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Príhovor starostu
Upadla eufória z osláv. Za nami je stres, práca
a obetavosť mnohých našich ľudí, ktorí svojou prácou pozdvihli Brehy nielen v očiach našich občanov, ľudí z blízkeho aj vzdialeného okolia, ale chýr
o našich vydarených oslavách sa niesol aj za moria – do Ameriky, Kanady i Austrálie.
Máme možnosť hodnotiť priebeh osláv každý zo
svojho pohľadu. Ak dovolíte, rád by som toto hodnotenie a poďakovanie za prevedenú prácu previedol aj ja. Spôsob prevedenia osláv trochu netradične „v dvoroch“ sme takpovediac „odkukali“
z Hrušova, kde som sa vlani zúčastnil Hrušovskej
parády spolu s našimi speváčkami. Keď to dokáže malá dedinka Hrušov, tak mi to dokážeme lepšie! Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený
návrh a tak sme sa dali do výberu vhodných dvorov a samozrejme remeselných tradícií, ktoré by
najlepšie vystihovali naše tradície, zručnosť i folklór našich predkov. Ale vrátim sa ešte k piatkovému programu. Ten sa niesol stretnutím rodákov a
slávnostným zasadaním obecného zastupiteľstva.

Tak sa nám zas rôčik minul jak príroda velí,
konečne nám hasiči po storočnici vytriezveli.
A už je tu sláva iná, dedina je v strehu,
725 rokov dožila sa veru.
Je to veľa namôjveru na tak malú dedinu,
veď ešte aj Amerika, má z tých rokov tretinu.
Všetko sa to v piatok zbehlo na Obecnom úrade,
kde nám naše predstavenstvo aj s rodákmi zasadlo.
No a večer poľovníci mali zase premiéru,
vystrojili veselicu, ako šitú na mieru.
A v sobotu ľudia milí, to svet ešte nevidel,
otvorili brežské dvory, v každom dobrý hostiteľ.
V jednom piekli dobrý chlebík, v ďalšom s dlátom čarili,
poľovníci a rybári špeciality varili.
Ľudí bolo neúrekom, v tom sa všetci zhodli,
veď obecnú sviňu spoločne sme zjedli.
V nedeľu zas na ihrisku zahral Spartak Trnava,
a na našich starších pánov vraj doľahla únava.
Všetkého tu bolo dosť, víno tieklo „potokom“,
borovička so žinčicou bola tým najlepším artiklom.
Dúfame len, že sa všetkým na oslavách páčilo,
a na záver poďakovať by sa ešte patrilo.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pri tom stáli,
nech sa všetci ďalších osláv dožijeme v zdraví.
Mária Janíčková

Milým prekvapením pre nás bolo
množstvo dobrôt
a špecialít, ktoré pre nás a našich rodákov pripravili
brežské
gazdinky. Slávnostné zasadanie
obecného zastupiteľstva sa nieslo v duchu „uvádzania do života“ dvoch nových
knižných publikácii o Brehoch: PaedDr. Medveďa –
Odviate časom a
Rozálii Michalcovej – Brehy hrnčiarska obec, zvyky, piesne, história. Krstili sa pravou brežskou zeminou tak, ako aj nové CD vydanie pesničiek našej ženskej speváckej skupiny. Až z maďarského
štátneho archívu sa nám podarilo zabezpečiť kópiu originálu listiny prvej písomnej zmienky o obci Brehy z 20.3.1283, ktorú inicioval, zabezpečoval a slávnostne odovzdal starostovi obce pán Tibor Múller. Následne boli odovzdané ocenenia obce Brehy Jánovi Fialovi za zachovávanie a rozvoj
hrnčiarskych tradícií, za vzornú reprezentáciu obce, Rozálii Šalkovej rodenej Michalcovej za zachovanie kultúrneho a folklórneho dedičstva, cena
udelená in memoriam. Najvyššie ocenenie „Čestné občianstvo obce Brehy“ obec udelila kanonikovi Emilovi Ondríkovi za dlhoročné duchovné pôsobenie v obci a ochranu záujmov občanov a obci Brehy.
Som veľmi rád a som povďačný všetkým majiteľom domov a dvorov, ktorí ich ochotne prepožičali na oslavy 725. výročia prvej písomnej zmienky.
Mal som možnosť vidieť, ako sa vynovili a skrásneli počas príprav, no v deň osláv som bol ozaj príjemne prekvapený tak, ako mnohí naši návštevníci. Chcem sa aj týmto spôsobom poďakovať poslancom obecného zastupiteľstva, i majiteľom domov za prevedenú prácu i prípravu remeselných
dvorov. Tu sa prejavila ich kreativita a zmysel pre
tvorivú prácu. Základnú myšlienku sme formulovali spoločne, ale konečná podoba bola výsledkom ich spolupráce s majiteľmi domov. A tak sa
zaskveli pekársky, kováčsky, folklórny s varením
lekváru, hasičský dvor s občerstvením, gazdovský
so starými mláťačkami a stabilákmi motormi, pamätná izba s rozšírenou hrnčiarskou expozíciou,
rezbársky dvor s nočným vypaľovaním hlineného
riadu, včelárske dvory, hrnčiarsky dvor, poľovnícky a rybársky dvor. Vhodným spôsobom ich dopĺňali majstri z remeselného jarmoku. Mrzí ma, že
sa nám nepodarilo zabezpečiť pokrývanie slamenej strechy. Jeden majster vážne ochorel a druhý priúčal výrobe šindľov ľudí na východe Slovenska. Tak sme si to presunuli na neskôr. Výsledok
je už čiastočne viditeľný... Skutočne veľké množstvo ľudí sa zapojilo do práce v dvoroch a ďalšia
časť ochotných ľudí sa zapojila do historického
sprievodu. Tu by som rád vyzdvihol prácu dvojice

Mária Slosiarová a Mária Fialová. Historický sprievod aj hlavný kultúrny program bol hlavne ich zásluhou na výbornej úrovni. Venovali mu veľa času, síl i nervov, hlavne prácou s deťmi. Po ľudovej
zábave nasledovali pokľudnejšia nedeľa. V dôstojnom duchu sa niesla slávnostná svätá omša i odhalenie pamätnej tabule J. Janovskému. Poobedný program prilákal svojou atraktivitou i slnečným
počasím do športového areálu nebývalé množstvo
ľudí. Splav netradičných plavidiel sa niesol v réžii Martina a Evy Mikuškových. Nadšení vodáci
i amatéri so svojimi výtvormi pripravili pre nás skutočne zaujímavý splav netradičných plavidiel. Konská rodeo show potešila nadšencov ušľachtilých
zvierat a ich precíznej drezúry. Bol som milo prekvapený, ako ľudí zaujal nedeľný program doplnený o vystúpenie karatistiek a futbal našich starých
pánov so Spartakom Trnava. Nesmiem zabudnúť
ani na naše šikovné speváčky. Boli vždy tam, kde
bolo treba: varenie slivkového lekváru, vystúpenia pre rodákov, na jarmoku i v hlavnom programe, na slávnostnej svätej omši. Ono aj pracovníci mestkého úradu v N. Bani nám ich ticho závidia
a bez nich si svoje programy ani nevedia predstaviť. Rád by som poďakoval aj organizačnému výboru za pomoc pri príprave osláv, ostatným organizáciám v našej obci poľovnému združeniu, klubu dôchodcov, zväzu zdravotne postihnutých, poľovnej spoločnosti, základnej škole, obecnému
športovému klubu a skutočne všetkým ochotným
sponzorom. Niekto prispel peniazmi, niekto materiálom a niekto prácou. A samozrejme za scenár,
réžiu a kameru našich osláv chcem poďakovať Jozefovi Petrášovi. Iniciatívne sa ujal svojej kamery
a aj vďaku jemu sme zachovali pamiatku na naše oslavy aj pre tých, ktorí nemohli prísť a pre budúce generácie. Celkove z toho vznikla dôstojná
oslava 725. výročia prvej písomnej zmienky. Dobre mi padli slová pochvaly a uznania od Brežanov,
rodákov, starostov i úplne cudzích ľudí za priebeh
osláv, úpravu a čistotu našej dediny, pohostinnosť
akej sa im dostalo. To sú slová, ktoré patria Vám
všetkým, ktorí ste sa o zdarný priebeh osláv zaslúžili. Že sa sem tam objavila organizačná chybička,
je pravda. Ale krásne slnečné dni, nebývalé množstvá ľudí, srdečná atmosféra, nadšenie ľudí to určite prevýšilo. Preto VĎAKA VÁM VŠETKÝM.
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Ako sme oslávili výročie Brehov,
alebo ako z nás pekárov urobili...

Väčšina z vás vie, že posledný augustový víkend Brehy oslávili
725. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Práve príprava na tieto
oslavy nám dala poriadne zabrať.
Náš dom po starých rodičoch Mikuškových v centre obce využívame
hlavne počas leta, kedy nám nevadia jeho vlhké múry a je tam príjemne chladno. Naši priatelia ho dobre
poznajú, hlavne ako miesto, kde sa
stále niečo oslavuje. Nášmu domčeku sa však ani len nesnívalo, akej
slávy a parády sa mu ešte dostane.
Organizačný tím osláv nás oslovil
s myšlienkou urobiť u nás pekársky
dvor. V letnej kuchynke máme totiž pec stále v dobrom stave, v ktorej starká Mikušková voľakedy každé dva týždne pekávala chlieb pre

svoju rodinu. Bolo nám jasné, že bude nutné spraviť okolo domu riadny
poriadok a čo to aj zrekonštruovať.
A tak sme sa do toho pustili. Hlavne náš starký Milan, ktorého to naplno naštartovalo a celé leto podával neskutočné pracovné výkony.
Konečne zmizli z dvora staré nepotrebné veci, premiestnili sme „nepremiestniteľnú“ voliéru, natreli sme
plot i bránu, okná, odkvap a napokon aj dom. Na týchto prácach mal
veľký podiel aj Ľuboš Hrnčiar, Milan Šalka, Gregor Laco a materiálne nám sčasti pomohla aj obec. Kuchynku sme obhodili, komín opravili a mohli začať prvé skúšky funkčnosti pece. Svoje skúsenosti nám
prišiel odovzdať Milan „Paťara“ Šalka, ktorý napriek tomu že je vyučený
murár, prepadol domáckemu pečeniu chleba a úspešne sa mu venuje. Ohrablo, ometlo a lopár si našli
svoje miesto pri našej peci. Do pekárenského tímu sa k mojim svokrovcom pridala aj pani Frölichová.
Svojou vždy dobrou náladou a odvahou pri pečení prispela k chutným výsledkom. Spravili sme dva
pokusy pečenia chleba a na svete
bol aj dvojaký postruheň. S prvým
chlebom sme neboli veľmi spokojní,
ale postupne sme to vypracovali do
chutného, krásne voňavého, mikuškovsko-frölichovského chlebíka.
Vznikla však ešte otázka, čo by
sa ešte hodilo podávať. Guláš sa
zdal nášmu starkému veľmi tuctový a tak navrhol sobášnicu. Je to typická sedliacka polievka z kyslej kapusty, fazule a údeného mäsa. Starká Hilda do poslednej chvíle neverila tomu, že zvládne uvariť dobrú so-

bášnicu v takom obrovskom množstve. A že bola naozaj výborná, dosvedčí každý, kto ju v ten deň ochutnal. Zjedol sa celý kotol. Bolo zaujímavé počúvať ľudí, ktorí jedli a spomínali, koľko rokov tú polievku už
nevarili. Jedna pani dokonca povedala, že prvý recept na Brehy doniesol jej otec z Ruska. Väčšina návštevníkov ju však jedla poprvýkrát
a o recept bol veľký záujem. Aby
sme vytvorili atmosféru „starého
sveta“, dvor sme vyzdobili starými
pracovnými nástrojmi, ktoré sa v minulosti bežne používali a doma tkanými kobercami. Veľmi nám v tomto pomohla mama Ľuboša Hrnčiara
a p.Hollý, ktorí nám výzdobu bohato
doplnili. Starká Hela vyprala a zapožičala vyšívané obrúsky a tkané látky po svojej mame. Zohnali sme si kroje a obliekli sme aj naše deti. Mali veľký úspech,
hlavne tá najmenšia.
Chlebík sme si deň vopred napiekli, aby bolo čo hneď od rána ponúkať na ochutnávku,
každému po kúsku so
soľou alebo s domácou
masťou – šmalcom. Zopár kusov nám poslal aj
náš pekársky majster
Milan Paťara. Veľa ľudí, ktorí navštívili náš dvor, si chceli u nás kúpiť celý chlieb a bolo im ťažké pochopiť, že pec má kapacitu len na
štyri chleby a celý proces miesenia, kysnutia a pečenia trvá niekoľko hodín. Okrem toho čerstvo upečený chlieb sa nedá hneď jesť. Musí sa nechať vychladnúť ,(ako povedala naša dvojročná Hanka „chlebík
búva“ na polici), kým sa dá krájať.
Piekli sme aj v deň osláv. Vždy keď
sa išlo sádzať alebo vyberať z pece, zbehlo sa veľa ľudí. Podaktorí
sa podrobne zaujímali o celý proces
pečenia. To už bola úloha pre Martina, ktorý to šikovne a vtipne vysvetlil. Mnohí ovoniavali chlebík so zavretými očami a spomínali si na svoje detstvo. Okrem chleba sme piekli
aj podevníky, cesnakové a škvarkové. Výborne ku nim chutil zvolenský
zákys sponzorsky darovaný Peťom
Flochom. Veľký záujem bol o lokše
s husacou paštikou, ktoré trpezlivo
celý deň piekli Ľuboš Hrnčiar a starká Hilda. Tie z taniera zmizli doslova
skôr, ako som ich stihla vyniesť na
dvor. Naša starká Hela nám ochotne napiekla klasické okrúhle kysnuté syrovníčky. Bolo ich takmer 100
ks. Takisto nezostal ani jeden. Starký Vlado zase celý deň pomáhal,
kde bolo treba. Od deviatej ráno do
piatej podvečer sa u nás na dvore
premlelo veľké množstvo ľudí, a my
sme toho mali veru naozaj dosť. Nestihli sme ani sprievod a večer sme
ledva stáli na nohách. Najesť sme
sa išli do susedov, lebo u nás už nič
nezostalo. Snažili sme sa byť pohostinní a otvorení a myslím, že sa
u nás ľuďom páčilo. Aj keď, ľudia sú

rôzni. Podaktorí ani nepoďakovali, nezahodili si po sebe
použitý umelý
riad a dokonca
nechali na stole
aj ďalšie smeti.
Snažili sme sa
najlepšie, ako
sme vedeli. Financovali sme
to z vlastných
vreciek a napokon nás potešilo, že sa nám to na
dobrovoľných príspevkoch vrátilo.
Odozvy na náš dvor boli dobré a po
tej celej námahe nám dobre padli slová chvály. A my sami sme bo-

li so sebou spokojní. O dva dni sme
piekli len tak pre potešenie znova.
A keď sa dnes v našej rodine povie,
že sa ide piecť na Brehy, je z toho
náš malý rodinný sviatok.

... a ako sme sa netradične po
Hrone plavili...
Do každodenného kolotoča príprav na oslavy nám, ako „tovarišom“ z pekárskeho dvora, pribudol
ešte splav netradičných plavidiel.
Bol naplánovaný na nedeľné popoludnie. Mali sme ho spolu s Maťom
na starosti. Všetci sa naň veľmi tešili, no my sme sa toho skôr báli. Naši
najbližší vodácki priatelia v tom čase hromadne cestovali na splav Dunajca, takže sme
v tom zostali doslova sami dvaja. Divákov by sme mali desiatky, ale túto
akciu robia predovšetkým účinkujúci,
tvorcovia plavidiel.
A tak sme sa rozhodli dobre ju spropagovať a my sami
sme spravili tri plavidlá. Postupne sa
pridali ďalší dvaja odvážlivci, čo
nám dodalo novej chuti pokračovať a keď v piatok nečakane zavolali ďalší dvaja a prihlásili sa tiež,
vedeli sme, že to dobre dopadne.
Počasie nám prialo, akurát že bolo
v Hrone menej vody. Zvolili sme taký úsek Hrona, aby ľudia dobre videli, takže podaktorí sme svoje plavidlá museli tlačiť. Stretlo sa nás deväť nadšencov odvážlivcov a ukázalo sa, že humor a fantázia majú
medzi nami stále svoje miesto. A tak
mali ľudia možnosť vidieť hronského vodníka Čochtana na žralokovi,
plávajúci tank, brežských rybárov
na stoličkách s nahodenými udicami, Klongidlo – originálnu plávajúcu kúpeľňu, plávajúcu pec, pivoplť
z takmer 220 ks plechovíc, Robinso-

na v drevenom koryte, ruskú stíhačku s kompletnou posádkou či rušeň
tzv. „brežskú Anču“ s rušňovodičom
a tetkou cestujúcou. Ľudia sa dobre
bavili a prispel k tomu aj silný prúd
a záchrana mojej vyzutej odplávanej topánky, ktorú ochotne vylovil
z vĺn Pišta Rafaj. Keď boli plavidlá
vyložené na breh, nebola núdza o

fotenie. Ocenení boli všetci účastníci a ja, ako jediná žena medzi nimi,
som bola vyhlásená za Miss netradičných plavidiel. Veľmi som sa potešila, že konečne prišlo aj na mňa,
ale úsmev mi hneď zmizol, keď sa
prostoreký komentátor pomýlil a pri
oceňovaní ma vyhlásil za Miss neatraktívnych plavidiel. Smiechu som
sa nezdržala, hlavne keď som zistila, čo som vyhrala. Štípanú pusu od
starostu. Čo k tomu dodať ? Naozaj
sa nám to podarilo, nasmiali sme sa
sami na sebe a tak to má byť. Mnohí povedali, že na budúci rok sa pridajú aj oni. Na budúci rok ? Prekvapene sme na seba s Maťom pozreli. Takže si to o rok musíme zopakovať.
PS: Touto cestou chceme poďakovať
Obecnému
úradu Brehy, Pohostinstvu Pedro –
Ľubomíra Šaturová, Diskontu – Karin Tužinská a Robovi Brodzianskemu, ktorí darovali
ceny pre účastníkov
Splavu netradičných
plavidiel.
Eva Mikušková
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POĎAKOVANIE ZA POMOC PRI OSLAVÁCH
Skončil sa august a tým aj starosti tých, ktorí sa podieľali na príprave osláv 725. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Už od januára sme sa pripravovali na to, aby
sa oslavy vydarili a naša obec sa
dostala do povedomia mnohých ľudí. Myslím si, že samotné oslavy, až
na pár chýb dopadli dobre a to vďaka i mnohým našim spoluobčanom,
ktorí ani samotní nevedia ako sa podieľali na ich priebehu. Ak Vám to
chcem vysvetliť, tak musím začať
fašiangom. Fašiangovníci nielen dali peniaze na prasa, ktoré sme zabili na obecnej zabíjačke, ale ostatné
peniaze ktoré vyzbierali venovali na
oslavy. Z týchto peňazí členovia sociálno-zdravotnej komisie za podpory starostu a jeho zástupcu zabezpečili ďalšie dve prasce.
Vďaka celej rodine Milana Marušku (Bundíka) a za pomoci Mariana
Marušku sme prasce u Maruškov
spracovali. Nechali sme mäso na
rôzne brežské špeciality, ktoré sme
podávali na slávnostnej večeri, ako
aj na stoloch gazdiniek z Brehov, či
už v piatok na stretnutí rodákov, alebo v sobotu pre pozvaných hostí.
Z ostatného mäsa sme urobili hurky a klobásy, nechali sme slaninu
a masť na halušky. Vďaka manželom Katke a Marošovi Budinským,
ktorí nám zapožičali mraziak, sme
všetky výrobky mali kde uskladniť.
Tieto sa na oslavách použili na ponúknutie účinkujúcim a ešte nám
zostalo aj na predaj. Z peňazí, ktoré
sme utŕžili za hurky, klobásy, domáce špeciality a halušky (ktoré varil
Milan Maruška – Čuník), sme mohli
vyplatiť p. Grúňa, p. Oňovú, konské
rodeo a kántry hudbu. To znamená,
že na vyplatenie týchto účinkujúcich
sa z časti podieľali všetky tie rodiny,
ktoré podporili našich fašiangovníkov. Všetkým úprimne ďakujeme.
Ďalej by som chcela poďakovať
všetkým šikovným gazdinkám, ktoré
si povšimli našu výzvu a nenechali ju
zapadnúť do zabudnutia. Viete, keď
som tú výzvu písala, v kútiku srdca
som verila, že aspoň 5 – 6 gazdiniek
nám pomôže. No
aké veľké
b o -

lo moje
prekvapenie v piatok do obeda, keď sa naše stoly hemžili táckami a krabicami od Vás.
Vrele ďakujem tým, čo na nás nezabudli:
p. Maslenová Anna – Orechové
kocky
p. Tencerová Alena – Hanácke
koláčiky
p. Fialová Marta – Pagáčiky

p. Kasanová Mária – Kapustníky
p. Mišovičová Helena – Strúhaný
tvarohový koláč
p. Slosiarová Mária – 2 krabice
štrúdly
p. Briešková Helena – Pagáče
p. Šalková Ružena – Krémeška,
Punčový rez, Pagáčiky
p. Pavlendová Margita – Zemiakové pampúchy, Vaﬂe
p. Brodzianska Lucia – 2 poháre
Utopence
p. Klongová Anna (Lackova) –
Punčový, Kokosový, Žerbo rez,
Lokše
p. Marušková Mária (Bundíkova)
– Pagáče
p. Prokeinová Irena – Plnené
žemle, Pagáče
p. Psotková Stanka – Praclíky
p. Farkašová Anna – Medový a Čokoládový rez
p. Lacová Magda –
Pagáče
p. Medveďová
Milica – Kysnuté
lekvárové rožky
p.
Kasanová
Jolana – Zemiakové pampúchy
p. Ditteová Mária
st., Ditteová Mária ml.,
Ditteová Miroslava – 4 krabice Podevníky
p. Predmeský Ľubomír – sponzorsky dal tvaroh
p. Plešková Anna – Zemiakové
pagáče
p. Šályová Vierka – Kysnuté makové a orechové bábky
p. Tencerová Iveta – Vegetky
p. Holub Michal, p. Briešková Mária (Jankova) – 2 ovocné misy
p. Šalka Milan – Domáci chlieb,
Postruhne
p. Michalcová Katka st. – Chrapne, Syrovníky
p. Maslen Dušan – Pagáče
p. Mikušková Mária – Juhoslovanský rez
p. Jakubíková Mária – Štafetky,
Citrónové rezy
p. Galbavá Darinka – Pagáče
p. Laurincová Helena – Vyprážané lokše
p. Mikuš-

ková, p.
Frölichová
Mária – Slané cesna-

kové vakarce
p. Tencerová Anna (starostova
mama) – Kokosovo-makové a Orechové štrúdle
p. Pavlenda Stanislav – Domáca
orechovica a Palina
No boli aj takí, ktorí sa preto že
boli odcestovaní osláv nezúčastnili,
no na našu výzvu nezabudli.

p. Briešková Mária poslala po
dcére Mufﬁny
p. Budinská Mária – Slané pečivo
a kávu Nescafé
Brežské mäsové pochúťky pripravili:
p. Medveďová Anna, p. Kráľová
Helena – Bravčové plece plnené
kyslou kapustou a klobásou
p. Brodzianska Katarína – Pečené hurky a klobásy
p. Klongová Božena – Bravčová
panenská plnená klobásovým mäsom
p. Kidová Anna – Pečená krkovička a lopatka
p. Klongová Helena – Plnený
bravčový bôčik pečený na kyslej kapuste

Ako sami vidíte, moje presvedčenie, že brežania sú prajní, pohostinní a dobrosrdeční ľudia sa potvrdilo. Všetky dobroty sme
ponúkli našim rodákom
a pozvaným hosťom. Bolo toho toľko, že v sobotu sme mohli ponaberať
na tácky a dať do jednotlivých dvorov, kde každý z týchto dobrôt mohol
ochutnať.
No a čo povedať o ľuďoch, ktorí miesto toho,
aby si užili chvíľky voľna
a prežili ho v kruhu svojej
rodiny, pochodili po jednotlivých dvoroch, pozreli si zaujímavý kultúrny program, miesto toho celý čas pracovali? Všetko nechali tak a obetovali sa preto, aby
zabezpečili čo najväčší zážitok pre
vás ostatných? Sú to ľudia, pred
ktorými treba dať klobúk dole. Mnohí z nich nevideli ani jeden dvor
a kultúrne vystúpenie len úchytkom. Všetko preto, aby bola čo najväčšia spokojnosť z Vašej strany
a všetkých pozvaných i náhodných
návštevníkov.
Celý piatok a sobotu, kde mala naša komisia zabezpečiť občerstvenie pre rodákov, pozvaných
hostí a účinkujúcich, poctivo pracovali. Mnohí boli i takí, ktorých sme
neoslovili, ale prišli a pomohli nám.
To ma veľmi potešilo. Brežanom
záleží na tom, aby sa o Brehoch
hovorilo len to najlepšie. Všetkým
zo srdca úprimne ďakujem. Sú to:
p. Fialová Mária, p. Slosiarová Mária, p. Čaklošová Erika, p. Šaturová Andrejka, p. Majerská Dadka,
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p. Jakubíková Marta, p. Prokeinová Irenka, p. Prokein Dušan, p. Holubová Evka, p. Holub Jozef, Sluka Jozef, Laco Janko (Liešna), p.
Klongová Božena, p. Preinerová
Katka, p. Benedeková Vierka, p.
Benedek Jozef, p. Michalcová Katka st., p. Forgáčová Marta, p. Jakubíková Ľubka, p. Jakubík Ján,
p. Hudecová Darinka, p. Luptáková Andrejka, p. Brodzianska Anna,
p. Čunderlíková Jana, sl. Mikušková Dana, sl. Michalcová Kristína, p.
Maruška Milan (Čuník).
Bola som potešená aj tým, že
nám prišli pomôcť aj obyvatelia Novej Bane
p. Štiglincová Stanislava, p. Koštialová Eva, p. Mokrá Danka, p.
Laurincová Aneta, sl. Debnárová
Martina, p. Martincová Anna.
Nemala by som zabudnúť ani
na ženy, ktoré vyzdobili náš
kostol a to: sl. Majerová
Helena, p. Búryová Jana.
Ďakujeme!
Samozrejme toto nie
sú všetci spomenutí, ktorí robili na príprave a samotnej realizácii osláv. Sú
to len Tí, ktorí robili s našou
komisiou. Tých ochotných ľudí bolo ďaleko viac. Dúfam, že
každý poslanec napíše čo–to o tých
svojich spolupracovníkoch. Nedá
mi, aby som ešte svoje ďakujem nevyslovila niektorým našim občanom,
ktorí si to ešte raz zaslúžia.

Dňa 20.9. urobil starosta posedenie pre tých, ktorí sa podieľali na
realizácii osláv, aby im aspoň na
DVD-čku ukázal, čo sa počas osláv
u nás dialo. Samozrejme dievčence zo školskej jedálne a obecného
úradu nezostali bokom. Miesto toho, aby si s nami trochu posedeli,
nám pripravili chutné jedlo a obslúžili nás. Sú to: p. Forgáčová Marta,
p. Jakubíková Ľubka,
p. Čaklošová Erika, p. Šaturová Andrejka, p. Majerská Dadka, p.
Jakubíková Marta.
Za všetkých zúčastnených im srdečne ďakujem!
Čo dodať nakoniec? Len toľko.
V mene všetkých občanov našej
obce ďakujem starostovi Ing. Jurajovi Tencerovi, jeho zástupcovi
Miroslavovi Laurincovi a všetkým,
ktorí sa podieľali na realizácii týchto osláv, že sa snažili zabezpečiť
aspoň tri dni oddychu a kultúrnej
pohody pre našich ľudí. Ďakujem!
Helena Klongová
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Výdavky obce na oslavy:
Nákup potravín
Kniha Hrnčiarska obec
Kniha Odviate časom
Vybavovanie listiny
Propagačný materiál
Kultúrne vystúpenia
Kvety, výzdoba
Pamätná tabuľa Janskému
Prenosné toalety
Zapožičanie kostýmov
Nákup drobného materiálu
Prehrávka a prepis piesní
SPOLU
Príjem:
Spoločná zdravotná poisťovňa
DARO
PROFE
BBSK
KNAUF INSULATION
Komunálna poisťovňa
PRODYN
SPOLU

55.872,72.500,57.567,11.286,125.000,27.376,5.600,16.950,14.280,5.820,3.400,2.100,397.751,-

Výdavky mínus príjmy =

269.751,-

5.000,5.000,10.000,40.000,60.000,3.000,5.000,128.000,-

Zavedenie Eura
Euro sa na Slovensku zavedie 1.1.2009. Všetky hodnoty teraz uvedené v korunách sa na eurá prepočítajú presne konverzným
kurzom 1 euro = 30,126 korún. Už
teraz môžeme vidieť informačné
ceny aj v eurách vo všetkých obchodoch a na ďalších miestach.
Po 1.1.2009 budeme môcť až do
16.1.2009 platiť okrem eur aj korunovými bankovkami a mincami.
Obchody však budú vydávať iba v
eurách. Pokiaľ neminieme slovenské koruny v obchodoch, bude ich
možné bezplatne vymeniť v bankách. Banky budú mince vymieňať
pol roka a bankovky rok po zavedení eura. Národná banka Slovenska bude mince vymieňať ešte 5
rokov a bankovky neobmedzene.
Pre uľahčenie prechodu na euro
odporúčame všetkým občanom:
1. Uložte si svoje úspory do banky ešte pred zavedením eura. Koruny na účte alebo vkladnej knižke vám banka sama automaticky zmení na eurá, bez akýchkoľvek poplatkov, bez žiadostí z vašej
strany. Slovenské koruny na vašom účte prepočíta banka na eurá presne podľa oﬁciálne stanoveného konverzného kurzu. Banka si
nemôže určiť žiaden iný kurz. Ponuky od neznámych osôb na výmenu "výhodnejším" kurzom sú
podozrivé, nakoľko sa s nimi spája riziko šírenia falošných peňazí.
2. Vyhnite sa výmenám na ulici,
alebo ponukám od osôb vydáva-

júcich sa za
predstaviteľov bánk, samospráv, alebo iných inštitúcií, ktorí vás môžu navštíviť u vás
doma. Nik nemá právo žiadať od
vás informácie o tom, koľko máte
doma peňazí, aké sú sériové čísla
vašich bankoviek, alebo ako a kedy si ich plánujete vymeniť za eurá.
Peniaze, ktoré si neuložíte teraz na
účet, je najlepšie vymeniť za eurá
vo vašej banke po zavedení eura.
3. Banka od vás nebude požadovať kvôli prechodu na euro žiadne
informácie. Nepodávajte nikomu
pod zámienkou prechodu na euro
informácie o prístupe k Vášmu účtu, ako napr. číslo účtu, heslá, alebo PIN kód!
V súvislosti so zavedením eura nevzniká pre našich občanov
povinnosť podávať nové daňové
priznania k dani z nehnuteľnosti. Obecný úrad automaticky vydá
platobné výmery v eurách. Len občania ktorým vznikla daňová povinnosť v roku 2008 si musia do
31.1.2009 podať daňové priznania
na novom tlačive v eurách. Všetky platby pre občanov sa budú zaokrúhľovať na euro centy smerom
nadol v prospech občana. Vzhľadom na povinnosti a opatrenia ktoré nám vznikajú, oznamujeme občanom, že Obecný úrad v Brehoch
bude prijímať platby od občanov
po 16.1.2009.

SPONZORI OSLÁV
725. VÝROČIA OBCE BREHY
VÚC Banská Bystrica
KNAUF INSULATION
Spoločná zdravotná poisťovňa
MISTRO
DEXIA
DARO
Komunálna poisťovňa
Milan Ditte – PROFE s.r.o.
Ján Holub
Jozef a Jolana Petrášovci
Marek Lenč – LEMARK
DAKON – Štefan Melicherčík
SC ZAMKON
Štefan Levrinc
Vrana a Rafaj – NOVMALT
LAURATRANS s.r.o.
Lesy SR OZ Žarnovica
Roľan s.r.o.
Dušan Maslen – Pekáreň

ELEKTRO Katarína Budinská
PROFE Žiar nad Hronom
MO SRZ Nová Baňa
EUROROYAL – Gregor Galeta
DHZ Brehy
Roman Laurov
Mgr. Ľuboš Hrnčiar
Edita a Miroslav Hatalovci
Ľubka Šaturová – POHOSTINSTVO
Rodina Boboková
Ivan Benč
Poľovné združenie Brehy
Róbert Brodziansky
Ján Ľupták
Róbert Hudec
Juraj Lalka
Emília Dávidová

Zrušenie LSPP v okrese Žarnovica
Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých na Novej
Bani zanikla dňom 11.10.2008
Od 07:00 hod. Táto služba bude poskytovaná v Žiari nad
Hronom v priestoroch novej polikliniky.
Číslo telefónu pre LSPP v Žiari nad Hronom je

670 99 55
Služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 15:30
hod. do 07:00 hod.
V sobotu, nedeľu a sviatok od 07:00 hod. do 07:00 hod.
V prípade potreby odporúčame využívať aj záchranky
na čísle 112.

V prípade výpadku elektrickej
energie môžete poruchu nahlásiť
na bezplatnom telefónnom čísle:

0800 159 000

Dlžníci obce Brehy k 18.11.2008
-

Pavol Kokavec
Zdeno Tomčáni st.
Zdeno Tomčáni ml.
Marian Adamko
Imrich Píry
Marian Ďurkov
Mária Kováčiková
Dušan Kováčik
Helena Blahová
Jarmila Csibová

-

Mária Kršiaková
Nataša Dunková
Marian Brzula
Anna Bartošová
Ivona Vilinová
Veronika Lacová
Diana Šaturová
Dušan Kokavec
Peter Kokavec
Zdenko Čunderlík
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Bolo obdobie spojenia Brehov a Novej Bane naozaj totožné
s obdobím rabovania a plienenia Turkov a Tatárov?
V predchádzajúcom čísle novín
Zvesti z Brehov bol hlavným článkom príspevok Sidona Fialu „Tŕnisté dejiny mojej dediny“. Priznám sa,
že pred oslavami 725.výročia osláv
prvej písomnej zmienky o Brehoch
som očakával skôr výpočet a fotograﬁckú dokumentáciu toho, čo sa
v posledných desaťročiach v našej obci vybudovalo. Teda namiesto
zdravého optimizmu bol pred oslavami navodený hlboký pesimizmus.
Pre mňa osobne bol vrcholom všetkého výpočet rokov, kedy boli Brehy
pod Novou Baňou 455+19=474 rokov, za čo sa vraj má teraz Nová Baňa Brehom ospravedlniť.
Cieľom tohto môjho príspevku nie
je hodnotenie tých prvých 455 rokov, ktoré boli pre Brehy určite mimoriadne ťažkým obdobím. Chcem
však zaujať stanovisko k tým 19 rokom, kedy boli Brehy spojené s Novou Baňou v rámci vtedy prebiehajúcej územnej integrácie, a to už i z toho dôvodu, že Sidon Fiala na základe výpisu z miestnej kroniky uviedol,
že na príprave územnej integrácie
s Novou Baňou sa najvýznamnejšou mierou podieľali s. E.Ďurovič, s.
M.Bakoš, s. G.Šalka, s. J.Uram, s.
L.Ciglan a s. Ing.E.Kasan. Reagovať
musím i preto, že z uvedených ľudí
už štyria zomreli, L.Ciglan je z Brehov odsťahovaný, takže momentálne žijem v Brehoch iba jediný, ktorí sú v zozname uvádzaní, zrejme
ako zradcovia brežských záujmov.
Nakoľko počet našich občanov, ktorí si na dianie v tomto období veľmi
dobre pamätajú stále ubúda, využívam túto príležitosť k tomu, aby som
hlavne našu mladšiu populáciu pravdivo a objektívne informoval, ako to
teda s tým zlúčením s Novou Baňou
v roku 1976 naozaj bolo. Na začiatku treba povedať, že v období sedemdesiatych rokov v celej našej
vlasti prebiehala územná integrácia,
ktorá mala priniesť úspory v štátnej
správe. Brehy neboli jediné, ktoré sa
mali integrovať. V bývalom žiarskom
okrese bolo vytipovaných aj zrealizovaných 17 lokalít. V našom najbližšom susedstve to bolo napr. spojenie Tekovská Breznica – Orovnica,

Hronský Beňadik – Psiare, Žarnovica – Revištské Podzámčie – Žarnovická Huta, Dolné Hámre - Hodruša – Kopanice, atď. Po roku 1996 sa
niektoré zlúčené obce opäť rozdelili, niektoré zostali zlúčené dodnes.
Keď sa v roku 1975 začalo pripravovať zlúčenie s Novou Baňou, vtedajší funkcionári obce pripravovaný
zámer neprijímali s nadšením. Najvyšší funkcionári okresu nám však
povedali jednoznačne, že ak chceme mať zabezpečený ďalší rozvoj
Brehov, že to pôjde len vtedy, ak budeme súhlasiť s integráciou. A my
sme vtedy boli vo veľmi nepriaznivej
situácii, keď sme nutne potrebovali zabezpečiť výstavbu novej školy.
Bolo nám prisľúbené, že nová škola pôjde, ak sa zlúčime Novou Baňou. Bolo to pre nás vtedy nie jednoduché rozhodovanie. Nie všetci
sme mali rovnaký názor. Nakoniec,
i keď tesne, prevládol názor väčšiny. Zlúčenie však nebolo realizované len súhlasom vyššie uvedených
vtedajších funkcionárov. Bolo schvaľované v súlade vtedy platnou legislatívou a v konečnom dôsledku i na
verejnom zasadnutí občanov. Treba
povedať, že sľuby okresu po integrácii boli splnené. Nastal intenzívny
rozvoj ďalšieho budovania obce. Začali sa ihneď projekčné práce pre výstavbu novej školy. Projekty boli riešené veľkoryso. V prvej etape mal
byť vybudovaný Pavilón pracovného
vyučovania, v druhej etape učebne
a v tretej telocvičňa. Súčasťou areálu mala byť aj 6 bytovka pre učiteľov.
Žiaľ, stihla sa urobiť len prvá etapa.
Po roku 1989 sa na ďalšie etapy ﬁnančné prostriedky už nenašli.
Chcem uviesť ešte aspoň niekoľko ďalších akcií vybudovaných v období spojenia s Novou Baňou: rekonštrukcia Materskej školy, IBV
Melková, Inžinierske siete Záhumnie, Športový areál – 2.etapa, vodovod Liešňa /po starú ZŠ/, rozšírenie
cintorína a niekoľko ďalších menších akcií. Po zlúčení s Novou Baňou mali naši občania svojich zástupcov v mestskom zastupiteľstve,
v mestskej rade, v komisiách národného výboru. Mali sme svojich zá-

Naša poslankyňa
Vo všetkých obecných novinách nachádzate články, pod ktorými je
podpísaná naša poslankyňa a predsedkyňa sociálnej a zdravotnej komisie - pani Helena Klongová. Sú to väčšinou poďakovania za pomoc pri
organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí v našej obci. Vždy menovite ďakuje všetkým ľuďom, ale málokto z občanov vie, že za všetkými
týmito nápadmi, podnetmi a celkovou prácou stojí vlastne ona. Chceli by
sme vyzdvihnúť jej obetavosť a to, že si vždy nájde čas popri rodinných
povinnostiach aj na prácu v prospech obce. Tešíme sa aj na ďaľšiu spoluprácu a ďakujeme jej za dobré nápady, iniciatívu, obetavosť a ochotu
pomáhať všetkým ľuďom.
OcÚ Brehy

stupcov i v okresnom aj krajskom
zastupiteľstve, dokonca sme mali aj
veľmi aktívnu poslankyňu v Slovenskej národnej rade. Na Brehoch aktívne pôsobil občiansky výbor. V rokoch 1989 – 1990 ako občan som
zastával funkciu predsedu Mestského národného výboru v Novej Bani.
Ešte sa vrátim ku skratke “s.“ pred
našimi menami uvedenými v článku
S.Fialu. Všetci, hlavne starší občania vedia dobre, že tá skratka označovala slovo súdruh. Takto sme sa
oslovovali v KSS, i v úradnom styku. Bolo to v spoločenskom systéme,
v ktorom sme si boli v podstate všetci
rovní. A to i platmi, i spoločenským
postavením. Na rozdiel od niektorých, ja som svoj kabát neprezliekol
a súdruhom som zostal dodnes.
Aj keď na Brehoch už žijem 47 rokov, zrejme nie všetci ma pokladajú
za opravdového brežana. Áno, narodil som sa v Novej Bani, mám tam
pochovaných mojich rodičov a žijú
tam aj moji najbližší príbuzní. Naozaj milujem toto mesto a pokladám
ho za najkrajšie na svete. Som presvedčený, že i naprostá väčšina občanov má rada Novú Baňu. Veď skoro každý z nás tam má svojich príbuzných, resp. v tomto meste nachádza pracovné príležitosti, či chodí na nákupy, na poštu a pod.. Rov-

nako mám rád aj Brehy. Skoro s každým obyvateľom sa osobne poznám
a mám tu množstvo opravdových
priateľov. Počas môjho dlhoročného
pôsobenia v rôznych vedúcich funkciách som sa snažil čo najviac pomôcť našej obci, ako aj celému regiónu. Posúdenie, ako sa mi to darilo však nechávam na iných. Pritom
mi vôbec nevadí ani to, že v publikácii o významných Brežanoch nie je
o mne ani najmenšia zmienka.
Chcem sa ešte vyjadriť k predchádzajúcim oslavám 725.výročia prvej
písomnej zmienky o Brehoch. Sám
som sa aktívne podieľal na príprave
700.výročia v roku 1983. Vtedy ešte
okolité obce si takéto výročia nepripomínali. Pamätníci si iste pamätajú,
že i vtedy mali oslavy dôstojnú úroveň. S radosťou však konštatujem,
že terajšie oslavy boli na podstatne
vyššej úrovni. Bola vynikajúca myšlienka urobiť ukážky remesiel v gazdovských dvoroch, kultúrny program
znesie i najprísnejšiu kritiku. Úprimne blahoželám organizačnému štábu i všetkým účinkujúcim.
A celkom na záver. Cieľom tohto
môjho príspevku nebolo zodpovedať
na otázku uvedenú v nadpise. Predpokladám, že na predloženú otázku
si zodpovie každý čitateľ sám.
Emil Ďurovič

Poďte za mnou, hľadať poklady
Poklady! To je niečo pre chudobného človeka. Nie div, že ľudia toľko
o nich rozprávajú. Človek by si myslel, že o nich vedia všetko. Vyhárajú na
Kvetnú nedeľu, keď spievajú Pašie. Ale nie všetky. Niektoré na Vianoce,
iné na Veľký piatok. Niektoré treba hľadať rovno o polnoci, niektoré práve
cez obed. Boli ľudia, ktorí ich už aj našli. Už-už ich mali aj v rukách. Ale pozabudli, že pri kopaní takýchto pokladov neslobodno zahrešiť a oni zakliali
od strachu, či od radosti. Nastal hrmot, smrad, zemetras a poklady sa prepadli ešte hlbšie ako boli. Tak to býva s tými zakliatymi. Takéto ešte nikto
nenašiel. No sú i nezakliate. O nich počujeme, čítame dosť často. Sú to
zvláštne veci, ale nie divné a nemožné.
Vieme, že boli vojny. Prišiel Tatar, prišiel Turek. Prišli kuruci, labanci. Jeden prišiel, druhý odišiel. Ale každý hľadal, kradol a bral. V tom boli asi
všetci rovní.
Mladší, pýtajteže sa svojich predkov, ako to bolo za vojny. Štát žiadal
mosadzné a medené veci, obilie, statok a všetko možné. Čože robili ľudia?
Voľačo dali, voľačo schovali. Už ako kde-čo mohli. Aj zakopali niekde pod
krík s tým úmyslom, že veď keď prídu, si to tam nájdu. Ušli pred nepriateľom niekde do sveta, alebo k ďalekým známym do lepších krajov.
Uznajme, že zakopať bolo asi to najmúdrejšie, čo v takých prípadoch
mohli urobiť. Taký tichý skromný krík niekde v chotári. Bol veľmi svedomitým a dobrým, poctivým strážcom i toho najväčšieho pokladu. Oveľa lepším, než veľké orechy, lipy a duby. Veľké stromy vyvrátil vietor, ľudia ich
vytínali, ale na malý ker sa nik neulakomil a ako vyschýnal, tak sa stále aj
obnovoval a prežil i celé storočia. Čo je hlavné: mlčal, nekradol, nedal sa
podplatiť a zo svojho tajomstva nikdy nikomu nič neprezradil.
No časy sa minuli. Majiteľ niekde zomrel. Na ceste. V cudzine. Medzi
neznámymi. Poklad ostal. Aj ja viem o človeku, ktorý si v Brehoch zakopal peniaze. No v júni 1953 bola mena peňazí v pomere 1:50, aj 1:5. Plakal a hovoril: „Radšej som mohol svojim deťom hračky nakúpiť“. Od januára bude ďalšia mena, mena na euro. Chvála Bohu /alebo chvála politikom/,
že sa peniaze nemusia zakopávať ale meniť.
A zakliate poklady? Ich zakliatie odníma čarovné slovo „P r á c a“.
EMSI

Zvesti z Brehov
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Oslava jubilantov
Zvykneme hovorievať, že na
svete je len jedna spravodlivosť:
Každý človek bol dieťaťom – malým a bezbranným, potom bol mladý – krásny a zaľúbený, neskôr
prežíval najlepšie a najplodnejšie
roky stredného veku, aby mu po-

tom po rokoch odobrala z telesných síl i duševnej sviežosti sedemdesiatka, osemdesiatka i viac
a zostarol...

Narodili sa

v mesiaci október 2008
Fedor Tužinský
Paulína Asztalošová

Naši jubilanti

Obecný
úrad
v spolupráci so sociálno-zdravotnou
komisiou usporiadal milú slávnosť,
pri ktorej si uctil občanov, ktorí sa
v priebehu tohto roka dožili 70,
75, 80, 85, 90 a viac rokov. Akcia
sa konala v piatok o 15:00 hodi-

Blahoželanie

Dňa 25.10.2008 sa dožíva krásneho životného jubilea 60 rokov, naša
spoluobčianka a členka sociálno-zdravotnej komisie pani

BOŽENA KLONGOVÁ.
Touto cestou by sme jej chceli popriať do ďalších rokov veľa zdravia,
šťastia a optimizmu a zároveň aj poďakovať za pomoc pri organizovaní obecných akcií.
Na šnúročke žitia zjagalo sa 60 perál,
čo rôčik za rôčkom si po perličke zbieral.
A zrakom duše pátraš v diali,
spomienky sa Ti roja v mysli,
i tie, čo radosť prinášali,
i tie, čo smútok v dušu vtisli.
A hoc sa myseľ ešte viackrát
v spomienkach k prešlým rokom vráti,
radšej sa smelo napred zahľaď,
na to, čo ešte život dá Ti.
V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Ti rastie
a každý deň nech sviatkom bude
prinesie radosť, lásku, šťastie.

ne v Kultúrnom dome. Z 32 pozvaných oslávencov prišlo 26, pretože
niektorí z nich sú pripútaní na lôžko a tých sme potom osobne navštívili v ich domovoch.
Po úvodnom slove a privítaní
starostom obce sa prihovorili jubilantom aj deti Materskej škôlky a Základnej školy svojim milým programom, pod vedením
svojich pani učiteliek. Niektorým
oslávencom v programe vystúpili
aj pravnúčence, na ktoré boli právom hrdí.
Po bohatom kultúrnom programe nasledoval slávnostný akt, pri
ktorom starosta vyzval po mene
každého oslávenca a ten sa potom podpísal do pamätnej knihy
a bol obdarovaný malým darčekom a kvietkom. Na každého potom v malej sále čakalo chutné
pohostenie, na ktorom sa pričinili, ako už tradične p. Anka Farkašová svojimi výbornými zákuskami
a p. Milica Medveďová priniesla
chutné plnené kysnuté rožteky. Pri
koštovaní týchto maškŕt mali jubilanti dostatok času na porozprávanie sa so starými priateľmi, veď na
takéto stretnutia nie je každodenná príležitosť.
Príjemnú atmosféru ešte viac
umocňovala ženská spevácka
skupina Hronka, s ktorou si naši
oslávenci s chuťou zaspievali. Veď
starší človek sa určite poteší, keď
vidí a cíti, že nie je len na príťaž
a že iní organizujú aktivity obohacujúce všedné dni staroby. Na záver sa potom naši jubilanti zhodli
na tom, že to bolo veľmi príjemné
a milé piatkové popoludnie.
Milí naši jubilanti, prijmite ešte od nás touto cestou do ďalších rokov predovšetkým šťastie,
životný elán, veselú myseľ, to
všetko podopreté dobrým a pevným zdravím.
DM

Opustili nás
v mesiacoch
september -november

Zo srdca praje
kolektív Obecného úradu
a sociálno-zdravotná komisia

Peter Šlauka
Mária Polcová
Mária Klongová

Občania, ktorí oslavujú
svoje jubileum v mesiacoch
september - december 2008
50 rokov
Ján Benedek
Viliam Holub
Mária Müllerová
Miroslav Obercian
55 rokov
Marian Knapec
Jaroslav Lenč
Jolana Pitnerová
Imrich Píry
Iveta Tencerová
60 rokov
Katarína Brodzianska
Mária Fialová
Peter Kasan
Miroslav Kido
Božena Klongová
Štefan Pleško
Marta Trusková
65 rokov
Mária Lenčová
Emil Maslen
Marian Predmeský
70 rokov
Mária Ditteová
Jozef Úškrt
Emília Uškrtová
Milan Galeta
75 rokov
Imrich Medveď
Pavlína Uramová
Helena Žiaková
80 rokov
Mária Uškrtová
Pavel Ďurica
Viliam Michalec
82 rokov
Mária Čaklošová
Karolína Jakalová
Ján Uškrt
83 rokov
Júlia Dodoková
Elena Drábiková
Anna Kasanová
Helena Vážna
85 rokov
á
Emília Šalková
93 rokov
Karolína Mihálová
álová

