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Poïakovanie

Bude Bradlo patri medzi Sedem divov TSK?
Trenèiansky samosprávny kraj v týdenníku My a v elektronických médiách pracuje na zaujímavom projekte Sedem divov Trenèianskeho samosprávneho kraja, ktorého
cie¾om je podpori príalivou formou rozvoj domáceho cestovného ruchu a upúta
väèiu pozornos obèanov kraja, ako aj návtevníkov, na pamiatky, ktoré sú najväèími atraktivitami regiónu a vtláèajú mu neopakovate¾nú peèa. Na webovej stránke
www.tsk.sk je uverejnených 21 tipov a tieto budú opakovane, a do 21. júla 2009, publikované v novinách My.
O tom, ktorých sedem pamiatok bude zaradených medzi divy Trenèianskeho kraja, rozhodnú obyvatelia hlasovaním, ktoré zaèalo 22. júna a skonèí 21. júla 2009.
Hlasujúci majú ancu vyhra aj pä hodnotných cien, ktoré im odovzdá predseda TSK
Pavol Sedláèek poèas XVI. Hradných slávností 1. augusta 2009.
Úèastníkom súae sa stane kadý, kto doruèí vyplnený anketový lístok z novín My
do redakcie regionálnych novín My, alebo bude hlasova na webovej stránke Trenèianskeho samosprávneho kraja www.tsk.sk
Pretoe jednou z nominovaných pamiatok je i Mohyla gen. M. R. tefánika na
Bradle, veríme, e obyvatelia náho mesta i jeho okolia prispejú svojimi hlasmi k tomu, aby tento monument právo m patril medzi Sedem divov Trenèianskeho samospráv-

neho kraja.

-r-

Koniec kolského roka 2008/2009 nebol
ukonèením etapy túdia iba pre iakov, ale i
èasti pracovnej kariéry v ivote pána riadite¾a Mgr. Miloa Klandúcha. Post riadite¾a
Základnej koly v Brezovej pod Bradlom zastával od roku 1996, èo svedèí o tom, e pracoval obetavo a zodpovedne.
kola pod jeho vedením dosahovala výborné výsledky nielen v rámci povinnej výuky, ale iaci sa mohli realizova a prezentova i v oblasti portu a iných vo¾noèasových aktivít.
Pán riadite¾ bol akceptovaný ako riadiaci
pracovník, ako kolega a chápavý pedagóg.
Preto som rada, e v uèite¾skom zbore bude
pôsobi i naïalej a svoje vedomosti a skúsenosti bude odovzdáva nielen iakom, ale
i mladím kolegom.
V mene svojom i v mene poslancov mestského zastupite¾stva by som sa rada poïakovala za vetko, èo pre Základnú kolu v
Brezovej pod Bradlom svojou zodpovednou
prácou vykonal. Hlavne za to, e mu nebolo
¾ahostajné, akí ¾udia vyrastú zo iakov, ktorých spolu s pedagogickým zborom vychováva. Za dobré meno naej koly a za korektnú spoluprácu s vedením mesta i mestským zastupite¾stvom.
Spoloène mu prajeme do ïalích rokov
ve¾a zdravia a trpezlivosti a mnoho pracovných i osobných úspechov.
JUDr. Anna Danková
primátorka mesta

Váení èitatelia!
eláme Vám príjemné preitie
letných prázdnin a dovoleniek.
redakcia Noviniek spod Bradla

Novinky spod Bradla - mesaèník mesta Brezová pod Bradlom
Vydáva Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. tefánika 1, 906 13 Brezová p. Br., IÈO: 309 443, e-mail: mesto@brezova.sk.
Redakèná rada: A. Fedorová, J. Juríèková, J. Kazièková, T. Malková, V. Mikulèíková, J. Reptová. Zodpovedný redaktor: Matú Valihora, tel.: 0918
670 051. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skráti, redakène upravi, neuverejni. Zodpovednos za obsah písomných a fotografických
materiálov nesú autori. Vydavate¾ nezaruèuje pravdivos informácií obsiahnutých v platenej inzercii. Zlom a tlaè: LINEA-grafická dielòa, Brezová
pod Bradlom. Náklad 2 200 kusov. Povolené pod è. 3/93 OU Senica. Uzávierka 30. v kadom mesiaci. ISSN 1337 - 6101, EV 2892/09.

strana è. 2

Novinky spod Bradla / jún 2009

Areál vo¾noèasových aktivít
V máji v roku 2008 Mesto Brezová pod
Bradlom spoloène s partnermi projektu: Obec
Nová Lhota, Obec Koèovce a Obèianske zdruenie Aktivní Horòácko podalo iados o dotáciu na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán
pre Operaèný program cezhraniènej spolupráce SRÈR 2007-2013 na projekt
s názvom ,,Pøíhranièní sportovnì kulturní areály. Tento projekt bol schválený
Spoloèným monitorovacím
výborom, ktorý sa uskutoènil 18. - 19. septembra
2008.
Mesto Brezová pod
Bradlom je hlavným cezhranièným partnerom. iados
bola schválená v plnej výke s výkou finanèného príspevku z ERDF 420 114
EUR, prièom celkové oprávnené náklady projektu boli schválené vo výke 497 272 EUR.
Celkové schválené náklady pre Brezovú pod
Bradlom sú 153 426 EUR. Tieto náklady sú

refundovate¾né s 5 % spoluúèasou rozpoètu
mesta.
Následne bola podpísaná Dohoda o spolupráci v rámci Programu cezhraniènej spolu-

práce Slovenská republika  Èeská republika
2007  2013 medzi partnermi projektu.
Hlavným cie¾om tohoto projektu je vybudovanie chýbajúcej infratruktúry pre vzájom-

né stretnutia a organizovanie portových, spoloèenských, kultúrnych akcií a zvýi atraktívnos prihranièného regiónu. Výsledkom
bude vytvorenie nových väzieb a spolupráce
na obidvoch stranách hranice, podpora tradícií a zavádzanie inovatívnych aktivít. Aktivity sa budú striedavo kona v partnerských
obciach pod¾a harmonogramu v rokoch 2009 2010. Akcie sú navrhnuté tak, aby sa ich mohli
zúèastni vetky vekové kategórie.
Zaèiatkom júna sa po výberovom konaní
zaèalo s výstavbou nového areálu na Sídlisku
Dolné lúky. Doteraz odstránili betónové povrchy, vybudovali spodnú stavbu multifunkèného ihriska a chodníky. V blízkej dobe pribudnú pitné fontánky, herné prvky s dopadovými zónami, lavièky, koe a zeleò. Vznikne
tak ucelený areál v príjemnom prostredí.
Výstavba je plánovaná do 31. 8. 2009.
O ïalej realizácii projektu vás budeme priebene informova. Dôkazom pracovitosti za
kadého poèasia je fotografia. Viac fotografií si môete pozrie na stránke mesta
www.brezova.sk
Mgr. K. tuchalová
oddelenie regionálneho rozvoja
a marketingu (RR)

Èinnos Technických sluieb Brezová pod Bradlom
Èinnos Technických sluieb Brezová pod
Bradlom ako príspevkovej organizácie je
zameraná na:
- udriavanie èistoty mesta,
- vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu,
- zimnú a letnú údrbu miestnych komunikácií a
chodníkov,
- údrbu trávnatých plôch a parkov,
- oetrovanie a výsadbu drevín a kvetov,
- údrbu cintorína,
- zabezpeèenie funkènosti verejného osvetlenia,
- výmenu starých a energeticky nároèných osvet¾ovacích telies za nové a úsporné,
- prevádzku zberového dvora,

- prevádzku skládky na komunálny odpad a stavebnú su,
- separovanie odpadu.
V naom meste je zavedený zber papiera,
plastov, skla, olejov a kovových obalov.
Pri èiniakových domoch sú kontajnerové státia
na papier, plasty a sklo. Tieto komodity sú vyváané kadý druhý týdeò (jeden týdeò plasty, druhý týdeò papier, sklo pod¾a potreby).
Pri rodinných domoch je zber zabezpeèený kadý posledný piatok v mesiaci.
V objekte Technických sluieb Brezová pod
Bradlom je zriadený zberový dvor na odoberanie 22 druhov odpadov od naich obyvate¾ov

bez finanènej náhrady. Zberový dvor je sprístupnený obyvate¾om pondelok  piatok od 7,00
hod. do 15,00 hod. a kadú sobotu od 8,30 hod.
 11,00 hod., okrem poslednej soboty v mesiaci.
TS prevádzkujú skládku na komunálny odpad
v lokalite Pod Bradlom, kde sa ukladá komunálny odpad od obyvate¾ov náho mesta.
Ïalej TS prevádzkujú skládku stavebnej sute
v lokalite Dieliky, kde mono uklada stavebný odpad od obèanov náho mesta. Skládka je
v prevádzke od roku 2002 a je prístupná naim
obèanom v pondelok  piatok od 7,00 hod. 15,00 hod.
odd. výstavby, ÚP, P a dopravy

Problematika psov v naom meste...

POZÝVAME VÁS

Mnohí obyvatelia náho mesta, ktorí sú
majite¾mi psov, i tí, èo nie sú, majú pripomienky týkajúce sa zberných nádob na
psie exkrementy. V naom meste evidujeme nahlásených 386 psov, z tohto poètu
je 80 v èiniakových domoch. Keïe poèet psíkov kadým rokom narastá, je nutné sa tejto téme koneène venova. Preto
mesto pristúpilo k rieeniu tohto problému.
Mesto Brezová pod Bradlom zo získanej dotácie zakúpilo odpadové nádoby na
psie exkrementy spolu s papierovými vreckami, ktoré budú umiestnené pri kadom
novo zakúpenom koi aj pri terajích kon-

♦ 19. 7. 2009 - nede¾a  17.00 hod. 
Dychová hudba Lieskované  Nám. M. R.
tefánika - pódium
♦ 25. 7. 2009  sobota  9.00 hod. 
XVII. stretnutie miest a obcí so spoloèným názvom Bøezová  Brezová  areál
VS, portová ul. Brezová pod Bradlom
♦ 26. 7. 2009  nede¾a  Ve¾ká Javorina  slávnosti bratstva Èechov a Slovákov na Javorine  mesto zabezpeèí dopravu
Záujemcovia hláste sa na oddelení sociálnom, kolstva a kultúry na mestskom
úrade. Telefón: 6942240, 6942241.

tajnerových nádobách. Zatia¾ budú koe
umiestnené v najviac frekventovaných
lokalitách, postupne pri získaní finanèných
prostriedkov budú doplnené aj na ïalie
miesta.
Prosíme preto majite¾ov psov, aby boli
zodpovední a po svojich miláèikoch zbierali exkrementy na kadom mieste. Poèet psov pribúda a ak si chceme udra
zdravé a estetické prostredie okolo nás,
nemali by sme sa otáèa tejto problematike chrbtom.
Dúfame, e zakúpené nádoby splnia svoj
úèel.
oddelenie výstavby, ÚP, P a dopravy
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Nové VZN o opatrovate¾skej slube
Dòa 25. 6. 2009 bolo Mestským zastupite¾stvom v Brezovej pod Bradlom prijaté Veobecne záväzné nariadenie o opatrovate¾skej slube
a spôsobe urèenia a výke úhrady za poskytovanú sociálnu slubu, ktoré je v súlade so zákonom 448/2008 o Z. z. o sociálnych slubách.
Dôleité zmeny, ktoré prinesie platné VZN, sú
najmä v úhrade za opatrovate¾skú slubu, kde je
stanovená suma za hodinu 0,50 . Doteraz sa
poskytovala obèanom opatrovate¾ská sluba
pod¾a jednotlivých úkonov, o ktoré si obèan
poiadal (napr. donáka obedov, bené úkony
osobnej hygieny, doh¾ad, nákup, práce spojené
s udriavaním domácnosti, príprava jedla atï.).
Na úèely poskytovania opatrovate¾skej sluby
pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
osoby zákon upravuje lekársku a sociálnu posudkovú èinnos, na základe ktorej sa urèuje
odkázanos fyzickej osoby na túto slubu.

V praxi to znamená, e iadate¾ si poiada o
opatrovate¾skú slubu prostredníctvom oddelenia sociálneho, kolstva a kultúry na mestskom
úrade. Na základe potvrdenia oetrujúceho lekára sa vypracuje posudok lekársky a sociálny,
ktorý sa vykonáva v domácnosti obèana. Z týchto
dvoch posudkov sa vypracuje celkový posudok,
v ktorom sa urèí stupeò odkázanosti obèana na
pomoc inej fyzickej osoby a priemerný rozsah
odkázanosti v hodinách.
VZN ïalej urèuje podmienky poskytovania
opatrovate¾skej sluby a spôsob úhrady za poskytovanú opatrovate¾skú slubu.
Obèan, ktorému sa poskytuje opatrovate¾ská sluba v zmysle VZN Mesta Brezová pod
Bradlom è. 1/2003 a pod¾a zákona è. 195/1998
Z. z. úèinného do 31. decembra 2008, sa povauje za odkázaného na túto slubu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti

Pramene k minulosti (prosba k spoluobèanom)
Váení spoluobèania,
ku koncu roku 2009 sa pripravuje vydanie
knihy s názvom Brezová. Zámerom knihy je
priblíi obraz minulosti Brezovej pred rokom
1848. Kniha sa bude týka i brezovských kopaníc, ale aj dnených obcí Koariská a Priepasné, ktoré poèas temer celého sledovaného
èasového rámca knihy boli súèasou Brezovej.
Váení spoluobèania, ak máte písomnosti, predmety, èi informácie viauce sa k minulosti Brezovej
pred rokom 1848 (mám na mysli
nielen listy, listiny, záznamy, dobové tlaèe, mapy, obrazy..., ale aj
archeologické nálezy, mince, nástroje, úitkové a umelecké výrobky..., alebo rôzne ústne tradície a povesti - o minulosti, o pôvode obyvate¾stva, o miestnych
názvoch, o stavbách...), prosím Vás, ozvite
sa a poskytnite tieto pramene k nahliadnutiu.
Môete tak prispie k tvorbe knihy Brezová, pre ktorú sú potrebným základom pramene z minulosti. Pri popise praveku a sèasti
i stredoveku sa kniha opiera o archeologické
pramene. Ïalie kapitoly, venované posledným stovkám rokov sledovaného èasového
rámca, sa u môu popri hmotných prameòoch opiera najmä o písomné pramene. Tie

sú na zaèiatku ojedinelé, medzi prvým a druhým je tristoroèná medzera. Neskôr poèet písomných prameòov rastie, avak nejde o iaden súvislejí celok archiválií.
Na rozdiel od niektorých iných miest sa toti
v Brezovej uchovalo pomerne málo archiválií.
Z dokumentov nachádzajúcich sa pôvodne v brezovskom obecnom úrade zostalo, ia¾,
v dobe, keï mali by uloené v sieti vtedajích tátnych archívov, u iba torzo (dnes uloené v Skalici v tátnom archíve
Bratislava, poboèka Skalica).
Obraz starej minulosti Brezovej je preto potrebné tvori
dlhým a nároèným skladaním na
základe údajov z èiastkových
prameòov roztrúsených vo viacerých archívoch (archívny výskum som vykonal v trnástich
archívoch od Bratislavy a po
Martin).
Váení spoluobèania, kontaktujte ma:
- osobne alebo potou na adrese: Ul. J. M.
Hurbana 789, 906 13 Brezová pod Bradlom,
- telefonicky na èíslach: 034 62 42 046 alebo
0918 670 051,
- e-mailom: matus_valihora@seznam.cz
V prípade, e Vae pramene budú vyuité
v pripravovanej knihe Brezová, bude v nej uvedené Vae meno a poïakovanie za ich poskytnutie.
Matú Valihora

Výpoièné hodiny v mestskej kninici
Mestská kninica Brezová pod Bradlom oznamuje èitate¾om, e v letných mesiacoch
JÚL - AUGUST budú výpoièné hodiny nasledovné:
Pondelok: 9.00 - 12.00 hodiny
12.30 - 16.00 hodiny
Utorok:
9.00 - 12.00 hodiny
12.30 - 16.00 hodiny
Streda:
9.00 - 12.00 hodiny
12.30 - 16.00 hodiny
tvrtok:
9.00 - 12.00 hodiny
12.30 - 16.00 hodiny
Piatok:
9.00 - 12.00 hodiny
12.30 - 16.00 hodiny
Sobota:
ZATVORENÉ

na sociálnu slubu, pod¾a zákona o sociálnych
slubách úèinného od 1. januára 2009, najdlhie
do 31. decembra 2010. V praxi to znamená, e
obèania, ktorým sa doteraz poskytuje opatrovate¾ská sluba, budú musie by posúdení pod¾a zákona è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách do 31.12. 2010.
Celé znenie Veobecne záväzného nariadenia
o opatrovate¾skej slube a spôsobe urèenia a
výke úhrady za poskytovanú sociálnu slubu
sa nachádza na internetovej stránke mesta Brezová pod Bradlom.
Akéko¾vek otázky týkajúce sa poskytovania
opatrovate¾skej sluby vám rady zodpovedia
pracovníèky Oddelenia sociálneho, kolstva a
kultúry na Mestskom úrade v Brezovej pod
Bradlom. Telefonický kontakt: 034 69 42 232.
Mgr. Eva Uiaková
vedúca odd. soc., kolstva a kultúry

ivotné minimum po novom
Nové výky ivotného minima od 1. 7.
2009:
1. pre plnoletú fyzickú osobu zo sumy 178,92
eura (5.390 Sk) upravené na sumu 185,19 eura
(5.579,03 Sk),
2. pre ïaliu spoloène posudzovanú osobu zo
sumy 124,81 eura (3.760 Sk) upravené na sumu
129,18 eura (3.891,68 Sk),
3. pre zaopatrené neplnoleté diea a pre nezaopatrené diea zo sumy 81,66 eura (2.460 Sk)
upravené na sumu 84,52 eura (2.546,25 Sk).
ivotné minimum je spoloèensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Napríklad
pre 4-èlennú rodinu je ivotné minimum
483,81 eur /185,19+129,18+84,52+84,52/.
Dana Batková, OSK

Vymenovanie nových riadite¾ov kolských zariadení
V mesiaci jún 2009 prebehli výberové konania na obsadenie funkcií riadite¾a základnej koly, základnej umeleckej koly a Materskej koly
na Sídl. D. Jurkovièa. Zmena nastala iba v jednom prípade. Doterají riadite¾ základnej koly
Mgr. Milo Klandúch ukonèil svoje funkèné
obdobie a na jeho miesto bola vymenovaná
Mgr. Ivica Gavlasová. Na post riadite¾ky základnej umeleckej koly bola vymenovaná
Mgr. Jana Kazièková. V Materskej kole na
Sídl. D. Jurkovièa bola vymenovaná za riadite¾ku Viera Dobrovodská. Vetkým zvoleným riadite¾kám prajeme ve¾a úspechov v pracovnom i
osobnom ivote.
OSK

Kúpalisko
Prevádzkové hodiny letného kúpaliska:
denne od 10.00 hod. do 20.00 hod.
Vstupné:
dospelí 1 EUR
deti, tudenti 0,50 EUR
dôchodcovia a ZP zdarma

strana è. 4

Novinky spod Bradla / jún 2009

Realizácia programu 4CYKLOREGIO
Dòa 9. júna 2009 Zdruenie obcí subregión
Pod Bradlom v spolupráci s Národnou sieou

pre rozvoj vidieka SR zorganizovalo u 7. seminár s názvom Monosti príjmov vidieckeho obyvate¾stva prostredníctvom vidieckeho cestovné-

ho ruchu. Seminára sa zúèastnili predovetkým
starostovia z celého myjavského okresu.
Úèastníci seminára mali monos oboznámi
sa s prvým z informaèných panelov, ktoré sú
súèasou programu 4CYKLOREGIO. Tento
panel, realizovaný pod¾a návrhu Doc. Ing. arch.
V. J. Grusku, je umiestnený pred penziónom
U Juhása v Koariskách. V priebehu tohto roku
budú takéto informaèné panely vïaka prostriedkom získaným z grantu naintalované pred vetky penzióny na cyklotrase programu 4CYKLOREGIO.
Seminár sa stal ïalím dôleitým mí¾nikom
rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Predstavitelia samospráv celého okresu mali monos
zoznámi sa s konkrétnymi výsledkami naej
práce i novými monosami, ktoré nae cie¾avedomé úsilie prináa. Práve na tomto seminári
predsedníèka o. z. MAS kopanièiarskeho regiónu starostka obce Koariská Mgr. A. Abramovièová oficiálne oznámila, e Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo iados o nenávratný finanèný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 vo výke 2 504 019 EUR
(75 436 076 Sk). Rozhodujúca èas z uvedených
finanèných prostriedkov bude vyuitá v rámci
rozvoja vidieckeho cestovného ruchu na území
celého kopanièiarskeho regiónu, teda i na území
Brezovej pod Bradlom.
-SPB-

CIRKEVNÉ OZNAMY
19. 7. (6. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl.
sl. Boie.
26. 7. (7. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. sl. Boie. 14.00 hod. neporné bohosluby
v zborovej sieni.
2. 8. (8. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl.
sl. Boie.
9. 8. (9. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. sl. Boie. 14.00 hod. neporné bohosluby
v zborovej sieni.
Letné biblické tábory
Ev. a.v. farský úrad v Brezovej pod Bradlom
a v Koariskách oznamujú, e termíny letných
biblických táborov pre deti a mláde budú v nasledovných termínoch:
- 10. 7.  17. 7. poznávací pobytový tábor pre
mláde (Koariská)  Èeská republika, Praha
(od 12 r.)
- 13. 7.  17. 7. denný tábor Detskej besiedky
Brezová (do 12 r.)
- 20. 7.  25. 7. denný tábor Detskej besiedky
Koariská (do 12 r.)
- 21. 7. tefánikov turistický pochod z Koarísk
na Bradlo
- 2. 8.  7. 8. pobytový/denný anglický tábor
Matejková (od 10 r.)
- 6. 8.  9. 8. CAMP FEST Krá¾ova Lehota,
festival kresanskej hudby a umenia (od 13 r.)
- 10. 8.  14. 8. denný tábor Detskej besiedky
Priepasné (do 12 r.)

MESTSKÁ RADA
Z rokovania mestskej rady 18. 6. 2009
- MsR sa zaoberala prípravou materiálov na rokovanie MsZ. Prijala uznesenie è. 4/2009-MsR,
ktorým odporúèa prerokova pripravený materiál na rokovanie MsZ dòa 25. 6. 2009.
- Primátorka mesta informovala o pozvánke a
programe VZ spoloènosti Bytový podnik Bre-

zová, spol. s r.o. Brezová pod Bradlom, ktoré je
zvolané na 19. 6. 2009, o pracovnom stretnutí
s vlastníkmi pozemkov pod plánovanou výstavbou rod. domov Prielohy (cca 24 pozvaných
vlastníkov).
- Prednosta MsÚ informoval o pripravovanej
súai pod názvom Sedem divov TSK v regio-

nálnych novinách MY trenèianskeho kraja. Ide o
súa vyhlásenú predsedom TSK, v ktorej môu
obèania hlasova na www.tsk.sk alebo anketou
v regionálnych novinách My trenèianskeho kraja
z 21 stavieb, medzi ktorými je aj Mohyla gen.
M. R. tefánika.

spôsobe urèenia a výke úhrady za poskytované sociálne sluby,
- prijatie úveru v celkovej výke 216 840,- EUR
(6 532 521,84 Sk) na úhradu kapitálových výdavkov,
- predloenie iadosti o NFP v rámci výzvy
ROP- 4.1a-2009/01 ROP za úèelom realizácie
projektu Revitalizácia centra mesta Brezová pod
Bradlom, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom,
- Zásady finanèného hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom,
- Dodatok è. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom,
- zdruenie finanèných prostriedkov na prefinancovanie projektu Zriadenie spoloènej informaènej kancelárie pre kopanièiarsky a horòácky región  1. èesko-slovenská informaèná
vo výke 1,26 EUR na obyvate¾a pod¾a stavu

k 1. 1. 2009,
- Plán zasadnutí a èinnosti MsZ na II. polrok
2009.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu hlavného kontrolóra mesta o plnení
uznesení druhého riadneho MsZ zo dòa 23. 4.
2009,
- informáciu o èinnosti mestskej rady za obdobie od 23. 4. 2009 do 25. 6. 2009,
- informáciu o èinnosti v oblasti CO a COO
v r. 2008 a r. 2009,
- informáciu o èinnosti Mestského hasièského
zboru Brezová pod Bradlom v roku 2008
a v 1. polroku 2009,
- informáciu o èinnosti Mestskej polície Brezová pod Bradlom v r. 2008,
- v súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zák. è. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích
zmien a doplnkov správu hlavného kontrolóra
o výsledku z vykonanej a ukonèenej kontroly
v subregióne Pod Bradlom,
(Pokr. na 5. str.)

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
Z rokovania tretieho riadneho mestského
zastupite¾stva dòa 25. 6. 2009
MsZ schválilo:
- návrhovú komisiu, zapisovate¾ku a overovate¾ov zápisnice,
- pecifikáciu pozemkov k Zmluve o nájme súboru nehnute¾ných a hnute¾ných vecí uzavretej
pod¾a ustanovení zákona è. 116/1990 Zb. v platnom znení, §§ 663 a nasl. a §§ 721 a nasl. zákona
è. 40/1964 Zb. (Obèiansky zákonník) v znení
neskorích predpisov a § 269 a nasl. zákona
è. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorích predpisov zo dòa 15. 07. 2008 medzi
úèastníkmi Mestom Brezová pod Bradlom
ako prenajímate¾om a Hetech Services, a.s.,
Mlynské nivy è. 61, 827 11 Bratislava, IÈO
35 966 289 a Prvá ruinovská spoloènos, a.s.,
Mlynské nivy è. 61, 827 11 Bratislava, IÈO
35 768 266 ako spoloènými nájomcami a jej dodatkov v k. ú. Brezová pod Bradlom,
- VZN è. 2 /2009 o opatrovate¾skej slube a

Novinky spod Bradla / jún 2009

strana è. 5

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
(Dokonèenie zo 4. str.)
- vzdanie sa funkcie èlena Dozornej rady v spoloènosti portovo vzdelávacie stredisko
BRADLAN, a.. s. Brezová pod Bradlom, delegovaného za Mesto Brezová pod Bradlom,
- v súlade s § 18a bod 8 zák. è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení vzdanie sa
funkcie hlavného kontrolóra k 31. 8. 2009,
- správu o stave vymáhania poh¾adávok od
25. 9. 2008.
MsZ poverilo:
- primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú zastupova Mesto Brezová pod Bradlom, ako jedného z akcionárov, na VZ spoloènosti portovo
vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod

Bradlom, a. s. Brezová pod Bradlom a neschváli úètovnú závierku za rok 2008 spoloènosti
portovo vzdelávacie stredisko BRADLAN
Brezová pod Bradlom, a. s. Brezová pod
Bradlom,
- primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú, ako
zástupcu Mesta Brezová pod Bradlom, schváli
úètovnú závierku za rok 2008 na VZ spoloènosti Retaurácia U Sváka Ragana, spol. s r. o. Brezová pod Bradlom,
- primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú, ako
zástupcu Mesta Brezová pod Bradlom, schváli
úètovnú závierku za rok 2008 na VZ spoloènosti Mestské lesy, s. r. o. Brezová pod Bradlom,
- primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú, ako

zástupcu Mesta Brezová pod Bradlom, schváli
úètovnú závierku za rok 2008 na VZ spoloènosti Bytový podnik Brezová, spol. s r. o. Brezová
pod Bradlom.
MsZ presunulo:
- návrh plánu èinnosti hlavného kontrolóra na
II. polrok 2009 na termín vo¾by nového hlavného kontrolóra,
- v zmysle prijatého uznes. è. 40/2009 zo dòa
23. 4. 2009 Podnikate¾ský zámer príspevkovej
organizácie Technické sluby mesta Brezová pod
Bradlom na najbliie zasadnutie MsZ po ukonèení PN riadite¾a TS.

porné opatrenia uskutoèòuje.
Poznámka: V závere mesiaca apríl som odovzdal
príspevok do Noviniek spod Bradla vo forme
konkrétnych otázok zameraných na vývoj okolo projektu rekontrukcie základnej koly. ia¾,
redakèná rada mi ho nezaradila do tlaèe ani
v máji, ani v júni. Podotýkam, e to nie je prvý
nezverejnený môj príspevok v tomto roku. Uvádzam to preto, e niektorí obèania - sympatizanti mojich príspevkov - mi poloili otázku,
preèo som sa odmlèal príspevkami.
Natíska sa otázka, èi je to záujem redakcie
nezverejòova kritické èlánky, alebo je to záujem niekoho iného. Ja som si na túto otázku zodpovedal. Vy spoluobèania, pouvaujte o tom.
Ïuri Jozef, Partizánska ul.

Váený pán Ïuri!
V prípade, e Vá èlánok redakèná rada neuverejnila, na èo má právo, dostali ste písomné
stanovisko s odôvodnením.
Na Vae otázky sa kompetentní predstavitelia mesta rozhodli odpoveda písomne priamo
Vám a nie v Novinkách spod Bradla.
redakèná rada Noviniek spod Bradla

NÁZORY / KOMENTÁRE

etrí sa na Mestskom úrade
v Brezovej?
V súèasnej dobe hospodárskej i finanènej krízy viaceré obecné a mestské úrady prispôsobujú svoju èinnos i rôznymi opatreniami zameranými na etrenie. Niektoré zastupite¾stvá obcí
a miest zniujú odmeny primátorom, prednostom, starostom i sami sebe. Prijímajú opatrenia
zamerané na etrenie v tých oblastiach, ktoré nie
sú nevyhnutné. Inými slovami - zodpovedne reagujú na danú situáciu a konajú tak v prospech
mesta, obce a väèiny obyvate¾ov.
Zaujíma ma preto, ako Mestský úrad v Brezovej reaguje na súèasnú situáciu a aké ús-

Jubilant generál Naïoviè

VYPRÁVANIE NA NÁLEPE

Náramok
Poèas prvej svetovej vojny sa nai chlapci
dostali do rôznych krajín. Jeden Brezovan do

Odesy. Ako sa tam prechádzal po meste, spomínal na Brezovú, keï zrazu zacítil vôòu domova
 smrdela tam zola. Bolo to prekvapujúce, chla-

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

pec iiel za ozónom a priiel do garbiarskej dielne, èuduj sa svete  k èeskému majstrovi. Nebol
by Jano Janom  huncútom, keby nemal v okamihu vymyslené huncútstvo. Zaèal sa èudova,
èoe to robia a ako /sám bol garbiar z garbiarskej
rodiny/ a hneï si to aj chcel vyskúa. Majster
bol najprv ve¾mi pyný na svoju prácu, potom
v òom hrklo, veï to nie je len tak necha si znièi
zvedavým oficierom materiál, nu ale èo sa dalo
robi, opásali mu zásteru, vysvetlili, èo má robi
a Jano sa zaèal uèi. Velijako gramblavo chytal
nô, ale po chvíli smiech majstra aj tovariov
veru preiel  oficier v zástere spustil koncert
- koa bola jedno-dve opracovaná. Samozrejme,
priznal sa, e je aj on garbiarsky majster a zaèal
rodinu navtevova, a rád, veï mali peknú dcéru. Keï mal odís domov, u boli zasnúbení a
dievèina mu dala do daru zlatý náramok. Chlapec sa astlivo vrátil, vojna sa skonèila a bolo
treba dohovori svadbu. Lene dievèina neodpovedala na iaden list, ktorý jej napísal. Váne
sa dohovorili, aj náramok mu dala a neozýva sa,
to je divné. Jano sa nevzdával a dva roky po nej
pátral - a nakoniec vypátral, e celú rodinu vystrie¾ali.
Jela Juríèková

Ing. generál Svetozár Naïoviè sa 5. júla 2009
doil sedemdesiat rokov. Po dlhoroènej slube v armáde, na záver ktorej vyprevadil z Èesko-Slovenska krajinu okupujúcich sovietskych
vojakov, ije v Trenèianskych Stankovciach.
Jeho ivotné jubileum je vzácnou príleitosou
srdeène mu zablahoela.
Narodil sa vo Vráditi pri Holíèi a èas detstva preil v Jablonke pri Myjave, kde jeho otec
uèil. U tieto skutoènosti ho predurèili k tomu,
aby mal k námu podbradlianskemu kraju synovský vzah. Aj Brezovú pod Bradlom, zapísanú výrazne do dejín národa, nosí hlboko vo
svojom srdci. Rád sa sem vracia, a ako èlen Výboru SMR i Klubu generálov SR sa zaslúil o
mnohé aktivity, súvisiace s rokom meruôsmym,
tefánikovskou tradíciou i Slovenským národným povstaním. Ve¾mi si to váime.
Teíme sa, e i napriek u kmeovskému veku
je stále èinný. Prajeme mu, aby mu to spolu
so zdravím èo najdlhie vydralo. Ad multos
annos.
-puk-

Predám 3-izbový, èiastoène prerobený byt na Nám. 7 apríla. Telefónne
èíslo 0903 249 376
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Ad: Brezovský ...(12. 6.2009)
Reagujem na èlánok pána Michalièku, v ktorom
píe, e aký pakvil a ktorý diletant (aspoò tak
na mòa zapôsobil jeho obsah) si dovolil vyda
bulletin Brezovský kroj a ïalej sa sauje, e preèo nevyuili sluby a vedomosti èi u profesionálnych etnológov z regiónu alebo vedúcich z folklórnych kolektívov z Brezovej pod Bradlom... Odpovedám. Pri príprave a fotení brezovského kroja
som poprosila èlenov FS Brezová o spoluprácu
a dostalo sa mi odpovede, e nemajú èas a druhá
odpoveï bola doplnená ete slovíèkom Naèo? To
nebolo prvýkrát, èo som oslovila folkloristov
o spoluprácu. V minulosti som dve èlenky súboru
slune iadala, aby ili poèas Brezovského jarmoku
názorne ukáza viazanie ruèníka. Odmietli. Kto
by mal odvahu a chu oslovova ïalieho èlena
súboru? Ja osobne som rezignovala.
Okrem nástrojov, náradí má mesto vo svojej
zbierke aj autentický enský kroj. Aj pri najväèej snahe som doposia¾ nedokázala zohna vetky èasti muského odevu. Mesto vlastní iba rajtky, koe¾u so zámikmi, konopné gate, èimy,
baranicu a nepouite¾né súkenné nohavice.
Vyda nieèo o brezovskom kroji som nosila v hlave
u nieko¾ko rokov. Stále mi nieèo chýbalo. Ale pri

Novinky spod Bradla / jún 2009
príleitosti prípravy projektu s názvom Uèím sa
novému pod¾a starých tradícií a staré tradície tvoria priestor pre nové monosti sa ponúkala monos vyda aspoò nieèo, èo by finanène nezaailo rozpoèet mesta. V tomto projekte, vyhláseného Nadaèným fondom Slovak Telekom, ilo jeho
autorke a mojej kolegyni Magde Amzlerovej
o vzájomnú spoluprácu medzi klubom dôchodcov a materskými kolami zameranú na oivenie starých tradícií. Èie názornou ukákou priblíi deom materských kôl nielen èasti odevu, ale
aj ochutna tradièné jedlá, pozna staré zvyky,
nauèi deti z èoho sa skladalo brezovské perko.
A tak, v spolupráci so enami z klubu dôchodcov,
sa poèas ôsmich vzájomných stretnutí detí a
dôchodcov hovorilo o starodávnych zvykoch,
plietlo sa brezovské perko, piekli sa pre deti koláèe pod¾a starých receptov. Výstupom projektu bolo
vydanie nasledovných propagaèných materiálov
- okrem Receptov starej matere, Brezovského perka, vianoèných poh¾adníc s námetmi
detských kresieb aj Brezovský kroj. Z toho
vychádza, e skladaèka bola vydaná za úèelom
prvotnej a základnej fotografickej informácie

som u poznamenala, nelo mi o vydanie odborného, etnografického materiálu. Ale na druhej strane nesúhlasím s názorom autora èlánku, e mesto
nevlastní originálne odevné súèiastky domáceho
tradièného odevu. To svedèí o tom, e pán Michalièka sa nikdy nebol pozrie a doposia¾ sa nikdy
(ako vytudovaný etnológ) nezaujímal o autentické exponáty expozície História náho mesta.
A èo sa týka fotografie na poslednej strane skladaèky  to je ilustraèný záber. Ale aj na ten som
hrdá, pretoe som umonila zvidite¾ni dlhé roky
starostlivo uchovávaný kroj pani Anny Potúèkovej, ktorá bola ochotná ho sprístupni, pripravi
a obliec si ho. A preèo by nemohla by s òou odfotená jej vnuèka  èlenka DFS Iskerka. Veï aj
takto sa robí nábor do detského folklórneho súboru. Alebo sa mýlim? A ete na margo úèesu.
V materiáli som zámerne nespomenula úpravu vlasov u ien. Ale pán Michalièka kritizuje aj to.
A uvádza terminus technicus copky. Pa¾ko, nehovorilo sa copky, ale copy (na Brezovej
cupy)! A èo sa týka pouitej literatúry. Pod¾a
mòa staèí uverejni zdroj, a nie konkrétnu kapitolu. Tú si u kadý nájde sám. A vôbec, kritizuje
nieèo prostredníctvom Noviniek, èo ve¾a ¾udí ani
nevidelo.
Viera Mikulèíková, odd. SaK
autorka skladaèky Brezovský kroj

s manelom ve¾mi ikovných synov a pri uvaovaní o inom zamestnaní by som iste h¾adala
podobnú alebo tú istú prácu. Veï kto má také
astie, e práca je aj koníèkom!
♦ Èo je pre vás najkrajie na vaej práci?
Najkrajia pre mòa je práca s èitate¾om, èi u
detským alebo dospelým, rada doporuèujem literatúru, ktorú pomáham èitate¾om vybra, èie
neustály kontakt s èitate¾mi, knihami a informáciami, to je zaujímavé na mojej práci. Stále nachádzam nové nápady pri podujatiach, ktoré
organizujeme v kninici s demi a som rada, ak
len trochu pomôem v ich poznávaní sveta cez
knihy.
♦ Èo vás, naopak, trápi, prípadne hnevá?
Trápi ma ve¾mi, e deti prestávajú èíta, neváia si knihy, ktoré si poièiavajú a hnevá ma
kultúra správania nielen detí, ale aj dospelých
k sebe navzájom. Chýba nám viac duchovna
v naich vzahoch.
♦ Prezraïte nám, prosím, vau ob¾úbenú
knihu alebo ob¾úbeného autora.
Mám ve¾a ob¾úbených kníh i autorov, nerada
by som ich dávala do nejakého poradia, èítam

vetko, èo mne nieèo prinesie, èím ma kniha osloví. Mám rada anglickú i francúzsku klasickú literatúru, filozofické knihy, ivotopisy, historické
romány, ale aj knihy súèasných slovenských i
svetových autorov, no najmä poéziu (Ha¾amová, Rúfus, Válek...).
♦ Aké sú vae ïalie zá¾uby, èo vás zaujíma,
èo vás teí?
Venujem sa anglickej literatúre, èi u prekladom alebo èítam knihy. Rada navtevujem kníhkupectvá a kedyko¾vek navtívim nejaké mesto
alebo krajinu, tak tam vdy navtívim obchod s
knihami. Teím sa, keï môem cestova, spoznáva cudzie krajiny, ich históriu, krásy a zvyky. Mám rada divadlo, operu a folklór, proste
vetko, èo sa týka umenia.
♦ Keby sa vám mohli, tak ako v rozprávke,
splni tri elania, ktoré by to boli?
Hlavne zdravie pre mòa a moju rodinu, astie
a pokoj v dui.
Ïakujem za rozhovor, prajem Vám ve¾a ïalích úspechov v práci a splnenie Vaich
elaní.
pripravil M. Valihora

o brezovskom kroji pre deti. Snaila som sa o jej
najlepie spracovanie. Som si vedomá, e som
pouila niektoré èasti scénického kroja. Ale, ako

ROZHOVOR

Albeta Fedorová
Rozhovor pri príleitosti pracovného jubilea
(35 rokov práce v Mestskej kninici Brezová).
♦Spomeniete si, prosím, na vae prvé stretnutie s knihou?
To si u presne nepamätám, ale keï som sa
nauèila èíta, niè lepie sa mi nemohlo sta, zaèala som rozprávkami, povesami, poéziou a po
beletriu kadého ánru.
♦ Aké bolo vae rozhodnutie o ïalom túdiu po skonèení Z, ako to hodnotíte dnes,
rozhodli by ste sa rovnako?
Po skonèení Z som s rodièmi dlho zvaovala, èo pôjdem tudova, a moja sèítaná teta
Anièka ma usmernila, vraj poèula v rozhlase
reláciu o knihovníckej kole v Bratislave, tam
by si mohla ís, keïe si neustále v knihách,
povedala, no a nakoniec som kolu vytudovala
a hneï po skonèení som zaèala pracova v kninici na Brezovej. Niekedy som aj ¾utovala, e
som si vybrala túto prácu  od rána do veèera,
mala som rodinu  manela a dvoch synov,
ktorým sa bolo treba venova. Naastie máme

AKTUÁLNE

Zukárska Iskerka zasvietila aj v Myjave
Vystupova na Myjavských folklórnych slávnostiach v hlavnom programe je v naom regióne
pre vetky súbory z myjavských kopaníc prestí. Súbory a skupiny, ktoré tu sú, svojou kvalitou sú na dobrej úrovni a pri výbere do programu záleí viacmenej na ich momentálnom repertoári a zoskupení. Ukáza sa doma, akí sme, je
ve¾mi zaväzujúce. To platí aj pre detské súbory.
Ná kolský DFS Iskerka mal choreografiu
o remeslách, na ktoré bol hlavný program stavaný, u v minulosti. V tomto kolskom roku pani
uè. Poláková vytvorila ve¾mi peknú choreogra-

fiu pre súèasné zloenie súboru o kováèskom,
drotárskom a kokárskom remesle formou hier
detí. Choreografia zoala v podaní súboru úspech
i na tohtoroènej krajskej prehliadke. Vystupovalo v nej 45 detí od 5 do 16 rokov. Nebolo teda
celkom ¾ahké tri dni za sebou po 22.00 hodine
v amfiteátri v Trnovciach tancova a hra na javisku. tvrtková generálka vak ukázala, e sa
nemusíme bá o vystúpenie v piatkovom programe, lebo deti majú i v noci viac energie ako my
dospelí. V piatok sme sa na javisko kvôli lejaku
ani nedostali a prili sme o polnoci domov, na-

astie suchí. V sobotu boli vetky deti fit a vystúpenie zvládli výborne. Chcem sa poïakova
vyuèujúcim DFS Iskerka, p. uè. Polákovej,
p. uè. Haanovej, p. uè. Michalcovi a p. uè. Michalièkovi, e deti výborne na túto akciu pripravili. Vïaka patrí i rodièom za ich spoluprácu,
bez ktorej by to nelo. No a samozrejme aj deom treba zaslúene poïakova za ich disciplinovanos a pekný výkon na javisku. Dúfam, e
vdy nám budú robi len takú rados, ako sme
vetci zainteresovaní cítili po ich vystúpení
v Myjave.
JK
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Vydarená cesta za spoznávaním krásy
Kým sme sa rozili na prázdniny, dopriali
sme si, výtvarníci zo ZU, zo vetkých odborov spoloène, dávno pripravovaný a oèakávaný
výlet za spoznávaním profesionálneho umenia a
návtevy v jedineènej manufaktúrke na výrobu
ruèného papiera na Slovensku. Navtívili sme
výstavu akademického sochára - keramikára Ilju
Holeovského v Záhorskej galérii v Senici s názvom Tridsa rokov keramickej tvorby. Jedineèné
práce vo svojej rôznorodosti nám predstavila
kurátorka výstavy Mgr. Boena Juríèková vo
vetkých sálach galérie. Tu sa mohli iaci VO
presvedèi o tom, èo výtvarník vetko môe
dokáza s hlinou, glazúrou a rôznymi technickými i chemickými spôsobmi a postupmi. Mali
sme aj tú èes, e sme autora p. Holeovského aj

osobne spoznali. Ochotne nás previedol celou
výstavou a ve¾mi prístupne odpovedal na zvedavé otázky. Tí iaci, ktorí záujem o keramické
skvosty výstavy prejavili, si urèite odniesli
mnostvo nových poznatkov. Výstava istotne
bola a bude ich inpiraèným zdrojom. To sa dá
poveda aj o výstave iakov II. stupòa ZU Senica, ktorú sme si tie boli pozrie. Za výdatnej
spàky sme zo Senice, po zapadnutých cestách
kopaníc, dorazili autobusom do Prietre, èasti
Podhorie, k jedinej výrobni ruèného papiera
na Slovensku, ktorý je signovaný vodoznakom
Petrus. Pani Podhoranská nás zoznámila s mnostvom informácií o histórii, výrobe, kvalitách, schopnostiach, vyuití a prednostiach ruèného papiera. Dozvedeli a nauèili sme sa odbor-

né názvy, èo je vodoznak, ako papiere rozpoznáva, ich kvalitu a vedie si ich oceni. Pán Èmela, jediný papierenský majster na Slovensku, nám
ukázal výrobu papiera prakticky. Mohli sme si
vyskúa urobi i vlastný papier s lúènymi kvetmi. Zistili sme, e vyrobi presne pod¾a stanovenej gramáe krásny biely a bezchybný papier
je skutoène majstrovské umenie a nie lacné. Veï
vetky suroviny na výrobu u musí papiernièka dováa zo zahranièia. Ve¾mi sa nám
páèilo v tejto malej fabrièke a snáï ju budeme
môc aj v budúcnosti s ïalími iakmi navtívi, aby si vedeli vái, ohodnoti a pouíva
ruèný papier v slávnostných chví¾ach svojho
ivota.
JK

z Iskerky, hudobníci v rôznych hudobných zoskupeniach, alebo výtvarníci s kolektívnymi prácami dokázali, e sú vetci pripravení a schopní
v praxi svoje vedomosti a zruènosti zuitkova.
Teí nás, e viacerí pokraèujú v túdiu na druhom stupni a budú teda posilou a obohatením
nielen pre kolské programy, ale hlavne urobia
èosi pre svoju vyiu umeleckú vzdelanos a
potrebnú rutinnú prax. Aj keï v sále by sa
vzduch dal krája, nie od strachu, ale od dusna
z preplnenej sály a prehriateho premietaèa, na
ktorom iaci z grafickej triedy obrazom doprevádzali rast absolventov zdokumentovaný po-

èas predchádzajúcich rokov, vetci boli uvo¾není, dokonca aj vystupujúci v zákulisí. Absolventi si odniesli tradiène ako darèek vankúik, plyovú hraèku, knihu a kvet od sponzora.
Vetkým iakom a ich vyuèujúcim sa aj touto
cestou chcem poïakova za to, e 9. 6. 2009
opä dokázali opodstatnenos koly náho typu
a iste aj ich prièinením sa do nového kolského
roku prihlásilo 128 nových iakov. Svedèí to o
dôvere námu pedagogickému kolektívu a jeho
schopnostiam.
Take odpustite mi, e sa sami chválime. Ale
naozaj si myslím, e sa máme preèo.
Jana Kazièková, riadite¾ka ZU

Myslím si, e je preèo
Aj keï sa hovorí, e samochvála smrdí, nedá
mi, aby som sa nevyjadrila na konto tohtoroèného predstavenia sa absolventov na svojom poslednom koncerte a výstave.
Tí, ktorí si túto atmosféru zaili, iste budú so
mnou súhlasi, e dvojhodinový program sa nikomu a taký dlhý nezdal, pretoe výkony a
rôznorodos jednotlivých vystúpení boli ve¾mi
pestré a vhodne gradaène skomponované v celom programe. Nedá sa poveda, kto bol najlepí. Cie¾om tohtoroèných absolventov a ich uèite¾ov bolo predstavi svoje schopnosti a monosti a ich praktické vyuitie. Èi u taneèníci

Èíta celá trieda
18. 6. 2009 sa uskutoènilo vyhodnotenie u
13. roèníka súae Èíta celá trieda. Súae sa
zúèastnili vetky roèníky Z okrem iakov
1. roèníka. Vyhodnotenie prebehlo v telocvièni
Základnej koly Brezová pod Bradlom na Pieanskej ulici, ktorého sa zúèastnili iaci 1. stup-

òa Z, vyhodnotená trieda a iaci z 2. stupòa
Z. Program spestrili deti z Materskej kôlky
zo Sídl. D. Jurkovièa Brezová pod Bradlom. Deti
pod vedením pani uèiteliek Bzdúkovej a Poláèkovej predviedli zaujímavú dramatizáciu
z rozprávky a krásny tanèek. Za najlepiu prácu s knihou, za aktívnu spoluprácu s Mestskou
kninicou Brezová pod Bradlom boli vyhodno-

Úspený koniec a zaèiatok v ZU
tené 3. A trieda pod vedením pani uèite¾ky
D. Bôikovej a 5. A trieda pod vedením pani
uèite¾ky A. Buèkovej. Odmenení knihami za pravidelné èítanie boli: Cilíková Ema z 2. A, Hodorová Zuzana z 2. B, Polák Fabián z 3. A, Paanda Marek z 3. B, Ïuri Marek zo 4. B, Jamrichová Jaroslava z 5. A, Kubovèiaková Nadeda z 5. B,
Stanková Andrea zo 6. A,
Parèiová Nikola zo 7. A, lahor Matej z 8. C a Leková
Nikola z 9. B. Diplom za èítanie dostali: Mikulková
Nina z 2. A, Rehu Luká
z 2. B, Polakovièová Petra
z 3. A, Rusilo Martin zo
4. B, Ïuri Roman z 5. A,
Potúèek Luká zo 6. B, Kohlmanová Katarína zo 7. B,
Vaková Tatiana z 8. A, Toráèová Jana z 8. C a Stanko
Ondrej z 9. B.
Cie¾om súae bolo nauèi deti pracova s knihou,
orientova sa v kninici, vyh¾adáva knihy pod¾a autorov, názvov, spoznáva slovenských i svetových detských spisovate¾ov. Veríme, e odmenené deti sa poteia knihám i sladkostiam, ktoré dostali. Za sponzorovanie súae ïakujeme: Mestu Brezová pod
Bradlom, COOP Jednota Senica s.d. a kvetinárstvu Andrey Ïuriovej-Èíkovej.
A. Fedorová

Slávnostné ukonèenie kolského roku v ZU
Brezová sa konalo, ako sme oznámili v Novinkách spod Bradla v minulom èísle, 30. 6. 2009
o 14.00 hod. v spoloèenskej sále koly.
Za prítomnosti p. prednostu Bc. Mariana Gavlasa a vedúcej kolského úseku v naom meste
Mgr. Evy Uiakovej si prítomní iaci vypoèuli hodnotiace a pochvalné slová od riadite¾ky koly. Posledné hudobné tóny klavíra, ocenenia za úspené
tudijné výsledky a diplomy za reprezentáciu koly
zakonèilo vystúpenie kolskej skupiny I.C.E. choreografiou, s ktorou súaili na celoslovenskej taneènej súai v Malackách. Úprimné poïakovanie za úspechy iakov aj pedagógom koly od
p. prednostu a elanie krásnych prázdnin deom
od p. Uiakovej dobre padli vetkým. Aj sladké
odmeny oceneným od COOP Jednota Senica, za
ktoré ïakujeme. Sme radi, e u dlhé roky sme
nemuseli riei iadne váne výchovné a vyuèovacie problémy, iadny úraz. Snáï nám to takto vydrí a elania, ktoré v sále odzneli o úspenosti,
ikovnosti a schopnostiach naich iakov, sa aj naplnia.
A aby v upranom lete sa deti nemohli ani chví¾ku nudi, vyhlásili sme výtvarnú súa pre vetky
deti. Má dve témy a deti ich môu stvárni hocijakou technikou a na ¾ubovo¾ný formát, v ¾ubovo¾nom poète. Témy sú zamerané na technický rozvoj, uplatnenie a výsledky vedy v blízkej i ïalekej budúcnosti a na stvárnenie a zachytenie
preitkov a fantázií z prázdnin. Výtvarné práce
bude treba odovzda v ZU uèite¾om VO do 9. 9.
2009. Dúfame, e vznikne zaujímavá výstava,
na ktorú vás vetkých budeme môc pozva. A
na záver ete raz vám, nae deti, v mene celého
kolektívu ZU, elám astné, veselé a so splnenými oèakávaniami vyplnené PRÁZDNINY.
JK
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Správa o kríovkárskom turnaji
V dòoch 13. a 14. 6. 2009 sa konali pri príleitosti významných jubileí mesta, 90. výroèie tragickej smrti M. R. tefánika a 300-sté výroèie povýenia Brezovej na mesteèko (oppidum), prvé kríovkárske turnaje, ktoré pripravili kríovkársky
krúok Chrobáci v zloení ¼. Bajcar, M. Lisál a
P. Tibenský, Zväz slovenských kríovkárov a hádankárov a mesto Brezová pod Bradlom. Súae
prebiehali v klube dôchodcov, kde vedúca pani
O. Allinová zabezpeèila pädesiatim rieite¾om
z celého Slovenska (desiati z východného Slovenska) takmer domácku atmosféru. Podujatiu prialo
aj poèasie, a tak sa vydaril i výlet na Bradlo a bolo
moné posedie si vo vonkajích priestoroch areálu klubu. Súané materiály pripravili autori ¼ubomír Bajcar, Miroslav Lisál a Pavol Tibenský v rôznom stupni obtianosti. Súaiaci si mohli vybra
z troch kategórií pod¾a odhadu svojich schopností.
Kategória C bola urèená pre domácich rieite¾ov,
ktorí mohli zai súanú atmosféru po prvýkrát
v ivote. Sobotòajie dopoludnie bolo urèené deom. Bohuia¾ sa ho zúèastnilo len 6 iaèok. Deti
súaili v dvoch kategóriách: do 12 a nad 12 rokov.
Kríovky, vyplòovaèku a sudoku hravo zvládli,
problémy im robili len premyèky. Víazkou kategórie nad 12 rokov sa stala Mika Bieliková, dievèatá do 12 rokov sa po sèítaní výsledkov zo
vetkých súaí rozili zmierne, keï obe získali
rovnaký poèet bodov. Zástupkyòa mesta pani
E. Uiaková si zmerala svoje schopnosti s demi,
rovnako ako ïalí dvaja rodièia dievèat, ktoré prili
na turnaj v sudoku.

O 12,30 h. sa konala súa v sudoku, organizovaná pánom Farkaom, prezidentom Slovenského
zväzu kríovkárov a hádankárov. Do súae sa
zapojil jeden domáci rieite¾ a zmeral si sily s asi
30 nadencami pre tento hlavolam.
V sobotu popoludní sa zaèala hlavná súa v troch
kategóriách. V kríovkárskej èasti sa majstri popasovali s umeleckým dielom  kríovkou v tvare
mohyly autora ¼. Bajcara a s kríovkou venovanou M. R. tefánikovi. Rieitelia v kategórii B rieili kríovku v tvare letopoètu 1262, èo je rok prvej
zmienky o osade Brezová. Rieitelia v kategórii C
rieili kríovku M. Lisála s vyobrazením èísla 300,
symbolizujúceho výroèie povýenia Brezovej na
mesteèko. Bezchybné rieenie zabezpeèilo Jarovi
Jablonskému zo iliny prvé miesto v kategórii A.
Juraj Struòák z Michaloviec zvíazil v kategórii B a
prvenstvo v kategórii C si vybojovala pani Lucia
Mircová z Nového Mesta nad Váhom. Slovné hádanky premietané projektorom sa stali korisou
Luciána Gondu z Chminian v okrese Preov. Hádankársku kategóriu B vyhral Peter Samec zo iliny a zmes hlavolamov v kategórii C spoznala víaza v Matúovi Demigerovi zo Zlatých Moraviec.
Na peknom piatom mieste skonèila 11-roèná Radka Heráková z Brezovej. Najstarím rieite¾om bol
takmer 89-roèný tefan Ciran.
V prestávke medzi kríovkami a hádankami bol
zorganizovaný výlet na Bradlo, ktorý zabezpeèil
excelentným odborným výkladom zástupca Spoloènosti M. R. tefánika Mgr. Peter Uhlík.
Celkovým víazom Turnaja o pohár M. R. tefá-

nika sa stal L. Gonda.
V nede¾né ráno pokraèovali súae v rieení kríoviek a hlavolamov za úèasti 32 rieite¾ov. Celkovým víazom druhého súaného dòa, ktorý sa
konal pod hlavièkou Turnaja krúku Chrobáci, sa
stal J. Jablonský zo iliny. Z domácich rieite¾ov
sa najlepie darilo manelom Krutým, ktorí v nede¾u ostatným rieite¾om nedali ancu.
Podujatia sa zúèastnila slovenská kríovkárska
pièka, take sobotòají turnaj bol zaradený do
seriálu súaí grand Prix. Úspení rieitelia boli
odmenení vecnými cenami, ktoré sme získali vïaka sponzorom. Podujatie sa uskutoènilo len vïaka
spolupráci a podpory mesta.
Pri príprave turnaja boli potrebné desiatky hodín práce celého tímu organizátorov, ktorým
chcem na tomto mieste vyslovi verejné poïakovanie.
Sponzori podujatia: Abbott laboratories Slovakia, s.r.o., Astra Zeneca, Bayer, Cityfarma, Darèeky - suveníry  mix Anna Holdoová Brezová p.Br.,
Erko s.r.o. Brezová p. Br., Hraèky Papier Jana Slezáková, COOP Jednota, s. d. Brezová p. Br., Lekáreò Herbária, Menarini Berlinchemie, Mesto Brezová pod Bradlom, Obchod Anna Dodrvová Brezová p. Br., Pfizer, Plus Milo Slezák, Sanofi
Synthélabo, Sedita Sereï, IDC holding, Spracovate¾ské centrum Potúèek Brezová p. Br., Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o., Textil - Vesna A. Gaová Brezová p. Br.
(V budúcom èísle Noviniek spod Bradla si môete vyskúa tajnièku z turnaja.)
P. Tibenský

Najvyie poloený byt v Brezovej s najlepím výh¾adom zdarma!

Denný plán èinnosti CVÈ
cez letné prázdniny

Medzinárodný deò detí

U nieko¾ko generácií po sebe vo vei evanjelického kostola tu na Brezovej obýva v sezóne hniezdenia tento priestor rodinka sokola myiara (Falco
tinnunculus). Je to dravec, ktorý obýva Európu,
Áziu a Afriku. Najviac mu vyhovujú otvorené

priestranstvá s jednotlivými stromami, menie stromové komplexy, skaly, vee a povaly vysokých
budov. Výchova mláïat v hniezde po vyliahnutí
trvá asi mesiac. Hlavnú zloku potravy tvoria malé
hlodavce a ostatné po¾nohospodársky kodlivé
drobné cicavce, èím si zaslúi nau ochranu. Kostolná vea mu poskytuje nielen absolútny pokoj a
bezpeèie, ale aj vynikajúci výh¾ad na iroké okolie,
ktorý mu nemá ancu zohna iadna realitka. Ak
by ste mali záujem o podobné bývanie na okolí,
máte smolu, pretoe aj vea kostola na Koariskách je u po nieko¾ko generácií obsadená ich príbuznými.
-rgn-

10. 7. - upratovanie v CVÈ
11. 7.  17.7. - achový tábor ubrienky
20. 7. - Futbalový turnaj
21. 7. - turistika
22. 7. - kúpalisko
23. 7. - turistika
03. 8. - Streetbalový turnaj
04. 8. - turistika
05. 8. - brigáda na cyklodráhe
06. 8. - turistika
07. 8. - kúpalisko
10. 8. - Stolnotenisový turnaj
11. 8. - turistika
12. 8. - výlet na hrad Beckov - pred. cena 6 eur
13. 8. - turistika
14. 8. - kúpalisko
17. 8. - Futbalový turnaj
18. 8. - turistika
19. 8. - kúpalisko
20. 8. - turistika
21. 8.  29.8. - OPEN Brezová
31. 8. - Rozlúèka s prázdninami

Prvá júnová nede¾a bola sviatoèná pre vetky
deti v naom meste. V priestoroch Gazdovského dvora u Apka a v pri¾ahlom lese sa uskutoènil deò detí organizovaný Centrom vo¾ného èasu
a Mestom Brezová pod Bradlom. Veselé podujatie zaèínalo o 14-tej hodine.
Hlavnou atrakciou bola cesta rozprávkovostraidelným lesom, ktorý pre deti pripravili
starí kamaráti z CVÈ. Deti chodili v skupinkách s rodièmi alebo bez rodièov (pod¾a smelosti a nebojácnosti dieaa). Do zaèarovaného lesa
ich púal pán krá¾. Na zaèiatku ich vystrail
fredy krooger, lesným vílam museli splni rôzne
úlohy. Èervenej èiapoèke deti spievali, princeznej
vyahovali prstienok zo zaèarovanej studnièky,
vodníkovi pomáhali chyta ryby, tancovali s
Krvavou Marry, hádzali ikou do terèa pre jeibabu a hlavne utekali pred hrobárom a upírom.
V cieli ich èakali ïalie atrakcie ako nafukovací
hrad, mýkaèky, kolotoèe, opekaèka, kde deti
ete dlho antili a zabávali sa. Do tanca a na
poèúvanie hrala hudobná skupina Vodopády.
Zábava sa skonèila, a keï na oblohe jasne svietili hviezdièky.
Tomá Perièka, CVÈ Brezová

U sto rokov
Keï sme ako úèastníci tohoroèného tvordòového pobytu v Turèianskych Tepliciach navtívili
chodníky Malej a Ve¾kej Fatry, tak sme si nenechali ujs príleitos pozna bliie aj Raku,
Moovce, Blatnicu èi Klátor pod Znievom. A nezabudli sme sa zastavi aj v Blaovciach. Sú
rodiskom bývalého brezovského evanjelického farára Jána Lichnera /1882 - 1964/, ktorý priiel
do naej obce presne pred sto rokmi 26. júna 1909 a pôsobil v nej do roku 1951. Túto skutoènos
pripomenula po nede¾nej kázni 27. júna 2009 aj Mgr. L. Lichancová.
-S-
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Èas promócií
Srdeène blahoeláme absolventom vysokých
kôl k úspenému ukonèeniu túdia.
Mária Baèová Trenèianska univerzita Alexandra Dubèeka v Trenèíne, Fakulta sociálnoekonomických vzahov, odbor podnikový manament
a ¾udské zdroje, Ivan Bzdúek  Ekonomická
univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, Boena Danková  Filozofická fakulta Trnavskej
univerzity v Trnave, Andrej Hacaj  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Juraj Janèek  Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Zdenka Kostercová, rod.

Bekeová  Univerzita Komenského Bratislava, Fakulta manamentu, odbor strategický manament a informaèné siete, Branislav Kovaèiný  STU Trnava, Materiálovotechnologická
fakulta, Martina Kovaèiná  STU Trnava,
Materiálovotechnologická fakulta, Hana Kulíková  Právnická fakulta Trnavskej univerzity v
Trnave, Danka Madarová  Filozofická fakulta
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Juraj
Nemec - STU Bratislava, Stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia, Michal Nemec  STU
Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, odbor mikroelektronika, Zuzana Ratkoo-

Noví iaci ZU

4. a 10. júna 2009 sa aj v ZU Brezová konali
prijímacie skúky do vetkých odborov ZU.
V tieto dni sme prijali iakov do vetkých odborov u v predchádzajúcich rokoch existujúcich. 4. júna sme vydali 43 rozhodnutí o prijatí,
10. júna 30. A 15. júna sa dostatoène naplnil
poèet potrebných iakov pre otvorenie nových
taneèných odborov - orientálny tanec a spoloèenský tanec. Do triedy orientálnych tancov sme
prijali 26 iaèok /väèinou dospeláèok/ a spoloèenský tanec sa bude uèi 22 iakov /4 dospelí/.
S ïalími prijatými iakmi sa stav nových iakov k 30. 6. 2009 ukonèil èíslom 126. Teda prijali sme 41 výtvarníkov do vetkých tudijných
tried VO, 14 hudobníkov, 7 folkloristov, 16 na
moderný tanec, 26 na orientálny tanec a 22 na

Oznam
spoloèenský tanec /TO spolu 71/. Nevieme ete
presne, ko¾ko iakov nám do nového kolského
roku nenastúpi, ale vieme urèite, e stav iakov
v naej kole, vïaka TO, stúpne. Nové pani uèite¾ky TO sa predstavia iakom na otvorení kolského roku 2. 9. 2009 o 14.00 hod. v spoloèenskej sále koly. Jediného prihláseného iaka do
LDO musíme sklama. Odbor sa otvára nebude. V novom kolskom roku budú vyuèova
vetci doterají uèitelia, okrem p. uè. Veroniky
ebestovej, ktorá u nás uèila na èiastoèný úväzok akordeón. Kvôli nedostatku iakov u nás
a vyaenosti v jej materskej senickej ZU sme
sa s òou rozlúèili. eláme jej aj vetkým novým
iakom príjemne strávené chvíle s umením
v ZUke.
JK

Spomienka na obetavú speváèku ¾udových piesní
Annu Gabriovú-Kravárikovú z Brezovej
Pri príleitosti úmrtia 22. júna 2009 vyberám
z jej ivotopisu.
Matka Anny Kravárikovej zomrela v ranom
detstve. Vychovali ju starí rodièia. Starý otec
tefan Kravárik (1866) bol ¾udový muzikant,

Pani A. Gabriová - Kraváriková s dcérou
hrával na trúbke a klarinete. Stará matka Anna
Kraváriková (1868-1958) ve¾mi ¾úbila rodný
kraj a ospevovala ho v ¾udových piesòach, take mnohé piesne vznikali u nich. Bolo to v brezovských kopaniciach U Vakov (predtým sa to
volalo U Komadov). Obaja manelia ve¾mi milovali hudbu, spev a svoj rodný kraj. Ete starého otca otec hrával na fujaru, keï pásol ovce

vá  Slovenská technická univerzita v Trnave,
Materiálovotechnologická fakulta, Maro Sadák
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Fakulta prírodných vied, Valika Závodná, rod.
Siváková  Filozofická fakulta Univerzity
sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Eva Uiaková 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Samuel Valáek  Filozofická fakulta UKF v Nitre, odbor uèite¾stvo
akademických predmetov v kombinácii anglický jazyk  literatúra a dejepis, Viktória Vratiaková  Karlova univerzita v Prahe, 1. lekárska fakulta.
V. Mikulèíková

Poláèkovcom z Brezovej v poli zvanom Trchov.
Starí rodièia vnuèku Annu Kravárikovú uèili
spevu od útleho detstva. Túbou starej mamy
bolo, aby sa to nauèili deti a aby to raz niekto
zapísal.
V roku 1962 na oslavu 700-roènice Brezovej som nacvièila sólistov, zbor ien aj doprovod ¾udovej hudby, celé folklórne pásmo zostavené u zo zozbieraných piesní. Keï som
videla u starých ¾udí ete ve¾ké bohatstvo piesní, zaèala som ich zoraïova. Trvalo to vye
20 rokov, kým vyla kniha Piesne z Brezovej.
Do knihy mi prispelo 23 spevákov ako napr.
manelia tefan a Katarína Zubákovci, Uiaková Albeta, Zuèic Martin, Krutá Anna, Plaèková Zuzana a ïalí. Najplodnejou speváèkou bola Anna Gabriová - Kraváriková, ktorá
mi naspievala 93 piesní. Stretla som sa u nej
s ve¾kou ochotou a obetavosou, za èo som jej
ve¾mi vïaèná. Hocikedy, dokonca aj v noci,
keï jej prila na myse¾ ïalia pieseò, zaznaèila si ju a pri najbliej príleitosti mi ju zaspievala. Odchádzala spokojná, keï videla, e
je pieseò znotovaná. Táto spolupráca trvala
viac ako 20 rokov. Jej zásluhou poèet piesní
vzrástol na 336. Tým sa splnilo prianie jej
starej mamy, aby tieto piesne ostali v pamäti ¾udí.
Pri výroèí jej smrti si na òu s láskou spomínam.
O¾ga Kovaèièová

Informáciu o vetkých novoprijatých iakoch
do ZU Brezová pod¾a odborov a dátumu prijatia môete získa v oboch propagaèných skrinkách ZU a na vstupných dverách ZU. Dodatoèné skúky v septembri budú len v pecializáciách, kde stav nastúpených iakov v kolskom
roku v skupinách a triedach to bude povo¾ova
do maximálnej vyaenosti. Prípadní záujemcovia o túdium nemusia by prijatí.
JK

Vzácna návteva
Na mestskom úrade prijal 2. júla 2009 zástupca
primátorky Ing. ¼. Valáek emeritného profesora
Univerzity vo Washingtone Jána Pálku, vnuka
medzivojnového predsedu vlády ÈSR Milana
Hodu. Sprevádzal ho podpredseda SMR
Mgr. P. Uhlík.
Vzácny hos sa oboznámil s históriou i prítomnosou náho mesta. Zvlá ho poteilo, e starého otca si pri jeho esdesiatke ocenila Brezová
èestným obèianstvom 15. marca 1938.
V rámci programu navtívil pán Pálka aj tefánikovu mohylu na Bradle, brezovský cintorín a Koariská.
-C-

MESTSKÁ POLÍCIA

Alkohol u detí
Mestská polícia dáva do pozornosti rodièom ako
aj irokej verejnosti, e od júna tohoto roka platí
novelizácia zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneuívaním
alkoholických nápojov a o zriaïovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb.
- Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18
rokov nesmú poíva alkoholické nápoje alebo iné
návykové látky a sú povinné podrobi sa orientaènej dychovej skúke alebo orientaènému vyetreniu
testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo
psychotropných látok.
- Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdriava
bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00
hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých
sa podávajú alkoholické nápoje.
Za poruenie horeuvedených zákazov maloletou osobou do 15 rokov môe obec  mesto uloi zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do výky 33 eur.
Za poruenie zákazu mladistvou osobou do 18 rokov
uloí jej obec pokarhanie. V odôvodnených prípadoch uloí aj zákaz navtevova verejne prístupné
miesta a miesta, v ktorých sa podávajú alkoholické
nápoje.
Mestská polícia
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Vyhodnotenie výtvarnej súae
Dòa 24. 6. sa v priestoroch mestského
úradu uskutoènilo vyhodnotenie výtvarnej

súae Mestská polícia poh¾adom detí za

úèasti zástupcov mestskej polície a zástupcu mesta a to vedúcej oddelenia sociálneho, kolstva a kultúry Mgr. Evy Uiakovej.
Cie¾om súae bolo u detí rozvíja pozitívne
zmý¾anie o mestskej polícii. Súa prebehla v dvoch vekových kategóriách - do 6 rokov a do 10 rokov.
V prvej vekovej kategórii boli ocenení:
1. miesto Kristián Sabota
2. miesto Angelika Gáliková
3. miesto Jakub Zibura
V druhej vekovej kategórii boli ocenení:
1. miesto Terézia Kvaòovská
2. miesto Erik Povaanec
3. miesto Elika Bekeèová

Mestská polícia sa chce aj touto formou
poïakova vetkým sponzorom, ktorí
prispeli do súae svojimi cenami:
Coop Jednota SD Senica, MicroStep
CDM s. r. o., Ing. Ján Nemák NEFI, PFS a.
s., TOV s.r.o., Galvanika a.s., obèerstvenie
Bageta Jaroslav Buèko, Espresso bar  ulák Peter, Jozef Jurovatý  ovocie zelenina,
OZ Barborka ¼udmila Èereníková, Mini
Diskont  Duan Valihora, Domáce potreby
A. Dodrvová, Hraèky  papier Slezáková
Jana, súkromné osoby Tibor Ïungel, Radoslav Èmarada, Milan Rejduga a Radoslav
Gacko.
Mestská polícia

9-roèná spolu so súrodencami Anièkou a tevkom odili za tatíèkom do Vinipegu do Kanady.
Vychodila som tam tyri triedy a potom sme sa
vrátili domov. Pani uèite¾ka ve¾mi za mnou pla-

pokraèuje svojou cestou. Vdy bola a je skromná a pracovitá. Pri svojich ivotných jubileách nikdy od mesta niè neprijala. Vetko vrátila s tým, e dajte to takému, kto to potrebuje.
Ako som na òu myslela, stretla som ju pred potou. Èakala, aby si mohla splni povinnos 
zaplati nájomné. Tak sme prehodili pár viet a ja
som si vimla, e je ve¾mi pekne upravená, ruky
drobné, vráskavé ale èisté, nechty tie, zástera
správne uviazaná a ruèník nejaký pekný. Celá
bola akási pekná, ako keï sa èlovek dobre vyspí, vyzerá oddýchnuto a svieo. Pozdravila som
ju a ona mi na moju otázku, kedy sa narodila,
odpovedala, e za chví¾u budem ma devädesiat rokov. So zvlátnym, takým potmehúdskym
úsmevom dodala, keï ma tu u nebude, aspoò si
spomeniete.
Urèite si na òu spomenieme, lebo Judka Pamíková tvorí kolorit náho mesta ako nikto iný.
A urèite si na òu spomeniem v deò jej narodenín.
Chcela by som ju aj stretnú a osobne jej potrias rukou a pohladka ju. Lebo vdy keï ju
stretnem, mám taký zvlátny pocit pokoja a
dobroty. astná to ena!(?) Niè nepotrebuje,
najradej by sa rozdala.
Milá Judka Pamíková, k Vaim narodeninám Vám prajeme vetko najlepie! Nech
Vás môeme naïalej stretáva v naom
meste.
Rubriku pripravuje V. Mikulèíková.

KTO JE TU
Aj vám sa niekedy stalo, e nieèo vám víri
hlavou a neviete preèo? Tak to bolo v mojom
prípade v súvislosti s vekom jednej starej enièky. Opýtala som sa mojej mladej kolegynky, e
èi nevie ko¾ko rokov má Judka
Pamíková. A to je kto, spýtala
sa ma.
Ty nepozná Judku Pamíkech, neveriacky som pokrútila hlavou. Vysvetlila som jej,
ako vyzerá a ona sa hneï chytila: To musíte poveda, èi poznám tú starú enièku, ktorá
kadej ene hovorí mamièka.
A boli sme doma.
Áno, Judku Pamíkovú pozná na Brezovej kadý. Drobnú, vdy usmievavú enièku,
po celý rok obleèenú v jednoduchom odeve, kde vrchnú èas
tvorí zástera, na hlave uviazaný ruèník a na nohách po celý
rok obuté èierne gumáky! Stretávame ju vdy v pracovnom zaujatí. Buï èistí
okolo kontajnerov alebo najèastejie ju vidíme
pri úpravách hrobov na miestnom cintoríne.
Vdy sa prihovorí, pozdraví a povie: mamièka,
ako som rada, e vás vidím. A ako sa má vá
tatíèko? Je to dobrosrdeèná ena, ktorá ako

kala. Tatíèko bol chorý a vdy mi hovoril, aby
som sa uèila a poslúchala. A ja som ho poèúvala.
Judka Pamíková sa narodila 8. júla 1919
na Brezovej. Stretnutie s òou sa odohráva kadý
raz rovnako. Pozdrav, ako sa má mamièka, a

PORT

Vynikajúci výsledok Lenky Gabriovej
Víazi krajského kola beeckej súae
H¾adáme nového Jozefa Plachého 2009 sú
známi.
Víazmi trenèianskeho krajského kola postupovej beeckej súae H¾adáme nového
Jozefa Plachého 2009, ktoré sa uskutoènilo
15. júna na Mestskom tadióne v Dubnici
nad Váhom, sa v behu dievèat na 600 m
s èasom 1:48,5 stala Lenka Klimovská zo

Základnej koly J. Krá¾a Nová Dubnica a
v behu chlapcov na 1000 m s èasom 3:12,2
vyhral Matú Pastirík zo Základnej koly
Chynorany. V celotátnom finále súae
H¾adáme nového Jozefa Plachého 2009, ktoré sa uskutoèní v Dubnici nad Váhom v septembri, ná kraj okrem víazov budú reprezentova aj mladí portovci, ktorí sa umiestnili na druhom a treom mieste: v kategórii

dievèat 2. Viktória Zahradníèková (1:48,8)
zo Z Ilava a 3. Lenka Gabriová (1:52,0)
zo Základnej koly Brezová pod Bradlom.
Na trenèianskom krajskom kole súae H¾adáme nového Jozefa Plachého 2009 pretekalo 24 dievèat a 20 chlapcov narodených
v roku 1996 a neskôr a súailo 20 kolských drustiev.
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FK VS Bradlan B (Koariská)  Lubina kopanice 3 : 1 (2 : 0), góly: Filip Lang 2, Michal
Potúèek.
3. liga  starí dorast
FK VS Bradlan  Tempo Partizánske 0 : 1
(0 : 1), gól: Martin Valúch.
Topo¾èany - FK VS Bradlan 2 : 0 (0 : 0).
3. liga  mladí dorast
FK VS Bradlan  Tempo Partizánske 7 : 0
(2 : 0), góly: Andrej Lorenc 4, Ján Tománek 2,
Dominik Lorenc.
Topo¾èany - FK VS Bradlan 3 : 4 (1 : 3),
góly: Tidiane Djiby Ba 2, Luká Karas, Ján Tománek. Pekná bodka za celým úspeným roèníkom.

Skonèil sa súaný roèník 2008/2009 s nasledovným umiestnením jednotlivých mustiev
v tabu¾kách.
FK VS Bradlan mui A 6. miesto 30 15 3 12 62:46 48 (+3)
FK VS Bradlan mui B 2. miesto 26 16 2 8 55: 41 50
FK VS Bradlan starí dorast 1. miesto
FK VS Bradlan mladí dorast 5. miesto 30 16 4 10 63:44 52
FK VS Bradlan starí iaci 5. miesto 22 12 3 7 69:37 39
FK VS Bradlan mladí iaci 11. miesto 20 1 1 18 8:97 4

V dòoch 20. - 27. júna sa mladie dorastenky s dospeláckym doprovodom zúèastnili zájazdu do Nórska, ktorý sa podarilo zorganizova vïaka výborným vzahom
mesta Myjava a nórskeho mesteèka Flisa.
Nórske hádzanárky z klubu Flisa IL sa vlani zúèastnili na tréningovom pobyte na Myjave a na turnaji o Pohár Bradla na Brezovej
a na oplátku ponúkli monos pobytu portovému klubu zo Slovenska u nich. Nám sa
podarilo dohodnú s myjavským primátorom na úèasti práve naich doriek. Dievèatá
si zaplatili letenku a dopravu na letisko do
Prahy, vetky ostatné náklady  ubytovanie, stravu, dopravu v Nórsku a vstupné 
hradili domáci organizátori. Tí nám navye
pripravili pestrý program na celý týdeò.
Okrem spoloèného tréningu a priate¾-

ských zápasov s domácimi hádzanárkami nám zorganizovali návtevu viacerých zaujímavých
miest. Videli sme
Nórske lesné múzeum, ktoré ukazuje
históriu a význam
vyuitia lesa v ivote severských obyv a t e ¾ o v. V m e s t e
Gjovik sme navtívili technickú zaujímavos, olympijskú hokejovú halu
vytesanú do skaly
v o v n ú t r i h o r y, v
Lillehammeri sme videli olympijské múze-

um a skokanské mostíky s pekným výh¾a-

Bradlo Bike opä úspený

Petra v repre kadetiek

Dòa 13. 6. 2009 sa konal 17. roèník cyklistického maratónu Bratislava - Jasná. Na trase dlhej
315 km predviedli èlenovia brezovského cyklistického klubu skvelé výkony.
O akcii nám povedal Ing. Miroslav Malek,
predseda klubu:  V roku 2008 syn Martin skon-

Hráèka HK Bradlan Brezová Petronela Kováèiková bola nominovaná do reprezentaèného drustva do 17 rokov Slovenska, ktoré sa
zúèastnilo od 25. 6. do 5. 7. 2009 Majstrovstiev Európy v Srbsku.
Bohuia¾ sa naej mladej reprezentácii
nedarilo a do uzávierky tohto èísla sme na majstrovstvách kadetiek zaznamenali iba prehry.
Slovensko  védsko 26 : 32 (15:12), Petra
dala jeden gól; Slovensko  Holandsko 19 : 27
(12:15); Slovensko  Chorvátsko 18 : 36
(7:15), 1 gól; Slovensko  Rumunsko 19 : 31
(11:16), 3 góly; Slovensko  Èesko 19 : 24
(11:11), 1 gól.
HK Bradlan

Futbal

4. liga severozápad  A  dospelí
FK VS Bradlan - Spartak Bánovce 0 : 6
(0 : 2), góly: 45. a 83. Andrej Masaroviè, 45.
Jozef Potrk, 67. a 72. Daniel Èakajík, 77. Jozef
Boik.
Brezová: Maliarik  J. Potúèek (68. Hílek),
Marík, Zubálik (17. imko), Hya, arudi, Pavlík, Nosko, Petrá, Koprda, efèík (54. Starych).
Tréner Miroslav Hainc.
Boany - FK VS Bradlan 1 : 2 (0 : 2), góly:
Miroslav Pavlík, Pavel ebo.
2. trieda juh  B  dospelí (Koariská)
Turá Lúka  FK VS Bradlan B Koariská
0 : 1 (0 : 0), gól Juraj krabák.

Mladie dorastenky v Nórsku

Foto z¾ava: Ján Nosko, Martin Malek,
Raso bodák a Ján Malek.
èil na 3. mieste a povedal, e na budúci rok to tu
vyhrá. Podarilo sa, vyhral. Avak farby BRADLO BIKE sa objavili na pièke viackrát. Druhý syn Ján skonèil na 3. mieste, klubový kolega
Raso bodák (cyklista z Trnavy jazdiaci za
Brezovú) bol na 11. mieste a Jano Nosko, ktorý
mal zdravotné problémy, skonèil na 30. a 40.
mieste. Celková úèas bola 220 cyklistov. Gratulovali aj M. Dzurinda a I. Miklo, ktorí tie
prili úspene do cie¾a.

Prípravka
Najmladie brezovské futbalové nádeje Pusinky absolvoval dve prípravné stretnutia
s rovesníkmi zo Senice s nasledovnými výsledkami: FK Senica  Brezová 7 : 7, góly:
M. Lukáè 6, A. Repta 1, FK Senica Brezová
8 : 6, góly: M. Lukáè 3, A. Repta 3.
7. 6. 2009 sa PUSINKY- roèník 2002 a mladí zúèastnili na turnaji v Hodoníne, kde obsadili 4. Brezová  Domino Bratislava 2 : 0, góly:
M. Matuek, Brezová  Lien 0 : 2, Brezová 
Kyjov 1 : 2, gól T. Nemec.

dom na mesto a jeho okolie, v Hamare
impozantnú rýchlokorèuliarsku halu postavenú v tvare obrátenej vikingskej lode. Vade sme mohli obdivova krásnu prírodu,
mestá a dedinky schované vo vedeprítomnej zeleni, na kanoe sme splavili asi
dvojkilometrový úsek miestnej rieky Flisa,
a keïe nás po celý týdeò sprevádzalo neuverite¾ne krásne horúce letné poèasie, mohli
sme sa v nej dokonca kúpa a opa¾ova na
jej piesoènatých pláach. Krátko sme navtívili aj hlavné mesto Oslo, dojem zanechal najmä Vigeland Sculpture Park s mnostvom sôch zobrazujúcich ¾udské postavy
v najrôznejích podobách, ve¾kostiach a fázach ¾udského ivota.
Vo výborne vybavenej mestskej portovej hale vo Flise si okrem hádzanej dievèatá
mali monos preveri svoje sily na lezeckej stene a zabavi sa pri bowlingu.
Na radnici nás prijal starosta Flisy, ktorý sa práve vrátil z návtevy Myjavy, kde
sa zúèastnil aj na tohtoroèných folklórnych slávnostiach. Oboznámil nás s pomerne krátkou históriou mesta a usadil nás
v krásnej rokovacej sále miestneho parlamentu.
Výlet do Nórska bol pre nás príjemným zakonèením uplynulej sezóny a veríme, e aj zaèiatkom budúcich dobrých vzahov s hádzanárskym klubom Flisa IL.
Viac o zájazde na www.bradlan.sk
P. Gaparoviè
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POÏAKOVANIA

SPOMÍNAME

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

Do veènosti odiiel si spa,
zaplakal kadý, kto a mal rád.
Odiiel si od nás, my ostali sme v iali,
no vdy bude i v srdciach tých,
ktorí a milovali.
Dòa 5. 6. 2009 nás
vo veku nedoitých
78 rokov opustil ná
drahý manel, otec,
starý otec Ivan Kotuláè. Úprimne ïakujeme rodine, priate¾om,
susedom, spoluobèanom a vetkým za
úèas na poslednej
rozlúèke, ako i za kvetinové dary a prejavy sústrasti v naom hlbokom iali.
smútiaca rodina

V srdciach máme trpký ia¾,
èo semä bô¾u v nás zasial.
Skonèila sa dlhá pú, nedá sa na òu zabudnú.
Láskavé ruky, modrých oèí svit.
Pretrhla smr astia ni.
Dòa 21. júna uplynulo 6 rokov, èo nás navdy opustil drahý otec Martin Barbuiak.
Ktorí ste ho poznali a mali radi, zaspomínajte si,
prosím, spolu s nami. Ïakujem.
dcéra Boena s rodinou

Jubilanti v mesiaci jún

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Zo srdca ïakujeme
vetkým príbuzným,
priate¾om a známym,
ktorí sa dòa 26. 6. 2009
prili rozlúèi a odprevadi na poslednej
ceste nau drahú matku a starú matku Annu
Gabriovú, rod. Kravárikovú.
Ïakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snaili zmierni ná
ia¾.
smútiaca dcéra s rodinou, vnúèatá
s rodinami a ostatná rodina
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Po tmavej noci kým svitol deò,
odiiel sníva svoj veèný sen.
Ïakujeme vetkým
príbuzným, priate¾om
a známym, ktorý sa
prili rozlúèi dòa
19. 6. 2009 s naím
drahým zosnulým
Martinom Potúèkom, ktorý zomrel vo
veku nedoitých 88
rokov.
Taktie ïakujeme
za slová útechy a
kvetinové dary, ktorými ste sa snaili zmierni ná hlboký ia¾ a pani farárke Zuzane
Durcovej za slová povzbudenia a jeho dôstojné vyprevadenie k hrobovému odpoèinku.
smútiaca manelka a deti s rodinami

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tak rýchlo ten èas letí, tak rýchlo uteká,
na kadý deò Ti patrí naa spomienka.
Mal si nás vetkých rád, tak ve¾mi si chcel i,
krutá smr a v náruè vzala,
musel si nás opusti.
Dòa 22. júna 2009 sme si pripomenuli nedoité 65. narodeniny manela, brata, vagra, uja,
priate¾a Janka Radoinského, ktorý nás opustil vo veku 64 rokov po ve¾mi akej chorobe.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
s mami tichú spomienku.
S láskou s úctou si naòho spomína manelka
O¾ga, súrodenci s rodinami, ostatná rodina a
rodina Farkaová.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dòa 3. júla 2009 uplynulo 38 rokov od smrti
náho otca, vagra a uja Jána andora, ktorý
nás opustil vo veku nedoitých 46 rokov. 4. augusta si pripomenieme jeho nedoité 84. narodeniny.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou si naòho spomínajú
dcéry O¾ga a Anna s priate¾om Jankom.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

U Vás neprebudí slnko ani krásny deò,
na cintoríne spíte svoj veèný sen.
5. júla uplynulo 20 rokov od smrti otca, starého otca a prastarého otca Jána Petráa a vo
februári uplynulo 10 rokov, èo nás opustila mama
a starká Elena Petráová.
Spomínajú syn Vladimír s rodinou
a nevesta Viera s rodinou.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nezomrel ten, kto ostáva v naich srdciach.
Dòa 6. júla 2009 uplynulo 5 rokov od smrti manela, otca, starého otca Vladimíra Mosného.
S láskou a úctou spomínajú
manelka,
dcéry Daniela a Vladka,
vnúèatá Erika a Cory.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dòa 10. 7. 2009 si pripomíname tridsiate výroèie úmrtia naej mamy a starej mamy Kataríny Kostelnej, rodenej Bôikovej.
S láskou spomínajú deti Martin, Viera, Anna a
nevesta Anna s celou ostatnou rodinou.

- Pavol Mozolák, 91-roèný
- ¼udmila Ciranová, 80-roèná
- Agnesa Zárecká, 80-roèná
- ¼udmila andorová, 75-roèná
- tefan Fajnor, 75-roèný
- Ján Králik, 75-roèný
- tefan Tallo, 75-roèný
- tefánia Sadáková, 70-roèná
- Emília Valáková, 70-roèná
- tefan Kavický, 70-roèný

Narodili sa
- Emma Blanáriková
- Matyá Bruko
- Markéta Marková

Sobá uzavreli
Paul Gerard McPeake
- Kristína Sadloòová
Daniel Masár
- Zlatica Kostelná
Martin Boro
- Natália Pochylá

Zomreli
- Ivan Kotuláè, 77-roèný
- Marie Poláèiková, rod. Jonáová, 78-roèná
- Ivan Toráè, 23-roèný
- Anna Závodná, rod. Pavlíková, 73-roèná
- Martin Potúèek, 87-roèný
- tefan Rechtoris, 66-roèný

Pozvánka
Klub brezovskej pletenej cipky pozýva
irokú verejnos na prezentáciu èipiek zozbieraných z celého Slovenska. Aj èlenky
náho klubu sa zúèastnili podujatia Èipkárska cesta a pripoja svoje práce - brezovskú vláèkovú èipku - k ostatným upalièkovaným dielkam z ostatných regiónov
Slovenska.
Výstava sa uskutoèní v dòoch 6. a 7. 8.
2009 od 14.0017.00 hodiny v Klube dôchodcov v Brezovej pod Bradlom.
O. Allinová

Poïakovanie
Skupina dobrovo¾níkov sa rozhodla zrekontruova archív brezovského evanjelického cirkevného zboru. Dobrovo¾níci spolu s Ev.a.v.
farským úradom v Brezovej pod Bradlom ïakujú pánovi Ivanovi Kraicovi zo spoloènosti
SOKRATES COLOUR SLOVAKIA s.r.o., ve¾koobchod farby  laky za poskytnutú materiálnu pomoc pri rekontrukcii.

