym, ktorí odprevadili dòa 13. 1. 2009 na poslednej ceste, kropenej slzami, moju drahú mamièku a
nau príbuznú Boenku Barcajovú, rodenú Reptovú, ktorá nás opustila vo veku
63 rokov.
Ïakujem manelom Lichancovcom za
peknú a dôstojnú cirkevnú rozlúèku so zosnulou. Taktie ïakujem za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa
snaili zmierni môj hlboký ia¾.
Zarmútený syn Vladko a ostatní príbuzní.

- tefan Sivák, 85 roèný
- Anna Bartoová, 80 roèná
- Vendelín Kulas, 80 roèný
- Jozef Dobrovodský, Ing. 75 roèný
- Vladimír Kovaèiè, MUDr. 75 roèný
- Viera Valáková, Ing. 75 roèná

Narodili sa
- Tomá Plánka
- Aneta Babiarová
- Rastislav Kopunec
- Martina Hlavková
- Daniel Nosko
- Kamil Pavel Herák

Sobá uzavreli
- Ján Marko
Zuzana Krutá
- Radoslav Èmarada
Svetlana Bartoová

Zomreli
- Ján Goloinec, 69 roèný
- Katarína Boorová, rod. Kubicová 86 roèná
- tefan Poliak, 76 roèný
- Anna Martonová, rod. Sadáková, 77 roèná

Nepozná hodiny
ani dòa...
Uvedomenie si tohoto slovného spojenia napadlo mnohých po preèítaní parte na oznamovacej tabuli a ku ktorému ete ticho dodali, boe,
aká mladá! O¾ga Klimová, rodená Sadáková
(5. 3. 1970  29. 12. 2008) po akej chorobe
navdy odila a nechala tu vetko, èo mala rada
 pedagogickú prácu, portové zá¾uby a
vetkých, ktorých milovala ona a ktorí milovali
ju. Bude chýba... aj na stretnutiach bývalých
hádzanárok, ktorých sa tak rada zúèastòovala.
Prosíme o minútu ticha!
Ïakuje Hádzanársky klub Bradlan Brezová.

Hráte na klávesy, máte vo¾ný èas a
chcete sa venova organovej hudbe?
Cirkevný zbor ECAV h¾adá zborového
kantora. Táto funkcia je finanène odmeòovaná.
Bliie informácie na tel.è. 034/6242 136
Ponúkame na prenájom nebytové
priestory v Dome sluieb na námestí
(plocha 11,5 m2)
Kontakt : 034/6242 136

