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Prietrská upravená ako pamätný areál
Primátorka mesta Anna Danková otvorila v sobotu 26. septembra 2009 zhromadenie obèanov pri pamätníku na Bukovskej
ceste, historicky známej ako Prietr-

dovanie pokrokovej vojenskej tradície vo riadanie spomienok, lebo naa úcta k tradívedomí prísluníkov Ozbrojených síl SR, ciám je tou najväèou úctou k predkom.
ktorej zaèiatok datujú do 22. septembra 1848
K prítomným sa prihovoril aj minister obratu na Prietrskej, kde v boji za slobodu ny Jaroslav Baka, ktorý netajil rados, e
po roku mohol opä navtívi toto miesto.
Predseda Klubu generálov SR Peter Gajdo
vyjadril spokojnos, e jeho klub splnil stanovený cie¾. Vzápätí vyznamenal Pamätnou
medailou 28 osobností, ktoré sa o vybudovanie areálu zaslúili.
Potom podpredseda SMR Peter Uhlík
spomenul históriu vzniku mylienky vybudovania pamätníka roku meruôsmeho ete
v roku 1937 i pôvodné plány jeho lokalizácie
na Ostriei, potom na Baranci a nakoniec na
Prietrskej v roku 1948.

skej. Ilo o akt odhalenia rozíreného a
upraveného areálu miesta s pôvodnou mohylou od Duana Jurkovièa.
Slávnos sa konala s vojenskými poctami
za úèasti ministra obrany Jaroslava Baku a
èlenov Klubu generálov SR. Hymnu zaspieval brezovský muský cirkevný spevokol.
Program moderoval generál Svetozár Naïoviè.
V úvode pripomenul, e jednou z úloh,
ktorú si Klub generálov SR stanovil, je bu-

národa padli
prví Hurbanovi
dobrovo¾níci.
Ïalej povedal,
e vlani, poèas osláv Dòa
ozbrojených síl
SR v Brezovej
pod Bradlom, prijali èlenovia klubu èestnú
Slávnos uzavrela poïakovaním za úèas
úlohu doplni a rozíri pôvodný pamätník vzácnym hosom i domácim primátorka
-Rtak, aby sa stal dôstojným miestom pre po- mesta.
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Úprava koryta Brezovského potoka pod mostom pri zdravotnom stredisku
irie koryto pod mostom pri zdravotnom
stredisku spoma¾ovalo tok Brezovského potoka. Nedostatoèným prietokom sa naplavovali
nánosy, ktoré zvyovali dno koryta pod mostom. Vznikajúce naplaveniny brániac prirodzenému prietoku zadriavali vodu, ktorá narúala
základovú kontrukciu mosta.

Dòa 16. 9. 2009 Slovenský vodohospodársky podnik, .p. Odtepný závod Bratislava,
Správa povodia Moravy v spolupráci s Technickými slubami Brezová pod Bradlom zaèali
s odstraòovaním nánosov spod mosta pri zdravotnom stredisku. Dno koryta pod mostom
prehåbili a èiastoène vzniknutú su pouili na

spevnenie a zúenie koryta pod mostom. No
naopak - hlbie dno koryta pred mostom urovnali s dnom pod mostom uloením kameòov.
Miestami obnaené piliere základovej kontrukcie budú podbetónované. Brehy koryta pod
mostom ete spevnia zeminou a kameòmi.
odd. výstavby, ÚP, P a dopravy

Nové výky dávok v hmotnej núdzi od 1. 9. 2009
Na základe nariadenia vlády SR è. 324/2009
Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávok v hmotnej
núdzi a sumy príspevku na bývanie, boli zvýené sumy dávok v hmotnej núdzi a príspevkov
priznané obèanom pod¾a zák. è. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov od 1. 9. 2009. Nové výky
sú nasledovné:
- jednotlivec - 60,50 EUR

- jednotlivec s 1 alebo najviac 4 demi -115,10 EUR
- jednotlivec s viac ako 4 demi -168,20 EUR
- dvojica bez detí -105,20 EUR
- dvojica s 1 alebo najviac 4 demi - 157,60 EUR
- dvojica s viac ako 4 demi - 212,30 EUR
- príspevok na bývanie  jednotlivec - 55,80 EUR
- príspevok na bývanie - rodina - 89,20 EUR
- aktivaèný príspevok - 63,07 EUR
- ochranný príspevok - 63,07 EUR

- príspevok na zdravotnú starostlivos - 2 EUR
- príspevok pre obèana, ktorý sa stará o diea
do 1 roku ivota - 13,50 EUR
- príspevok pre tehotnú enu - 13,50 EUR
- príspevok na diea, ktoré si plní povinnú kolskú dochádzku  17,20 EUR
Dana Batková
odd. sociálne, kolstva a kultúry

Brezová súèasou osláv Svetového dòa turizmu
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
v spolupráci so samosprávnymi krajmi
zorganizovala po celom Slovensku oslavy
Svetového dòa turizmu. Svetový deò turizmu pripadá na 27. september a tento rok
sa niesol v znamení témy Oslava rôznorodosti turizmu. Cie¾om osláv je predovetkým podpora domáceho cestovného
ruchu.
Regionálne oslavy Trenèianskeho samosprávneho kraja sa tento rok konali
v Prievidzi, kde bola Brezová pod Bradlom pozvaná ako jeden z vystavovate¾ov.
V naom stánku sme návtevníkom ponúkali nové propagaèné materiály o meste,

ukáky brezovskej palièkovanej èipky a tie
nieèo malé pod zub.

Pre návtevníkov bola pripravená prezentácia miest, subjektov cestovného ru-

chu, kultúrnych intitúcií a ich projektov,
ochutnávka produktov miestnych potravinárskych firiem, súae a hry pre deti,
ale aj pre dospelých o zaujímavé ceny, jarmok ¾udových remesiel, Klub sokoliarov
Aquila Bojnice a bohatý kultúrny program
a sprievodné podujatia.
Prvýkrát bol Svetový deò turizmu vyhlásený na Valnom zhromadení Svetovej
organizácie turizmu (UNWTO) v roku
1979 v panielsku. Hlavným poslaním
WTD je podpora a zvýenie povedomia
o význame turizmu a jeho prínose pre rozvoj spoloènosti.
ORRaM

Upozornenie na splatnos miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v roku 2009
Oddelenie finanèné, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom upozoròuje fyzické osoby, právnické osoby a fyzické
osoby  podnikate¾ov, ktorým bola vyrubená
miestna daò z nehnute¾nosti a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, na splatnos poslednej splátky,
ktorá bola pri miestnom poplatku za KO
a DSO dòa 30. 9. 2009 a pri dani z nehnute¾nosti bude dòa 30. 11. 2009.
Zároveò upozoròujeme na povinnos uhradi ostatné miestne dane (za psa, uívanie verejného priestranstva, nevýherné hracie prístroje), ako aj nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO a dani z nehnute¾nosti
najneskôr do konca roku 2009. Platbu je potrebné realizova na základe platobných výmerov, ktorými boli miestne dane a miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vyrubené a ktoré boli jednotlivým právnickým a fyzickým osobám doruèené.
Platby je moné uhrádza bankovým prevodom alebo vkladom do pokladne Dexia banky Slovensko na èíslo bankového úètu
4602539001/5600 alebo do pokladne MsÚ

Brezová pod Bradlom. V prípade nejasností
je moné kontaktova pracovníèky MsÚ pani
Húkovú  daò za psa, verejné priestranstvo,
poplatok za KO a DSO (tel.è.: 034/6942228,
e-mail: huskova@brezova.sk, I. poschodie
MsÚ Brezová pod Bradlom, èíslo dverí 15)
alebo Ing. V. Nemcovú a pani M. Mosnáèkovú  daò z nehnute¾nosti (telefónne èíslo:
034/6942222, e-mail: nemcova@brezova.sk,
mosnackova@brezova.sk, I. poschodie MsÚ
Brezová pod Bradlom, è. dverí 11).
Opätovne upozoròujeme právnické osoby
a fyzické osoby  podnikate¾ov, ktorým bol
zavedený mnostvový zber komunálnych odpadov ete v roku 2008 a ktorí uvedený poplatok neuhradili, na povinnos uhradi poplatok za skutoèný objem vyprodukovaného
odpadu za obdobie od jeho zavedenia do 31.12.
2008. V zmysle § 7 ods. 7 veobecne záväzného nariadenia Mesta Brezová pod Bradlom
è. 4/2007 o miestnom poplatku za KO a DSO
sa pri mnostvovom zbere poplatok nevyrubuje platobným výmerom. Poplatok je potrebné uhradi na základe dokladu o skutoène vyprodukovanom objeme komunálneho odpadu

do pokladne MsÚ Brezová pod Bradlom.
V roku 2009 poplatok za mnostvový zber
jednotlivé subjekty uhrádzajú na základe fakturácie.
Ing. Jana Nosková,

Brezovský stánok
na Michalskom jarmoku
Brezová pod Bradlom sa 26. septembra 2009
zúèastnila 5. roèníka Michalského jarmoku na
Myjave.
Ako sa hovorí, je to tradièný jarmok s predajnými stánkami, jarmoènými atrakciami a obèerstvením. Brezová mala v predajnom stánku zastúpenie zo vetkého.
Tradícia bola zastúpená ukákou palièkovania vláèkovej èipky, varili sa cestenice plnené
slivkovým lekvárom a ponúkalo sa do kalíka i
brezovské horké.
Nielen propagaèné materiály dali vedie návtevníkom jarmoku o meste Brezová pod
Bradlom, ale i dym z kotlíka, ktorý sa vznáal
celým námestím Myjavy.
AMA
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VZN o vytváraní zdravého ivotného prostredia, o ochrane verejného poriadku
a zelene mesta Brezová pod Bradlom
Dòa 27. 08. 2009 bolo Mestským zastupite¾stvom v Brezovej pod Bradlom prijaté Veobecne záväzné nariadenie o vytváraní zdravého
ivotného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom v
súlade so zákonom è. 543/2004 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny, zákonom è. 223/2001 Z.z. o
odpadoch, o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom è. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzduia a zákona è. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov (vodný zákon).
Týmto VZN sa ruí VZN è. 1/2007 a nahrádza ho VZN è. 3/2009 o vytváraní zdravého i-

votného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom.
Zmeny, ktoré prinesie platné VZN, sa týkajú
hlavne zákazu vypa¾ovania trávy, lístia a
zvykov rastlín. Tieto body sú doplnené v novovytvorenom §, pod názvom Èistota ovzduia. Doteraz táto problematika v naom meste
nebola rieená.
Ïalia zmena sa týka verejnej zelene v meste.
Doteraz bolo zakázané zneèisova zeleò odpadkami, pokodzova a vyrubova stromy a
kry, chodi a prechádza po verejnej zeleni.
V novom VZN nastalo doplnenie o zákaz svojvo¾ne vysádza stromy a kry na pozemku mesta Brezová pod Bradlom. Taktie je zakázané

pokodzova aj trávniky.
V paragrafe, ktorý sa venuje vodným nádriam a vodným tokom, je zakázané umýva vo
vodných tokoch a na brehoch robi údrbu a
opravy vetkých motorových a nemotorových
vozidiel a strojov.
Celé znenie Veobecne záväzného nariadenia
o vytváraní zdravého ivotného prostredia, o
ochrane verejného poriadku a zelene mesta sa
nachádza na internetovej stránke mesta Brezová
pod Bradlom.
Na akéko¾vek otázky týkajúce sa tejto problematiky vám odpovieme na oddelení výstavby,
ÚP, P a dopravy.
Ing. Denisa Sládková
odd. výstavby, ÚP, P a dopravy

Cyklochodník vo výstavbe
Od 18. 9. prebieha výstavba nového cyklochodníka Brezová pod Bradlom  Dolné Koariská financovaná z prostriedkov trukturálnych
fondov Európskej únie.
Cyklochodník bude dokonèený v priebehu októbra a skolaudovaný v decembri, súèasou vý-

stavby bude aj osadenie znaèiek a informaèných
panelov. Trasa cyklochodníka vedie z Námestia
gen. M. R. tefánika od informaèného panelu pri
penzióne U Tvarokov cez Ul. J. M. Hurbana a
Baraneckú ulicu po existujúcich komunikáciách.

Od vodnej nádre Brezová a na Dolné Koariská pôjde po novovybudovanom úseku. Dåka
tohto novovybudovaného úseku cyklochodníka
je 2 km, celková dåka z námestia na Dolné Koariská je 4,4 km.
Azda najkrají poh¾ad z nového cyklochodníka budovaného na pravom brehu vodnej nádre
Brezová sa otvára ponad
vodné zrkadlo smerom na
majestátnu mohylu na
Bradle. Cyklochodník pokraèuje po úboèí poved¾a
vodnej plochy smerom k
mase zelene, kde sa vnára
do súvislej klenby vytvorenej rokmi na zabudnutej
po¾nej ceste. Po ¾avici malý
potôèik Bystrina a v pravidelných intervaloch odkliate ovocné stromy, zabudnuté a doráòané (urèite ich odborne oetríme).
Po absolvovaní tejto cesty
si iste uvedomíme prirodzený intinkt a múdros naich predkov, ktorí
u ve¾mi dávno, stovky rokov pred nami, nali
najlepiu spojnicu svojich kopaníc a koiarov.
Choïte sa prejs  peo alebo na bicykli 
stojí to zato.

Realizáciou nového cyklochodníka budeme
ma k dispozícii pohodlnú a bezpeènú cyklotrasu na Dolné Koariská, kde v sezóne 2010 bude
otvorený nový penzión Víka u Holotov. Zároveò zaèína v tejto lokalite výstavba ïalieho 
Chalupa u Slukov. V rámci Programu rozvoja
vidieka SR 2007  2013 bol v I. polroku podaný
projekt na predåenie cyklochodníka a do centra obce Koariská k Múzeu M. R. tefánika.
Po realizácii nového cyklochodníka Brezová
pod Bradlom  Dolné Koariská zaène v naom
regióne na trase Programu 4CYKLOREGIO rekontrukcia miestnej komunikácie Polianka  Pokrivníky na cyklochodník v dåke 2,1 km a následne zrealizujeme nový cyklochodník na vrch
Kamenec v katastri obce Vrbovce. Na celej novej
cyklotrase budú osadené znaèky a informaèné
panely.
Do konca roku 2009 zrealizujeme celý projekt, v dôsledku ktorého vznikne v naom regióne nová cyklotrasa s celkovou dåkou 44 km
s napojením na mestá Skalica a Hodonín. Predpokladáme, e v roku 2010 realizujeme podané
projekty na marketingové aktivity vo väzbe na
Program 4CYKLOREGIO a novú cyklotrasu
uvedieme do ivota dòa 24. júla 2010 v rámci
programu série podujatí k 130. výroèiu narodenia gen. M. R. tefánika.
-SPB-

o získanie nenávratných finanèných
prostriedkov z fondov EÚ: v rámci
výzvy ROP- 4.1a-2009/01 ROP Revitalizácia centra mesta, v rámci výzvy ROP- 4.2.2009/01 ROP Rekontrukcia a prístavba
hasièskej stanice, ïaliu prípravu iadosti v rámci výzvy Ochrana ovzduia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny
klímy. MsR odporuèila venova pozornos
pred-loenej túdii Ing. arch. Michalicu

na vybudovanie objektu centra informaènej sluby na Bradle.

MESTSKÁ RADA
Z rokovania ôsmej mestskej rady dòa
29. 9. 2009
Mestská rada prerokovala závery a uznesenia MsZ zo dòa 27. 8. 2009 a skontatovala, e uznesenia sa priebene plnia. Primátorka mesta JUDr. Anna Danková informovala o príprave volieb do VÚC, ktoré
sa uskutoènia 14. 11. 2009. Primátorka
mesta oboznámila s ïalími predloenými
projektami, v ktorých sa mesto uchádza

Klub SMR oznamuje
Prvé stretnutie èlenov Klubu Spoloènosti
M. R. tefánika sa uskutoèní v piatok 30. októbra 2009 v priestoroch Klubu dôchodcov na
Nám. 7. apríla v Brezovej pod Bradlom.
-C-
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NÁZORY / KOMENTÁRE
Ad Spravodliví medzi národmi
Vítam èlánok P. Uhlíka Spravodliví medzi národmi, uverejnený v minulom èísle Noviniek spod
Bradla, hovoriaci o ne¾udskom osude idov poèas II. sv. vojny, o tom, ako siedmim z nich zachránili ivot manelia Pavlíkovci, ktorí ich ukrývali.
Osud idovských obèanov v Brezovej poèas
II. sv. vojny je toti stále ignorovaný a s jedinou
výnimkou (kniha Ing. J. Bzdúka a J. Barana
Spomienky na Slovenské národné povstanie
v podbradlianskom kraji) sa o òom ¾udia nemajú odkia¾ dozvedie.
V monografii Brezová pod Bradlom sú uvedené mená 15 obèanov, ktorí poèas II. sv. vojny
padli v bojoch, alebo zahynuli vo väzeniach. O
tom, e zahynuli aj idia a o tom, ko¾ko ich
bolo, niè. Nové rozírené vydanie monografie
vylo v roku 1998. Tu u je uvedené, e v priebehu II. sv. vojny zahynulo 84 obèanov Brezovej. Ale o tom, e to boli najmä idovskí obèa-

nia, opä ani slovo.
Myslím, e je to treba poveda jasne 
II. svetová vojna priniesla v Brezovej najväèie utrpenie idom. Z Brezovej bolo do koncentraèných táborov deportovaných 77 idov, 72
z nich zahynulo, èoho následkom bol koniec
celej jednej skupiny brezovských obyvate¾ov.
Preto navrhujem zverejòova v septembrových Novinkách spod Bradla (9. september je
v SR Pamätným dòom holokaustu a rasového
násilia) nasledujúci zoznam idov odvleèených
z Brezovej do koncentraèných táborov uverejnený v spomínanej knihe J. Bzdúka a J. Barana:
Reich (rodièia, syn, dcéra) 4 osoby
Diamantová Gertrúda (rodièia, syn, dcéra) 4 os.
Bäroch 1 osoba
Grünfeld (manelia) 2 osoby
Stern (rodièia, tri deti) 5 osôb
vdova Diamantová (matka, syn, dcéra) 3 osoby
vdova Náglová (matka, 3 dcéry) 4 osoby
Löffler (rodièia, 2 deti) 4 osoby

Fahn (rodièia, 3 synovia) 5 osôb
Winter (rodièia, st. rodièia, 4 deti) 8 osôb
Táglicht (rodièia, 3 synovia) 4 osoby
Haberfeld (rodièia, stará matka, 3 deti) 6 osôb
Grünfeld Jakub (rodièia, diea) 3 osoby
Grünfeld Jozef (manelia) 2 osoby
Grün andor (rodièia, 1 syn) 3 osoby
Grün Ján (rodièia, 1 syn) 3 osoby
Scheiovitsch (rodièia, 1 syn) 3 osoby
Jakubovitsch (rodièia, diea) 3 osoby
Anér (rodièia, 2 deti) 3 osoby
Diamant Gyula (manelia, syn, dcéra) 4 osoby
Rozentálové (sestry) 3 osoby
Ete raz  zo 77 detí, ien a muov uvedených v tomto zozname ich zahynulo 72.
Matú Valihora
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

VYPRÁVANIE NA NÁLEPE

Drobenie kapusty
Tancovál tlstí s tlstú f komore za kapustu...
Áno, v komore bol vdy sud s kvasenou kapustou. Základ sa poloil na jar. Bolo treba
zasia semeno, aby narvóstla planta. Gazdiná
urèila, na kerú zahradu sa bude sadit. Zahrada bola ro¾a blízko potoka, kvôli vode. Zahradi boli Medzi vodámi, Na horních lúkách,
U cigání... Zasadenú plantu chodili polieva,
aby sa ujala. Dobre opatrovaná kapustièka
pekne rástla a v jeseni doviezli hospodári plný
voz ve¾kých hlavièiek. To u bol èas chysta
vetko, èo treba na drobenie. Vyèisti a necha
zapuèa sud, oprái pavuèiny v komore èi
pivnici, kde mala kysnú, pripravi potrebné
prísady  èierne korenie, kmín, bobkový list,
so¾, cibu¾u a malé kyslé jabåèka. Vytiahli noe
na kapustu  èi u také, na ktorých sa rezalo
ruène, alebo priviezli od ujca Janèích z Rínku
na nohách, tam sa noe toèili k¾ukou. Porezanú kapustu vrstvili s prísadami do suda a ubíjali èi u nohami alebo tåkom - ten bol z tvr-

zaaili kapusnímí kamenmi. Sud zakryli èistou handrou a chodili nakúka, èi u kysne.

Bola okolo toho práca na celú sezónu. Gazdiná kontrolovala a zmívala kapustu v pravidelných intervaloch, aby ju udriavala v dobrom
stave. Pri odoberaní na varenie sa nabrala aj
ava  kapusnica, ktorú hneï aj vypili.
Pomôcky - noe a tåk - chodeli po poèaji.
V jednej rodine dostali návtevu práve pri takejto robote. Hostia hneï zaèali pomáha. Tåk
síce nemali, ale objemná návtevníèka ochotne
namoèela nohy do lavora, e veru ona pójde
tlaèit. Domácí pán hu na chrpte do sútka doniésél  a veru mál èo niést, len ho tak prehíbalo. Stateèno v studenéj kapuste tancovala,
voda pekne vystupovala, ket tu narás rup,
praskla obruè na sútku - nevydrala váhu
kapusty a hlavne panièki. Dúki sa rosprestreli jako kvetina okolo ubitéj kapusti, vizjéralo to jako oèko, ecká èiava bola preè.
A fèil babo rad! Nachodeli sa ecci po Brezovéj, le desik nali prázní súdek a móhli kapustu preloit. Moc hodna nebola, ale smiali
sa na njéj velice dlho.
Jela Juríèková

Ale byl tesknìjí, kdy my se lúèíce
na sebe pohlédli a zrosili líce.
Po slunce západu veèer pokoj seje,
tu jeden druhému dobrú nocku pøeje.
Ti jsú blízko sebe, Ty vak v zdálenosti,
mé rty vak Ti epcú sbohem z dalekosti.
City vak zostávajú:
Kdye tì zas vidím, zornièko, vzcházeti?
Kdye se mi brána dálky mé rozletí?
Dlúhé jsú hodiny a dlúhé jsú roky
a kdo ví, kam vrhnú èasy moje kroky?!

A vrhnú, kam chtìjí, mám já Tvùj vdy býti
a mnì zas Tvú lásku eptá kadé kvítí.
Obaja vzájomne si sympatickí mladí ¾udia zrejme ïalej udrujú svoje nádeje, pod¾a autorky
asi cez kaplána Hroa. Chcú èaka na ïalie leto,
ïalie prázdniny. Verami túra povedané:
Klasy se zas vlají a itko dozrjeva,
ale moje srdce za Tebou omdljeva.
Lene... Veci na Brezovej sa zmenili. Pán kaplán Hro si nezobral za manelku najmladiu
(Pokraèovanie na 5. str.)

dého dreva, musel by aký. Keï bolo vetko spracované, na kapustu poloili dosky a

ÈRIEPKY Z HISTÓRIE

túrova láska z Brezovej
(dokonèenie)
Preli vak aj druhé 4 dni a ¼udovít odchádza
z Nitrianskej stolice preè, nastáva èas odlúèenia,
obaja cítia, e asi nadlho. Básnik to vyjadruje
obrazmi západu slnka, noci, vzdialenosti, dia¾ky.
Teskný je to pohled, kdy se slunce lúèí
s námi a milostnì noci nás porúèí.
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ÈRIEPKY Z HISTÓRIE

túrova láska z Brezovej (dokonèenie)
(Dokonèenie zo 4. str.)
dcéru svojho pána principála Mareèka, ktorá
bola jeho láskou, ale najstariu. A to preto, aby
mohol osta ako farár na bohatej brezovskej fare.
Pod¾a vetkého pod¾ahol tlaku pani farárky.
A èo na to ¼udovít túr? Videl v tom zapredanie
¾úbosti a ideálov. Mono i s jeho láskou k druhej
najmladej by to dopadlo podobne. Preto napíe
v básni Krakovjáky:
Tam pod Bradlem holým kostelík spoèívá,
kostelík od vrku jeden dom zakrývá.
Kostelík jen domek z jedné kryje strany,
ne mnì jsú zamknuté ze vech stran tu brány.

Take takto to dopadlo so túrovou brezovskou láskou. Zamknuté brány, koniec vzahu.
Pani Korandová myslí, e tu asi, pri tomto sklamaní vyklíèila jeho nedôvera k enám, jeho presvedèenie, e mu - národovec sa má venova
len láske k vlasti a národu. Dokladom tohto nového túrovho presvedèenia je aj to, e preberanú ¾úbostnú báseò Krakovjáky /pri jej èítaní nájdeme ete ve¾a ïalích ¾úbostných obrazov/ nikde
neuverejnil a vlastne bola vytlaèená a z jeho
pozostalosti. Pre úplnú pravdu si pripomeòme, e ete najmenej dvakrát aj sám túr poruil svoje zásady - ide o jeho nenaplnené lásky

k Marii Pospíilovej a Adele Ostrolúckej.
Ktovie ako by to bolo dopadlo so túrovou
brezovskou láskou naozaj. Mono tak, ako sme
uviedli. K túrovej návteve Nitrianskej stolice
sa viae aj ïalia jeho báseò - Zapomìnky nitranské. Tam sú aj vere:
Pod Bradlem na kopci lipy domek hájí,
jen se kolem nìho v hustý vìnec spájí.
Lipy pri brezovskom evanjelickom kostole.
Aj teraz tam rastú. Na rozdiel od kostola a fary
sú to asi tie z èasu ¼udovítovej návtevy. Mono práve ony by nám vedeli poveda pravdu o
vzahu ¼udovíta a dcérky z fary.
M. Michálek

v zborovej sieni.
23. 10. - 25. 10. (piatok  nede¾a) víkendový
pobyt mládee vo Vrbovciach.
25. 10. (20. nede¾a po Sv. Trojici) o 10.00
hodine hl. sl. Boie, nede¾a Svetového luteránskeho zväzu (zmena èasu z letného na zimný!).
28. 10. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
31. 10. (sobota) o 10.00 hod. spomienkové
sl. Boie na pamiatku reformácie.

1. 11. (21. nede¾a po Sv. Trojici) o 10.00
hodine hlavné sl. Boie, pamiatka zosnulých.
O 14.00 hod. stretnutie na mestskom cintoríne
pri príleitosti pamiatky zosnulých.
8. 11. (22. nede¾a po Sv. Trojici) o 10.00 hod.
hl. sl. Boie. O 15.00 hod. stretnutie ien na
fare.
9. 11. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie mamièiek s demi na fare.

s nimi do rakús, na juné Slovensko, do Malaciek, proste na miesta, kde nebol dostatok ovocia.
Bohatá úroda sa predovetkým ïalej spracovávala. Najznámejím a najob¾úbenejím spôsobom bola destilácia  výroba páleného. Slivo-

vylúskané slivky, ktoré rozvarili najskôr na breèku a z nej hotový lekvár. Celý proces vak trval
nieko¾ko hodín, a preto si varenie lekváru nechávali a na veèernú a noènú hodinu. Aby domácim nebolo smutno pri mieaní lekváru, vdy sa
pri nich zili susedia, mláde a neraz i nejaký
muzikant. Mláde sa tak mohla nauèi tancova,
spieva, starí si porozprávali novinky a po
zotmení rozprávali straidelné príbehy. Nakoniec gazdiné uvarený lekvár naliali do hrncov a
nechali stuhnú. V komore, èi na povale takýto
lekvár vydral i nieko¾ko rokov.
Jablká kopanièiari pestovali v menom poète
ako dnes. Aby ich udrali èerstvé poèas dlhej
zimy, dávali si ich do kaslíkuov, do komory, na
víki, ale i do stodoly v sene a slame, kde si
udrali èerstvos a do jari.
Samozrejmosou bolo i suené ovocie. Najèastejie na slnku alebo v peciach po upeèení
chleba suili slivky, jablká a hruky. Tie si najskôr nakrájali na malé mesiaèiky  na tiepki
a v zime ich po zaliatí pouívali miesto dnených
kompótov.
Ovocné stromy nielen na Brezovej, ale predovetkým v okolitých kopaniciach, poskrývaných v rôznych brehoch a járkoch, tvorili dôleitý prvok ivota. ¼udia svojím umom a skúsenosami dokázali premeni ovocie na rôzne
produkty prináajúce rados, sýtos, bohatstvo,
ale i skazu.
Palo Michalièka

CIRKEVNÉ OZNAMY
14. 10. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
18. 10. (19. nede¾a po Sv. Trojici) o 10.00
hodine hl. sl. Boie, poïakovanie za úrody
zeme, v rámci sluieb Boích bude prislúená
velebná sviatos veèere Pánovej. O 14.00 hod.
neporné bohosluby v Priepasnom.
19. 10. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie
mamièiek s demi na fare.
21. 10. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina

AKTUÁLNE

Plody naich dedov
Koniec leta je èas, kedy sa Brezovania zaèínajú o èosi viac mota popod stromy ako inokedy.
Tie sú toti typické nielen pre nich, ale i pre celé
okolité kopanice a ovocie je súèasou ich ivota
viac-menej a do dnených dní. Veï kopanièiar
si nevybral ovocný strom, ale vybrala mu ho
sama príroda.
Pre ivot nevyhnutné obiloviny pestovali gazdovia na kadej rovnejej ploche. Dokonca i okolité brieky rozkúskovali na rovné terasy s úzkymi políèkami. Priestor medzi nimi nazývali
medza. Pre jej spevnenie sem vysadili práve ovocné stromy, najmä slivky. Tak efektívne vyuili
kadú èas vzácnej pôdy. Rovnakým spôsobom
zúrodnili i ostatnú zem, obzvlá strmé brehi
a járki, na ktorých sa u nedalo ora. V brehoch
gazdovia sadili stromy do riadkov, kadia¾ stekala voda, èím pre ne zabezpeèili dostatok vlahy.
Nielen na medze, do brehov, ale i okolo chalúp a
stodôl vysádzali kopanièiari najmä slifky, belice,
rôzne odrody jabåk, hruiek, èerene, orechy, ale
aj lipu.
Pred rozírením árky slivkovej v okolí Brezovej a vlastne v celom naom kraji nebol problém s nedostatkom sliviek. Ich vyuitie bolo rôzne. Brezovania ako správni a skúsení obchodníci
ovocie okrem iného i predávali. Neponúkali iba
hotové produkty z ovocia, ako slivovica, lekvár,
èi suené ovocie, ale predovetkým èerstvé slivky, èi jablká. Tie nakladali do koín a chodili

vica sprevádza Brezovanov celý ivot a dodnes. Zapíjame òou nový prírastok do rodiny,
sobá dvoch ¾udí, dôleité úspechy, ivotné jubileá, ale i sklamania v ivote, na kare s pohárikom v ruke spomína celá rodina na nebotíka
Vetky slivky vak neskonèili v sude. Gazdiné u hladeli, aby sa z nich uvaril i lekvár. Veï
jeho výroba je omnoho jednoduchia ako pálenie slivovice. Jednoducho nahádzali do kotliny
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Nádraáci po tridsiatich rokoch
Oblohu zaplnili hviezdy. Reproduktory
zmåkli a dlaobné kocky pomaly spustli. Námestie zostalo prázdne a èisté. Ïakujem vetkým

Sobotné ráno, po upranej noci, bolo chladné
a mokré. aké èierne mraky pomaly putovali
nad Brezovou. Zvedavo pozerali do mlák, èi
sú dostatoène èierne, aby ¾udí odradili vyjs
von z teplých domovov. Tie bledie poh¾adali

komíny a sadzami vylepili svoj vzh¾ad. Vietor
nechcel zosta pozadu a sfukoval daïové kvapôèky zo stromov priamo do tváre... S malou
duièkou sme s kamarátmi pripravovali h¾adisko na poobedné stretnutie Nádraákov po tridsiatich rokoch. Slnieèko vak chví¾kami pozrelo pomedzi mraky, èo to tam dolu robíme a dalo
nám nádej, e tie mraky len hrozivo vyzerajú,
ale pra z nich nebude. A bolo to tak. Námestie
sa zaplnilo priaznivcami country hudby a zvedavcami. Pán Martin Holdo privítal úèastníkov
a uviedol prvého gratulanta pesnièkára Yogyho.
Po òom nasledovala Ozvena, ktorá vokálmi polahodila uiam a dui poslucháèov. Skupina Country tip zas intrumentálnymi výkonmi rozohrala v ¾uïoch vetky ilky. Za potlesku a ovácií nastúpila na pódium kapela Nádraáci. Zaspomínala starými hitmi spred tridsiatich rokov
na éru piatkov u Belana, kolísky country hudby
v Brezovej pod Bradlom. Po krátkej prestávke pokraèoval country bál, na ktorom hrali Nádraáci a
ich kamaráti z Podkovy a Kamiónu z Trnavy.

Èaj s hviezdièkou

Poïakovanie

Nielen Jeseò je zasa tu!

Heja, heja hou, dlouhá bude cesta, spievame v jednej piesni, netuiac, e pôjdeme po tej
ceste tridsa rokov, kým sa opä stretneme...

Základná umelecká kola Brezová pod
Bradlom pozýva vetkých milovníkov umenia
na ÈAJ S HVIEZDIÈKOU do spoloèenskej sály
koly 20. 10. 2009 o 18.00 hodine. Pri álke
èaju, s krásnou atmosférou tónov klavíra znejúcich prelúdií pod prstami klaviristky Mgr. art.
Pavly Reiffersovej /pedagogièky na Konzer-

Bol som poteený ve¾kým záujmom spoluobèanov o prezentáciu mojej knihy V objatí rodných letokruhov. Zvlá vak ïakujem mestskej kninici, základnej umeleckej kole, retaurácii Ragan, obchodu s kvetinami E. Závodnej za
nezitnú pomoc pri organizovaní podujatia.
Kniha sa predáva v obchode Darèeky u pani
Holdoovej. Èitate¾ov si dovo¾ujem upozorni
na chybu v texte na strane 16, ktorý má správne
znie: ... akov organ z pôvodného toleranèného chrámu (nie artikulárneho).
Peter Uhlík

kamarátom, vetkým sponzorom, vetkým úèinkujúcim, p. Amzlerovej a mestu Brezová pod
Bradlom, bez Vás by sa mi to nepodarilo.
Jano Blaek

Výstavu iakov výtvarného odboru Jeseò je zasa tu vetci vímaví rodièia na
stretnutí s uèite¾mi svojich detí v ZU-ke
30. septembra 2009 a okoloidúci mohli
v spoloèenskej sále koly ohodnoti pre farebnos a pestros len známkou výborne.

Z úcty k starím

vatóriu a Janáèkovej akadémii múzických umení
v Brne/ si vypoèujeme teklivú poéziu básní
z pripravovanej zbierky skalického poéta Ladislava pánika a otvoríme výstavu pedagógov
ZU, s názvom FORMÁTY, autorov Mgr. Barbory Nevøelovej /Bratislava/, Mgr. art. Jána
Mikulèíka /Brezová/ a Mgr. Jany Kazièkovej. Vetci, ktorých táto pozvánka zaujala, ste
vítaní!
JK

Súkromné douèovanie
angliètiny

0908 404 414

Tradiène sa pri príleitosti Mesiaca úcty k starím v spoloèenskej sále ZU Brezová bude kona
koncert iakov hudobného a taneèného odboru.
Vetkým, ktorí si nau úctu zaslúia, deti predvedú pestrý program 22. októbra so zaèiatkom o
16.30 hodine. Ak budete presní, iste uvidíte vetky èísla programu, ktoré si len pre vás iaci pripravili. Teia sa na vá potlesk a slová uznania. Oni
vám chcú svoje uznanie prejavi hudobnými a taneènými výkonmi. Príïte, aj keï u nás nemáte
svojho vnúèika alebo vnuèku. Tento deò v naej
kole patrí hlavne Vám, nai starkí.
JK

Príïte nás povzbudi!
e je motivácia pri práci so iakmi ve¾mi dôleitá, vie kadý uèite¾. Konfrontácia pracovných výsledkov, získavanie nových podnetov a
zdravá rivalita pomáhajú uèite¾ovi i iakovi v napredovaní. Preto sa i iaci z taneèného odboru
ZU Brezová s ve¾kou usilovnosou pripravujú
na celoslovenskú súanú prehliadku 1. roèníka
MY DANCE v Myjave. Folkloristi z DFS Iskerka budú súai v piatok 16. októbra poobede, iaci z triedy moderného tanca I.C.E.-áèky
17. októbra, v sobotu u od rána v Kultúrnom
dome Samka Dudíka v Myjave. Ak ich chcete
povzbudi, iste vá potlesk radi privítajú. JK

Uvideli ju i tí, ktorí sa v piatok 2. októbra
zúèastnili na prezentácii knihy P. Uhlíka
V objatí rodných letokruhov. Snáï aj im spríjemnila chvíle spojenia krásy povedaného,
poèutého a videného. Najbliia výstava
FORMÁTY bude otvorená slávnostnou vernisáou 20. októbra o 18.00 hodine. Výstava
troch pedagógov ZU potrvá do 14. novembra. U 16. novembra predstavíme verejnosti práce iakov II. stupòa základného túdia
VO a zo túdia pre dospelých na vernisái
výstavy OBJAVY o 17.00 hodine v spoloèenskej sále koly. Táto výstava potrvá do
8. decembra.
Srdeène vás na vetky výtvarnícke akcie
pozývame - nielen na vernisáe, ale aj na
prehliadku v pracovné dni.
JK
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V objatí rodných letokruhov
2. októbra 2009 Mestská kninica Brezová pod Bradlom v spoloèenskej sále Základnej umeleckej koly Brezová predstavila
novú knihu z pera Petra Pavla Uhlíka V objatí rodných letokruhov. Program obohatili svojimi hudobnými vstupmi pani O¾ga
Kovaèièová, Viera Petruchová, úvodnú báseò recitovala pani Anna Valihorová, ukáky z knihy preèítali p. Viera Dobrovodská,
Ingrid Filipová. V atmosfére kninej novinky náho regionálneho autora dojímavo zazneli slová p. Kovaèièovej, ktorá knihu uviedla do ivota a popriala jej astnú cestu
k èitate¾ovi. Knihu i autora predstavila pani
Albeta Fedorová. V knihe V objatí rodných
letokruhov ide o texty publicistického charakteru. V prvých dvoch kapitolách  Jubilejná poh¾adnica a Genius loci, predkladá
autor èitate¾ovi starie texty. V tej prvej ide
o brezovskú históriu, ktorá vznikla ete
v roku 1987 k 725. výroèiu zaloenia Brezovej. V ïalej kapitole predstavuje autor ducha podjavorinsko-podbradlianskeho, stelesneného Milanom Rastislavom tefánikom. Sú to úvahy o jeho ivote a diele, rodisku i Bradle s okolím, pôvodne publiko-

vané, èi èítané v rozhlasových ivých slo- rovi. ¼udmila Fraòová v závere knihy napívách. Najobsanejia je tretia èas textov sala: Zostáva nám iba v dobrom závidie
Kotva srdca, sú v nej rozhovory autora Brezovèanom, e mali a majú medzi sebou
spoluobèana, akým je autor tejto
publikácie - výborného znalca regionálnej histórie, geografie. Bohom
obdareného pedagóga, ktorý po tyri
desaroèia formoval charaktery ich
detí. A teraz celú súvahu svojej bohatej èinnosti predkladá èitate¾skej
verejnosti. Veríme, e vetci zúèastnení na tomto piatkovom literárnom
veèere, ktorý strávili v príjemnom
umeleckom prostredí ZU, odchádzali spokojní a zároveò obohatení
o hudobné i literárne záitky. Veï
atmosféra v preplnenej spoloèenskej
sále ZU bola i po programe ve¾mi
príjemná, pri obèerstvení sa stretli
¾udia, ktorí majú radi umenie a knihy,
èo nás ako organizátorov podujatia
ve¾mi poteilo. Dúfame, e kniha si
nájde cestu k vnímavému èitate¾ovi.
s brezovskými osobnosami, uskutoènené Na záver sme popriali autorovi knihy ve¾a
v rokoch 1963 - 2008 (je ich 31). Závereènú nových nápadov, tvorivých síl a elánu do
MsK
kapitolu tvoria dva dialógy, venované auto- ïalieho písania.

Zaèal sa nový kolský rok...
Brány Materskej koly na Sídl. D. Jurkovièa sa otvorili 2. septembra 2009 a privítali sme deti v tyroch triedach. Z dôvodu ve¾kého záujmu rodièov o umiestnenie
detí do predkolského zariadenia sme vytvorili ete jednu triedu s najmeními demi. V nej nali uplatnenie dve kvalifikované uèite¾ky - pani O¾ga Beòáková a pani
Jana Lajdová.
Jedným zo zameraní naej M je utváranie a rozvíjanie národného povedomia
detí prostredníctvom ¾udovej slovesnosti a oboznamovania s ¾udovými tradíciami
náho regiónu.
Dòa 21. septembra sa deti 3. a 4. triedy
(stredòáci a ve¾káèi) zúèastnili exkurzie
na Gazdovskom dvore v Turej Lúke s názvom Varenie slivkového lekváru. Po rozhovore s gazdinou o jeseni a jesennom
ovocí sa deti pobrali k ve¾kému kotlu, do
ktorého dávali pripravené slivky. Cukor sa
nedával, lebo ten najlepí lekvár sa robél
len ze sliviek. Ujo gazda prikladal polienka, aby nevyhaslo a aby lekvár neprihorel, o to sa starala gazdiná mieaním ve¾kou varechou. Deti si mohli vyskúa mieanie s domácky vyrobeným mieadlom.
Lekvár po rokoch tak zhustol, e ho
moseli noíkom krájat alebo sekeru rúbat. Z takého ochutnali aj nae deti.
Oboznámili sa aj s ¾udovými piesòami
v typickom náreèí a osvojili si zopár folklór-

nych prvkov v jednoduchých tancoch
(Zasadél som èerenièku, Varela som, varela ...). Keïe pri robote deti aj vyhladli,
gazdiná svojich pomocníkov ponúkla lekvárovým chlebíkom a bylinkovým èajom.
Spoloènos im robili dve kozièky a gazdovskí psi.
No a potom k nám zavítala 23. septembra pani Jeseò. Opýtala sa detí na jej ob¾úbené farby - ltú, hnedú, èervenú a tu
odrazu padali na ich hlávky listy brezové,
javorové, gatanové, dubové. Zahrali sa
na vietor a listy rozfukovali a pomohli lieta aj arkanovi. Mladie deti oberali
jabåèka z jablone, krèením modrého papiera urobili slivky. Starie deti ovocie vystrihovali a vyhotovili pani Jeseni èelenky - hrukovú, slivkovú i jabåèkovú. Pomocou lístia, orechov, gatanov i maku
v makovièkách sa zapoèúvali do zvukov a
cibrili si sluch. So záujmom si obzerali
Gatanka i malého jeka, ktorý odpoèíval
v nahromadenom lístí. Zaujímavý traktor
vyrobený z detí a rapkáèa vyoral vetky zemiaky a deti ich pozbierali do vedra.
Zapoèúvali sa aj do klopkania ozvuèných
drievok pri upranej pesnièke Klope, klope, dádik, ktorú zaspievali pani uèite¾ky. Na záver pani Jeseò zaelala deom
ve¾a slneèných dní a zaujímavých záitkov v èarovnej jesennej prírode.
Helena Konkuová

Koncert Repete - Návrat
Mesto Brezová pod Bradlom pripravilo na
október 2009 v Mesiaci úcty k starím koncert REPETE  Návrat v podaní Lýdie Volejníèkovej a Martina Jakubca. Koncert sa uskutoèní 13. 10. 2009 v utorok o 17:00 hodine
v kinosále Národného domu tefánikovho.
Vstup vo¾ný a nielen pre dôchodcov.
Teíme sa na Vau úèas.

Èas promócií
Bc. tefan Rechtoris - ÈVUT v Prahe,
Fakulta strojní  udelený titul ininier.
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KALENDÁRIUM
JANEC, Samuel  právnik (nar. 20. 10.
1919 na Brezovej  90. výr. nar., zomrel 26. 1.
1990 v Bratislave). Po absolvovaní brezovskej
¾udovej koly pokraèoval na gymnáziu
v Bratislave. Po maturite nastúpil do zamestnania a popri zamestnaní vytudoval právo.
Do protifaistického domáceho odboja sa zapojil v lete 1942. V zamestnaní i na právnickej fakulte vyvíjal propagaènú protifaistickú
èinnos a po ústupe povstania do hôr sa zapojil do aktívneho partizánskeho boja. Od januára do apríla 1945 bol èlenom partizánskej
skupiny pplk. arova Signál, ktorá operovala v okolí Dolného Kubína. Za svoju odbojársku i partizánsku èinnos bol ve¾akrát vyznamenaný odznakmi, medailami i èestnými

uznaniami. Väèiu èas pracovného ivota preil Samuel Janec v bratislavskej Drevone (na
hlavnej správe jej odbytu) a v Omnii (na jej
generálnom riadite¾stve vo funkcii vedúceho
tuzemského odbytu). Aktívne sa zúèastòoval
práce v spoloèenských organizáciách, najmä
v Zväzarme, v Slovenskom zväze protifaistických bojovníkov a v ÈSZTV. Bol dlhoroèným èlenom revíznej a kontrolnej komisie Federálneho zväzu turistov a predsedom Zväzu
turistiky na SÚV ÈSZTV. JUDr. Samuel Janec
bol uznávaným èlovekom v profesionálnom
i osobnostnom ivote.
TATARA, Martin  právnik, partizán (nar.
28. 2. 1907 na Brezovej, zomrel 14. 10. 1944
v Liptovskej Osade  65. výr. úmrtia). tu-

doval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po získaní titulu JUDr.
roku 1932 pracoval es rokov v Slovenskej
tátnej sporite¾ni. Od roku 1938 bol pracovníkom, v rokoch 1940-1944 riadite¾om Zväzu
slovenských sporite¾ní a zodpovedným redaktorom tvrroèníka Sporite¾nièná sluba
v Bratislave. Poèas existencie slovenského tátu pracoval v obèianskom odboji. Pomáhal èeským vlastencom v prechodoch na Slovensko.
Aktívne sa zapojil do odboja v povstaní. Bol
prísluníkom 6. taktickej skupiny Zobor 1.
èsl. armády na Slovensku. Zahynul poèas bojov pri Liptovskej osade. Roku 1947 bol vyznamenaný Radom SNP a Èeskoslovenským
vojnovým kríom 1939, in memoriam.
Spracovala: A. Fedorová

mi, okrem iných, aj pani Albeta Karlíková
(1932).
Kým starý harcovník Stano ponúka vetky
základné sezónne poivatiny, Brezovèanka má

ostatných sezónnych produktov, ktoré si sama
dopestuje vo svojej záhradke pri dome a iba
v sobotu s nimi príde na trh a ponúka. Ak prídete
neskôr, tak u sa vám neujde bohatá kytica kvetov, ale rada vám ju za babku predá, ak si prídete k nej domov. To sa stalo mne. Vdy sa mi
páèili kytice urobené z typických brezovských
kvetov ako sú astry, cínie, georgíny, gladioly doplnené takým strapatým..., ktoré pestovala aj
moja mama a ja jej ich teraz nosím na hrob. Vïaka pani Karlíkovej. Je to najstaria trhovníèka
na miestnom trhovisku, ktorá predáva, ak sa to
dá tak poveda, lebo jej ceny za tovar sú symbolické. Predáva zaruèene èerstvé, skoro ráno natrhané ovocie a zeleninu. Ponúka vdy zaruèené
planty, s ktorými sa hrá od zaèiatku roka. Jej
typický milý úsmev a postoj za pultom ma poteí. Ve¾mi som rada, keï sa jej produkty míòajú, keï popri predaji priloí aj svoje skúsenosti
a rady kupujúcim. Je to vzácnos, ktorú by sme
si mali vái. Aspoò tým, e by pani Karlíková
nemusela plati poplatok za predajné miesto na
miestnom trhovisku. Veï dôchodcovia neplatia
napríklad v autobusovej doprave na území náho
tátu plnú cenu. Majú z¾avu. Èo by nás táto
z¾ava pre pani Karlíkovú zabila?
V. Mikulèíková

KTO JE TU
Kadá obec alebo mesto má tri dominanty,
kde sa ¾udia stretávajú, kde sa dozvedia vdy
nieèo zaujímavé a kde má kadý svoje miesto.
Sú to krèma, kostol, trhovisko alebo kostol, krèma, trhovisko alebo
trhovisko, kostol, krèma? Nech je poradie
akéko¾vek, uvedená
zásada pod¾a mòa
platí. Chodím na vetky tri miesta a vdy
sa tam nieèo dozviem,
alebo sa stretnem s
niekým, koho som
dávno nestretla, nevidela.
Trhovisko je územie, ktoré má svoje
èaro a tvoria ho najmä
predajcovia. Nae
mesto má presne urèené trhové dni. Najfrekventovanejia, èo
sa týka návtevnosti,
je sobota. V tento deò okrem dlhoroèného predajcu, nám vetkým dobre známeho Stana Koreca od Maïarov, prichádza so svojimi produkta-

na kúsku pultu typické cínie, viazanièky kôpru,
zeleného petrlenu, kytièku mrkvy s petrlenom, trochu zemiakov, rajèín, papriky alebo

Stretnutie kríovkárov

MESTSKÁ POLÍCIA
Mestská polícia v minulom období zaznamenala ve¾a priestupkov v doprave, ktoré
vyplynuli z nerepektovania vodorovných
dopravných znaèiek. Pri ich rieení sme zistili, e vodièi si tieto znaèky nielene nevímali, ale ve¾a z nich nevedelo ani èo znamenajú.
Na najèastejie nerepektované dopravné znaèky vás preto chceme upozorni.
- ltá k¾ukatá èiara - vyznaèuje priestor,
kde je zakázané státie.
- ltá súvislá èiara - vyznaèuje úsek, kde je

zakázané zastavenie a státie.
- ltá preruovaná èiara - vyznaèuje úsek,
kde je zakázané státie
Ïalej by sme vás chceli upozorni na dopravné znaèenie OBYTNÁ ZÓNA. Úseky
oznaèené týmto znaèením sú obmedzené v parkovaní, a to tým, e parkovanie v obytnej
zóne je dovolené len na miestach, ktoré sú
urèené na parkovanie, t. j. miesta oznaèené
vodorovným alebo zvislým oznaèením parkovisko.
MsP

Krúok Chrobáci pozýva priate¾ov kríoviek a sudoku na stretnutie kríovkárov. Stretnutie sa uskutoèní v sobotu 7. novembra 2009
o 14,00 hodine v priestoroch Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom.
Budú sa lúti dve kríovky a dve sudoky.
Stretnutie je súèasou prípravy domácich rieite¾ov na 2. roèník Turnaja o pohár Milana
Rastislava tefánika. Srdeène pozývame
vetkých záujemcov vèítane detí.
Vstup je vo¾ný.
Pavol Tibenský
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Úasná atletická jeseò
Zaèiatok nového kolského roka znamenal pre
brezovskú atletiku výborné výsledky a výkony.

Najlepí sa zúèastnili majstrovstiev Slovenska
jednotlivcov v Nových Zámkoch. Na národnom

ampionáte sme získali 4 medailové umiestnenia. Najväèí úspech zaznamenal Milan Mihok,
ktorý súail
v skoku do výky výkonom
173 cm. Strieborné medaily
získali aj Igor
Horniaèek
v hode otepom
výkonom 42,06
m a Andrej Dolinský v chôdzi
na 3000 m výkonom 17:45,87
min.
Druhé
miesto sa podarilo vybojova aj
kvartetu printérov v tafete
4 x 60 v zloení
Luká Jastráb,
Marek Michálek, Igor Horniaèek a Milan Mihok èasom 29,04. Okrem medailových umiestnení sme získali aj tvrté miesto

Hádzaná
2. liga - eny
MHK Bytèa - HK Bradlan 30 : 14 (15 : 6),
zostava a góly: Pavlíková, Èernáková - Petríková 1, Jozefáková 2, Kapièáková 6, Papánková, Holkovièová 2, Svobodová, Kerecmanová 1,
Vulganová, Gregorová 2, tréner Milan Bella, vedúci drustva Michal Zuzic.
HK Bradlan - TJ Slávia Sereï 22 : 35
(7 : 15), zostava a góly: Petruová, Èermáková,
Pavlíková  Petríková 3, Jozefáková 1, Kapièáková 9, Papánková, Fanèovièová 2, Holkovièová 3, Svobodová, Kerecmanová 2, Vulganová 1,
Bartoová, Gregorová 1, tréner Milan Bella, vedúci drustva Michal Zuzic.
I. liga  mladie dorastenky
HK Bradlan - MK Vranov nad Top¾ou
28 : 34 (16 : 20). Zostava a góly: Bekeová, Slováková - Kutlaková 3, Pavlíková 2, Kováèiková 9, Reptová 5, Drobná 1, Jastrábová 1, Parèiová, Ovoldíková 7, tréner Martin Nedorost,
vedúci drustva Milan Kováèik.
HK Bradlan - UDHK Nitra 22 : 31 (11 : 13),
zostava a góly: Bekeová, Slováková - Kutlaková 2, Pavlíková 2, Kováèiková 7, Reptová 4,
Drobná, Kolinská, Jastrábová, Dubnièková,
Parèiová, Ovoldíková 6, tréner Martin Nedorost, vedúci drustva Milan Kováèik.
HK Bradlan - Iuventa Michalovce 10 : 41
(4 : 22), zostava góly: Slováková, Bekeová Kutlaková 1, Pavlíková, Kováèiková 2, Reptová
1, Drobná 1, Jastrábová 1, Parèiová, Ovoldíková 4, tréner Martin Nedorost, vedúci drustva
Milan Kováèik.

v tafetovom behu na 4 x 300 m a 7. miesto Lukáa Jastrába v behu na 300 m. Traja nai pretekári dostali od reprezentaèného trénera nominaèný list na medzinárodné stretnutie iakov Slovensko  Èesko v Dubnici. Chlapci sa v silnej
konkurencii urèite nestratili, aj keï nezískali pódiové umiestnenie, ale skúsenosti a záitky, ktoré
preili, sú im na nezaplatenie. Jesenná sezóna sa
pre nás skonèila úèasou na slovenskom ampionáte drustiev v Dubnici nad Váhom. Táto najvyia súa mladých atlétov sa pre nás skonèila so strieborným leskom. Vo finále zvíazili atléti zo portového gymnázia v Nitre o 19 bodov
pred nami. Tretí boli atléti domácej Dubnice, ktorí
na nás strácali viac ako 80 bodov. K tomu, aby
sme zdolali svojho najväèieho súpera, chýbal
tento rok iba malý krôèik (zranenia dvoch k¾úèových chlapcov, ale aj neúèas niektorých chlapcov). Je to koda, pretoe drustvo bolo v tomto
roèníku ve¾mi vyrovnané a silné.
Na záver by som chcel poïakova vetkým
chlapcom za vzornú reprezentáciu koly, mesta
a regiónu a zaela im do ïalích dní ve¾a úspechov v kole a v porte.
PaedDr. M. Bôik,
vedúci atletického krúku

Martinova silná sezóna
Majstrovstvo kraja  starie iaèky
MHK Bytèa - HK Bradlan 39 : 17 (15 : 8),
Gaparovièová - Parèiová 6, Jastrábová, Matulová 1, Tomulcová, Holoková 1, Heráková, Papánková K. 1, Dubnièková 8, trénerka Jana Gaparovièová, vedúca drustva Zuzana Jastrábová.
MK Púchov - HK Bradlan 9 : 38 (4 : 20),
Gaparovièová, Kolinská 3 - Parèiová 5, Jastrábová 4, Matulová 1, Holièová, Holoková 5,
Papánková 4, Dubnièková 16, trénerka Jana
Gaparovièová, vedúca drustva Zuzana Jastrábová.
Majstrovstvo kraja  mladie iaèky
MHK Bytèa - HK Bradlan 18 : 5 (12 : 1),
zostava a góly: Zaková - Papánková I. 1, Mikéciová 1, Konopová, Bachnová 1, Macejková,
Gaparovièová 2, Lukáèová, Jamrichová, tréner
Peter Gaparoviè.
Viac na www.bradlan.sk

Martinovi Malkovi z BRADLOBIKE KLUBU sa v tohoroènej sezóne darí. Po predchádzajúcich úspechoch vybojoval Martin aj celkové

Predám garáovanú kodu Felicia
1,3 / 50 kW, vo výbornom stave.
Centrálne zamykanie s DO, autorádio, zimné pneumatiky na diskoch,
automatické denné svietenie, okenné fólie, plastové podblatníky,
hmlovky.
Cena dohodou. t.è. 0907 722 423

Predám 3-izb. byt v Brezovej pod
Bradlom na Nám. 7. apríla 412. Prvé
poschodie s výahom, murované
jadro, plastové okná, parkovacie
miesto. Kúpou byt vo¾ný.
Cena 36 500 EUR.

víazstvo Slovenského pohára MTB XC 2009.
Víazom vo svojej kategórii veteráni A sa stal po
poslednom 6. kole, ktoré sa konalo 13. 9. 2009
na Babe pri Pezinku.

Kontakt: 0915 766 750
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SPOMÍNAME

POÏAKOVANIA

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

U Vás neprebudí slnko ani krásny deò,
na cintoríne spíte svoj veèný sen.
Dòa 19. augusta 2009 uplynulo 38 rokov od
smrti náho otca Jána Horniaèka.
Dòa 14. 9. 2009 sme si pripomenuli 1. výroèie smrti naej mamièky, starkej a prastarej mamy
Anny Horniaèkovej, rodenej Hrajnohovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna a
Marta s rodinami.

Ïakujeme rodine, príbuzným, priate¾om, susedom
a spolupracovníkom SO
M. R. tefánika, ktorí sa
1. septembra 2009 prili rozlúèi a na poslednej ceste odprevadi náho drahého manela, otecka, syna a brata Jozefa Sochora, ktorý zomrel
vo veku 50 rokov.
Ïakujeme za úprimné slová útechy z prejavu
p. Uiakovej a p. Dobrovodskej i za kvetinové
dary, ktorými ste sa snaili zmierni ná ia¾.
Za lekársku starostlivos ïakujeme MUDr. Tibenskému, oetrujúcemu lekárovi.
smútiaca manelka Jana,
dcéry Lenka a Radka

Jubilanti v mesiaci september

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

V septembri 2009 sme si pripomenuli u
2. výroèie, èo nás opustila naa mamièka, stará i
prastará mamièka a svokra Zita Kazièková. Radi
spomíname na jej pracovité ruky v záhradke,
slová pochopenia a skúsených rád. Nech ju Boh,
v ktorého tak vrúcne verila, stále ochraòuje.
Vetci, èo sme ju mali radi.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dòa 1. 10. 2009 sme si
pripomenuli 10. výroèie
úmrtia mamy, starej mamy,
svokry Anny Zelenákovej,
rod. Sadloòovej.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra Janka s rodinou.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dòa 7. 10. 2009 uplynul rok od chvíle, keï
nás navdy opustil manel, otec a dedko Ján
Dzurák.
S láskou a úctou spomínajú manelka a deti
s rodinami.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ïakujeme vetkým príbuzným, priate¾om a známym, ktorí dòa 2. 9. 2009
odprevadili na poslednej ceste náho milovaného manela, syna a brata Pavla Boháèa.
Za dôstojnú rozlúèku ïakujeme pani Eve Uiakovej a
speváckemu zboru.
Smútiaca manelka, rodièia, bratia, svokra,
vagor a vagriná s rodinami

- Boena Vrábliková, 96 rokov
- Margita Papánková, 94 rokov
- Albeta Rakická, 92 rokov
- Albeta Rechtorisová, 85 rokov
- Boena Ïuriová, 80 rokov
- Albeta Strapatá, 75 rokov
- Anna Gabriová, 70 rokov
- Martin Gabri, 70 rokov
- Augusta Gáliková, 70 rokov
- Albeta Vièíková, 70 rokov
- Anna Závodná, 70 rokov

Narodili sa
- Jakub Lajza
- Marek Chovanec
- Zuzana Holièová

Manelstvo uzavreli
Slavomír Závodný  Zuzana tefková
Martin Libiak  Hana Kovárová
Robert Janèek  Martina Gròová
Michal Zuèík  Denisa Sládková
Michal Boledoviè  Viera Jánoíková
Marek kodáèek  Radka Hazuchová
Stanislav Kusý  Petra Boskovièová

Zomreli
- Ján Kuèera, 56 rokov
- Pavol Boháè, 38 rokov
- Viera Lisalová, rod. Závodná, 54 rokov
- Vlasta Pelová, rod. Jeová, 68 rokov
- Viliam Suchán, 82 rokov

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nezomrel ten, kto ostáva v ¾udských srdciach.
Dòa 11. 10. 2009 uplynul
1 rok, èo nás navdy opustil
manel, otec, dedko, syn,
brat Bohumil Malek.
S láskou a úctou spomínajú manelka, dcéry s rodinami a ostatná rodina.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Èas plynie, boles stále trápi,
otec sa u k nám nenavráti.
Dòa 21. októbra uplynie
15 rokov od smrti náho manela, otca a dedka Jána Janeku.
S láskou spomínajú manelka, deti s rodinami a vnúèatá.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

U tri roky s tichou
spomienkou k Tvojmu
hrobu chodíme,
pri plameni svieèky
sa za Teba modlíme.
Dòa 28. 10. 2006 od nás
odiiel manel, tato, svokor
a starký Ivan Marko.
S úctou spomíname.

Futbal
4. liga severozápad  A  dospelí
Boany - FK VS Bradlan 1 : 3 (0 : 1), góly:
J. Beòa, A. efèík, F. Hubek.
1. 9. 2009  3. kolo Pohára ZSFZ  A  dospelí
FK VS Bradlan  MFK Skalica 3 : 2 (1 : 0),
góly: D. Koprda 2, F. Hubek.
Po tesnom, ale zaslúenom víazstve postupujeme do ïalieho kola.
FK VS Bradlan  Ve¾ké Kosto¾any 2 : 4
(1 : 2), góly: D. Koprda, J. Beòa.
FK VS Bradlan  OK Trenèianske Stankovce
2 : 1 (0 : 1), góly: S. arudi, J. Beòa (11 m).
MFK Skalica - FK VS Bradlan 2 : 1 (1 : 0), gól
J. Beòa.
2. trieda juh  B  dospelí (Koariská)
FK VS Bradlan B (Koariská)  Koèovce
2 : 2 (2 : 0), góly: I. Harasník 2.
Povaany  FK VS Bradlan B (Koariská)
0 : 1 (0 : 1), gól vlastný.
Moravské Lieskové - FK VS Bradlan B (Koariská) 1 : 4 (1 : 2), góly: P. Nosko, J. krabák,
M. Beòo, R. Danko.
FK VS Bradlan B (Koariská)  Horná Streda 4 : 2 (1 : 0), góly: M. Potúèek 2, F. Lang, M.
Beòo.
2. liga - starí dorast
KP Inter Dúbravka  FK VS Bradlan 0 : 1

(0 : 0), gól: Tidiane Djiby Ba.
FK VS Bradlan  FK Slovan Levice 4 : 0
(1 : 0), góly: Lamine Fall 2, T. Gabri, J. ulc.
FK VS Bradlan  MFK Petralka 2 : 2 (0 : 2) ,
góly: M. Hrdlièka, Lamine Fall.
TJ Spartak Myjava - FK VS Bradlan 0 : 3
(0 : 1), góly: Lamine Fall 2, L. Smolíèek.
FK VS Bradlan  FK Ruinov Bratislava
4 : 0 (2 : 0) , góly: Lamine Fall 2, J. Tománek, J.ulc.
2. liga  mladí dorast
KP Inter Dúbravka  FK VS Bradlan 1 : 1
(1 : 0) M. Malík.
FK VS Bradlan  FK Slovan Levice 0 : 0.
FK VS Bradlan  MFK Petralka 0 : 2 (0 : 0).
TJ Spartak Myjava - FK VS Bradlan 4 : 1
(1 : 0), gól: I. Oravec.
FK VS Bradlan  FK Ruinov Bratislava 1 : 2
(0 : 0), gól: Bzdúek.
Majstrovstvo oblasti  mladí iaci
Dolné Srnie  FK VS Bradlan 0 : 6, góly: M.
Niòanský a E. Pagáè po 2, R. Kozubík, vlastný.
FK VS Bradlan  Stará Turá 1 : 0, gól: D. Fukna.
TTS Trenèín  FK VS Bradlan 0 : 7 (0 : 0), góly:
R. Kozubík, D. Fukna a E. Pagáè po 2, A. Huskiè.
FK VS Bradlan  Dolné Srnie 3 : 0 kontumaène.
Oèkov  FK VS Bradlan 1 : 3, góly: D. Fukna 2,
R. Kozubík.

