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Plachá modlitba
za mamkino srdce

Váené spoluobèianky, milé eny !
eny na celom svete kadoroène
8. marca oslavujú Medzinárodný deò
ien.. Pôvodne to bol iba Deò ien a
jeho história siaha a do roka 1907.
A neskôr bol ustanovený 8. marec
ako Medzinárodný deò ien a stal
sa symbolom boja ien za sociálne a
politické zrovnoprávnenie. V období, keï eny mali v spoloènosti druhoradé postavenie, nebol dòom ve¾kolepých osláv, ale príleitosou na
upozornenie, e i ony majú právo
by jej plnohodnotnými èlenmi rovnako ako muská èas populácie.
Pripomína si tento sviatok ien
bolo v èase 1. svetovej vojny zakázané.
Na Slovensku a v Èechách sa
oslavy MD obnovili a na základe
iniciatívy ien komunistického reimu. ia¾, v pokrivenom chápaní,
kedy sa zmenili na neviazané podujatia v rôznych formách. Pôvodný
zámer sa akosi vytratil a na základe
skúseností z obdobia socializmu mal
po revolúcii tento sviatok pre nás
dos trpkú príchu.
Medzinárodný deò ien je i v súèasnosti významný deò pre eny
na celom svete. Je symbolom enského sebavedomia a schopnosti bo-

jova za svoje práva a sviatkom kadej eny bez oh¾adu na jej postavenie v spoloènosti, vek èi rodinný
stav. Mali by si to uvedomi v prvom rade ony samy. Od muov by
bolo v tento deò pekné, keby enám
vo svojom okolí prejavili, ako si ich
váia a repektujú ako rovnocenných partnerov.
Váené spoluobèianky, milé eny,
dovo¾te mi, aby som Vám v mene
vedenia mesta Brezová pod Bradlom
vyslovila poïakovanie za Vau lásku, obetavos a prácu, ktorými pomáhate robi tento svet krajím a
bohatím. Prajem Vám, aby ste preívali len pekné a láskyplné okamihy a to celý rok, nielen na Medzinárodný deò ien.
Osobne Vám elám, aby pre Vás
tento deò bol dòom, kedy trochu
spomalíte a uijete si pozornos
svojho okolia. Kedy Vám Vai najblií prejavia svoju úctu a lásku a
povedia Vám, e máte v ich ivote
nezastupite¾né miesto a ste pre nich
dôleité v kadej chví¾ke ich existencie.
S úctou
JUDr. Anna Danková
primátorka mesta

Keby som videla
i v najskrytejom sníèku,
kde na zemi je to¾ko
dobrých slov
zloila by som z nich
modlitbu za mamièku.
Veï ona sama
je u modlitbou.
Jej pohladenie,
jej úsmev i jej vráska,
sú ako modlitba,
èo do nej vloil Boh.
Mama je láska.
Lebo Boh je láska.
Pusto by sa nám ilo
bez tých dvoch...
Milan Rúfus

Nové projekty v oblasti kultúry
V januári 2009 podalo Oddelenie
regionálneho rozvoja a marketingu
iadosti o granty Ministerstva kultúry SR. Projekty : 2UFEST, Oppidum, Ikona tefánik boli vypracované v spolupráci s oddelením sociálnym, kolstva a kultúry.
Projekt 2UFEST /Umelecká ULICA je mestským festivalom, ktorý
si kladie za cie¾ poskytnú priestor

najmä amatérskym výtvarníkom,
hudobníkom, divadelníkom a podobne. V II. roèníku festivalu je nosnou
èasou spolupráca s partnerskými
mestami. V rámci festivalu sú naplánované nasledovné aktivity:
Urbánny vý(ú)let, ktorého cie¾om
je prinies návtevníkom predovetkým urbánne umelecké prejavy,
pozostávajúce z urbánnych hier,

Oznam
graffiti, ma¾by a kresby na ve¾koploných výkresoch, z ma¾ovania farebnými kriedami ´- Detský chodník´, bodypaintingu a facepaintingu.
2Ufiesta prináa predstavenia
troch druhov umení  divadla, hudby
a tanca v podaní umeleckých súborov
z partnerských miest mesta Brezová
pod Bradlom. Pohoøelice, Bøeclav,
Koèovce.
(Pokr. na 2. str.)
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Nové projekty v oblasti kultúry
(Dokonèenie z 1. str.)
Projekt Oppidum plánujeme realizova pri
príleitosti 300. výroèia vyhlásenia tohto mesta
ako oppida, ktorým na základe historických udalostí v roku 1709 získala Brezová privilégium
zemepanského mesteèka s právom trikrát roène
kona jarmok. Projekt Oppidum pozostáva z
troch èastí: predjarmoèná zábava, Brezofský jar-

mek, jarmoèná zábava, zahàòajúc v sebe usporiadanie tradièného Brezofského jarmeku v dobovom stvárnení s tradiènými kultúrnymi predstaveniami, ale aj hudobné koncerty, ukáky
tradièných remesiel, tradiènú brezovskú kuchyòu. Tie sú obohatené o nové predstavenia, ako napr. stredoveká kuchyòa, ukáky dobových kostýmov, predstavenia historického

ermu s divadlom, rytiersky turnaj.
Projekt Ikona tefánik je súborom kultúrno - spoloèenských podujatí za úèelom pripomenutia si 90. výroèia úmrtia generála Milana
Rastislava tefánika. Realizácia aktivít je rozvrhnutá do piatich dní.
ORRaM

Organizátor výstavy vyzýva vetkých majite¾ov, ktorí vlastnia akéko¾vek upomienkové predmety týkajúce sa osobnosti M. R. tefánika, ako aj mohyly na Bradle (aj úitkové
predmety), aby ich zapoièali, respektíve darovali mestu Brezová pod Bradlom.
Zozbierané predmety budú zverejnené na
výstave intalovanej v priestoroch Národ-

ného domu tefánikovho v Brezovej pod
Bradlom od 30. apríla 2009 do 30. mája
2009.
Informácie získate na www.brezova.sk
alebo na telefónnom èísle: 034/6242563
mobil: 0915 878004
e-mail: mikulcikova@brezova.sk

Výzva
IKONA TEFÁNIK  celonárodná výstava upomienkových predmetov týkajúcich sa
Milana Rastislava tefánika.
Mesto Brezová pod Bradlom vyzýva pri
príleitosti 90. výroèia smrti generála Milana
Rastislava tefánika obèanov (nielen) Slovenskej republiky zúèastni sa na príprave výstavy s názvom IKONA TEFÁNIK.

II. etapa programu 4CYKLOREGIO
Na rok 2009 Zdruenie obcí subregiónu
Pod Bradlom pripravuje podanie projektu na
opravy ciest a miestnych komunikácií, po
ktorých vedie cyklotrasa programu 4CYKLOREGIO a ktoré sa pouívajú i na benú
dopravu.
Projekt sa týka sa 6 obcí subregiónu Pod

Bradlom a bude podaný v I. polroku 2009
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 
2013, opatrenie 3.4.2. Predpokladaný rozpoèet projektu presiahne 1 milión EUR a jeho
Ïalie informácie o programe 4CYKLORErealizácia je pripravovaná na II. polrok 2009 GIO budú sprevádzané novým logom 4CYKa I. polrok 2010 tak, aby mohla by celá cyk- LOREGIO, ktoré vám predstavujeme.
lotrasa do mája 2010 sprístupnená pre verejnos.
-SPB-

Obèania diskutovali
Vo tvrtok 5. februára 2009 sa v Národnom dome tefánikovom konalo verejné zhromadenie vedenia
mesta, poslancov mestského zastupite¾stva a obèanov.
Zhromadenia, ktoré zaèalo o 17. hodine, sa zúèastnilo
asi 60 obèanov. Otvoril a viedol ho prednosta MsÚ M.
Gavlas. V úvode primátorka
mesta A. Danková vysvet¾ovala kroky mesta v súvislosti so zmenou dodávate¾a tepla a teplej úitkovej vody.
V pléne prítomný zástupca
Bytového podniku Brezová pán Vidlár sa
k uvedenej problematike nevyjadril. V na-

sledujúcej diskusii vystúpili obèania p. J.
Ïuri, p. A. Ïuri, p. Jursa, p. Danko, p.

uba, p. Figurová a p. Babiar. Ich otázky,
pripomienky a návrhy sa týkali najmä Stred-

nej odbornej koly M. R. tefánika, parkovacích miest a dopravy, dodávok tepla a teplej úitkovej vody, priechodov pre chodcov
a ich osvetlenia, drevnej tiepky a èistoty
verejných priestranstiev. Po odpovediach
predstavite¾ov mesta i poslancov informovala primátorka mesta o doterajej èinnosti
MsÚ i o zámeroch do budúcnosti. V ïalej
diskusii vystúpili obèania p. Babiar, p.
uba, p. Filip a p. Cigánková. Zaujímali sa
opä o èistotu verejných priestranstiev a
parkovacie miesta, ale i o prípravu májovej
spomienkovej oslavy na Bradle a problematiku rekontrukcie Národného domu tefánikovho.
Zhromadenie skonèilo krátko po 19.
hodine.
MV

Zber textilu v meste

Pozvánka

POZÝVAME VÁS

Dòa 10. a 11. februára 2009 sa v naom
meste uskutoènila zbierka textilu pre Diakoniu Broumov. Odovzdáva sa mohol akýko¾vek nepotrebný textil  dámsky, pánsky, detský, poste¾ná bielizeò, závesy, uteráky a pod.
Sedemdesiatdva obèanov podporilo dobroèinnú akciu a touto cestou vetkým darcom ïakujeme.
Bc. Eva Uiaková,
odd. sociálne, kolstva a kultúry

Mestská kninica Brezová pod
18. 3. 2009 Cena primátorky mesta 
Bradlom pozýva záujemcov na besedu
obradná sieò MsÚ  15. 00 hod.
o knihe O¾gy Tvarokovej-Pa¾kovej
24. 3. 2009 Koncert Honzu Nedvìda  ND
(rodenej Halabrínovej) Brezová naa tefánikov  18. 00 hod.
rodná, ktorá je venovaná 100. výroèiu
27. 3. 2009 Deò brezovských uèite¾ov 
narodenia autorky.
výstavná sieò ZU  17.00 hod.
28. 3. 2009 Tvorivé dielne  pletenie koíBeseda sa uskutoèní 20. marca 2009
o 15.00 hodine v Klube dôchodcov Brezová pod Bradlom.

kov  Klub dôchodcov Brezová pod Bradlom
 10. 00 hod.
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MESTSKÁ RADA
Z rokovania mestskej rady dòa 29. 1. 2009:
- prerokovala závery a uznesenia MsZ zo dòa
11. 12. 2008,
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková
v zmysle schváleného programu zasadnutí a èinnosti MsZ na I. polrok 2009 navrhla, aby sa
prvé riadne zasadnutie MsZ v tomto roku uskutoènilo o týdeò neskôr, t.j. 26. 2. 2009,
- oboznámila sa s informáciou o III. zmene rozpoètu mesta na rok 2008,
- prerokovala harmonogram organizaèno-technického zabezpeèenia pre vo¾by prezidenta SR,
ktoré sa uskutoènia pravdepodobne v doch kolách. Volebné miestnosti budú zriadené v Základnej kole Brezová pod Bradlom na Dolných lúkach,
- oboznámila sa s informáciou o pripravovaných podujatiach k výroèiu smrti MR a výroèia udelenia mestských práv. Primátorka mesta
informovala o pripravovanej publikácii o Brezovej pod názvom Dejiny Brezovej pod Bradlom
pred rokom 1848, na ktorej pracuje p. Matú
Valihora. V knihe budú údaje získané z rôznych
archívov, ktoré ete neboli nikde publikované.
Èlenovia MsR navrhli a podporili aj vydanie obrazovej publikácie Brezovej, ktorá by zaujala
vetky vekové kategórie. Navrhli, aby bola vytvorená pracovná skupina, ktorá urèí námet a
bude spolupracova pri zostavovaní obrazovej
publikácie,
- oboznámila sa s informáciou o výsledku kon-

troly Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý vykonal v mesiaci december 2008 a január 2009
kontrolu pouitého postupu obstarávania vyhlásenej obchodnej verejnej súae na predmet
zákazky Dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva pre zásobovanie obyvate¾stva teplom a teplou úitkovou vodou. Vykonanou kontrolou bolo skontatované, e Mesto Brezová
pod Bradlom pri výbere formy zadania zákazky
pouilo správny postup, keï 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, znenie záznamu z vykonanej kontroly
bolo taktie zverejnené,
- oboznámila sa s informáciou o preloení termínu uskutoènenia Ceny primátorky mesta za
rok 2008 na zaèiatok marca 2009, pretoe plánovaný termín 12. 2. 2009 nie je reálny. Nominantov na ocenenie schva¾uje MsZ a to sa uskutoèní a 26. 2. 2009,
- oboznámila sa s informáciou o novom zákone
è. 448/2008 o sociálnych slubách a o zmene a
doplnení zák. è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom
podnikaní v znení neskorích predpisov. Zákon
upravuje opatrovate¾skú slubu, umiestòovanie
obèanov do domova sociálnych sluieb, tie

s povinnosami mesta vyplývajúcimi zo zákona
è. 305/2005 a jej novelou z roku 2008 o
sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

- v zmysle § 6 zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov VZN
è. 1/2009 o vyhradení plôch na umiestòovanie
volebných plagátov poèas volebnej kampane,
- nominantov na ocenenie Cena primátora mesta za rok 2008,
- zmenu Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom,
- odpredaj obchodného podielu Mesta Brezová
pod Bradlom v spoloènosti Bytový podnik Brezová, s. r. o., Brezová pod Bradlom dvom zvyným spoloèníkom Bytového podniku Brezová,
s. r. o., Brezová pod Bradlom, resp. tretej osobe,
- poskytnutie èiastoènej dotácie 1 660  (50
000 Sk) z rozpoètu mesta na zaèiatok portovej
sezóny 2009 na èinnos Hádzanárskeho klubu
Bradlan Brezová pod Bradlom a 1 660  Futbalového klubu VS BRADLAN Brezová pod
Bradlom.

MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu o plnení uznesení iesteho riadneho MsZ zo dòa 11. 12. 2008 s pripomienkou
k uzneseniu è. 166/2008,
- informáciu o èinnosti mestskej rady za obdobie od 11.12.2008 do 26.2.2009 bez pripomienok,
- správu o èinnosti hlavného kontrolóra mesta
za rok 2008,
- správu o uplatòovaní zák. è. 211/2000 Z. z.
v podmienkach mesta za r. 2008,
- informáciu o III. zmene rozpoètu mesta na rok
2008.
MsZ poverilo:
- primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú rokova s Ev. cirkvou a.v. Brezová pod Bradlom o
kúpe nehnute¾nosti ND tefánikovho v k.ú. Brezová pod Bradlom.

Z rokovania mestskej rady dòa 19. 2. 2009:
- zaoberala sa prípravou programu a materiálov
na MsZ 26. 2. 2009, zaujala k jednotlivým bodom stanoviská a odporúèa MsZ materiály prerokova,
- oboznámila sa so iadosou Hematologického
odd. NsP Myjava o poskytnutie finanènej dotácie 150 eur pre darcov krvi z Brezovej pod
Bradlom na rok 2009,
- oboznámila sa s listom primátora mesta Myjava, v ktorom ïakuje námu mestu za finanèný
príspevok na realizáciu folklórnych slávností na
Myjave v roku 2008 a v ktorom zároveò iada o
poskytnutie príspevku pod¾a moností i v roku
2009,
- zaoberala sa poiadavkou nieko¾kých obèanov, èi by sa zastávka SAD na Staniènej ulici
v smere na Jablonicu nemohla presunú bliie
do mesta, keï osobný vlak nepremáva. Zastávka by mohla by umiestnená napr. pri SO MR,
resp. pri benzínovej stanici,
- zaoberala sa návrhom Ing. ¼uboa Valáka poskytnú èiastoènú dotáciu z rozpoètu mesta na
èinnos dvoch najaktívnejích portových klubov - hádzanej a futbalistov, na zaèiatok portovej sezóny 2009.

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
Z rokovania mestského zastupite¾stva
Mestské zastupite¾stvo sa na prvom riadnom
zasadnutí MsZ dòa 26. 2. 2009 zaoberalo:
MsZ schválilo:
- návrh programu rokovania MsZ Brezová pod
Bradlom,
- zloenie návrhovej komisie, urèenie zapisovate¾ky a overovate¾ov zápisnice,
- cenovú mapu mesta Brezová pod Bradlom
s pripomienkami MsR zahrnú do zóny II. aj
oblas vodnej nádre Brezová, lokalitu nad Horným radom a Pieanskou ul., priemyselný park
v lokalite Tehlárová,
- prevody nehnute¾ností,
- investièné akcie mesta v roku 2009, ktoré budú
zapracované do výdavkovej èasti rozpoètu na
rok 2009 po schválení závereèného úètu mesta
za rok 2008,
- Dodatok è. 2 k PHSR,

ÈRIEPKY Z HISTÓRIE

2009 - tristo rokov od povýenia Brezovej na mesteèko (oppidum)
Myslím, e sa zhodneme na tom, e nae mesto
má slávnu minulos. Ako prvé nás z nej najskôr
napadnú udalosti roku 1848, boj za národnú slobodu èi osobnosti ako Samuel Jurkoviè, tefan

Osuský, Ján Papánek, Ján Repta...
Naa minulos nie je len 20. èi 19. storoèie.
Dnes budem písa o starích dejinách Brezovej.
A vybral som si z nich povýenie dediny Brezo-

vej na oppidum, teda udalos, ktorej trojsté výroèie pripadne práve na tento rok a o ktorej sa
toho ve¾a nevie. Dokonca ani v odbornej lite(Pokraèovanie na 4. str.)
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ÈRIEPKY Z HISTÓRIE

2009 - tristo rokov od povýenia Brezovej na mesteèko (oppidum)
(Dokonèenie z 3. str.)
ratúre, s odvolaním sa na to, e bliie okolnosti
nie sú známe pre nedostatok písomných prameòov. Toto vak dnes u neplatí.
Pri pátraní po minulosti Brezovej som v tátnom archíve Bratislava, poboèka Skalica naiel
k¾úèový dokument objasòujúci okolnosti povýenia Brezovej na oppidum. Ide o notársky overený odpis privilégia vydaného cisárom Jozefom I. 10. mája 1709, ktorým v Brezovej povolil
kona výroèné trhy - jarmoky.
Latinským termínom oppidum sa oznaèovalo mesto s èiastoènými mestskými právami, ktorých podstatou bolo právo usporadúva pravidelné trhy. Vïaka onomu privilégiu cisára Jozefa I. Brezová dosiahla postavenie oppida, alebo
ak chcete slovenským termínom - mesteèka. Tento termín pouili i nai predkovia na známej peèati Brezovej. Je na nej kruhopis: Peèet poctivého mesteèka Brezovej a dátum I709.
Èo povýenie na oppidum Brezovej prinieslo? Od 16. storoèia poèet obyvate¾ov Brezovej
neustále rástol. Hornatý terén vak obmedzoval
rozlohu polí, a preto sa museli ¾udia ivi i inak,
a to najmä remeslom. A práve povýenie na oppidum posilnilo remeselnícko-ro¾nícky charakter Brezovej. Je to vidno i z toho, e prakticky
ihneï po tomto povýení zaèali v Brezovej vznika cechy remeselníkov.
Najstarím z nich bol evcovský cech, zaloený v roku 1709, do ktorého spoèiatku patrili i
brezovskí garbiari.
Druhým najstarím cechom v Brezovej bol
cech mäsiarsky. Vznikol v roku 1718.
Brezovskí garbiari si po oddelení od evcov
vytvorili vlastný garbiarsky cech. Pôvodné artikuly (cechové pravidlá) garbiarskeho cechu sa
nezachovali. Nevedno preto presne, kedy sa to
stalo. Dochovali sa len artikuly z roku 1833.
Cech rýchlo rástol a Brezová sa v 1. polovici 19.
st. stala jedným z najdôleitejích centier výro-

by koe na Slovensku.
Na záver mono poveda, e obdobie, kedy
Ïalím brezovským cechom bol súkennícky bola Brezová oppidom, bolo obdobím jej rozvocech. Pod¾a historika Antona piesza vznikol ja a rastu, èo dokladám nasledujúcimi èíslami:
v roku 1725.
Koncom 18. storoèia patrila Brezová s 5291 obyNie je známe, kedy vznikol brezovský èi- vate¾mi medzi tých 14 miest Slovenska, ktoré
mársky cech, prvý záznam o òom je a z roku mali viac ako 5000 obyvate¾ov, a teda bola väè1838.
Okrem remeselníkov zdruených v cechoch boli v Brezovej ete
mnohí ïalí remeselníci. Dobrý
preh¾ad o nich poskytuje súpis
obyvate¾ov Nitrianskej stolice z
roku 1753. V Brezovej bolo vtedy
209 remeselníkov (bez mlynárov,
tí sa uvádzali osobitne a bolo ich
32). Okrem hore uvedených remesiel to bolo 70 tkáèov, 13 krajèírov,
12 kováèov, 4 hrnèiari, 4 kolári, 3
kouníci, 2 debnári, 2 halenári,
gombièkár a sládek. Do roku 1789
stúpol poèet brezovských remeselníkov na 279 majstrov, 103 tovariov a 54 uèòov, pribudli lyièkár a smoliar.
Súpis z roku 1753 umoòuje aj
porovnanie poètu brezovských
remeselníkov s ostatnými sídlami
Nitrianskej stolice - jednej z najrozvinutejích stolíc. V rámci celej Brezová na mape tzv. II. vojenského mapovania z roku
stolice bola Brezová na 4. mieste. 1838.
Viac remeselníkov mali vtedy iba Zdroj: Hadtörténeti Intézet és Muzeum, Térképtár,
Nemecké Pravno (261), Prievidza Budapest
(251) a Nitra (222). V sídlach, ktoré susedili s Brezovou, bol poèet remeselníkov ia ako napríklad Banská Bystrica alebo sídla
nasledovný: v Myjave 146 remeselníkov, v Se- stolíc Nitra èi Trenèín. Rast pokraèoval i v prvej
nici 123 a vo Vrbovom 100 remeselníkov. Poèet polovici 19. storoèia, v roku 1837 mala Brezová
remeselníkov v Brezovej rástol aj v 1. polovici 6235 obyvate¾ov. Tento rast sa vak v polovici
19. storoèia.
19. storoèia zastavil a nasledoval postupný poV polovici 19. storoèia bola kategória oppíd kles poètu obyvate¾ov, ktorý trval a do vzniku
zruená a Brezová bola a do roku 1966 znovu I. Èeskoslovenskej republiky.
obcou.
Matú Valihora

NÁZORY / KOMENTÁRE
Dokedy budeme ma problémy
Bývam na Ulici J. M. Hurbana, na ktorú bola
preloená cesta II/499. Tento stav spôsobuje

mne i susedom bývajúcim na naej ulici nemalé

problémy. Praskajú nám steny domov a cez zimu
nám zneèisuje budovy i brány sneh a posypový materiál odletujúci od prechádzajúcich aut.
Chcem sa spýta, kedy bude zrealizované
preloenie cesty II/499 pod¾a návrhu, ktorý bol
predstavený v Novinkách i na verejnom zhromadení obèanov v Národnom dome tefánikovom v marci 2008.
Mária Janiová, ul. J. M. Hurbana
V súèasnej dobe máme vypracovanú projektovú dokumentáciu a prebieha pripomienkové
konanie k tejto projektovej dokumentácii. ia¾,
presný termín realizácie nemôeme uvies, nako¾ko tento sa odvíja od mnohých faktorov.
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

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. 034/624 21 36
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Naèo zamyka ?
Na Brezovej bývali dva druhy dvorov. Spoloèné otvorené, kde bývalo viac rodín dvoranvóf, kadá rodina vo svojom dome so spoloèným dvorom, s vo¾ným prístupom
z ulice. Druhým typom boli dvory
zatvorené  s jedným, dvoma bytmi, ale tam ila len jedna rodina, aj
keï èasto viacgeneraèná. Od ulice
boli izolované ve¾kými akými
bránami. Dvory boli priechodné,
aby cez ne mohol prejs voz, èie aj
na druhom konci bola brána, ale u
len jednoduchá.
Brány boli súèasou domov, boli
prestreené, podbránie vyuívali na
usuenie bielizne, uskladnili tam
po¾nohospodárske náradie  bráni,
gulák na valcovanie pôdy... Neskôr
poslúilo ako gará pre auto. Vychádzalo sa odtia¾ drevenými schodmi na poval.
Brány bývali bohato zdobené vyrezávanými a
sústruenými ornamentami. Gazdovia si ich pri-

viezli z Viedne alebo z Budapeti. Boli tvorené
dvomi ve¾kými akými krídlami, malé diea si
ani samo neotvorilo. Na otváracej èasti bol z vnútornej strany elezný hák, ktorým sa upínala,
aby ju vietor nezatvoril.

A ako sa ilo v týchto dvoroch? Ráno sa brána v nejednom dome otvorila a zapla na hák,
veèer sa zatvorila. Niekde aj zamykali obrov-

ským k¾úèom, ktorý ale nevyahovali, celú noc
bol v zámku  ak naèo, ak kadý vidí, e je
zavreté, staèí, abi stlaèél kluèku. Ket sce ist dale,
zaklope na okno. Aj sa tak hovorilo - nie zamknú, ale otoèit klúèom.
Podbránie bol dobrý priestor aj pre cudzích
¾udí. Mohli si odloi cestou do mesta to, èo
práve nepotrebovali  domáci tam potom nachádzali najrozliènejie veci  dádniky, svetre, vrecia s obilím, cementom, koe, taky... Nestarali
sa, èo tam je, do si tam èo dál, aj si zebere, ak
neni zanknuté. Nikdy sa niè nestratilo, nikdy sa
niè neh¾adalo.
Ale raz predsa.
Pod bránu ból bicigel. No ak nit, ak niédo
si ho zebere. Ale bicigel tam ból furt! No dosik
zaból, de si ho nechál. No èo fèilek! Mosíme zaèat striéhnút, do sa voziévál a fèil chodí pei. A
veru ustriehli. Ná èo ti takto pei, de má bicigel? Jój, zle som ja preiél, ból som na jedném
pive, nechál som bicigel pret enkom, a ket som
viiél ven, u tam neból.  No moselo bit tích píf
vac, ket si ti zaból, e si ho odbiéhél u nás pod
bránu. Poj si ho zjat.
Jela Juríèková

CIRKEVNÉ OZNAMY
15. 3. (3. nede¾a pôstna  Oculi) o 10.00 hod.
hl. Sl. Boie v zborovej sieni, 13.30 hod. seniorálny konvent v Prietri
17. 3. (utorok) o 17.00 hod. pôstna veèiereò
v zborovej sieni
19. 3. (tvrtok) o 17.00 hod. pôstna veèiereò
v zborovej sieni
22. 3. (4. nede¾a pôstna  Laetare) o 10.00
hod. mládenícke Sluby Boie v zborovej sieni, 14.00 hod. neporné Bohosluby v zborovej

sieni, 16.00 hod. stretnutie kresanských rodín
na fare
23. 3. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie mamièiek s demi na fare
24. 3. (utorok) o 17.00 hod. pôstna veèiereò
v zborovej sieni
26. 3. (tvrtok) o 17.00 hod. pôstna veèiereò
v zborovej sieni
29. 3. (5. nede¾a pôstna- Smrtná, Iudica) o
10.00 hod. paiové Sluby Boie v kostole

AKTUÁLNE

Faiangové posedenie
Faiangy  je obdobie od Troch krá¾ov do
Popolcovej stredy. V ich závere, najmä posledné
dni, bolo vetko dovolené. ¼udia sa poobliekali do rôznych masiek
a pod ich rúkom stvárali velijaké huncútstva.
Chodili od domu k domu
a nejednému gazdovi aj
nieèo vyparatili. Poèas
faiangov bolo nadostaè
vakovakého jedla a pijatiky, pretoe kto sa
cez faiangy dosýta nenajedol a nenapil, hovorilo sa, e bude po celý
rok hladný. V mnohých
kútoch Slovenska sa tradícia faiangov udruje. Keïe na Brezovej nemáme zauívanú iadnu takúto tradíciu, toto obdobie si pripomenuli èlenovia v klube dôchod-

cov 23. 2. 2009 faiangovým posedením, veselými pesnièkami, básnièkami a vtipmi. Pre
vetkých bola
pripravená bohatá tombola.
Úprimné poïakovanie
patrí tedrým
sponzorom.
Okrem èlenov
KD sa tohto
milého stretnutia zúèastnili
primátorka
mesta JUDr.
Anna Danková, prednosta
úradu Bc. Marian Gavlas a vedúca odd. soc., kolstva a kultúry Bc. Eva Uiaková.
Eva Uiaková OSK

30. 3.  3. 4. (pondelok  piatok) o 17.00
hod. modlitebný týdeò v zborovej sieni
3. 4. (piatok) o 17.00 hod. zakonèenie pôstneho modlitebného týdòa s prislúením velebnej sviatosti Veèere Pánovej
5. 4. (6.nede¾a pôstna  Kvetná, Palmarum)
o 10.00 hod. paiové Sl. Boie, po skonèení bude
prislúená velebná sviatos Veèere Pánovej, 15.00
hod. stretnutie seniorov a starích na fare s prislúením velebnej sviatosti Veèere Pánovej
9. 4. (Zelený tvrtok, Dies viridium) o
17.00 hod. veèerné Bohosluby v kostole s
prislúením velebnej sviatosti Veèere Pánovej
10. 4. (Ve¾ký piatok, Parasceve) o 10.00
hod. ve¾kopiatoèné paiové Sluby Boie s
prislúením velebnej sviatosti Veèere Pánovej,
17.00 hod. veèerné Bohosluby v kostole s
prislúením velebnej sviatosti Veèere Pánovej
12. 4. (1. slávnos ve¾konoèná, Pascha,
Vzkriesenie Pánovo, Resurrectio Domini)
o 10.00 hod. slávnostné Sluby Boie,
14.00 hod. neporné Bohosluby v zborovej
sieni
13. 4. (2. slávnos ve¾konoèná) o 10.00
hod. slávnostné Sluby Boie, po skonèení
bude prislúená velebná sviatos Veèere Pánovej
Kadú nede¾u o 10.00 hod. detská besiedka v budove ev. koly.
Kadý piatok o 17.30 hod. stretnutie evanjelickej mládee.
Kadú nede¾u o 18.00 hod. stretnutie muského spevokolu.
Kadý druhú sobotu stretnutie dorastu.
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Faiangy, Turice, Ve¾ká noc ide...
Druhým zameraním náho kolského
vzdelávacieho programu  Za návrat k ¾udovým a regionálnym
tradíciám a zvykom  je
utvára povedomie o
prostredí, v ktorom vyrastali nai predkovia, oboznamovanie sa
s ich prácou, zvykmi a
typickými jedlami.
Èas faiangov sme si
pripomenuli tvorivou
dielòou, ktorá sa uskutoènila 11. februára a v ktorej si deti spolu s rodièmi vytvárali
karnevalové kraboky z rôznych materiálov. Hravou záitkovou
formou si posilòovali svoje sebavedomie,
prejavovali spolu s rodièmi kladné emó-

cie, upevòovali si vzájomné vzahy, a tak
odbúravali stresové stavy.

V takomto tvorivom spoloèenstve
bolo dostatok priestoru, aby sa kreatívni

rodièia realizovali a aby sa vytvárali
zdravé vzahy: rodina-kola, diea-rodiè, diea-pedagóg. Kvalita zdravého
prostredia je priamym vzorcom sociálneho prostredia, ktoré deti r ady napodobòujú.
Faiangy sme ukonèili karnevalom,
keï sa trieda zmenila na rozprávkovú ríu,
kde je moné vetko. Cestu k sebe si nali
králi i piráti, princezné i draci, zvieratká
z lesa, chrobáèiky i predátori a v spoloènom rytme sa dosýta vyantili. Priebene
si deti doplnili energiu voòavými pampúkami, ktoré pripravili tety kuchárky
v rámci typických faiangových jedál.
Opä je za nami jedna vydarená akcia a
my sa u teraz teíme na rozlúèku so zimou vynáaním Moreny a vítaním jari 
Leteèkom.
Albeta Valková,
I. materská kola, Budovate¾ská ulica

Hasièi rokovali
Dòa 7. 2. 2009 sa v zasadaèke mestského úradu uskutoènila výroèná èlenská schôdza Dobrovo¾ného hasièského zboru Brezová pod Bradlom.
Schôdzu otvoril velite¾ zboru, ktorý v úvode
privítal poslanca MsZ a zároveò aj predsedu
komisie pre ochranu verejného poriadku Bc. Petra Majerèíka, p. Ivana Papánka, najstarieho èlena a dlhoroèného velite¾a zboru, ako i vetkých
èlenov.
Po schválení rokovacieho programu a návrhovej komisie, ktorej predsedom bol p. Tomá Povaanec, predsedníèka zboru p. Albeta Minárèiná predniesla správu o èinnosti DHZ za rok
2008. Èinnos zboru bola rôznorodá. Hasièi organizovali halový hasièský futbal, súa o Pohár mesta Brezová pod Bradlom, vykonávali viaceré protipoiarne asistenèné sluby pri kultúr-

nych a portových podujatiach, dovoz pitnej
vody, umývanie miestnych komunikácií, èerpanie vody a iné. V letných mesiacoch sa zúèastnili na 16 súaiach hasièských drustiev, druobného stretnutia miest a obcí Brezová  Bøezová.
No hlavnou èinnosou je zásah pri poiari alebo
iných mimoriadnych udalostiach. V roku 2008
bolo zaznamenaných 33 výjazdov, z toho 8
k poiarom, 8 technických výjazdov, 11 výjazdov k ivelným pohromám a 6 výjazdov k dopravným nehodám. Hasièi venovali pozornos
preventívno-výchovnej èinnosti a preventívnym
protipoiarnym kontrolám. Pre iakov základnej koly a deti v M uskutoènili ukáky hasièskej techniky na hasièskej stanici.
S hospodárením oboznámil èlen revíznej komisie p. Karol Slezárik. O pláne hlavných úloh

Poèasie prialo zabíjaèke
Tento rok sa tradièná brezovská zabíjaèka
konala za krásneho, priam gýèového poèasia.
V sobotu 21. februára 2009 u od rána svietilo slnko, snehu bolo akurát a netopil sa, vietor
nefúkal, a tak mohol bez problémov zaèa svoju
robotu u zaslúilý mäsiar Braòo Kovaèech.
Jeho pravá ruka  Peo Kuba a asistenti  pracovníci technických sluieb Igor Èierny, Juraj
Repta a Milan Zima behali s vedrami horúcej
vody, obárali, otáèali v koryte prasa, zbavili ho
tetín, potom ho riadne opálili a vytiahli na trojnoku. Okolostojaci ¾udia a najmä deti toto vetko sledovali a tí starí obdivovali skúsené a isté
pohyby mäsiarskych rúk. Poèas spracovávania
prasiatka sa u predávali a konzumovali zabíjaèkové výrobky a výborné kapusnáky , ktoré
zabezpeèili vopred zamestnanci retaurácie
u sváka Ragana v spolupráci s mäsiarom. Pri
aparatúre bol Ján Danko, ktorý na dotvorenie

celkovej atmosféry u od rána púal reprodukovanú brezovskú muziku. Tento rok mesto za-

bezpeèilo program ako stvorený k tradiènému
podujatiu v podaní ochotníkov z Dolnej Krupej.
Odozva na zabíjaèku aj program bola kladná.
V.M.

na rok 2009 informoval èlen výboru p. Jaroslav
Stanèík. V diskusii sa èlenovia zboru zamý¾ali,
akým spôsobom zvýi úroveò výcviku, aby sa
zlepili výsledky na súaiach. Je potrebné organizaène zabezpeèi súa hasièských drustiev
na stretnutí druobných Bøezových, ktoré sa
uskutoèní 25. 7. 2009 v naom meste a 9. roèník
súae o Pohár mesta Brezová pod Bradlom
29. augusta. 2009. V príhovore Bc. Peter Majerèík poïakoval vetkým za prácu, ktorú vykonávajú pre mesto a obèanov. Velite¾ zboru na
záver poïakoval vetkým èlenom za aktivitu
poèas výcvikového roku a pozval prítomných
na malé obèerstvenie.
Duan Michalièka,
velite¾ MHZ

Úspech SO
v nemeckom jazyku
tudent naej koly Adam Filo zo 4. A víaz okresnej súae sa zúèastnil krajského
kola Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa
konalo dòa 12.02.2009 na Gymnáziu V. B. Nedoerského v Prievidzi. Súail vo svojej kategórii ete s ïalími siedmimi víazmi okresných kôl. Vybojoval vynikajúce druhé
miesto, keï ho len pár bodov delilo od prvého. Ako prvý náhradník sa pripravuje aj na
celoslovenskú olympiádu do Bratislavy. O odbornú prípravu a sprevádzanie iaka sa postarala Mgr. M. Stanèíková, ktorá by aj touto
cestou chcela poïakova vedeniu koly za
preukázanú pomoc a snaivému tudentovi
popria hodne zdravia, astia a ve¾a úspechov v nemeckom jazyku.
Mgr. Marta Stanèíková
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Marcové aktivity v ZUke
Mesiac marec je tradiène mesiacom viacerých
významných dní. Je to èas, kedy nezabúdame
na sviatok ien - 8. marca a Deò uèite¾ov 28. marca, deò narodenia uèite¾a národov Jána
Ámosa Komenského. Slovné spojenie marec,
mesiac knihy je nám tie známe u od detstva.
V ZU sme i tento rok sme pripravili akcie pre
verejnos. iaci niích roèníkov hudobného
odboru odovzdali poïakovanie svojim mamièkám, starkým a tetám na koncerte VYZNANIE
11. marca o 16.30 hod. v spoloèenskej sále vyzdobene j výtvarnými prácami bývalého iaka

výtvarného odboru Tomáa Krèa. Tomá je momentálne iakom 2. roèníka SUV Jozefa Vydru
v Bratislave. Výstava s názvom MOZAIKA
vznikla zo kolských i domácich prác autora a
prezentuje jeho úspené výtvarné smerovanie.
So svojimi prácami v minulom roku úspene reprezentoval ná okres na celoslovenskej výtvarnej súai profesionálnych a amatérskych výtvarníkov Výtvarné spektrum. Výstavu Mozaika, ktorá bola otvorená slávnostnou vernisáou
9. marca o 16.30 hod., môe verejnos navtívi
do 27.3. v pracovných dòoch do 18. 00 hod.

Za umením
Cesty za umením pre diváka èi poslucháèa
z náho mesta bývajú niekedy nároèné na èas i
finanèné náklady. Máme vak to astie, e
v Senici je Záhorská galéria, ktorá poriada ve¾mi
zaujímavé a aktuálne výstavy umoòujúce stretnú sa s kvalitným umeleckým dielom alebo aj
s umelcami priamo. Posledná výstava, ktorá prezentovala prierez dielom Martina Benku, mala
zapoièané diela z viacerých slovenských galérií i súkromných zbierok. Divák sa tak mal monos stretnú s ojedinelými originálmi známymi

Urèite si ju radi pozrú i bývalí Tomáovi uèitelia na spoloèenskom stretnutí poriadanom naím zriaïovate¾om Mestom Brezová pre vetky koly a kolské zariadenia v piatok 27. marca. Zaujímavé hudobné èísla pripravujú hlavne
iaci vyích roèníkov koly.
Vetky tieto milé podujatia privítala èisto vyma¾ovaná a upravená spoloèenská sála koly. Pevne dúfam, e aj to prispeje k tomu, aby sa vetci,
poslucháèi, diváci i vystupujúci, cítili dobre, bezprostredne a uvo¾nene. Veï umenie je na to, aby
sme si ivot spríjemnili a obohatili.
JK

MOZAIKA
i menej známymi. Uvedomili si to i tí iaci VO
ZU, ktorí si 6. februára vypoèuli zaujímavé historky aj zo ivota majstra Benku priamo od riadite¾a galérie PhDr. tefana Zajíèka. Na porovnanie a konfrontáciu stretnutia s umením sme
navtívili aj výstavu súèasne tvoriaceho umelca
tefana Ortha, uèite¾a VO v ZU Senica. iaci
mali monos sa s autorom porozpráva a získa tak ïalí poh¾ad na aktívnu umeleckú
èinnos.
JK

Tomá Krè a vedenie ZU Brezová pod
Bradlom srdeène pozýva vetkých priate¾ov,
známych, milovníkov umenia na prvú samostatnú výstavu MOZAIKA, ktorá je intalovaná
v spol. sále ZU od 9. 3. 2009 do 27. 3. 2009 a
sprístupnená v pracovných dòoch do 18, 00 h.
(Doobeda treba zvoni pri vstupe do budovy.)
Autor je nádejný výtvarník, tudent 2. roèníka SUV v Bratislave, bývalý iak ZU a Z
Brezová pod Bradlom. Teíme sa na mnostvo
zvedavých návtevníkov.

li. Museli zvládnu súané otázky s rôznymi témami týkajúcimi sa zimy od pani uèite¾ky Koníkovej, s taneènicami z taneèného odboru si vyskúa pohyby vloèiek a názorne
predvies plynutie melódií, ktoré vylúdili
na klavíri iaèky z hudobného odboru Michalka Dutková a Adka Hazuchová s pani uèi-

te¾kou Adamcovou. A tak nakoniec, aj keï
oèakávaný sneh nebol a nemohli sme si zasúai v stavaní snehuliaka, zasúaili sme si
ináè, poteili sa veselými a podnetnými výkresmi a mlieènou lízankou v tvare snehovej
gule.
JK

CHumelica v ZUKE
CHumelí sa, kedy chceme!
Aj keï 3. februára iadna chumelica vonku nebola, v ZUke sa v spoloèenskej sále chumelilo aspoò na výkresoch výstavy s názvom
CHumelica v ZUke. Vetci prítomní zukári
a deti zo kolského klubu Z sa v pripravenom programe dostatoène ,,vychumeli-

Hurá ! Je tu karneval...
V rámci plnenia úloh v oblasti oboznamovania s ¾udovými tradíciami sme posledný
februárový týdeò venovali blíiacemu sa koncu faiangov a príprave karnevalu.

Deti spolu s pani uèite¾kami chystali masky
- strihali, ma¾ovali, lepili, vyzdobovali triedy,
aby sa v popolcovú stredu 25. 2. mohol v kôlke uskutoèni ve¾ký faiangový ples. Medzi

deti zavítal na kolieskových korèuliach i ao
Edo /pani uèite¾ka Filipová/.
Svojimi aovskými kúskami pobavil a rozveselil smutnú princeznú, lienky, motý¾ov, slnieèka, èarodejnicu i rytiera,
proste vetky masky, za ktoré sa v ten deò deti premenili.
Vetci sa zabávali na rezkých
melódiách detských piesní.
Poèas tanca si pochutili na
ovocných vitamínových dobrotách, ktoré im nachystali
tety kuchárky. No a samozrejme nechýbali ani tradièné iky s demom a ovocný èaj.
Pieseò Keï si astný..., ktorou sa karnevalové masky so
aom Edom rozlúèili, presne
vystihla náladu, aká poèas celého dopoludnia v kôlke vládla. koda len, e túto atmosféru nezachytilo oko kamery. Veï sme spolu preili opä jeden senzaèný deò.
Helena Konkuová,
M III. Sídl. D. Jurkovièa

Z èinnosti Spoloènosti
Milana Rastislava
tefánika
Na miestnom klubovom stretnutí SMR,
konanom vo februári v Národnom dome
tefánikovom, privítali prítomní èlenov
poetického krúku zo základnej koly. iaci, vedení Mgr. Annou Hrubou, sa predstavili pôsobivým audiovizuálnym programom, ktorý bol venovaný básnikovi Milanovi Rufusovi aj ïalím naim literátom.
Ich prednes potom, vlastnou skúsenosou zo stretnutí s nedávno zosnulým poetom, doplnil Mgr. Peter Uhlík.
V druhej èasti posedenia, inpirovaný
nedávnym 160. výroèím narodenia P. O.
Hviezdoslava, zhodnotil jeho ivot a dielo
Mgr. Jaroslav Miklá. Ukákami z básnikovej tvorby, prednesenými spamäti, ve¾mi oslovil prítomných poslucháèov.
Ïalie stretnutie èlenov klubu bude vo
tvrtok 19. marca.
-C-
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Zo ivota Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom
10. 2. sa uskutoènilo stretnutie èleniek výboru.
11.  12. 2. prebehla zbierka textilného materiálu pre Diakoniu Broumov na charitatívne úèely, ktorej sa zúèastnilo 72 obèanov
19. 2. v spolupráci s referentkou sociálneho
oddelenia sme zabezpeèili odvoz zozbieraného
textilného materiálu pre Diakoniu.
23. 2. sa uskutoènilo faiangové posedenie.
Vzh¾adom na neprieznivé poèasie boli obavy,
ko¾ko ¾udí sa ho zúèastní. Sneenie  nesneenie, úèas bola dobrá. Príjemnú atmosféru do-

tvárali pekne prestreté stoly a výzdoba. Na
úvod privítala vedúca klubu O¾ga Allinová primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú, vedúcu
OSK Bc. Evu Uiakovú, prednostu MsÚ Bc.
Mariána Gavlasa a vetkých prítomných dôchodcov. Kultúrny program zabezpeèili speváèky klubu. Po príhovore primátorky mesta a po
prípitku si vetci pochutnali na gulái
a tradièných ikách. Veselá vrava utíchla pri
losovaní bohatej tomboly. Bolo 118 cien. Ïakujeme za ne sponzorom a vetkým, ktorí k cenám
prispeli. Po losovaní tomboly posedenie pokra-

Policajt medzi demi...
Za úèelom rozvíjania kognitívnych kompetencií detí a oboznamovania s novými pracov-

nými profesiami navtívil dòa 18. februára deti
v materskej kole pán Londák - prísluník MsP

Brezová. Oboznámil deti s uniformou prísluníka MsP, ukázal im vestu, ktorú si oblieka
pri zásahu, vysielaèku, zbraò, putá a obuok,
neodmyslite¾ných pomocníkov vetkých policajtov. Vytvoril nieko¾ko fiktívnych situácií, prostredníctvom ktorých deti pouèil o nebezpeèenstve kontaktu s neznámymi osobami, o nebezpeèenstve pri zakázanej manipulácii s niektorými predmetmi, napr. zápalkami, liekmi, hor¾avinami, elektrospotrebièmi a
predviedol zaistenie podozrivého zo spáchania trestnej èinnosti. Deti si vetky pomôcky mohli pochyta do rúk, poprezera,
vyskúa. Na záver ich pán policajt pozval o
dva týdne na návtevu do budovy MsP.
Ondrejkovová Anna,
M Sídl. D. Jurkovièa

èovalo spomienkami na faiangy z èias mladosti. Veselý spev sprevádzal hrou na heligónke pán
tefan Batka. Posedenie pokraèovalo do neskorých hodín. U sa teíme na ïaliu akciu.
Klub dôchodcov ïakuje sponzorom Micro
Step CDM, s. r.o., ANABELA  Ján Repta, Dexia
banka Slovensko, a. s., Domáce potreby  Anna
Dodrvová, MsÚ Brezová pod Bradlom, MOGUL  Ivan Hruka, Rezbár  Anna Holdoová.
Ïakujeme za kadoroèný sponzorský dar od Ing.
¼uboa Valáka. Do tomboly prispeli firma Rucek, firma JKM  Ohrádka a èlenky KD.
AK

Za pani Poliakovou
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.
Dòa 16. 2. 2009 dotåklo ¾achetné srdce pani
Anny Poliakovej, manelky, matky, starej

Poïakovanie
11. 2. 2009 padal drobný dáï so snehom.
Cestu do tverníka, kde som u lekárky vyzdvihla výsledky, som absolvovala autobusom.
Bolo krátko po siedmej ráno. Stála som pred
budovou a rozmý¾ala, èi ís peo zasneenou skratkou, alebo po ceste, kde frèia autá a
spàka spod ich kolies obèas pristane na chodcoch. Ïalia alternatíva  èaka hodinu a pol
na spoj  ma príli nelákala. Vtom kráèa k parkovisku sympatický mladík a hneï za eleznièným priecestím odomyká stariu kodovku. U sedel za volantom, otvoril mi zadné
dvere a na otázku, èi ide do mesta a zvezie ma,
odpovedal: Jasné. S poïakovaním som vystúpila kúsok od domu. Siahla som do bundy pre mobil, skontrolujem èas. Potom do taky. Niè. Hrklo vo mne. Urèite som ho v ruke
drala pred tým, ne mi poh¾ad padol na toho
mladíka. Mobil je starý, po nieko¾kých
pádoch otlèený, ale neocenite¾ný pomocník.
A ten dôleitý obsah! Zahmlilo sa mi pred
oèami pri predstave, e u ho nikdy neuvidím. Iskierka nádeje  snáï mi vypadol v aute.
Doma z pevnej linky roztraseným prstom a
so srdcom a kdesi v hrdle som vytoèila èíslo. Ten zlatý chlapec to zodvihol, vraj sa
otáèa a ide tam, kde som vystúpila z auta.
Ve¾mi pekne ïakujem, ako sa Vám odvïaèím? Kývol rukou, e to nestojí za reè. Ani

neviem, ako sa voláte.... Usmial sa a bol preè.
Obyèajná, banálna záleitos. Pre niekoho samozrejmos, pre niekoho nie. Pre mòa príjemné pohladenie. Srdce sa vrátilo na svoje miesto
a okolo neho hrejivý pocit.
Touto cestou sa chcem teda ete raz a verejne poïakova vodièovi kodovky horèicovej
farby. Jeho meno nepoznám, PZ auta áno 
MY 866 AA. Neviem, èi sa poïakovanie k adresátovi dostane, ale chcem, aby ste to vedeli
aj vy.
Mgr. Zlatica Mikulková

Za sestrou Anièkou
V mene mojej rodiny ïakujem vetkým, ktorí prili v mrazivú sobotu 14. februára rozlúèi
sa so zosnulou Annou
Húskovou, ktorá nás
opustila v 89 roku svojho ivota. Zvlá ïakujem p. farárovi J. Lichancovi a kantorovi M. Papánkovi za dôstojný kresanský pohreb, ako aj
pohrebnej firme Eckert za
ústretovú slubu. Ïakujem MUDr. P. Tibenskému za jeho starostlivos.

mamy, priate¾ky a dobrej eny. Bola dlhoroènou èlenkou klubu dôchodcov. Pracovitá, obetavá, vdy rozdávala okolo seba dobrú náladu svojím svojským humorom. Nezaobila sa bez nej
iadna brigáda, iadna akcia. Po akej chorobe
navdy tíko odila a nechala tu vetko
a vetkých, ktorých mala rada.
Bude chýba svojim blízkym i nám v klube.
Prosíme, venujte jej tichú spomienku!
Klub dôchodcov Brezová pod Bradlom

Naa drahá zveènelá bola nielen mojou
o generáciu starou sestrou, ale i reálnou matkou, keï o tú biologickú som prila krátko po
mojom narodení.
Svoju vïaènos Anièkinej obetavosti a starostlivosti chcem vyjadri aj nasledujúcim veríkom:
Celý ivot sestre obetovala,
ktorá matku stratila,
v akostiach pri nej stála,
v dobrom sa s òou teila.
Celý èas pokým ila,
v Boiu pomoc verila.
O¾ga Kovaèièová - Húsková
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Stretnutie s Keleovcami
5. 3. 2009 Mestská kninica Brezová pod
Bradlom zorganizovala v popoludòajích hodinách vo svojich priestoroch besedu s manelmi

Keleovcami. Podujatie moderovala p. Fedorová, ktorá predstavila obidvoch autorov. Tí, ktorí
sa zúèastnili (i napriek upranému popoludniu)
podujatia, odchádzali s príjemnými dojmami.
¼udmila Keleová porozprávala o svojich uèite¾ských záitkoch a skúsenostiach, ktoré opísala
v knihe Úsmevy písané kriedou. Manelia sa

v odpovediach navzájom dopåòali, rozprávali
nám o svojich záitkoch z ciest, ktoré ich motivovali k napísaniu kníh: Cesty snov, Dni
a noci pod Juným kríom
a Rieka padajúca z neba. ¼udmila Keleová predstavila jej novú knihu
Oklbané detstvo. Kniha
má dve èasti. V prvej èasti
autorka (mimochodom
mama známej slovenskej
autorky Táne KeleovejVasilkovej) spomína na
detstvo preité uprostred
východného frontu v dramatických udalostiach
druhej svetovej vojny.
Druhá èas knihy ponúka
èitate¾ovi stretnutia s ¾uïmi, ktorí okolo seba íria
to, èo je v nás najcennejie.... Na záver sme Keleovcom poïakovali za
príjemné stretnutie a popriali astnú cestu
k písaniu ïalích zaujímavých kníh o preitých
záitkoch z ciest. Frantiek Kele daroval kninici 3 knihy: (Rieka padajúca z neba, Na hrane
i Ve¾ké dobrodrustvo) ktoré si iste nájdu svojich èitate¾ov.
AF

Agropenzión Adam***
916 16 Podkylava 188
tel. èíslo: 032/777 2101
Vo dvore areálu agropenziónu máme novinku!!! Kolibu Eva
týlovo zariadená gazdovská Koliba Eva
sa nachádza vo dvore agropenziónu a má
kapacitu 25 miest pri stole a ïalích 10 okolo
otvoreného ohniska, ktoré sa nachádza priamo v kolibe. V letnom období je monos
vyuitia vonkajej terasy.
Na prvý jarný deò, 21. marca, pripravujeme otvorenie prevádzky naej novej Koliby. Vetkých Vás srdeène pozývame! Máte sa na èo tei!
Cez víkendy Vám budeme v Kolibe ponúka nonstop od piatka 15:00 do nedele 15:00
♦ èerstvý gazdovský te¾ací gulá
♦ huspeninu s cibu¾kou
♦ zabíjaèkové peciality
♦ domáci chlieb a iné domáce peciality
♦ èapované víno a pivo,
a to vetko pri príjemnej hudbe

Kolektív Agropenziónu Adam sa teší na
Vašu návštevu.

KTO JE TU
Poslaním eny je nielen darova, ale aj
zachraòova ivot. Aký spôsob záchrany si
vyberie, závisí iba od nej. Darcovstvo krvi
a jeho organizovanie si zvolila pani

Viera Labudová (1948)

A zase tu máme verejnoprospenú èinnos
v podaní eny!
Po preèítaní oznamu o spoloènom darcovstve krvi na vývesnej tabuli alebo oznámení
v mestskom rozhlase mi zarezonovala kontaktná osoba  Viera Labudová. Ko¾ko rokov

to tá ena robí? Opýtala som sa jej a tu je
odpoveï.
V roku 1974 som darovala krv prvýkrát.
Vtedy táto èinnos  organizovanie spoloèných odberov - bola v pôsobnosti zdravotnej
sestry O¾gy Mihálovej. Od uvedeného obdobia a dodnes som sa zúèastòovala pravidelne
odberov, ale pôsobila som a inpirovala som aj
ostatných aktívne sa podie¾a na darcovstve
vzácnej tekutiny. Ale práve pani O¾ge Mihálovej patrí ve¾ká vïaka, e a do nenej revolúcie bola to ona, ktorá zabezpeèovala celú
organizáciu. Po transformovaní spoloènosti
v roku 1990, ako vetko ostatné, aj spoloèné
odbery ostali akosi visie. Nemal to kto robi. V tom istom roku vznikol Odborový zväz
KOVO a ja som sa stala jeho predsedníèkou.
Jednou z èinností zväzu bolo aj darcovstvo
krvi. Nielen jeho organizovanie, ale stala som
sa partnerkou zástupcom vedenia dvanástich firiem v bývalej PSB, u ktorých som dokázala presadi v kolektívnej zmluve to, e
kadý zamestnanec, ktorý získa bronzovú a
diamantovú Jánskeho plaketu, dostane od svojho zamestnávate¾a finanènú odmenu.
Najústretovejie sa k tomuto návrhu postavil, dnes u nebohý, generálny riadite¾ Ing.
Stanislav Cesnek z PFS.
Myslela som si, e odídem do dôchodku
(2004) a skonèím s organizovaním darcovstva.
Opak je pravdou. Prischlo mi to a robím to a

doteraz. Nevie o niekom, kto by to chcel
robi? opýtala sa ma s jej typickým úkrnom. Na moju odpoveï nemusela èaka. Vedeli sme obidve, e na takúto robotu sa dnes
ve¾mi ako h¾adá èlovek.
Viera Labudová je od roku 2007 prvá majite¾ka Kòazovického plakety v naom regióne,
èo znamená 80  slovom - osemdesiat odberov
krvi! Je predsedníèkou miestnej organizácie
Èerveného kría v naom meste, trikrát do roka
organizuje spoloèné odbery krvi, ktorých sa
zúèastòuje pribline 120 ¾udí.
Viera Labudová je trojnásobná drite¾ka
Ceny Anièky Jurkovièovej za najlepí enský herecký výkon v urèitej divadelnej kategórii. Tejto ceny sa jej dostalo za obdobie od
1975 do 1985, kedy bola èlenkou ochotníckeho divadelného súboru v Brezovej pod
Bradlom.
Viera Labudová patrila medzi prvých èlenov folklórnej skupiny v Brezovej, ktorá sa
formovala u v roku 1964. V jej taneènej zloke
bola do roku 1968.
Viera Labudová nestráca èas ani pri sledovaní
televízie  háèkuje, èo ju nauèila nebohá pani
Jurkovièová.
Viera Labudová miluje svojho vnuka.
Viera Labudová je - normálna ena.
Rubriku pripravuje Viera Mikulèíková
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KALENDÁRIUM
HALABRÍN, Ján  lekár (nar. 26. 3. 1899 na
Brezovej  110. výr. nar., zomrel 28. 12. 1981
v Bratislave). Po úspenej maturite sa zapísal
na túdium medicíny v Budapeti, odkia¾ po nieko¾kých mesiacoch prestúpil na Karlovu univerzitu v Prahe. túdium ukonèil v roku 1924
a po absolvovaní príslunej praxe bol v marci
1926 slávnostne promovaný. Profesiu lekára
zaèal vykonáva na psychiatrii ako externý lekár v Koiciach, potom pôsobil na chirurgickom
a pôrodníckom oddelení tátnej nemocnice
v Luèenci. Od roku 1930 a do odchodu na dôchodok pôsobil v Senici. Preiel viacerými funkciami a po riadite¾a vtedajieho senického
Okresného ústavu národného zdravia. Po rozbití republiky sa Ján Halabrín zapojil do domáceho obèianskeho protifaistického odboja. Ako
lekár pomáhal pri oetrovaní ranených partizánov. Roku 1936 sa oenil s Máriou Novomeskou,
sestrou ¾avicového intelektuála Ladislava Novomeského. Obe rodiny preívali obdobie príprav SNP spoloène, èo neuniklo pozornosti vtedajím prísluníkom bezpeènostných tátnych
orgánov. V ivote Jána Halabrína dominovali
vzácne ¾udské a profesionálne vlastnosti, bol to
najmä zmysel pre spravodlivos a silné sociálne
a národné cítenie.
KÚTZKY, Michal  uèite¾, národný budite¾ (nar. 21. 11. 1828 v Skalici, zomrel 18. 3.
1899 na Brezovej  110. výr. úmrtia). tudoval
v Skalici, Komárne, na Evanjelickom lýceu
v Bratislave a teológiu vo Viedni. Popri túdiu
sa v Skalici venoval klavírnej hre. Pôsobil ako
organista v Skalici, tri roky pracoval ako profesor hudby a matematiky v Banskej tiavnici,
potom ako uèite¾ v iari nad Hronom. V rokoch
1857-1863 uèil v Békeskej Èabe, odkia¾ odiiel
na Brezovú, kde zostal a do svojej smrti. Pracoval tu ako rektor koly a organista. Od roku
1863 (35 rokov) vykonával na Brezovej funkciu
cirkevného notára-zapisovate¾a. Spolupracoval
s Jánom Pravoslavom Lekom a tefanom Fajnorom. M. Kútzky bol vynikajúci znalec chrámovej hudby. Na Brezovej zaloil a riadil známy spevokol a hudobný zbor. Bolo to roku 1873.
Spevokol najprv nacvièoval osem rokov
a vystupoval len príleitostne. Jeho oficiálny
a úspený tart sa konal poèas vysviacky nového brezovského evanjelického kostola. Zmiea-

ný zbor mal 40 èlenov, v 80. rokoch i sláèikové
kvarteto. Po jeho smrti vyla partitúra nápevov
k evanjelickému spevníku obsahujúca 234 tvorhlasných harmonizovaných chorálov bez medzihier pre organ a zmieaný zbor. M. Kútzky svojou èinorodou prácou na cirkevnom i národnom
poli prispel k udraniu slovenského ducha v èase
tvrdej maïarizácie.
OSUSKÝ, tefan  medzinárodný právnik, diplomat ( nar. 31. 3. 1889 na Brezovej 
120. výr. nar., zomrel 27. 9. 1973 v Herndon USA) . Vstup . Osuského na diplomatickú scénu bol vskutku impozantný. Ako generálny tajomník èeskoslovenskej delegácie zasadol roku
1919 za rokovacie stoly na mierovej konferencii
v Paríi. V tom èase u bol oficiálnym èeskoslovenským diplomatickým zástupcom pri britskej
vláde. Pre rodiace sa Èeskoslovensko bolo ivotne dôleité stabilizova a zakotvi tát
v rámci rodiacej sa mapy novej Európy v súlade
s postojom víazných mocností. 4. júna 1920
podpisuje okrem Benea zmluvu, ktorá znamenala definitívne uznanie Èeskoslovenskej republiky. Okrem tohto významného aktu pracoval
aj na ïalej dôleitej úrovni. Ilo o prácu
v novovzniknutej medzinárodnej organizácii 
Spoloènosti národov. Stal sa predsedom Kontrolnej komisie. V rokoch 1921-1932 zastupoval dr. tefan Osuský èeskoslovenský tát
v Reparaènej komisii, ktorej úlohou bolo stanovi povojnové reparácie Nemecka a jeho vojnových spojencov. Tie pracoval v Delimitaènej
komisii, ktorá mala stanovi nové európske hranice. V rokoch 19221939 vystúpil za ÈSR na
rôznych medzinárodných konferenciách
v panielsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku,
Holandsku, vo Ve¾kej Británii. Mníchov na jeseò 1938, bezprostredný vývoj na jar 1939 
rozpad republiky, ako aj rastúca hrozba nacizmu a faizmu a vypuknutie vojnového poiaru
bolo logickým dôsledkom versailleskej politiky
ve¾mocí. . Osuský sa v tom èase v Paríi odmietol podrobi nátlaku Berlína, nerezignoval na
post vyslanca a udral úrad v èinnosti. Ba navye, po abdikácii a odchode Benea do zahranièia, rozvinul úspené diplomatické úsilie. Francúzsko sa stalo centrom èeskoslovenského zahranièného protifaistického odboja v Európe.
S premiérom Edoardom Daladierom podpísal

2. októbra 1939 významný dokument - Zmluvu
o obnovení èeskoslovenskej armády vo Francúzsku. Na základe nezhôd s Beneom sa Osuský
v roku 1943 stiahol do úzadia. Prednáal dejiny
diplomacie a medzinárodných vzahov na Oxforde. Do Ameriky sa mohol vráti a na jeseò
1945. Aj tu prednáal na univerzite Colgate
v Hamiltone. Po februári 1948 sa aktívne zapojil do práce v exile. Odvtedy u Èeskoslovensko
nenavtívil, ale jeho vývoj pozorne sledoval
a komentoval. Okrem politickej a pedagogickej
práce sa prezentoval aj ako publicista  politológ. tefan Osuský bol výnimoènou osobnosou v európskej i svetovej politike. Jeho víziou
bola zjednotená Európa, Európa bez vojen, demokratická a slobodná.
POLÁÈKOVÁ-BLAKOVÁ, Anna  detská lekárka ( nar. 29. 3. 1899 na Brezovej 
110. výr. nar., zomrela 31. 12. 1985 v Prahe).
Patrí medzi eny  priekopníèky slovenskej medicíny. Bola prvou slovenskou detskou lekárkou, ktorá absolvovala Lekársku fakultu Karlovej univerzity v Prahe. Po skonèení vysokokolských túdií prila do Bratislavy. Dva roky
pracovala v Patologicko-anatomickom ústave,
kde bola prvou asistentkou a zastupovala riadite¾a ústavu prof. Spilku. Okrem benej praxe
a bakteriologických vyetrení viedla tátnu bakteriologicko-diagnostickú stanicu. Od roku 1926
bola u pracovná dráha MUDr. Poláèkovej-Blakovej orientovaná výluène na detské lekárstvo.
Pracovala na Detskej klinike u prof. Jiøího Brdlíka v Bratislave, okrem toho zastupovala vedúceho lekára v poradni Naim deom, prednáala
základy hygieny na kolách a na Èeskoslovenskom tátnom koedukaènom ústave uèite¾skom
prednáala zdravovedu .Keï v roku 1928 odchádzala pracova do Prahy bola u uznávanou
odborníèkou. Stala sa vedúcou lekárkou
a zástupkyòou primára nemocnice a útulku
Ochrany matiek a detí v Prahe-Krèi. Popri tom
prednáala a skúala anatómiu a hygienu na kole pre zdravotné sestry a pracovala ako kolská
lekárka na dievèenskej záhradníckej kole. Anna
Poláèková bola popri odbornej praxi èinná aj
v mnohých spoloèenských a kultúrnych organizáciách. Bola èlenkou Sokola, iveny, Masarykovej ligy proti TBC i Èeskoslovenského èerveného kría.
Spracovala: A. Fedorová

jektmi, kritickými miestami, problematickými èi konfliktnými osobami. V spolupráci
s poslancami sú prísluníci mestskej polície
nápomocní pri rieení problémov, ktoré trápia
obèanov, monitorujú situáciu, jednotlivcov,
cie¾ové skupiny za úèelom zistenia priestupkovej, prípadne trestnej a inej protispoloèenskej èinnosti, ktorá sa vyskytuje v okrsku.
Zistené informácie slúia na oznámenie nedostatkov prísluným subjektom, ktoré zabez-

peèujú ich odstránenie. Vypracovanie a uplatnenie preventívnych opatrení v praxi, zameraných na jednotlivé druhy protispoloèenskej
èinnosti, napomôe zniova rozsah a závanos kriminality v naom meste. Informáciu,
ktorý prísluník má na starosti práve vau ulicu alebo sídlisko, vám poskytneme na telefónnych èíslach mestskej polície alebo priamo
na stanici mestskej polície.
Za MsP : Bc. Petr Juríèek

MESTSKÁ POLÍCIA

Mestská polícia obèanom
Mesto Brezová pod Bradlom je rozdelené
do piatich okrskov. Práca v okrsku spoèíva
v osobnom kontakte prísluníkov mestskej
polície s obèanmi alebo prostredníctvom domových dôverníkov predovetkým v preventívnom pôsobení v okrsku. Úlohou prísluníkov mestskej polície je dokonalé zoznámenie
sa so svojím okrskom, obèanmi a inými sub-
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Pusinky na turnaji

PORT

Hádzaná
Mladie dorastenky
KP Bratislava - HK Bradlan 28 : 27
(13:11). Zostava a góly Bradlanu: Petríková P. Kováèiková 8, Jozefáková, Kapièáková 2, Kováèiková L., Bellová 3, Drobná 1, Holkovièová

6, Jastrábová 3, Ovoldíková 4.
HK Bradlan - Iuventa Michalovce 20:30
(9:15). Zostava a góly Bradlanu : Petríková 1,

Bekeová - P. Kováèiková 6, Kapièáková 4,
L. Kováèiková 2, Bellová 1, Drobná, Holkovièová 3, Jastrábová 2, Kutlaková 1.
HK Slávia Partizánske - HK Bradlan Brezová pod Bradlom 17:26 (6:11). Zostava a góly
Bradlanu: Petríková 1 - P. Kováèiková 8, Kapièáková 2, Kováèiková L. 3, Bellová 2, Drobná
3, Holkovièová 2, Jastrábová 4, Kutlaková 1.
Tréner Milan Bella, vedúci drustva Ivan Petrík. Komentár trénera: Zápas mal jednoznaèný
priebeh a nae drustvo celý èas viedlo. Do zápasu sme ili s úlohou ubráni najlepiu hráèku
domácich Szabovú, ktorá nám v jeseni dala
13 gólov. To sa nám podarilo a Szabová dala iba
3 góly, z toho 2 zo sedmièky. Nae dievèatá výborne bránili, a tak domácim dovolili v prvom
polèase zaznamena len 6 gólov, na èom mala
okrem obrany zásluhu aj opä dobre chytajúca
Mika Petríková, ktorá naviac zaznamenala gól
zo 7-metrového hodu. Opä sme boli úspení v
stre¾be sedemmetrových hodov, keï dievèatá
premenili vetkých 5. Som rád, e si vetky dievèatá z chuti zahrali a kadá zaznamenala gól.
HK Bradlan  Vranov nad Top¾ou 21 : 18
(12:7). Góly: P. Kováèiková 4, Kapièáková 2,
Kováèiková L. 2, Bellová 3, Drobná 1, Holkovièová 2, Jastrábová 6, Mikúková 1.
Pozri aj www.bradlan.sk

Turnaj O pohár priate¾stva v Moèenku - mladie iaèky
Bradlanu strieborné
Po troch víazstvách a prehre s víaznou a¾ou si nae dievèatá odviezli strieborné medaily
za 2. miesto z piatich úèastníkov turnaja
v Moèenku, ktorý sa konal v nede¾u 22. 2. 2009.
Výsledky: Brezová  Nitra 15: 9, Brezová 
Moèenok 15 : 13, Brezová  Nitra 7 : 12, Brezová  Kvasice 20 : 12. Zostava a góly: Gapa-

rovièová  Parèiová 2, Kolinská 12, Jastrábová
7, Holoková 8, Papánková 2, Dubnièková 13,
Tomulcová 1, Húsková, Galbová 12. Trénerka
Jana Gaparovièová, vedúca drustva Zuzana
Jastrábová. Najuitoènejou hráèkou náho drustva bola Denisa Galbová.

V sobotu 8. 2. 2009 sa za úèasti prípraviek Domino Bratislava, Lokomotíva Trnava, TTS Trenèín, DAC Dunajská Streda, BCT Bratislava
a Bradlan Brezová uskutoènil v Bratislave 5. roèník halového turnaja DON BOSCO CUP, kde nai
najmení chlapci obsadili koneèné 2. miesto.
Výsledky: Brezová  Trnava 0 : 0, Brezová 
Trenèín 1 : 1, gól: Matúek, na penalty 1 : 3 gól:
Lukáè, Brezová- Domino 0 : 0, na penalty 2 : 0
góly: Jankových, Holoka, Brezová - D. Streda 1
: 1, gól: Holoka, na penalty 3 : 1 góly: Pekník,
Holoka, Závodný. Brezová  Trenèin 1 : 2, gól:
Pekník z 11 m.
Hráèi: Holoka T., Jankových R., Pekník L.,
Krian J., Lukáè M., Závodný S., Borovský D.,
Babulic T., Nemec T., Matúek M. Najlepím hráèom náho mustva sa stal Borovský. Tréner: Ulrich ¼., asistent: Jankových ¼.
¼. Ulrich

POÏAKOVANIA
Úprimne ïakujeme príbuzným, priate¾om,
susedom, známym a vetkým, ktorí sa prili rozlúèi s naou drahou zosnulou Albetou Tomáikovou, rod. Sadloòovou, ktorá nás navdy
opustila dòa 30. 1. 2009 vo veku 79 rokov.
Ïakujeme vetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snaili zmierni ná ia¾.
Nae osobitné poïakovanie za starostlivos patrí
lekárom a personálu interného a chirurgického
oddelenia NsP v Myjave, oetrujúcemu lekárovi
MUDr. Tibenskému a sestrièke p. Uiakovej.
Smútiace deti Duan, Jaroslav a Viera s rodinou
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Aj slnko zapadá ústupom do noci,
kto raz pú dokonal, nieto viac pomoci ...
Dotåklo mladuèké srdieèko,
zhasli oèi a stíchol jeho radostný hlas,
odiiel náhle a smr jeho neskonèene bolí nás.
V srdci máme boles a v dui ia¾,
to najdrahie nám osud náhle a neèakane vzal.
Odpoèívaj v pokoji.
Ïakujeme úprimne vetkým príbuzným,
priate¾om a známym, ktorí odprevadili dòa
31. januára 2009 na poslednej ceste náho drahého a milovaného syna a brata Dalibora Vaváka,
ktorý nás opustil vo veku 29 rokov.
Ïakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snaili zmierni ná hlboký
ia¾.
Smútiaca rod. Vaváková
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

19. 2. 2009 sa uskutoènil slávnostný 45 centimetrov
zápis motocyklového reprezentanta
24. februára dosiahla v naom meste snehová pokrývka hrúbku 45 centimetrov.
Ivana Jakea do kroniky mesta.

Ïakujeme vetkým príbuzným, priate¾om a známym, ktorí odprevadili 19. 2.
2009 na poslednej ceste nau
drahú manelku, mamu, starú a prastarú mamu Annu Poliakovú, rodenú Priebrachovú.
Ïakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snaili zmierni ná hlboký
ia¾.
Smútiaci manel a deti s rodinami
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SPOMÍNAME
ako sa nám s Tebou lúèilo,
ete aie je bez Teba i.
Dòa 12. 2. 2009 uplynulo 10 rokov, èo nás navdy
opustila naa drahá manelka, mama a stará mama
Mária Majerèíková, rod.
Kuèerová.
S láskou a úctou spomínajú manel a deti s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Èas plynie, ale spomienky zostávajú...
Dòa 18. 2. uplynie 5 rokov, èo nás opustil môj manel, otec a dedko tefan
Kriho.
S láskou a úctou spomínajú manelka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Mal som vás rád
a chcel som ete i,
ale prila chví¾a,
keï som vás musel opusti.
Neplaète za mnou moji drahí,
nechajte ma tíko spa,
èo mi bolo súdené, muselo sa sta.
Dòa 19. 2. 2009 si pripomenieme druhé výroèie
úmrtia náho drahého manela, otca a starého otca
Duana indela.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú
manelka a deti s rodi-nami
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Desa rokov je za nami,
èo nepoèujeme tvoj hlas,
zostáva medzi nami
a spomienky ijú v nás.
Dòa 20. februára 2009 uplynulo 10 rokov, èo
nás navdy opustila naa drahá dcéra a sestra
Zuzana Otrubèáková.
Ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú mama a sestry Viera a
O¾ga s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Keï si odiiel, niet a medzi nami,
ale v naich srdciach bude stále s nami.
Dòa 2.3.2009 si pripomíname 30-výroèie
úmrtia otca a starého otca Jána Tomáku.
S láskou spomína dcéra Anna s rodinou.

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Zavrel si oèi, srdce prestalo bi,
odiiel si navdy, aj keï si ve¾mi chcel i.
Dòa 8. 3. 2009 uplynulo
20 rokov, èo nás opustil
manel, otec, starý otec tefan Potúèek.
S láskou a úctou spomínajú a nezabúdajú manelka a deti s rodinami
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dòa 11. marca 2009 si
pripomíname 6. výroèie
úmrtia manelky, mamièky,
babièky a prababièky Jozefy Výdurkovej, rodenej
Koíkovej z Brezovej pod
Bradlom.
S láskou a úctou spomína
manel a deti s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dotåklo srdce, stíchol hlas,
mal rád ¾udí, prácu, ivot i nás.
Dòa 11. 3. 2009 uplynulo
5 rokov, èo nás navdy opustil manel, otec, starý otec,
svokor Pavol Jorik zo tverníka.
S láskou a úctou spomínajú manelka, synovia, nevesta, vnuèky Zuzanka a
Anièka a ostatná rodina.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ani po rokoch slza v oku nevysychá
a boles v srdciach neutícha.
12. marca 2009 uplynuli
dva roky, èo nás navdy
opustil ná milovaný manel, otec, syn, brat, krstný a
vagor Petrík Gabri.
S láskou a úctou spomínajú manelka Valentína, dcérka Veronika, mama s Jankom
a súrodenci s rodimani.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Odiiel, ale navdy zostal v srdciach tých,
ktorí ho mali radi.
Dòa 14. marca 2009 uplynú 3 roky od smrti
náho drahého manela, otca a starého otca Jána
Otrubèáka.
S láskou spomínajú manelka Anna a dcéry
Vierka a O¾ga s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

U rok je za nami,
èo nepoèujeme tvoj hlas,
zostáva s nami
a spomienky ijú v nás.

Jubilanti v mesiaci február
- Zuzana Boboíková, 75 roèná
- Milan Fajnor, 75 roèný
- Ján Vrkoè, 75 roèný
- Alojz Ïuri, 70 roèný
- Ján Gavurník, 70 roèný
- Martin Herák, 70 roèný
- Ján Potúèek, 75 roèný

Narodili sa
- Olívia Reptová
- Matej kápik
- Marco Kress
- Laura Ondrejkovová
- Daniel Kress

Zomreli

- Peter Vach, 14 roèný
- Boena Barcajová, rod. Reptová, 63 roèná
- Dalibor Vavák, 29 roèný
- Peter Beòák, 47 roèný
- Albeta Tomáiková, rod. Sadloòová
79 roèná
- Anna Húsková, 88 roèná
- Anna Poliaková, rod. Priebrachová, 77 roèná
- Vlastimil Nosko, 63 roèný
Dòa 19. 3. 2009 uplynie
rok, èo nás vo veku 69 rokov navdy opustila manelka, mama, stará mama a
svokra Albeta Poliaková.
S láskou a úctou si na òu
spomínajú manel, synovia,
nevesta, vnuèka Ivanka a
ostatná rodina.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Po tmavej noci kým svitol deò,
odiiel sníva svoj veèný sen.
Hoci sú chvíle, ktoré bez neho ako preívame,
sú okamihy, na ktoré ako spomíname.
Èas uteká, no rana v srdci bolí, pre stratu
manela, otca sa nikdy nezahojí.
Za lásku, dobrotu mu u niè nemôeme da,
len v modlitbách si naòho s úctou spomína.
Dòa 20. 3. 2009 uplynie 26 rokov od smrti
milovaného manela, otca pána Jozefa Farkaa, ktorý nás náhle a neèakane opustil vo veku
52 rokov.
S bolesou v srdci si naòho spomína manelka a deti.
Spomínajte s nami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Myslíme na màtvych a eláme si, aby ili...
Zomrel len ten, na koho sme zabudli...
Na ¾udí, ktorí rozdávali lásku, sa nezabúda...
Dòa 21. marca 2009 uplynie 10 rokov odo
dòa, èo nás navdy opustil ná otec, starý otec
tefan Galajda z Brezovej pod Bradlom. Nae
spomienky nevybledli ani po 10-tich rokoch.
S úctou spomínajú dcéry Anna a O¾ga s rodinami.

