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Zopár slov na úvod od starostu......
Vážení obyvatelia Brestovian,
dostáva sa k vám do rúk prvé číslo „Brestovanského spravodaja“, občasníka, v ktorom vás
chceme informovať o dianí v obci, práci obecného zastupiteľstva obecného úradu a činnosti
spoločenských organizácií v našej obci. Naša predstava je a chceli by sme, aby vychádzal
dvakrát do roka.
Niekoľkými vetami o stave a zmenách v obci sa vám prihovára starosta obce Ing. Ondrej
Kuhajda.
V tomto čísle by som zhrnul akcie, ktoré sa nám podarilo zrealizovať. Musím však začať
s problémami, ktoré bolo potrebné najskôr akútne riešiť po mojom nástupe v roku 2014. Išlo
o problémy s výplatami, učiteľom v škole a škôlke chýbalo v decembri približne 13-tisíc eur
na výplaty. Ďalej tu nebolo ani jediné náhradné čerpadlo na tlakovú kanalizáciu, chýbali tiež
revízne správy a atď.
V roku 2015 bolo potrebné dokončiť projektové dokumentácie, aby sme začali realizovať
stavebné akcie ako rekonštrukciu Staničnej ulice, revitalizáciu smetiska a iné. V tomto istom
roku bola dokončená a skolaudovaná telocvičňa základnej školy spolu s tromi triedami.
Netvrdím, že sme telocvičňu s triedami nepotrebovali ale úver ktorý bol zobratý
v poslednom roku predchádzajúceho volebného obdobia zaťaží obecný rozpočet až do roku
2025, pričom každý rok musíme splatiť približne 50-tisíc eur.
Z ministerstva školstva obec rok predtým získala sumu približne 50-tisíc eur na zbúranie
starej budovy, avšak chýbala snaha o získanie akejkoľvek dotácie na výstavbu telocvične.
Novú telocvičňu bolo potrebné uviesť do prevádzky, pretože sme potrebovali uvoľniť
priestory v tretej školskej budove, aby sme dočasne otvorili štvrtú triedu materskej školy. Na
vybavenie telocvične sme získali dotáciu vo výške 13-tisíc eur. Tiež sme získali dotáciu vo
výške 14-tisíc eur na vyriešenie havarijnej situácie strechy na hlavnej budove školy.
Zároveň bolo potrebné rozbehnúť spracovanie projektovej dokumentácie na nadstavbu
štvrtej triedy materskej školy, pretože obec získala na jej stavbu dotáciu vo výške 55-tísc eur.
V školskom parku sme zrekonštruovali hlavný chodník od vstupnej brány k hlavnej budove
a telocvični, na ktorý sme dostali dotáciu vo výške 20-tisíc eur, chodník ku škôlke a chodník
k tretej školskej budove. Takisto sa podarilo zrekonštruovať osvetlenie v školskom parku,
pričom na túto opravu sme získali dotáciu vo výške približne 30-tisíc eur.
Obnovila sa tiež jedna miestnosť obecnej knižnice a tak sa mohla otvoriť a slúžiť potrebám
občanov. Aj domy smútku na všetkých troch cintorínoch prešli vonkajšou obnovou. Zároveň
tu neskôr pribudli aj nové lavičky, smetné koše a stojany na bicykle. Museli sme zabezpečiť
aj priestory obecných garáží, pretože v minulosti boli odtiaľto odcudzené obecné kosačky.
Boli sme preto nútení kúpiť nové. Podarilo sa nám bezplatne získať aj osobné motorové
vozidlo zn. Seat, ktoré v súčasnosti slúži pre potreby obce, najmä však na rozvoz obedov pre
dôchodcov.
Ku koncu roku sa v našej obci formou koncesnej zmluvy vymenilo osvetlenie za
modernejšie LED-kové. Zrekonštruoval sa tiež vchodový priestor pri obecnom úrade a vznikli
tu nové toalety aj pre invalidných občanov.

Na začiatku roku 2016 nás potešila správa, že obec Brestovany získala dotáciu na
rekonštrukciu školskej kotolne a vonkajších rozvodov vo výške 220-tisíc eur, pričom v danom
roku sa aj obnova uskutočnila. Takisto sa v tomto roku podarila zrealizovať nadstavba
materskej školy a zateplenie obvodového plášťa. Od nového roku tak mohli naše deti túto
nadstavbu aj využívať. Táto investičná akcia vyšla obec približne 120-tisíc eur. V roku 2016
sa obci podarilo dostať aj dotáciu na kúpu smetných nádob na recyklovateľný odpad vo výške
približne 28-tisíc eur.
Podarilo sa tiež dosiahnuť dohodu o vysporiadaní kaštieľa a parku s potomkami rodiny
Wielopolských, čím sa ukončil 20-ročný súdny spor. Táto dohoda síce stála obec 105-tisíc
eur, ale už si aspoň nikto nemôže nárokovať vrátenie týchto nehnuteľností. Pre hasičov sa
podarilo získať nové požiarne vozidlo zv. Iveco a protipovodňový vozík, čím sa výrazne
obnovila technika pre náš Dobrovoľný hasičský zbor.
Ku koncu roku sme dostali správu, že obec získala dotáciu na vybudovanie zberného dvora
a nákup techniky k zbernému dvoru vo výške 420-tisíc eur.
V rovnakom čase bolo tiež vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu Staničnej ulice,
pričom samotné stavebné práce sa uskutočnili v lete a na jeseň v roku 2017. V rámci tejto
investičnej akcie bol opravený chodník, dažďová kanalizácia, tiež sme položili nový asfaltový
koberec a vybudovali sme chýbajúcu časť splaškovej kanalizácie. Celkovo nás táto investičná
akcia vyšla na sumu cez 200-tisíc eur.
Súčasne sa opravil aj vjazd z ul. J. Nižňanského na ul. Družstevná, chodník pred farou
a vyasfaltovala sa aj prístupová cesta na cintorín v Horných Lovčiciach.
Obec tiež získala dotáciu na kamerový systém vo výške 10-tisíc eur, ktorým sa monitoruje
okolie obecného úradu a bytových domov na Hájskej ulici. Osobitnú pozornosť sme tiež
venovali športovému futbalovému areálu. Keďže od začiatku nebola zavkladovaná na katastri
ako súčasť obecného majetku, bolo potrebné, aby sa stavba zlegalizovala. Toto sa podarilo
a stavba bola zaradená do majetku obce. Zároveň sa podarilo vysporiadať aj samotné ihrisko,
ktoré bolo dovtedy majetkom Okresného úradu v Trnave. Pokúsili sme sa získať dotáciu na
rekonštrukciu tejto budovy, ale neboli sme úspešní. V súčasnosti sa spracováva projekt na
sanáciu statiky budovy. Obec ale finančne prispela na výstavbu plota, rekonštrukciu rozvodov
el. energie a prerobenie z elektrického ústredného kúrenia na plynové.
Nedá mi nespomenúť, že aj obecné garáže a hasičská zbrojnica bolo nutné zlegalizovať,
pretože išlo o stavby bez stavebného povolenia a v prípade starého obecného úradu bolo nutné
vykonať kroky na katastri, aby sa zreálnil skutočný stav tejto budovy.
Dodatočne sa po desiatich rokoch kolaudoval vodovod a kanalizácia na ul. Záhradnej spolu
s novou časťou za Gáborovým chodníkom. Zároveň sa tiež sfunkčnila a obnovila dažďová
kanalizácia na časti ulice J. Nižňanského a popri celej Gáborovej uličke. Vymenili sa dve
autobusové zastávky, jedna pri COOP Jednote a druhá na ul. SNP.
Rok 2018 sa začal pre obec pozitívne a to oznamom, že sme získali ďalšiu dotáciu na
výstavbu požiarnej zbrojnice vo výške cca 30-tisíc eur. Tiež sme dostali aj dotáciu na ďalšiu
etapu kamerového systému vo výške 11-tisíc eur, čím sa podľa môjho názoru zväčší
bezpečnosť na ul. J. Nižnanského, Vodárenskej a cintoríne v Malých Brestovanoch. Zároveň
sme začali aj s rekonštrukciou ul. Mlynskej, kde bolo potrebné vymeniť časť tlakovej
kanalizácie a zároveň sa vymenila aj časť vodovodného potrubia pri cintoríne pre
nedostatočnú kapacitu. Mlynská ulica dostala aj nový asfaltový povrch.
V lete sa uskutočnila výstavba časti ul. Záhradná, kde sa vybudoval chodník, nový asfaltový
povrch cesty a dažďová kanalizácia. Obec investičné akcie približne vyšli na 120-tisíc eur.
Ďalšie dve radostné správy, ktoré prišli v lete boli, že sme získali dotáciu na revitalizáciu
parku vo výške 203-tisíc eur a dotáciu vo výške 150-tisíc eur na rekonštrukciu školskej
knižnice a obnovu bývalých dielní.

Mňa osobne potešila dotácia na revitalizáciu parku, pretože v minulosti sme sa už dvakrát
neúspešne pokúšali získať peniaze na revitalizáciu z ministerstva kultúry. Tentokrát to vyšlo
z Integrovaného regionálneho programu. Park bude po revitalizácii slúžiť nielen pre potreby
školy, ale bude otvorený aj pre verejnosť. Bude tu tzv. oddychová zóna a časť pre aktívnejších
občanov, ktorí si budú môcť zacvičiť vonku v prírode.
MATERSKÁ ŠKOLA

MLYNSKÁ ULICA PO OBNOVE

Aké sú ďalšie plány? V prvom rade dotiahnuť do konca všetky akcie, na ktoré sme získali
dotácie. Technika pre zberný dvor by mala byť podľa zmluvy dodaná najneskôr do konca
februára budúceho roka, pričom stavebná časť zberného dvora je už skolaudovaná. Dodanie
kompostérov by malo byť ukončené do januára 2019.
Pri revitalizácii parku budú v prvej fáze ošetrené všetky dreviny, v novembri sa uskutoční
výrub starých a chorých stromov a v roku 2019 sa tiež uskutočnia stavebné práce. Koncom
tohto roka sa v škole určite rozbehnú stavebné práce na rekonštrukcii školskej knižnice
a dielní. Je tiež rozbehnuté územné konanie na ul. Hájska, kde by mali vzniknúť chodník
popri ceste a mala by sa zrekonštruovať dažďová kanalizácia spolu v jednej investičnej akcii
s vybudovaním aj na ul. Nová.
Obec čaká aj vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov s Trnavským samosprávnym
krajom. Ide o ulice J. Nižňanského, Lovčická, SNP, Staničná, Vodárenská, Kríčková
a Cintorínska. Po tomto vysporiadaní bude možné vybudovať chýbajúcu časť chodníka na ul.
Lovčická. Na katastri v súčasnosti prebieha konanie, ktoré sa týka delimitácie ul. Orechová do
majetku obce. Doteraz patril pozemok pod cestou Okresnému úradu v Trnave.

Stále máme boľavé miesto, a to bývalé smetisko na ul. Mlynská. Toto smetisko bolo
uzatvorené ešte v roku 1996, pričom pod pojmom uzatvorené sa myslí, že tu boli uskutočnené
stavebné úpravy ako drenáže, po oboch bokoch dažďové žľaby z betónových tvaroviek,
odplyňovacie otvory, oplotenie, a aj akumulačná nádrž na zachytávanie priesakovej vody
z drenáží. Bohužiaľ, toto všetko bolo zničené ďalším navážaním na teleso skládky. V roku
1996 bolo preinvestovaných 2,2 milióna korún, pričom 1,2 milióna korún išlo z vlastných
zdrojov a 1 milión korún bola dotácia z vtedajšieho ministerstva životného prostredia.
V podstate, musíme zasa spraviť to isté ako v roku 1996, pričom rozpočet je vyčíslený na
sumu 600-tisíc eur. Ja sa pýtam, ako sa toto mohlo stať, že bolo toto všetko zničené a prečo sa
tam navážal odpad aj keď bola skládka oficiálne uzatvorená? Podľa projektu a stavebného
povolenia musíme cestu zdvihnúť do úrovne asi dvoch metrov pod úroveň najvyššieho bodu
telesa skládky, následne vybudovať oporný múr, zakryť teleso skládky špeciálnou fóliou,
naviezť určitú hrúbku drenážnej vrstvy a hliny. Následne to zatrávnime a vysadíme len
krovitý porast, pretože stromy by mohli koreňmi poškodiť fóliu a drenážnu vrstvu.
Niektorí ľudia sa ma pýtajú, prečo máme kopec hliny pri cintoríne v Malých Brestovanoch?
Preto, aby sme potom nemuseli platiť peniaze za dovoz hliny na finálnu úpravu smetiska.
A budeme ešte potrebovať oveľa viac hliny.
Zaoberáme sa tiež myšlienkou, že by sme vybudovali v obci domov dôchodcov, príp. denný
stacionár, avšak len pre potreby našej obce. Plánov je veľa a čaká nás veľa práce.
S úctou
Ing. Ondrej Kuhajda
starosta obce

Dobrovoľný hasičský zbor Brestovany
Prvá písomná zmienka o existencii organizovanej požiarnej ochrany v našej obci sa našla na
kovovej tabuli, kde bolo napísané: Miestna jednota č. 5 hasičstva a pož. sboru Brestovany
1908. Takže v tomto roku oslávi toto združenie 110. výročie vzniku dobrovoľného hasičstva
v Brestovanoch. V ďalších rokoch sa striedali obdobia stagnácie a aktivity. V roku 1952 bol
zhotovený hasičský prápor, ktorým sa dodnes zbor prezentuje na rôznych podujatiach. V roku
1999 nastáva veľké prebudenie zboru a funguje až dodnes.
Dobrovoľní hasiči majú v súčasnosti 24 členov (z toho 5 žien). Nových členov prijímajú
kedykoľvek a pridať sa môžu ženy, muži i deti.
Zbor sa zúčastňuje na kultúrnych a cirkevných podujatiach ako Pochovávanie basy,
Procesia na sv. Božieho tela, Deň Zeme, Stavanie mája a na ďalších. Členovia sa tiež
zúčastňujú na rôznych školeniach a okresných a okrskových súťažiach.
V roku 2015 sa v obci podarilo postaviť sochu sv. Floriána – patróna hasičov. Na začiatku
roku 2017 sa hasičom podarilo zorganizovať obecnú zabíjačku, z ktorej by chceli vytvoriť
tradíciu obce.
Dobrovoľný hasičský zbor absolvoval v minulom roku 8 výjazdov k požiarom v našej obci,
ale aj mimo nej. Išlo o vypaľovanie trávy, smetisko ASA, kopu haluzovín, strom pri
železničnej stanici, stodolu a stoh slamy. Z celkového počtu išlo v piatich prípadoch o požiare
v noci alebo večer. Preto i to je dôkazom, že Dobrovoľný hasičský zbor Brestovany je
pripravený pomáhať kedykoľvek.
DHaZZ Brestovany

OZ FajnCentrum
Občianske združenie vzniklo v roku 2015. Jeho cieľom je aktívne pôsobenie na deti,
mládež, ale i dospelých v oblasti voľno-časových aktivít. OZ organizuje príležitostnú
záujmovú činnosť formou jednorazových stretnutí (Retro piknik, Katarínka...), ale aj
pravidelne sa opakujúcich stretnutí ako Vianočné a Veľkonočné tvorivé dielne, Hrá sa celá
dedina, Svetlonos, Kollárovci a ďalších. Novinkou je pravidelné cvičenie s kondičným
trénerom. Spolupracuje aj s ďalšími organizáciami na podujatiach ako MDD, BHS, Deň Zeme
a ďalších.
Prostredníctvom získaných dotácií združenie zrealizovalo projekty z nadácie Orange
Slovensko: „Spojme sa pre dobrú vec“, z nadácie Volkswagen Slovakia, a. s.: „Dopravná
výchova“, „Skrášlime si školu“, „Zacvičme si v prírode“ a z nadácie ZSE: „Skúsme to spolu
a s radosťou“. Pomocou týchto nadácií sa v našej obci vybudovalo detské ihrisko na ulici
Lovčická, mobilné detské ihrisko pre deti MŠ, nové cvičiace prvky v areáli školy. Tiež sa
vysadili v školskom parku okrasné dreviny a trvalky.
OZ FajnCentrum

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Každý rok si v októbri pri posedení s dôchodcami spomíname a uctíme pamiatku našich
občanov, ktorí odišli do večnosti v danom roku.
Rovnako zasa na sviatok Dňa matiek v máji vítame medzi nami našich nových malých
spoluobčanov, ktorí sa narodili za posledný rok.

Rok 2015: zomrelo 28 občanov
narodilo sa 37 občiankov
Rok 2016: zomrelo 24 občanov
narodilo sa 44 občiankov
Rok 2017: zomrelo 19 občanov
narodilo sa 34 občiankov
Rok 2018: zomrelo 12 občanov
(zatiaľ) narodilo sa 19 občiankov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Brestovany
Organizácia bola založená v roku 2006. Má 70 členov – seniorov. Jej činnosť je zameraná
na starostlivosť a aktivitu svojich členov. Organizuje pravidelné stretnutia, na ktorých
blahoželá svojich členom k sviatku. Počas roka je súčasťou podujatí ako Novoročná
kapustnica, MDŽ, fašiangové posedenie a mnohé ďalšie. Organizácia zapája svojich členov
do aktívneho spoločenského života, organizuje rôzne podujatia s cieľom spríjemniť im jeseň
života.
Úzko spolupracuje s Okresnou organizáciou JDS v Trnave a aktívne sa zúčastňuje na
podujatiach organizovaných v rámci okresu. Každoročne sa zúčastňuje na športových dňoch,
odkiaľ si prináša viacero medailí. Rovnako je každý rok súčasťou okresného turistického
pochodu. V roku 2015 sa JDS Brestovany zúčastnila v Dolných Orešanoch okresnej súťaže
vo varení gulášu.
Organizácia sa tiež zapája do aktivít organizovaných obecným úradom. Vystúpením
speváckej skupiny SENIORKA prispieva ku kultúrnemu programu pri stavaní mája. Skupina
pravidelne účinkuje na Brestovanských hudobných slávnostiach. Členovia sa tiež so svojimi
výrobkami zúčastňujú na vianočných trhoch v obci.
JDS Brestovany už každoročne v lete organizuje spoločné akcie s deťmi – vnúčatami, ktoré
sú zamerané na spoznávanie historických miest a obohatené o športové aktivity. Navštívili už
Park miniatúr v Podolí, hrad Devín a Ranč na striebornom jazere v Galante.
Organizácia tiež vytvorila skupinu ZO JDS, kde sú zoskupené spolu 4 obce a každý rok
v jednej z nich organizujú prezentáciu jedál starých materí – „Babičkine dobroty“.
Organizácie tu prezentujú svoje tradičné jedlá. V minulom roku bola jej súčasťou i výstava
ovocia a zeleniny, tento rok sa bude výstava konať opäť s pridaním výstavy náradia a starých
predmetov používaných v poľnohospodárstve a domácnostiach.
Členovia tiež navštevujú termálne kúpaliská, pútnické miesta, výstavy a pod. V rámci
výletov sa už zúčastnili Agrokomplexu v Nitre, ale i púte v bazilike Mariazelli.
Organizácia reprezentuje obec na viacerých podujatiach. Skupina Seniorky – mažoretky sa
zúčastnili na oslave „Svetového dňa srdca“ alebo na akcii „Ukončenie kúpeľnej sezóny“
v Piešťanoch. Seniorka okrem miestnych akcií vystupovala aj na Trakovických hudobných
slávnostiach, Vinobraní v Šintave a mnohých ďalších. Minulý rok bol vyhlásený za „Rok
kultúrneho dedičstva“, preto si Seniorka pripravila kultúrne pásmo „Rok na dedine“ a chodila
s ním vystupovať po viacerých podujatiach. Členovia JDS Brestovany sa za svoju činnosť
môžu pochváliť viacerými diplomami a ďakovnými listami.
Ľudmila Čirkeová
predseda ZO JDS Brestovany
BRESTOVANSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI

Poľovníci verzus Obecný úrad......
Spolupráca miestnej poľovnícke organizácie a obce bola od nepamäti v rôznom meradle.
S nástupom nového obecného zastupiteľstva na čele s Ing. Ondrejom Kuhajdom-starostom
obce sa tato spolupráca rozšírila do viacerých oblastí, z ktorých sa už v tomto čase stala
tradícia.
Ako to vlastne začalo?
Na začiatku bola len myšlienka spestriť a skultúrniť život v obci, ktorý dovtedy dosť
absentoval. Na pôde Obecného úradu z podnetu novozvoleného starostu obce Ing. Ondreja
Kuhajdu došlo k pracovnej porade, kde nám bol predstavený zámer usporiadať viacero akcií
a každý sa má pričiniť v rámci svojich možností či už materiálnych, alebo personálnych.
O 2 týždne nato už prišli prvé návrhy, ponuky, myšlienky a na všetkými sa rozhodol viesť
záštitu Obecný úrad.
Poľovnícka premiéra začala vtedy veľmi peknou akciou v priestoroch futbalového
štadiónu, kde v rámci Dňa detí sme zabezpečili vystúpenie sokoliarov, ukážky vábenia
zveri, ktoré uvádzal redaktor relácie Halali Ing. Alojz Kaššák, členovia PO Bažant
Brestovany varili srnčí guláš, ktorý napokon všetci návštevníci mohli bezplatne ochutnať.
V nasledujúcom roku sa už poľovníci spolu s ostatnými klubmi v obci, ako i dobrovoľníkmi
z radov obyvateľov
sa zúčastňujú ,,Dňa zeme“, kde sa podieľame okrem iného i na
príprave občerstvenia pre všetkých účastníkov. Táto aktivita prišla, ako reakcia na ochranu
životného prostredia, ale aj vyčistenie prírody od komunálneho odpadu.
Ďalšou veľmi významnou akciou poriadanou pod záštitou starostu obce je v mesiaci jún
2016 až 2018 ,,Deň detí“, ktoré sa už organizovali na priestranstve pred obecným úradom.
Tu ako tradične sa veľmi do popularity dostala streľba zo vzduchovky, kde v poslednej dobe
okrem detí súťažia i rodičia. Každý účastník streleckých pretekov dostáva malý darček
podľa vlastného výberu. V priemere sme ročne rozdali 450 ks suvenírov.
Významnou akciou v roku 2017 bola Okresná chovateľská prehliadka trofejí, ktorú
organizovala Obvodná poľovnícka komora v Trnave. Na tejto výstave boli sústredené
všetky trofeje z okresu Trnava a Hlohovec ulovené v sezóne 2016/2017. Súčasťou výstavy
bola i vernisáž karikatúrnych kresieb majstra Jozefa Hrušovského, kde okrem jeho
celoživotných karikatúr športovcov znázornil i kolegov poľovníkov, čo vyčarilo nejeden
úsmev na tvárach návštevníkov. V priebehu piatočného doobedia sa zúčastnili exkurzie deti
z miestnej Základnej a materskej školy, kde im odborný výklad predniesol Ing. Pavol Kaššák,
predseda hodnotiteľskej komisie OPK Trnava. Celá škola sa zapojila do súťaže v maľovaní
,,Poľovníci očami detí“, kde na výstave mohli návštevníci vzhliadnuť všetky prekrásne diela
našich detí. Každá trieda bola odmenená športovými potrebami a samozrejme nechýbali ani
sladkosti, na ktorých si mohli deti pochutnať.
V priebehu víkendu navštívilo vtedy vyše 1200 návštevníkom z radov poľovníckej
verejnosti, ale i laickej verejnosti nielen z okresu Trnava, ale i Bratislavy, Senca, Šale,
Piešťan, Ilavy či Senice. Na výstave bolo možné ochutnať rôzne poľovnícke špeciality,
pripiť si kvalitným vínkom, posedieť pri koláči a túto dobrú pohodu sa starali členovia
poľovníckej organizácie.
Za toto bolo udelené Obvodnou poľovníckou komorou v Trnave veľké poďakovanie za
spoluprácu pri príprave, inštalácií trofejí, materiálno technické zabezpečenie počas výstavy
všetkým členom PO, ale i zamestnancom obecného úradu a samozrejme i starostovi obce Ing.
Kuhajdovi, ktorému bol pri tejto príležitosti udelený ďakovný dekrét.
Ing. Silvester Vidovič
predseda Poľovníckej organizácie
Bažant Brestovany

Zopár slov na záver od zástupcu starostu......
V roku 2014 po komunálnych voľbách vznikla na návrh nového starostu Ondreja Kuhajdu
nová komisia pre kultúru a šport. Predsedom sa stal Jozef Ohrablo, členmi Mária Turanská,
Marek Šiška, Mária Križanová a Miroslav Bohunický. Komisia zasadá začiatkom roka
s organizáciami obce, aby pripravila na daný rok plán.
Fašiangy sú obdobím, kedy sa naši občania zabávajú na zábave, ktorá je spojená
s pochovávaním basy. V rámci programu tu vystupovali už mnohé dychové hudby, folklórne
súbory a skupiny, ale i šlágrová skupina Orions z Hlohovca. V máji organizuje obec podujatia
ako stavanie mája, Deň matiek, Uvítanie do života nových občiankov, bežecké preteky tzv.
Minimaratón. Občania sa tiež zapájajú do akcie Deň Zeme, pri ktorej si skrášľujú a čistia
obec. Po brigáde pripraví Poľovnícke združenie Bažant malé pohostenie vo forme gulášu.
Výbornou bodkou tohto mesiaca sú Brestovanské hudobné slávnosti, kde každoročne
vystupuje niekoľko folklórnych súborov a skupín. Boli tu napríklad FS Blavanka, FS
z Modranky a ďalší, už tradične je súčasťou zbory našej obce, Seniorka a Chrámový zbor
Brestovany.
Október je mesiacom úcty k starším, preto obec každoročne organizuje posedenie
s dôchodcami. V kultúrnom programe ich zabáva vždy nejaká hudobná skupina. Koniec roka
patrí už tradične vianočným trhom, kde si naši občania môžu zakúpiť vianočné výrobky
a občerstviť sa vianočnými špecialitami.
V obci pôsobí viacero organizácií, vďaka ktorým naša obec žije rôznymi podujatiami. Preto
sa v mene kultúrnej komisie chcem poďakovať FajnCentru, hasičom, poľovníkom,
futbalistom a seniorom za ich aktívnu a obetavú prácu, ktorou príjemne obohacujú život
v našej obci.
Poďakovanie tiež patrí fotografke Márii Ďurišovej a iniciátorovi bežeckých pretekov pánovi
Lenghartovi, ale i ďalším občanom obce, ktorí či už sponzorsky alebo inou formou pomohli
alebo pomáhajú našej obci.
Záverom by som chcel poďakovať za spoluprácu a pomoc pri spoločenských a kultúrnych
podujatiach pracovníčkam obecného úradu: Adriane Vaškovej, Dane Sawickej a Natálii
Beňačkovej.
Všetkým patrí ešte raz úprimná vďaka.

Jozef Ohrablo
zástupca starostu,
predseda komisie pre kultúru a šport

