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Pri príležitosti 145. výročia narodenia najväčšieho slovenského architekta prvej polovice 20. storočia Dušana S. Jurkoviča
sa 3. októbra 2013 v Trenčíne uskutočnil seminár Architekt Dušan Samo Jurkovič, ktorého sa zúčastnila i primátorka Brezovej
Mgr. Eva Ušiaková. Na seminári bol predstavený aj projekt na zriadenie expozície o Dušanovi Jurkovičovi navrhnutej v Národnom dome Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom.
Seminár zorganizoval Trenčiansky vej pod Bradlom ako miestam pamäti vzťahu k Brezovej uviedla: „Roky strásamosprávny kraj a Spolok architektov a miestam osláv. Mgr. Tatiana Lazaro- vené v Brezovej v ňom zanechali trvaSlovenska. Život a tvorbu Dušana Jur- vá predstavila projekt Osobnosti našej lú stopu a Jurkovič si k obci i ku kraju
uchoval hlboký citový vzťah. Boli to nepochybne práve rané roky života, strávené v zázemí domova, ktoré položili
pevný základ životným postojom, ako
histórie. Tento aj hlbokému vzťahu Dušana Jurkoviča k
projekt je po- prírode, národu, vzdelaniu, ľudovej kuldaný Miestnou túre a umeniu.“ Brezová pod Bradlom
akčnou skupi- je aj miestom posledného odpočinku
nou
Kopani- Dušana Jurkoviča - je pochovaný v Dečiarsky región jinnom pamätníku na brezovskom cina jeho cieľom je toríne, ktorý sám navrhol. Brezová je
zriadenie expo- zároveň jediným miestom nášho podzície venovanej bradliansko-podjavorinského kraja,
Dušanovi Jur- kde sa nachádzajú viaceré Jurkovičove
kovičovi. Ako diela. Sú to Mohyla M. R. Štefánika na
miesto zriade- Bradle, pamätník hurbanovských bonia
expozície jov roku 1848, pamätná tabuľa udalostí
bola
pôvod- z roku 1848 na Šaškovom dome, pamätne
navrhnutá ník v Hurbanovej doline, vstupná brána
koviča predstavila v úvodnom príspev- Myjava. Mesto Brezová pod Bradlom, na brezovský cintorín, Dejinný pamätku autorka jeho monografie doc. Dana ktoré je členom Miestnej akčnej sku- ník na Brezovskom cintoríne a náhrobBořutová. Jurkovičove diela na Morave piny Kopaničiarsky región, presadilo, ník rodiny Papánkovcov, tiež na bre- v Luhačoviciach a Rožnove pod Rad- že expozícia je navrhnutá v Brezovej zovskom cintoríne.
hošťom - boli témou príspevkov Mgr. pod Bradlom. Mesto
odovzdalo
Ladislavy Horňákovej, PhDr. Blanky taktiež
Petrákovej a Ing. Milana Gesiericha. vypracovaný návrh
Ing. arch. Ivan Jamnický sa vo svojom na expozíciu Architekt Dušan Jurkovič
v Národnom dome
Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom.
Dušan
Jurkovič
mal k Brezovej hlboký vzťah. Rodiny
jeho otca i matky
pochádzali z Brezovej. Jeho otec Juraj
sa narodil v Brezovej, matka Emília
bola dcérou Samuela
Jurkoviča, jedného z
Zriadenie expozície venovanej Dupríspevku zameral na Jurkovičovu tvor- najvýznamnejších brezovských rodábu v Modre. Vzácnymi účastníčkami kov. Dušan Jurkovič sa narodil v Turej šanovi Jurkovičovi v Brezovej pod
seminára boli vnučky architekta - Eva Lúke, lebo jeho otec tam pôsobil ako Bradlom je preto namieste. Verme, že
Jurkovičová, Tatiana Jurkovičová a Ka- notár. V roku 1873 však otec získal projekt Osobnosti našej histórie, ktomiesto notára vo svojom rodisku, a tak rého súčasťou je aj spomínaná expozítarína Salayová-Jurkovičová.
S Brezovou pod Bradlom súviseli dva malý Dušan od piatich rokov vyrastal cia, bude schválený a úspešne zrealipríspevky. Mgr. Matúš Valihora sa ve- v Brezovej. Znalkyňa Jurkovičovho ži- zovaný.
Matúš Valihora
noval Jurkovičovým dielam v Brezo- vota a diela doc. Dana Bořutová o jeho
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Dňa 26. 9. 2013 sa uskutočnilo štvrté zasadnutie MsZ za prítomnosti 9 z 11 poslancov, poslanca NR SR p. Vladislava Petráša,
kandidátky na poslanca TSK Ing. Emílie
Krajčiovej, zamestnancov mesta a občanov. Primátorka mesta Mgr. Eva Ušiaková
konštatovala, že zasadnutie MsZ je uznášania schopné. Po návrhu doplniť program
rokovania o body: Dodatok č. 6 Zmluvy
o nájme lesných pozemkov č. 146/2007
spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. so sídlom
Cesta SNP 245/2, 906 13 Brezová pod
Bradlom, Návrh vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nebytových
priestorov a pozemku – bývalého objektu
Základnej školy na Piešťanskej ulici, Združenie finančných prostriedkov s mestom
Pohořelice na projekt „KAMARÁDI Pohořelice – Brezová pod Bradlom“ a projekt
„Společné tóny tance Pohořelice – Brezová
pod Bradlom“ MsZ schválilo:
- II. zmenu rozpočtu nasledovne: zvýšenie bežných príjmov za nájom pozemkov
o sumu 5 050,- €, zvýšenie kapitálových
výdavkov rozpočtovej kapitoly 06.6.0. –
občianska vybavenosť o sumu 5 050,- € na
rekonštrukciu budovy mesta v areáli kúpaliska a zvýšenie transferu ZUŠ o sumu
2 850 €,
- VZN č. 1/2013 o držaní psov na území
mesta Brezová pod Bradlom,
- Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012, ktorým
sa vydávajú Trhové poriadky pre prevádzku trhoviska a príležitostné trhy v meste
Brezová pod Bradlom,
- prevody nehnuteľností:
a) vlastníkov bytov v dome na Ulici Dr.
Št. Osuského č. 525/12 o predaj spoluvlastníckych podielov k pozemkom prislúchajúcim týmto bytom,
b) Radovana Talábu a Michaely Talábovej o predaj spoluvlastníckeho podielu k
pozemku prislúchajúceho tomuto bytu,
c) návrh na zriadenie vecného bremena
„in rem“ na právo uloženia, údržby elektrického kábla v šírke 1 m od osi na pozemku parcely reg. „E“ vo vlastníctve mesta Brezová pod Bradlom, v prospech firmy
MyjavaNET s.r.o. v rámci realizácie stavby
Vysielač na prenos internetového signálu
podľa GP č. 243-002/13 vyhotoveného Geodéziou Bratislava. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú a bezodplatne.
d) nesúhlasilo so žiadosťou p. Anny Vavákovej o kúpu pozemku, parcely reg. „E“
č. 1194/6 zast. plocha o výmere 69 m2 vo
vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom.
I keď predmetný pozemok slúži ako spojovacia ulička z Ulice odbojárov na ulicu
J. M. Hurbana a je bezbariérový, obe komisie a mestská rada nesúhlasia s návrhom
p. Vavákovej. Predajom pozemku by sa tento bezbariérový prístup občanom znemožnil, pretože cez Husov park sa musí ísť po
schodoch,
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e) žiadosť Anny Vavákovej o predaj pozemku, parcely reg. „E“ č. 1071 zast. plocha o výmere 43 m2 v jej vlastníctve v podiele 1/1 do vlastníctva Mesta Brezová pod
Bradlom. Predmetný pozemok sa nachádza
v Husovom parku hneď vedľa pozemkov vo
vlastníctve žiadateľa, pričom slúži pre verejnosť ako zelená trávnatá plocha v Husovom
parku. Odkúpením pozemku by sa zosúladil
skutkový stav so stavom majetkovo-právnym,
f) žiadosť GRANITE Slovakia, s.r.o., IČO:
47 050 080, sídlo Baranecká 154/40, 906 13
Brezová pod Bradlom na schválenie predbežného súhlasu o kúpu nehnuteľností,
pozemku, časť parcely reg. „E“ č. 37 ostatná plocha o výmere 6 386 m2 vo vlastníctve
Mesta Brezová pod Bradlom. Predmetný
pozemok sa nachádza vedľa pozemku, na
ktorom bude Pravoslávna cirkev na Slovensku stavať drevený kostolík. Žiadateľ má
záujem zriadiť na pozemku stálu expozíciu
umeleckého cintorínskeho kameňa za účelom jeho vystavenia a následného predaja.
Predmetná lokalita na Hornom rade spolu
s plánovaným kostolíkom bude zároveň ako
celok upravená,
g) žiadosť Štefana Rybárika a manželky
Renáty Rybárikovej na schválenie predbežného súhlasu o kúpu nehnuteľností, pozemku, časť parcely reg. „E“ č. 2256/2 vodná plocha o výmere 787 m2 vo vlastníctve
Mesta Brezová pod Bradlom. Predmetný
pozemok vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom neplní svoju pôvodnú funkciu ako
koryto potoka. Žiadateľ si plánuje na susedných parcelách postaviť rodinný dom, v súčasnosti tieto parcely odkupuje od jednotlivých vlastníkov. Cez pozemok vo vlastníctve
mesta Brezová pod Bradlom plánuje viesť
inžinierske siete k RD. Obe komisie a mestská rada prevod nehnuteľností v prospech
p. Rybárika navrhuje schváliť za podmienky
vysporiadania susedných pozemkov,
h) žiadosť Jany Boušovej a Miloslava Boušu o kúpu nehnuteľností, pozemku, časť
parcely reg. „E“ č. 2511/3 vodná plocha o
výmere 2622 m2 a časť parcely reg. „E“ č.
2500/2 ostatná plocha o výmere 16 052 m2
vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom.
Predmetné pozemky vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom nachádzajúce sa
v lokalite Dolný Štverník, žiadateľ už dlhé
roky užíva a sú v bezprostrednom susedstve
s jeho pozemkami. Žiadateľ si dal vypracovať GP, pričom bola určená presná výmera
a hranica mestských pozemkov, preto odpredajom dôjde k zosúladeniu skutkového
stavu so stavom majetkovo–právnym,
i) žiadosť Jany Boušovej a Miloslava Boušu o predaj nehnuteľností, pozemku, zvyšok
parcely reg. „E“ č. 2502 záhrada o výmere
50 m2 a zvyšok parcely reg. „E“ č. 2503 zast.
plocha o výmere 105 m2 v ich spoluvlastníctve (každý v podiele 1/2) do vlastníctva
Mesta Brezová pod Bradlom v podiele 1/1.
Predmetné pozemky nachádzajúce sa v lokalite Dolný Štverník, zasahujú pod miestne komunikácie a slúžia širokej verejnosti.
Žiadateľ si dal vypracovať GP, pričom bola

určená presná výmera a hranica pozemkov,
preto odpredajom dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom majetkovo – právnym,
j) žiadosť MUDr. Petra Mrvu a Ing. Jána
Nemšáka o kúpu nehnuteľností, pozemku,
časť parcely reg. „E“ č. 655/6 ostatná plocha o výmere 165 m2 vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom. Predmetný pozemok
vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom
nachádzajúci sa v lokalite Baranec je v bezprostrednom susedstve s pozemkami vo
vlastníctve žiadateľov. Nadobúdateľ ide stavať na svojich pozemkoch rodinný dom,
pričom mestská parcela bude slúžiť ako
príjazdová cesta a bude tvoriť súčasť areálu
vo vlastníctve žiadateľa. MsZ Uznesením č.
56/2013 zo dňa 27. 6. 2013 schválilo predbežný súhlas s prevodom pozemku, žiadateľ
si dal vypracovať GP, ten bol vypracovaný
tak, že zostal zabezpečený prístup k pozemkom majiteľa KN-C parcela č. 543,
k) žiadosť Ing. Štefana Papánka o kúpu
nehnuteľností - pozemku - parcely reg. „C“
č. 3903/4 zastavaná plocha o výmere 179 m2
vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom.
Pozemok vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom nachádzajúci sa v lokalite Žriedlova dolina je v bezprostrednom susedstve
s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa. MsZ
Uznesením č. 59/2013 zo dňa 27. 6. 2013
schválilo predbežný súhlas s prevodom pozemku, žiadateľ si dal vypracovať GP, pričom bola určená presná výmera a hranica
parcely. Predmetnú parcelu nadobúdateľ aj
tak užíva, preto odpredajom dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom majetkovo–právnym,
- v rámci cezhraničnej spolupráce návrh
Města Pohořelice na združenie finančných
prostriedkov spojených s realizáciou mikroprojektu: „KAMARÁDI Pohořelice – Brezová pod Bradlom“ vo výške 1 764 € (celkové
náklady mikroprojektu sú vo výške 23 529 €,
pričom 85 % t.j. 19 999,65 € uhradí Region
Bílé Karpaty, 7,5 % Město Pohořelice a 7,5 %
Mesto Brezová pod Bradlom) a taktiež návrh
Města Pohořelice na združenie finančných
prostriedkov spojených s realizáciou mikroprojektu: „Společné tóny tance Pohořelice
– Brezová pod Bradlom“ vo výške 1 344,95 €
(celkové oprávnené náklady mikroprojektu
sú vo výške 15 096 €, neoprávnené náklady
vo výške 356,50 €, pričom 12 831,60 € uhradí Region Bílé Karpaty, 1 275,95 € Město
Pohořelice a 1 344,95 € Mesto Brezová pod
Bradlom),
- návrh o prebytočnosti nehnuteľnej veci
– pozemkov v k.ú. Brezová pod Bradlom,
v zmysle GP č. 60/2013 (vypracoval GEOGIS
SK, s.r.o., Sibírska 1329, 908 51 Holíč) odčlenené časti parcely registra „C“ č. 141/68
ostatná plocha o výmere 583 m2 zapísanej
na LV č. 1700 pre obec a k.ú. Brezová pod
Bradlom. Pozemky ležia v intraviláne mesta
Brezová pod Bradlom, v územnom pláne sú
evidované ako plochy bývania a vybavenosti
a sú vhodné na výstavbu radových garáží.
Na základe prijatého uznesenia č. 107/2013
Mgr. Jaroslav Ciran predložil návrh vyhlá-
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senia obchodnej verejnej súťaže na predaj
pozemku parcely C-KN č. 141/80 až 141/90,
ostatná plocha o výmere 198 m2 (každý o
výmere 18 m2) v k.ú. Brezová pod Bradlom
na výstavbu radových garáží,
- odňatie vozidiel zo správy majetku TS
mesta Brezová pod Bradlom z dôvodu nadbytočnosti, a to Liaz BOBR, inventárne číslo
18/023 a Liaz BOBR, inventárne číslo 8/023.
Do majetku mesta bolo zakúpené ojazdené
špeciálne vozidlo Multicar M30 so samozbernou zametacou nadstavbou a 2 zametacími kefami, evidenčné číslo MY 752 AY,
obstarávacia cena 150 660 EUR, zostatková
cena 144 381 EUR na zvoz komunálneho a
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separovaného odpadu. Toto nové auto bolo
zverené do správy TS mesta Brezová pod
Bradlom.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu o činnosti základnej školy v šk. roku 2012/2013, ZUŠ v šk. roku
2012/2013 a Centra voľného času,
- správu o plnení uznesení MsZ,
- správu o činnosti mestskej rady,
- plnenie rozpočtu mesta k 30.6.2013,
- informáciu o odpadovom hospodárstve
za rok 2013 a informáciu o príprave územného plánu mesta Brezová pod Bradlom.
Terézia Malková

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávnych krajov a
určil ich deň na sobotu 9. novembra 2013
v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod. Volebné
miestnosti v našom meste sa nachádzajú už
tradične v priestoroch Základnej školy na
Dolných lúkach.
Volebná komisia Trenčianskeho samosprávneho kraja zaregistrovala a zverejnila
6 kandidátov na voľby predsedu, a to:
1. Jaroslav Baška, Ing., 38 r., poslanec
NR SR, Dohňany 109, SMER – sociálna demokracia
2. Marián Herdel, Mgr., 38 r., predseda
združenia, Nová Dubnica, Komenského sady
54/25, nezávislý kandidát
3. Jozef Lohyňa, Mgr., 50 r., SZČO, Prievidza, Dlhá 366/10, Kresťanskodemokratické
hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana, MOST – HÍD,
Nová väčšina – Dohoda (D. Lipšic), Sloboda
a Solidarita, Občianska konzervatívna strana
4. Peter Palko, Ing., 61 r., letecký inžinier,
Trenčianske Stankovce 910, Komunistická
strana Slovenska
5. Juraj Smatana, Mgr., 47 r., učiteľ a protikorupčný aktivista, Považská Bystrica,
Nábrežná 999/13, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
6. Ľubomír Žabár, Ing., 55 r., podnikateľ,
Trenčín, Na Vinohrady 1828/8, nezávislý
kandidát
Do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo zaregistrovaných 12
kandidátov:
1. Anna Abramovičová, Mgr., 46 r., starostka obce Košariská, Košariská 104, nezávislý kandidát
2. Miroslav Baranovič, 40 r., SZČO, Poriadie 117, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
3. Roman Černák, 24 r., športovec, Myjava, M. Marečka 971/26, SMER – sociálna
demokracia
4. Martin Ferianec, 27 r., predajca v súkromnej firme, Myjava, Partizánska 381/27,

Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, MOST – HÍD, Nová väčšina
– Dohoda (D. Lipšic), Sloboda a Solidarita,
Občianska konzervatívna strana
5. Pavel Halabrín, 52 r., primátor, Myjava,
Turá Lúka 275, nezávislý kandidát
6. Štefan Klimek, 33 r., živnostník, Stará
Myjava 207, Slovenská národná strana
7. Emília Krajčiová, Ing., 54 r., ekonóm,
Brezová pod Bradlom, Žriedlová dolina
675/19, nezávislý kandidát
8. Róbert Oružinský, Ing., 38 r., lesník,
učiteľ a ochranca prírody, Krajné 268, Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska
9. Vladislav Petráš, Ing., 50 r., poslanec NR
SR, Myjava, Turá Lúka 797, SMER – sociálna
demokracia
10. Ivana Rapantová, 43 r., podnikateľ,
Myjava, Štúrova 10, Kresťanskodemokratické hnutie, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, MOST
– HÍD, Nová väčšina – Dohoda (D. Lipšic),
Sloboda a Solidarita, Občianska konzervatívna strana
11. Ján Sedílek, 69 r., výsluhový dôchodca,
Krajné 1, Komunistická strana Slovenska
12. Radoslav Sivák, 33 r., zvárač, Rudník
343, Slovenská národná strana
Mesto Brezová pod Bradlom spolu s mestom Myjava a okolitými obcami je začlenené
do volebného obvodu č. 3, to znamená, že
máme spoločných kandidátov na predsedu aj
poslancov.
Na hlasovacom lístku na voľby predsedu
môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba
jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku na
voľby poslancov do zastupiteľstva môže volič
zakrúžkovať najviac toľko poradových čísel,
koľko poslancov má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Keďže v našom volebnom obvode sa volia len dvaja poslanci,
volič môže vyznačiť krúžkom maximálne
dvoch kandidátov.
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na
sčítanie hlasov sú v našom meste vytvorené 4
okrsky, 4 okrskové volebné komisie a primátorka mesta vymenovala 4 zapisovateľky.

Do 15. októbra 2013 boli našim voličom
doručené oznámenia, v ktorých je uvedený
čas konania volieb, volebný okrsok a miesto,
kde môže volič hlasovať, stručný spôsob úpravy hlasovacích lístkov, ako aj upozornenie
na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním
preukazom totožnosti. Občania voliči bez
adresy sú začlenení do volebného okrsku č. 2.
Voliči, ktorým nebolo doručené oznámenie,
majú možnosť preveriť si na mestskom úrade na oddelení všeobecnej vnútornej správy,
či sú zapísaní v stálom zozname voličov, a v
rámci námietkového konania požiadať o zapísanie do zoznamu. (Najväčší problém pri
doručovaní oznámení spôsobuje zlé označenie, resp. neoznačenie poštových schránok v
bytových domoch.)
Nízka účasť voličov v predchádzajúcich
voľbách do samosprávnych krajov poukázala na to, že občania si dôležitosť týchto volieb
akosi neuvedomujú. Samosprávne kraje však
získali do svojej kompetencie mnohé právomoci, ktoré sa dotýkajú každého občana. Preto účasť na týchto voľbách je dôležitá a každý
odovzdaný hlas má veľký význam.

Predstavuje sa Vám kandidátka
na poslankyňu do zastupiteľstva
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Vážení spoluobčania,
uchádzam sa o Vašu dôveru v nadchádzajúcich voľbách do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát na poslanca. Nikdy som nebola a nie som
členom žiadnej politickej strany.
Moja kandidatúra vznikla na základe občianskej iniciatívy zástupcov 6-tich politických strán a podporného stanoviska vedenia
mesta /p. primátorka + mestské zastupiteľstvo/.
Veľmi si túto dôveru vážim a svoju kandidatúru považujem za službu Brezovej, kde už
29 rokov žijem.
Od roku 2002 Brezová pod Bradlom nemala svojho zástupcu v samosprávnych orgánoch Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Doteraz nás vždy vo voľbách prehlasovali naši
susedia z Myjavy a naše záujmy zastupovali 2
zo 45-členného pléna krajských poslancov.

strana č. 4
Myslím si, že je najvyšší čas, aby občanov
podbradlianskeho regiónu zastupovali noví
ľudia, schopní priniesť nový pohľad na staré
problémy, nové efektívne riešenia, ktoré budú
v záujme verejnosti a v jej prospech.
Rozhodnutia z minulosti už nezmeníme.
Čo ale zmeniť môžeme a musíme, je náš
postoj k budúcnosti miesta a regiónu, kde
žijeme.
Máme príležitosť urobiť spolu v týchto voľbách k tomu prvý krok.
Čo chcem ako poslanec presadzovať? Čo
považujem za priority?
Okres Myjava leží geograficky na okraji
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bohužiaľ, leží aj na okraji záujmu jeho predstaviteľov. Sme svedkami toho, že stranícke a osobné záujmy majú prednosť pred záujmom
verejným. Cesty, stredné školy, zdravotníctvo, sociálne služby, cestovný ruch, kultúrne
inštitúcie sú tu však pre všetkých občanov,
nielen pre politikov. Sme svedkami toho, že
regionálne rozdiely sa prehlbujú v dôsledku
rozhodnutí, ktoré ignorujú potreby občanov.
Zrušenie jedinej strednej školy v Brezovej
pod Bradlom má hlbší kultúrno-spoločenský dopad na celé mesto, ako by sa mohlo na
prvý byrokratický pohľad javiť. Predznamenáva ďalší spoločenský prepad Brezovej.
Preto budem podporovať:
1/ investície do potrebnej rekonštrukcie,
opráv a údržby ciest II.a III. triedy v okrese
Myjava ako nevyhnutného predpokladu hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu.
Investori, ktorí by mohli priniesť do regiónu nové pracovné príležitosti buď v priemysle
alebo cestovnom ruchu považujú v 21. storočí kvalitnú cestnú infraštruktúru za samozrejmosť. My im nemôžeme ponúknuť ani to .
2/ využitie potenciálu mohyly na Bradle na
rozvoj udržateľného cestovného ruchu ako
perspektívneho odvetvia pre zvýšenie zamestnanosti v regióne s využitím štrukturálnych fondov EÚ v novom programovacom
období 2014-2020. Treba podporiť cezhraničnú a medzikrajovú spoluprácu a aktivity
vedúce k skompletizovaniu cyklotrás a inej
malej turistickej infraštruktúry
3/ stabilizáciu siete zdravotníckych a sociálnych zariadení a ich ďalší rozvoj /regionálne nemocnice, domovy sociálnych služieb,
domovy dôchodcov/
4/ efektívny výkon samosprávy kraja, rozpočtovú disciplínu a transparentné nakladanie s majetkom kraja /využívaným aj nadbytočným/
Som ekonóm a táto problematika je mi
blízka aj profesionálne. Trenčiansky samosprávny kraj ako jediný dnes, v októbri 2013,
nemá schválený rozpočet ako základný nástroj riadenia finančných tokov. Na internetovej stránke kraja www.tsk.sk sa o tom
môžeme dočítať všeličo, ale jasne to svedčí
o neschopnosti vedenia kraja a zastupiteľstva
dohodnúť sa v záujme verejnosti .
Zadĺženosť kraja dosahuje 49% a priestor
na ďalšie úvery je zákonne limitovaný. Preto
bude rozhodujúce, ako sa budú manažovať
vlastné zdroje, ako sa pristúpi ku konsolidácii
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verejných financií. Tu je priestor, kde budú
nutné racionalizačné kroky a nekompromisná finančná disciplína.
Vážení spoluobčania,
osobne považujem za rozhodujúcu otázku
týchto volieb volebnú účasť.
Ak nepôjdeme k volebným urnám, necháme priestor politikom, aby si robili, čo chcú.
Následky ponesieme my.
Často o sebe hovoríme, akí sme na Brezovej lokálpatrioti.
Máme možnosť v týchto regionálnych voľbách to dokázať.
Emília Krajčiová

Emília Krajčiová, Ing.
Narodená v roku 1958 v Kočovciach, okres
Nové Mesto nad Váhom.
V roku 1978 absolvovala Gymnázium
v Novom Meste nad Váhom.
V roku 1981 ukončila štúdium na Vysokej
škole ekonomickej v Bratislave, fakulta
Národohospodárska, odbor Národohospodárske plánovanie.
Nikdy nebola a nie je členom žiadnej politickej strany.
V Brezovej pod Bradlom žije od roku
1984.
Povolanie: ekonóm, priebeh zamestnaní:
1981-1983 – Chirana Stará Turá ako analytik na odbore ekonomických rozborov.
1984- 1993- Pružináreň a strojáreň Brezová
pod Bradlom ako analytik a ekonóm divízie.
1993-1994- hlavný kontrolór mesta Brezová pod Bradlom.
1994- 2011 – riaditeľka pobočky Prvej komunálnej banky /neskôr Dexia banka/ v Brezovej pod Bradlom a v Myjave.
Pôsobí nepretržite od roku 1993 ako člen
finančnej komisie Mestského zastupiteľstva
v Brezovej pod Bradlom.
V rokoch 2001- 2011 pôsobila ako externý
hodnotiteľ projektov zo štrukturálnych fondov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja v operačnom programe Základná infraštruktúra, neskôr pre Ministerstvo
pôdohospodárstva v operačnom programe
OPBK Vedomostná ekonomika, inovácie
a technologické transfery.
Je vydatá, má 2 dospelé dcéry.
Po zverejnení kandidatúry Ing. E. Krajčiovej som sa potešil dvojnásobne, lebo moje
skúsenosti zo spolupráce s ňou možno zhrnúť
nasledovne:
1. Nikdy jej nebol cudzí záujem o riešenie verejných problémov, čo možno dokumentovať pôsobením na mieste kontrolóra
mesta Brezovej pod Bradlom a neskôr aktívnym pôsobením vo funkcii členky hospodársko-finančnej komisie mestského
zastupiteľstva.
2. Jej činnosť na vyššie spomínaných
postoch možno charakterizovať vysokou odbornosťou a vecnosťou riešenia problémov,
napríklad tvorba a kontrola rozpočtov mesta, finančné zabezpečenie investičných akcií
a podobne. Svoje názory si vedela obhájiť bez
ohľadu na politické presvedčenie predkla-

dateľa, alebo jeho osobné záujmy. Jediným
kritériom bola verejno-prospešná účelnosť
posudzovanej akcie.
Som presvedčený, že spomínaný spôsob
práce použije aj pri riešení problémov podbradlansko- podjavorinského regiónu.
RNDr. Vlastimil Kátlovský

Prečo pôjdem voliť
svojho zástupcu do TSK
Na mnohých stránkach denníkov, v rádiách
a televízii sa vyskytli rôzne úvahy o opodstatnenosti volieb do samosprávnych krajov.
Ten, kto denne sleduje život okolo seba,
si musí uvedomiť, že až do zrušenia samosprávnych krajov, tieto riadia a zabezpečujú
časť servisu pre nás občanov, ako prenesenú
kompetenciu štátu. Jedná sa hlavne o stredné
školstvo, zdravotníctvo, domy sociálnych služieb, cesty druhej a tretej triedy a iné. Na uvedené služby sa vynakladajú nemalé finančné
prostriedky, o ktorých rozhodujú nami zvolení ľudia.
Môj kandidát, Ing. Emília Krajčiová, dlhodobo pôsobila aj v Myjavskom regióne,
ako členka vrcholového manažmentu Prvej
komunálnej banky, mala nemalý podiel na
odsúhlasení finančných zdrojov na obnovu
bytových domov v Myjave, či na financovaní
modernizácie tepelného hospodárstva. Naše
rokovania boli vždy priame a vedené s cieľom, ako plánované investičné zámery zrealizovať.
Verím, že aj v pozícii našej zástupkyne
v TSK prispeje ku ukončeniu obnovy budovy
SPŠ v Myjave, zlepšeniu cestnej infraštruktúry, ktorú využívajú desiatky občanov cestujúcich denne za prácou, či zachovaniu Nemocnice s poliklinikou v Myjave, slúžiacej
celému Myjavskému okresu.
Nakoľko má ekonomické vzdelanie, určite
dobre zváži každý výdaj z rozpočtu TSK, jeho
efektivitu a návratnosť.
Ing. Vladimír Tóth,
obyvateľ mesta Myjavy
Dozvedel som sa pri osobnom stretnutí, že
pani Ing. Emília Krajčiová kandiduje za naše
mesto do VÚC v Trenčíne.
Poznám pani Krajčiovú veľa rokov, najprv
ako ekonomickú pracovníčku v PSB a.s., neskôr ako dlhoročnú riaditeľku Komunálnej
banky a potom Dexia banky.
Ako dlhoročný prezident Francúzsko-slovenskej obchodnej komory viem, aký veľký
dôraz v poslednom období kladie Slovensko,
ale aj Francúzsko na ekonomickú stránku
diplomacie.
Preto si myslím, že aj naši zástupcovia
– naši diplomati vo VÚC, by mali mať ekonomický profil, ktorý je jedným z dôležitých
predpokladov pozitívneho pôsobenia a vplyvu v prospech nášho mesta a jeho okolia.
Pani Krajčiová má podľa mojich skúseností
všetky predpoklady, aby bola takýmto diplomatom, preto podporujem jej kandidatúru
na poslanca VÚC.
Ing. Tibor Lazarovič, MBA
Generálny riaditeľ BC TORSION s. r. o.
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Stanovisko k návrhu na zvolenie za poslankyňu TSK
Navrhovaná kandidátka pani Ing. Krajčiová
má bohaté skúsenosti z oblasti financií a finančného hospodárenia a je vhodnou kandidátkou
na poslankyňu Trenčianskeho samosprávneho
kraja. Je odborne pripravená na úspešné pôsobenie najmä v komisii pre financie, rozpočet
a investície, resp. v komisii sociálnej pomoci
a zdravotníctva.
Ing. Ľubomír Ivanov,
výkonný riaditeľ SK-Pružiny, spol. s r.o.
Pani Ing. Emíliu Krajčiovú poznám asi 23
rokov. Je to človek, ktorý je ochotný pomôcť
a poradiť, či už ako kolegyňa alebo vedúca
kolektívu. Bola by som veľmi rada, keby taká
čestná osoba, ktorá si za tie roky stojí za svojími názormi (i keď niekedy s následkami vo
svoj neprospech), bola zvolená za poslankyňu VÚC.
Jarmila Kovačechová,
Horný rad 570/45, Brezová p. B.
Chcete mať v zastupiteľstve Trenčianskeho
samosprávneho kraja výraznú osobnosť, ktorej potreby občanov sú prvoradé? Tak voľte
Ing. Krajčiovú. Je to múdra žena, ekonómka
s rozumnými a racionálnymi postojmi. Je
výbornou uvážlivou manažérkou, pre ktorú
je prirodzený citlivý prístup k spolupracovníkom. Pôsobí na okolie upokojujúco, je nekonfliktná, ale vie sa dôrazne postaviť proti
nešvárom. Jednou z jej predností je schopnosť získať ľudí pre dobrý zámer.
Jozef Ďuriš
Pani Ing. Emíliu Krajčiovú poznám z obdobia jej pôsobenia vo funkcii riaditeľky
pobočky banky. Poznám ju ako čestného
a skromného človeka s veľmi pozitívnym
vzťahom k ľuďom. Má veľmi dobrý prehľad
z komunálnej oblasti a čo je dôležité - pozná
problémy obcí celého nášho okresu. Som
presvedčený, že funkciu poslanca VÚC by
vykonávala zodpovedne a predovšetkým
v prospech celého regiónu. Jej kandidatúru
jednoznačne odporúčam.
Samuel Redecha,
starosta Vrboviec

strana č. 5
dôvodov ak nebudete mať ráno v deň vývozu
pripravenú popolnicu, už sa zberové vozidlo
nemôže vrátiť a nádobu vám vysypeme až nasledujúci termín vývozu.
Čas, ktorý sme získali univerzálnym vozidlom teraz využívame na vývoz papiera a
plastov zo sídlisk, čo nám doposiaľ robila dodávateľská firma.
Každý pondelok v čase vegetačného obdobia vyvážame bioodpad obyvateľom, ktorí
sa prihlásili k odberu na Technických službách mesta. K tomuto účelu dostali vrece,
do ktorého treba bioodpad v pondelok ráno
pripraviť. Opäť upozorňujeme – odpad treba
mať pripravený ráno o 7:00 hod. Ak nemáte vrece pripravené ráno, hodnotíme to tak,
že tento týždeň bioodpad nemáte. Zároveň
vás prosíme o dodržiavanie množstva, ktoré
predstavuje jedno vrece. Je pre nás technicky a časovo nemožné odvážať od každého
rodinného domu polovicu vlečky, pretože k
dnešnému dátumu máme na odvoz nahlásených 150 obyvateľov. Ak máte väčšie množstvo odpadu, radi vám ho v zbernom dvore
na Staničnej ulici 265/34 bezplatne zoberieme. To sa netýka iba bioodpadu – obyvatelia nám môžu akýkoľvek odpad bezplatne
priviezť. V poslednom čase si niektorí občania zvykli vyvážať odpad do objektu Poľnohospodárskeho družstva. Upozorňujeme
všetkých, že na akýkoľvek odpad pre obyvateľov slúži zberný dvor na Staničnej ulici a nie
objekt družstva, preto vysýpanie odpadu na
družstve bude považované za vytváranie čiernych skládok, za čo môžete dostať pokutu až
do výšky 266 €. Biologický odpad zo záhrad
v uvedenom množstve budeme vyvážať tento
rok do konca mesiaca október. Znova platí, že
i po tomto termíne vám odpad odoberieme
v zbernom dvore.
Za technické služby by som vám chcel poďakovať, že venujete zvýšenú pozornosť separovaniu odpadu. Až na malé výnimky ste
si zvykli rozdeľovať odpad do požadovaných
kategórií, čo nám našu prácu pri triedení
podstatne uľahčuje. V budúcom článku by
som sa chcel tejto téme bližšie venovať, aby
som vám uľahčil rozhodovanie, ktorý odpad
kam patrí.
Bohuslav Krippel, riaditeľ TS

85 rokov od slávnosti odhalenia

MESTSKÝ ÚRAD

Zber odpadov v našom meste
Iste ste si všimli, že na vývoz odpadu používame technicky lepšie vybavené vozidlo
ako donedávna. V minulosti sme mali dve
zberové vozidlá. Jedno slúžilo na vývoz popolníc a druhé na vývoz 1100 l nádob zo sídlisk. Vozidlo, ktoré teraz prevádzkujeme, je
schopné vysýpať oba druhy zberných nádob,
takže ušetríme čas prejazdmi. Vzhľadom k
tomu sme museli upraviť časy vývozov popolníc – určite ste si už zvykli na nové termíny vývozov. Chceli by sme vás však upozorniť na včasné pripravenie nádob. Z časových

mohyly na Bradle
Slávnosť odhalenia mohyly bola v nedeľu
23. septembra 1828. Už predtým Spolok pre
postavenie pomníka vydal vyhlásenie: „Národe! Oznamujeme Ti, že mohyla Tvojho bohatiera generála M. R. Štefánika sa dostavuje a
jej slávnostné odhalenie bude 23. septembra
pod protektorátom a za osobnej účasti hlavy štátu Dr. T. G. Masaryka... Slováci a Česi!
Ukážte svetu, ako si vieme uctiť svojich hrdinov! Príďte poďakovať sa Prozreteľnosti, že
nám v pravý čas dala Štefánika!“ Toľko citát
z pozvánky.
Podľa dostupných prameňov však vieme,
že prezident Masaryk sa na slávnosti nezú-

častnil, ale prišiel minister Jan Šrámek s ďalšími členmi vlády, politikmi a zahraničnými
hosťami. Celkový počet účastníkov odhadli
na 30 tisíc, ale starostlivo pripravenú pietnu
slávnosť pokazilo nepriaznivé počasie. „Potoky vody zaplavili lúky, rozliali sa po námestí Brezovej a bičujúci lejak vyhnal i tých
najodhodlanejších”, napísal kronikár. Spolok
pre postavenie pomníka navrhol MNO, aby
prevzalo dielo do svojej opatery, čo armáda
prisľúbila, ale oficiálne sa tak stalo až 16. novembra 1931. Dozor a údržba mohyly bola
zverená 3. leteckému pluku generála Dr. M.
R. Štefánika v Piešťanoch. Zodpovedným
strážcom mohyly sa stal bývalý ruský legionár Martin Mihočko. Pre jeho váženú prácu
a časté vojenské i politické návštevy Bradla
postavila vojenská správa “strážny domek”,
ktorý na svojom mieste slúži dodnes ako
chata. Stalo sa tak v roku 1933, teda presne
pred osemdesiatimi rokmi. V roku 1936 prebral pán Mihočko od vojakov “strážnicu” do
prenájmu a v lete ju s rodinou využíval aj ako
bytový objekt.

V tomto roku je to 80 rokov, čo bola daná
na úpätí Bradla do užívania dodnes funkčná chata, vtedy „strážnica“ postavená vojenskou správou. Od roku 1936 ju mal prenajatú „strážca mohyly“ legionár Martin
Mihočko.
Vráťme sa však k slávnosti 23. septembra 1928. Prečo vtedy neprišiel na Bradlo
poriadateľmi ohlasovaný prezident Masaryk? V spisoch TGM č. 35 je dokument zo
17. septembra 1928, v ktorom hlava štátu píše krajinskému prezidentovi Jánovi
Drobnému, že sa na slávnosti nezúčastní,
lebo Spolok pre postavenie pomníka samovoľne a bez jeho súhlasu popredu uverejnil účasť prezidenta na odhalení mohyly
(ako neskoršie vysvetľoval Anton Granatier Aloisovi Kolískovi, tak prezident bol
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Spolkom pozvaný, ale list sa k nemu príčinou nezodpovedných hradných úradníkov
nedostal!). Masaryka tiež zarmútilo, že na
slávnosť neboli osobne pozvaní Dr. Edvard
Beneš a Dr. Štefan Osuský. Až potom, po
porade s Dr. Milanom Hodžom, rozhodol
o svojom zastúpení Dr. Šrámkom... Aby
sme však boli spravodliví: T. G. Masaryk
spolu s E. Benešom a Š. Osuským oficiálne
navštívili miesto odpočinku svojho spolubojovníka 10. októbra 1928 z Topoľčianok.
Už tieto prvé dni Jurkovičovej Mohyly
generála Štefánika akoby predznačili jej
ďalší bizarný osud. Za 1. ČSR bola starostlivo opatrovaná ako miesto návštev
štátnikov, vojenských hodnostárov a ďal-

uznesenia Predsedníctva SNR č. 99, stalo
sa tak 6. júna 1968 a začali sa robiť prípravy na opravu mohyly, ktorá však nezačala.
Prečo?
Pre známe príčiny: inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do ČSR, nasledujúce stranícke Poučenie z krízového vývoja a dve
desaťročia trvajúce obdobie normalizácie.
Na Štefánika sa malo opäť zabudnúť. V
roku 1974 bola zrušená aj Cena Dušana
Jurkoviča a na Bradlo sa vracali len tí najvernejší. Táto nepríjemná kapitola našich
dejín skončila „nežnou revolúciou“.
Prvé kroky so zabezpečením bežnej
údržby a prvých prác na príprave generálnej opravy časom výrazne poškodenej
mohyly, začal MsNV už v „perestrojko-

ších významných osobností, hlavne však
pravidelných májových návratov československých vlastencov. V rokoch hnedej totality sa ju nepodarilo zneužiť na protičeské ciele, naopak, vždy 28. októbra zaviala
na nej tajne vztýčená vlajka predvojnovej
ČSR... Ale až komunistická moc vygumovala Štefánika ako pozitívnu osobnosť
z československých dejín, a tak aj Bradlo
s mohylou malo upadnúť do zabudnutia.
Roky oficiálneho nezáujmu totalitného
režimu o Štefánika sa viditeľne podpísali
aj na chátraní vzácneho umeleckého diela.Treba však čitateľov ubezpečiť, že fámy
o úmyselnom ničení mohyly, napríklad jej
polievanie kyselinou, neboli pravdivé.
Až po roku 1963, kedy bola založená
architektonická Cena Dušana Jurkoviča,
začali prvé nesmelé pokusy o začlenenie
Štefánikovho hrobu na Bradle do zoznamu chránených pamiatok. Iniciatíva prišla z Brezovej (1965). Potom, na základe
prijatého stanoviska, dostalo povereníctvo
pre kultúru a informácie pokyn predložiť
návrh na zaradenie mohyly do zoznamu
národných kultúrnych pamiatok. Podľa

vom“ období končiacej socialistickej éry
(1987). O rok, počas pripravovanej slávnosti na Bradle k 70. výročiu ČSR, pristúpilo sa už k projektovému riešeniu, ktoré
vypracoval PUK Bratislava. Po politickej
zmene sa investorom stavby stal KÚ ŠPS
Bratislava a s prácami začalo bratislavské
detašované pracovisko firmy Ellab z Brna.
Dodávateľ pre neschopnosť ukončil činnosť v roku 1991 a vymenilo ho Konzorcium Bradlo. Zmenil sa i investor, keď
KÚŠPS odovzdal zodpovednosť majiteľovi
NKP – mestu Brezová pod Bradlom, najprv zastúpenom primátorom Vlastimilom
Kátlovským, potom Ivanom Ďurkovičom.
Po známych problémoch s finančnými
tokmi (od roku 1994 priamo zo štátneho
rozpočtu) bola generálna oprava ukončená na jar 1996 a mohyla verejnosti slávnostne odovzdaná 4. mája pri príležitosti
77. výročia Štefánikovej smrti. Urobil tak
v zastúpení NR SR jej predseda Ivan Gašparovič.
Spoločnosť M. R. Štefánika si z postu
morálneho dozoru vždy cenila skutočnosť, že v období prác na Bradle mala

dobrú spoluprácu s mestom, investorom
i dodávateľmi, so Spolkom rodákov MRŠ,
Nadáciou MRŠ, Spolkom architektov Slovenska i ministerstvom kultúry. Všetci tak
unisono prispeli k úspešnej revitalizácii
vzácneho diela predkov.
Na záver niektoré základné fakty: (1)
Generál doktor M. R. Štefánik zahynul
4. 5. 1919; (2) s návrhom pochovať ho
na Bradle spolu s troma talianskymi letcami, prišiel architekt D. Jurkovič; (3) po
štátnom pohrebe v Bratislave 10. 5. 1919,
konala sa kresťanská rozlúčka v Brezovej,
Košariskách a na Bradle 11. 5. 1919; (4) Štefánikovo telo a ostatky troch Talianov boli
pochované do spoločného hrobu; (5) po
exhumácii v roku 1921 bol veliteľ lietadla
Giotto Mancinelli prevezený do vlasti; (6)
Jurkovičovi sa rúti ideová koncepcia štyroch pylónov na budúcej mohyle ako symbolov štvornásobného hrobu, a tak východisko rieši alternáciou myšlienky štyroch
stĺpov Svantovítovho chrámu na Rujane,
svätine pohanského boha úrody a vojny
baltských Slovanov; (7) základný kameň
mohyly bol položený 4. 5. 1924 za účasti
ministra Edvarda Beneša; (8) účelová cesta z Brezovej na Bradlo bola vybudovaná v
rokoch 1924/25 podľa projektu architekta
Juraja Tvarožka; (9) stavba zo spišského
travertínu bola zahájená 11. 6. 1927, keď
predtým architekt Dušan Jurkovič s asistentom Janom Paclom vyhrali druhú verejnú súťaž; dielo za 280 pracovných dní
realizovali firmy Ing. Jaromíra Švarca a
Jaroslava Vindušku, obe z Prahy, umelecké práce urobil sochár Karel Štipl, stavbu
priamo riadil Ing. Josef Řidký; (10) v priebehu stavania boli 21. 4. 1928 M. R. Štefánik, Umberto Merlini a Gabriele Aggiusti
preložení z pôvodného hrobu (rozdiel sa
počítal na metre) do nedokončenej hrobky a uložení pod jej kamennú dlažbu; (11)
do dokončenej hrobky, na základný kameň mohyly, uložili 18. 9. 1928 v keramickom balení (F. Kostka?) urnu so srdcom a
mozgom Štefánika (od apríla bola ukrytá
na brezovskej evanjelickej fare); v memoriálnom priestore zamurovali aj kamenný
kríž z pôvodného hrobu, pod ním uložili
vavrínový veniec, na základný kameň ešte
v tubách položili pamätné listiny prezidenta T. G. Masaryka, predsedu senátu
Františka Soukupa, predsedu poslaneckej
snemovne Františka Tomáška, Spolku pre
postavenie pomníka generálovi Štefánikovi, predsedu Pamätníka Odboja Rudolfa Medka, predstaviteľov obcí Brezová
pod Bradlom a Košarísk; hrobku vysvätil
predseda Spolku pre postavenie pomníka
generálovi Štefánikovi Dr. Samuel Osuský,
profesor Čs. št. ev. teologikej fakulty UK v
Bratislave, potom bol vchod zavalený mohutným kameňom a zamurovaný autorom
bradlianskej mohyly Dušanom Jurkovičom; (12) k odhaleniu diela prišlo, ako je
to spomínané v úvode, o päť dní za mimoriadne nepriaznivého počasia, čo však
neubralo nič na údive prítomných pri pohľade na monument o rozlohe v základni
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96 x 70 metrov i so štyrmi stélami vysokými takmer 11 metrov.
Štefánikova mohyla bola a zostáva
symbolom nášho boja za národnú slobodu. Podľa Dušana Jurkoviča „je miestom vytvárania jednoty, obnovy prísahy,
zjednocovania spoločnosti v duchovných
cieľoch”. Zapamätajme si to a nemýľme si
Bradlo len s výletným vrchom Myjavskej
pahorkatiny.
Peter Uhlík

OZNAMY
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že včera ešte žili sme, milovali a
boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto
flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.
Do vašich rúk dáme svoju
pochodeň
a vy ju neste v diaľ. Ak by Vám
zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.

Rok v ovocnej záhrade
v predaji
Oznamujeme záujemcom, že knihu
Rok v ovocnej záhrade od pána profesora I. Hričovského, v hodnote 9 € si môžete zakúpiť na sekretariáte MsÚ počas
úradných hodín.

Hľadáme
domácich umelcov
Máte talent na spev, tanec, pobaviť
ľudí, maľujete, vyrezávate, modelujete,
venujete sa tradičným remeslám, alebo robíte niečo zaujímavé, čím by ste
mohli zúročiť vašu umeleckú činnosť
vystúpením, výstavou, prezentáciou
na rôznych kultúrno–spoločenských
akciách?
Stačí, ak sa prihlásite na odd. kultúry v
našom meste. Radi vás privítame.
Email:
valova@brezova.sk,
034/
6942240, 0915/878 005 Hana Valová,
referent kultúry mesta Brezová pod
Bradlom
Hlásiť sa môžete počas celého roka.

Dary Zeme

V minulom čísle Noviniek spod Bradla ste mali možnosť prečítať si článok o
výstave Dary Zeme.
Kompletný zoznam vystavovateľov a
vystavovaných exponátov nebolo možné
pre jeho veľký rozsah zverejniť v Novinkách. Zoznam bude preto uverejnený na
vývesných tabuliach mesta, a to na úradnej tabuli, na námestí a pri autobusovej
stanici.
Za pochopenie ďakujeme.

Medzinárodný deň vojnových
veteránov

Na flámskych poliach
Na poliach flámskych kvitnú maky
divé,
rad za radom lemujú biele kríže
clivé.
Tu ležíme. Na oblohe škovránky
statočne
svoju pieseň spievajú, hukotom
zbraní
pod nimi neprestajne rušenú.
My už však nevstaneme a je to
možno zdanie,

Deň červených makov

Bude to 95 rokov, čo 11. novembra 1918
o 11. hodine a 11. minúte zaznela pri Paríži posledná salva vypálená po podpise
kapitulácie Nemecka a Rakúsko-Uhorska
a uzavretia prímeria.
Skončila dovtedy najstrašnejšia svetová
vojna a ani deň prímeria symbolicky nebol
náhodný.
Tento deň je nielen dňom spomienky
na obete 1. sv. vojny, ale aj dňom vojnových veteránov a
jeho symbolom je
vlčí mak ako symbol nového života.
Ešte prv než sme si
začali uvedomovať
tento sviatok u nás
na Slovensku a hoci
máme takmer v každej obci pamätníky
padlých, prichádzali
ľudia na ich miesta
len individuálne a
sporadicky.
V západnej Európe, USA a Kanade táto tradícia je živá už prakticky od
skončenia 1. sv. vojny. Ľudia v tento deň
spomínajú a na klopách kabátov nosia
červené vlčie maky. Môžeme sa však pochváliť, i keď nie tak ako na západe, aj v
našom meste bola táto tradícia obnovená
za účasti Spoločnosti M. R. Štefánika a aj
za pomoci zosnulej Vierky Mikulčíkovej,
ktorá maky prácne zháňala. To však nebo-

lo dosť, a preto sa iniciatívy ujalo Denné
centrum (vtedajší Klub dôchodcov) hlavne pani Mikulinová a spolu s pánom učiteľom Uhlíkom v tento deň programovo pripravovali, aby sa táto tradícia na Brezovej
pevne uchytila.
A teraz už niečo, prečo práve vlčí mak*.
Prvý raz bol použitý v Kanade pred viac
ako sto rokmi, kedy objavili písomný
záznam nejakého korenšpodenta z Napoleonských vojen, ktorý popísal ako hroby
pochovaných vojakov prerástli razom vlčím makom. To bol prvý impulz.
V roku 1920 Američanka Michaelová
ako spomienku vyhasnutých životov v 1.sv.
vojne, začala s predajom umelých makov v
prospech detskej ligy, ktorá podporovala
deti zničených oblastí na severnom území Francie a Belgie, čo spolu predstavuje
územie tzv. Flámska. Po roku 1922 sa vlčie
maky predávali v prospech vojnových veteránov.
A teraz už priamo k tradícii :
- keď vojnové svedectvo z bojiska v roku
1915 zanechal podplukovník John McCrae, keď Nemci použili pri belgickom
mestečku Ypres plyn, po ktorých navŕšené
hroby vojakov rýchle zarástli vlčími makmi. Svoje pocity vyjadruje vo svojej básni.
Mesto Brezová pod Bradlom a miestne organizácie sa v tento deň pripájajú
k mestu Roveretu v Taliansku a Říčanoch
pri Prahe v ČR. Apropo Rovereto je nádherné mesto na severe Talianska, ktoré
je vo svete známe zvonom mieru, ktorý
každý deň o pol desiatej večer odbíja na
pamiatku padlých vo všetkých vojnách.
Členovia Spoločnosti M. R. Štefánika toto
mesto navštívili a vedia, že v tamojšom
múzeu je mesto Brezová pod Bradlom
medzi pripájajúcimi sa mestami. Našli aj
České mesto Říčany, ktoré sa ako prvé pripojilo k výzve Rovereta.

11. 11. o 11. hodine a 11. minúte bude
byť v Roverete zvon mieru **, čo sa tak
koná výnimočne v tento deň.
Položme teda vlčie maky ako symboly
bojiska na Flámskych poliach k pamätníku padlých vo vojne a zapáľme sviečky.
Autor: Peter Uhlík
(príhovor prednesený 11. 11. 2011
pri pamätníku J. M. Hurbana)
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Zo života Denného centra
24. 09. 2013 - sa zúčastnilo 21 našich
seniorov priateľského posedenia s členmi
KD v Myjave. Po privítaní a príhovoroch
spestrili posedenie hovoreným slovom
pani Gažová a piesňami KAPOŠE z Brezovej. Peknou tanečnou choreografiou
a spevom pozdravili prítomných deti z
CENTRA voľného času a osobitnej školy
v Myjave. Po programe nasledovalo občerstvenie. V príjemnej atmosfére pokračovalo posedenie rozhovormi, výmenou
skúseností a spevom krásnych ľudových
piesní.
30. 09. 2013 - sme pripravili posedenie
pre jubilantov. Zúčastnilo sa ho 20 jubilantov vo veku 60,65,70,75 a 80 rokov.
Prítomných privítala a jubilantov predstavila A. Kubicová. Posedenie spestrili
svojím vystúpením klubové speváčky.
Vedúca DC pani Allinová a predsedníčka
ZOJDS pani Mikulinová odovzdali jubilantom darčeky. Nasledovalo pohostenie,
ktoré pripravili členky výboru. Počas občerstvenia sa spomínalo na časy z mladosti a veselo sa spievalo. Lúčili sme sa
so slovami: ,,Majte vždy úsmev na tvári,
nech každý deň vám slnko prežiari. ´´
08. 10. 2013 - na tento deň sme prijali
pozvanie priateľov zo Sudoměříc na posedenie pri burčiaku. Privítalo nás krásne
slnečné počasie, usmiate tváre hostiteľov
a priateľské stisky rúk. Posedenia sa zúčastnili aj naša pani primátorka a starosta Sudoměříc. Po príhovoroch pána
starostu Tomšeja, našej pani primátorky
Ušiakovej a vedúcej KD Sudoměřice pani
Podrazilovej nasledovalo pohostenie. Počas priateľských rozhovorov sa popíjal
burčiak a veselo sa spievalo. V príjemnej
atmosfére čas rýchlo ubiehal. Lúčili sme
sa so slovami piesne ,, ...dovidenia, dovidenia, stretneme sa zas na budúce.´´
21. 10. 2013 - sme pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili pre našich členov posedenie. Vedúca DC, pani
O. Allinová privítala primátorku mesta E. Ušiakovú, evanjelických farárov
manželov Lichancových a všetkých prítomných. Posedenie spestrili pekným
programom deti MŠ Sídl. D. Jurkoviča,
ktoré vystúpili pod vedením triednych
učiteliek pani Poláčkovej a Ondrejkovovej. Seniorom sa prihovorili pani primátorka, pani farárka a za JDS pani Mikulinová. Po modlitbe pána farára nasledoval
prípitok a pohostenie. Počas bohatého
občerstvenia sa debatovalo, spomínalo a
veselo spievalo. Za prípravu posedenia
a pohostenia v príjemnej atmosfére patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave. Menovite: vedúcej
p. Allinovej, členkám výboru J. Kopeckej,
B. Mikulinovej, J. Anderlovej, A. Závodnej, M. Reptovej, B. Poláčkovej, B. Reptovej, A. Kubicovej, učiteľkám a deťom
III. MŠ, za pečenie pani J. Danekovej a za
sponzorskú výpomoc pánovi Hílkovi.
Anna Kubicová
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ŠKOLSTVO

JESEŇ V MATERSKEJ ŠKOLE
na Sídlisku D. Jurkoviča

Leto sa skončilo a s jesennou rovnodennosťou prišla medzi deti víla Jesienka. Zmena
v počasí, zber úrody zo záhrad a polí, bohato
sfarbené lístie, ktoré zhadzuje vietor zo stro-

mov - to všetko charakterizuje toto ročné
obdobie. Deti pomohli víle nazbierať hríby
do košíka, obrali ovocie zo stromov, ozdobili jej jesenné šaty farebným lístím, šarkan
mal radosť z farebných mašličiek... Jesienka
im zaželala veľa krásnych zážitkov, ktoré ich
v jeseni čakajú.
Začiatok októbra (8. 10. 2013) bol
dňom, kedy sa predškoláci /3. trieda/ tešili z premeny na škriatkov-Ovocníčkov.
Kým ich rodičia „čarovali“ s tekvicami, z
ktorých vytvárali rôzne strašidielka, labu-

te, autíčka a pod., škriatkovia pomáhali
strašiakovi Adamovi /I. Filipová/ hľadať
jeho stratenú sestru Zuzu /H. Konkušová/. Najskôr však museli zvládnuť úlohy,
ktoré im prichystali zvieratká – veverička, teta Ježková, pani Jeseň, Kubo, tekvička a repka /zahrali si ich s chuťou rodičia detí –pani Janeková, p. Bartáková, p.
Sumerová, p. Žideková, p. Jankovýchová,
p. Daneková a Simonka Sojková/.Všetko dobre dopadlo, Zuza sa našla a spolu
zavítali do materskej školy. Deti dostali
diplom, sladkú odmenu a všetky výtvory
z tekvíc boli na druhý deň vystavené na
schodišti do mestského úradu.
Streda 23.októbra zas patrila „stredňákom“/2. trieda/. Triedne učiteľky

M. Bzdúšková a H. Konkušová zorganizovali prvé Tvorivé dielne na tému „Jesenné
variácie“ pre deti a ich rodičov. Pomocou
prírodnín, rôzneho technického materiálu s využitím fantázie a rozvíjajúcej sa
zručnosti detí v strihaní, maľovaní, lepení
vznikali krásne práce. Šarkany, tekvičky,
ježkovia s ihličím z tekvicových jadierok, obrázky z jesenného lístia, šúpolia,
orechových škrupiniek a mnoho ďalších
mohli obdivovať aj
obyvatelia
nášho
mesta vo vestibule
mestského úradu.
Nezabudli sme ani
na našich seniorov,
ktorým patrí mesiac
október ako symbol
Úcty k starším. Ich
srdiečka
potešili
predškoláci milými
básňami a piesňami
pod vedením triednych učiteliek J. Poláčkovej a A. Ondrejkovovej v Klube
dôchodcov
dňa
21. októbra. Takouto formou vyjadrili vďaku za ich lásku,
ktorú rozdávajú svojim deťom, vnukom
a pravnukom. Želáme im krásnu jeseň
života, pokojné a šťastné dni, ktoré nech
prežívajú hlavne v zdraví...
Helena Konkušová

Pozvánky do ZUŠ

ZLATÁ JESEŇ zažiarila od 10. októbra v
spoločenskej sále našej ZUŠky všetkými farbami výtvarných dielok nielen na stenách a
stoloch hneď po vernisáži, ale aj na tváričkách detí keď zbadali pohostenie, tak ako
sa na vernisáži patrí. Za ich aktívnu účasť
na otvorení výstavy sa dočkali typického
pohostenia jesene – lekvárového chlebíka.
Chlebíky s rôznofarebnými džemami mizli v
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deťoch bez problému a my dúfame, že predtým počuté nové informácie úplne nezatlačili
do najspodnejších regálov spomienok na túto

akciu. Viac ako 250 výtvarných prác od žiakov školy od prípravného štúdia, teda od 4
rokov, až po práce dospelákov, spracovaných
rôznymi výtvarnými technikami pôsobilo
pestro, tvorivo a motivačne. Určite si každý v
rôznorodosti prác našiel svojho favorita. Práce si mohli prezrieť aj návštevníci koncertu
NAŠIM NAJMILŠÍM pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Tento koncert je každoročne
venovaný hlavne starým rodičom našich žiakov, ale aj všetkým skorej narodeným, ktorí
sú vždy v našej škole vítaní. Koncert sa v príjemnej atmosfére rozliehal školou 24. októbra
od 16.30 hodiny. Tóny hudobných nástrojov
vystriedajú po ukončení výstavy Zlatá jeseň
29. októbra práce na tému FAREBNÉ TÓNY
HUDBY A TANCA . Táto tematická výstava
našej školy a ZUŠ Pohořelice bola inštalovaná už v rámci projektu s rovnakým názvom
na hrade v Dolních Kounicích. Práce vznikli na spoločné podnety tanečného projektu,
v ktorom sa žiaci oboch škôl už druhý rok
stretávajú. Výstava sľubuje rôzne názorové
pohľady na výtvarné spracovanie problému.
Výstavu otvoríme slávnostnou vernisážou o
16.30 hodine 7. novembra 2013 v spoločenskej sále školy. Práce žiakov obidvoch škôl si
môžete prezrieť až do 29. novembra 2013.
Jana Kazičková

Spoločné tóny tanca

Posledné, štvrté stretnutie žiakov ZUŠ Brezová a ZUŠ Pohořelice v tanečnom projekte
SPOLEČNÉ TÓNY TANCE, sa konalo 18. a
19. októbra v Českej republike. Nezabudnuteľné spomienky na zaujímavý a bohatý
spoločný program prekazila nemilá udalosť
zapríčinená nepredpokladanou nezodpovednosťou jednej zo žiačok DFS. Napriek tomu
dúfame, že ostatné deti si aktivitu užili tak,
ako bolo zámerom projektu.
Prvým prekvapením, o ktorom deti nevedeli, bola návšteva letiska v Brne. Stáli sme
tam, kde bežní pasažieri sa nikdy nedostanú.
Hangáre, záchranárske zložky letiska, techni-
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ka letiska, odbavovacie priestory i zariadenie
riadiacej veže boli pre nás všetkých niečím
novým a fascinujúcim. Poobedňajší tanečný
nácvik programu brali deti vážne, lebo výsledok ich snaženia mal vyústiť do spoločného
vystúpenia na hrade v Dolních Kounicích.
V sobotu o 15.00 hodine sme koncert oboch
škôl otvorili i spoločnou výstavou výtvarných
odborov. Nielen výkresy, ale i fotografie na
danú tému projektu, spolu s dokumentáciou
projektu, urobili z výstavy atraktívnu akciu
vo výstavných priestoroch hradu. Hodinový
program sa prítomným veľmi páčil a teší nás,
že aj niekoľko rodičov našich žiakov sa prišlo

PARK POHODY. Herné, športové a kreatívne pomôcky získané z tohto projektu, využívajú vychovávatelia CVČ pri práci s deťmi,
čím im môžu poskytnúť inovatívne možnosti
trávenia voľného času.

na vystúpenie pozrieť. Slnečný deň v Dolních
Kounicích sa aj všetkým deťom veľmi páčil.
Prezreli si okrem hradu aj synagógu a kaštieľ
pod hradom a spoznali krásny kraj okolo
Brna.
Jana Kazičková

Ďakujeme Nadácii COOP Jednota
a všetkým, ktorí boli do jeho realizácie zapojení.
vedenie CVČ

PARK POHODY OTVORENÝ

SOŠ Vrbové ponúka

Centrum voľného času získalo finančné prostriedky od Nadácie COOP Jednota,
z programu Nech sa nám netúlajú, vo výške
1 370,-EUR. Vďaka tejto podpore mohlo CVČ
otvoriť dňa 4. októbra 2013 vo svojom areáli

Stredná odborná škola Vrbové ponúka pre
žiakov základnej školy možnosť štúdia v týchto študijných a učebných odboroch:
• 4-ročné študijné odbory:
– sociálno-výchovný pracovník
– animátor voľného času
– pracovník marketingu
– obchodný pracovník
– operátor odevnej výroby
– kozmetička – vizážistka
– kozmetik
• 3-ročné učebné odbory:
– kaderník
– manikér – pedikér
– krajčír
– predavačka
– nadstavbové štúdium s maturitou
– vlasová kozmetika
– podnikanie v remeslách a službách
Kritériá prijímania žiakov do študijných a
učebných odborov
Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
Zdravotná spôsobilosť
Žiaci absolvujú prijímacie konanie zo slovenského jazyka a matematiky alebo biológie.
tel: 033/7792341, tel. /fax: 033/ 7719961,
e – mail: sou@suovrbove.edu.sk ,
web: http//sosvrbove.edupage.eu

strana č. 10

Novinky spod Bradla 10 / 2013
o svojich literárnych dielach aj o tom, čo teraz
pripravuje. Bude to román o živote a osudoch
Milana Rastislava Štefánika, ktorý by mal
byť dokončený pri príležitosti stého výročia
úmrtia. J. Banáš sa na besede často obracal
na návštevníkov, aby vyjadrili svoj názor na
prečítané knihy. Na záver besedy sme sa mu
poďakovali za návštevu a príjemnú atmosféru, po ktorej nasledovala autogramiáda, kde
bola možnosť zakúpiť si jeho knihy za výhodné ceny. Kto by mal záujem o niektorý titul
od spisovateľa, všetky vyššie zmienené knihy
sa nachádzajú v knižnom fonde brezovskej
knižnice.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí nám
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácií podujatia a za poskytnutie priestorov
ZUŠ.
Alžbeta Fedorová

MESTSKÁ KNIŽNICA
Stretnutie

s Jozefom Banášom

„Ďakujem za milé pozvanie do knižnice
môjho milovaného Podbradlianskeho kraja“, to napísal do kroniky mestskej knižnice
Jozef Banáš slovenský spisovateľ, politik, diplomat a topmanažér, s ktorým sme sa stretli
17. 10. 2013 na besede. Z priestorových dôvodov sa beseda musela uskutočniť v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Brezová pod Bradlom.
Jozef Banáš sa narodil v Bratislave, kde
dodnes žije a tvorí. Manželka Mária je známa slovenská výtvarníčka, s ktorou má
2 dcéry – Máriu a Adelku. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor zahraničný obchod, pracoval ako topmanažér
v zahraničnom obchode, bol tlačovým atašé
na československom veľvyslanectve v NDR
(1983-1988) a po nežnej revolúcii (1989) bol

ceny Johanna Gottfrieda Seurneho. Román
Zastavte Dubčeka! získal výročnú cenu SC
PEN za rok 2009. V príjemnom prostredí
ZUŠ sa zišlo okolo 50 priaznivcov spisovateľa,
ktorý zaujímavo , pútavo aj zábavne rozprával

MESTSKÁ POLÍCIA

Pozor na podvodníkov!
Mestská polícia sa stále stretáva s výskytom podvodníkov, ktorí sa podvodným spôsobom pod rôznymi zámienkami
snažia dostať do obydlí prevažne starších
občanov. Osoby sa vydávajú za pracovníkov rôznych inštitúcii alebo podomových
predajcov, pričom v nestráženej chvíli
občanov okradnú o peniaze (niekedy aj
o celoživotné úspory) a cenné veci. Osoby
navonok veľmi dobre vystupujú.
Mestská polícia žiada občanov, aby si
chránili svoj majetok, aby si zamykali vchodové dvere a bráničky aj v dennej
dobe a nevpúšťali dnu cudzích ľudí. Výskyt
podozrivých osôb môžu občania oznámiť
mestskej polícii na známom tel. čísle 0905
386142 alebo policajnému zboru na tel.
čísle 158.
mestská polícia

v rokoch 1990-1992 československým vyslancom v Rakúsku. V roku 2002 bol zvolený
za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za liberálnu stranu ANO. V parlamentnej diplomacii dosiahol významné úspechy,
keď sa stal prvým poslancom v histórii, ktorý bol v jednom funkčnom období vedúcim
dvoch delegácií NR SR – pri Parlamentnom
zhromaždení Rady Európy a parlamentnom
zhromaždení NATO, kde ho ako prvého Slováka v histórii v roku 2004 zvolili za viceprezidenta.
Literárna kritika označila Jozefa Banáša za
muža, ktorý naskočil na vlak slovenskej literatúry v plnej rýchlosti rovno do lokomotívy.
Profesionálne sa venuje písaniu od roku 2006.
V roku 2007 napísal prvý bestseller Idioti
v politike, potom nasledovali Zóna nadšenia,
Zastavte Dubčeka!, Kód 9, Sezóna potkanov,
kniha poviedok Posledná nevera a najnovší
román Kód 1 (pokračovanie románu Kód 9).
Zóna nadšenia získala v roku 2008 v čitateľskej ankete Knižnej revue titul roka a v roku
2011 sa dostala do finále nemeckej literárnej
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PRECHÁDZKA STAROU BREZOVOU

Profesionálny čistiaci servis KOSTKA ponúka hĺbkové tepovanie:
- koberce
- sedačky
- interiéry áut.
U VÁS DOMA I CEZ VÍKEND

8) Synagóga
Na oboch fotografiách vidíte
brezovskú synagógu. Táto klasicistická synagóga s rozmermi
16 x 8 m bola postavená roku
1800. Synagóga už neexistuje. Zbúrali ju v 80-tych rokoch
20. storočia. Stála neďaleko rínku
v mieste, kde je dnes sklad stavebnín prístupný z Garbiarskej
ulice. Synagóga bola centrom
židovských obyvateľov Brezovej,
ktorých bolo roku 1830 asi 150.
Cenné fotografie dnes už neexistujúcej synagógy poskytol Mgr.
Martin Michálek.
Matúš Valihora

KALENDÁRIUM

ŠPORT

Pripomíname si v novembri:
Adamovič Štefan – evanjelický farár
a cirkevný historik (pseudonym: Alfa,
Evanjelik z Novohradu, Pozorovateľ) – nar.
13. 11. 1903 v Moravskom Lieskovom –
110. výr. narodenia, zomrel 12. 5. 1961 v
Bratislave
Kútzky Michal – učiteľ, národný buditeľ
– narodený 21. 11. 1828 v Skalici – 185. výr.
narodenia, zomrel 18. 3. 1899 na Brezovej
Líška Martin – katolícky farár – narodený koncom 17. stor. v Žiari nad Hronom,
zomrel 9. 11. 1758 v Bratislave – 255. výr.
úmrtia
Štefánik Igor Branislav – evanjelický
farár, národný buditeľ na Dolnej zemi –
narodený 11. 11. 1873 na Košariskách pri
Brezovej – 140. výr. narodenia, zomrel
25. 4. 1940 v Novom Sade
Alžbeta Fedorová

BEŽCI Z BREZOVEJ
• 23. 9. 2013 – GBELY
10 km
Ján Varmuža (muži nad 60 r.) 7. miesto
Daniel Borovský (ml. žiaci, 600 m) 4. miesto
Tobias Čuvala (benjamínci 60 m) 2. miesto
Megan Čuvalová (prípr. dievč. 200 m)
3. miesto
• 5. 10. 2013 – MODRA – Harmónia,
horský kros – 9 km
Ján Varmuža (muži nad 50 r.) 9. miesto
• 6. 10. 2013 – KOŠICE
polmaratón 21,1 km
Slavomír Mikita (1:42:13 h., 21672 bežcov)
390. miesto

•
Predám 3-izbový byt prerobený na
2-izbový v 4-bytovke v Brezovej
pod Bradlom, 60 m2, po kompletnej rekonštrukcii, kuchyňa s jedálňou s PC-kútikom, posch. 1/2, bez
balkóna, 2 pivnice, garáž, samostatný dvor. Cena dohodou.
Tel.: 0908/703 295.
•
• 12. 10. 2013 – MEMORIÁL JOZEFA
PSOTKU Vysoké Tatry, vysokohorský beh
Martin Plačko (muži A) 2. miesto
Gabriela Plačková (ženy) 10. miesto
• 13. 10. 2013 – KLAČIANSKA DESIATKA
10 km
Ján Varmuža (muži nad 60 r.) 9. miesto
Ján Gološinec (muži 40-50r.) 4. miesto
Daniel Borovský (ml. žiaci, 1200 m) 5. miesto
Megan Čuvalová (prípr. dievč. 200 m) 4. miesto
• 19. 10. 2013 – BORSKÝ MIKULÁŠ
kros – 9 km
Ján Varmuža (muži nad 60 r.) 4. miesto
Daniel Borovský (ml. žiaci, 600 m) 2. miesto
Ján Varmuža

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 13. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 17. 11. (25. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni. 15.00 hod.
spoločenstvo evanjelických žien.
• 20. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 24. 11. (26. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie, nedeľa večnosti, záver
cirkevného roka.
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• 27. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 01. 12. (1. nedeľa adventná) 10.00 hod.
hl. služby Božie, začiatok cirkevného roka.
V rámci sl. Božích bude prislúžená velebná
sviatosť večere Pánovej. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni. 15.00 hod.
tvorivé adventné dielne v Dome služieb,
výroba vianočnej dekorácie.
• 03. 12. (utorok) 17.00 hod. adventná
večiereň v zborovej sieni.
• 05. 12. (štvrtok) 17.00 hod. adventná
večiereň v zborovej sieni.
• 08. 12. (2. nedeľa adventná) 10.00 hod. hl.
služby Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v Priepasnom.
• 10. 12. (utorok) 17.00 hod. adventná
večiereň v zborovej sieni.
• 12. 12. (štvrtok) 17.00 hod. adventná
večiereň v zborovej sieni.
• Každý piatok o 17.30 spoločenstvo evanjelickej mládeže, každá nedeľa o 10.00 detská
besiedka – všetko v priestoroch bývalej ev.
školy (Dom služieb).

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli
rozlúčiť 24. septembra 2013 s našou drahou
mamou Annou Csenteovou. Opustila nás vo
veku 84 rokov 21. septembra 2013.
Zvlášť chceme vysloviť poďakovanie pánovi
farárovi Jánovi Hrehovi za dôstojnú rozlúčku.
Naše poďakovanie patrí tiež Pohrebnej službe Eckert. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami s
láskou spomínajú.
deti s rodinami

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa
6. októbra 2013 odprevadili na poslednej ceste
môjho manžela, ocka, svokra, dedka, príbuzného, priateľa a suseda pána Františka Baláža
vo veku 74 rokov. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi Mgr. Jánovi Hrehovi.
Veľká vďaka patrí aj Pohrebníctvu Eckert.
Manželka Eva, dcéry Tánička, Janka s manželom a vnučka Monika.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa
15. októbra 2013 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého otca, starého a prastarého otca, bratranca, príbuzného a známeho
Štefana Zaťka, ktorý nás náhle opustil dňa
13. októbra 2013 vo veku 83 rokov. Ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
deti s rodinami


SPOMÍNAME


Nezomrel ten, kto zostáva v ľudských srdciach...
Dňa 16. augusta 2013 uplynulo 24 rokov od
smrti nášho drahého otca a starého otca Jána
Dodrva a 15. októbra 2013 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia našej drahej mamy
a starej mamy Márie Dodrvovej.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Alena s manželom a deťmi.

Dňa 11. októbra 2013
uplynulo 18 rokov, čo
nás navždy opustila
Jolana
Putnokyová.
Spomína dcéra Dana
a vnúčatá Miška, Katka
a Barborka.


Dňa 24. novembra
2013 si pripomenieme
druhé výročie smrti
nášho drahého Ing. Antona Gašparíka. S bolesťou a láskou v srdci
spomína manželka, synovia s rodinami, bratia
s rodinami, tety, svokra
a švagriná s rodinou.
Ktorí ste ho poznali a mali ste ho radi, pripojte sa k nám tichou spomienkou.
smútiaca manželka s rodinou

Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom
živote, veľká vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 13. novembra
2013 uplynie 9 rokov, čo
od nás navždy odišla vo
veku 75 rokov naša drahá mama, stará a prastará mama Alžbeta Ilenčíková, rod. Káziková.
S láskou a úctou si na ňu spomínajú dcéry
s rodinami.


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci november:

Keby sa tak dalo vrátiť čas, otvoriť jej oči
a počuť jej hlas. Už len kyticu z lásky na hrob
môžeme jej dať, zažať sviecu a modlitbu tíško
odriekať.
Dňa 11. októbra 2013
uplynulo 8 rokov, čo nás
navždy opustila naša
drahá dcéra a sestra Betka Fajnorová. Kto ste ju
poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou
spomína mama, brat
a ostatná rodina.

Dňa 23. októbra 2013
uplynulo 10 rokov, čo
nás opustil môj manžel, náš otec a starý otec
Ivan Bzdúšek. S láskou
a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
rodina Bzdúšková


10. 11. Tomáš Bzdúšek, 87 rokov
13. 11. Zuzana Čuvalová, 86 rokov
10. 11. Martin Nosko, 85 rokov
06. 11. Anna Závodná, 85 rokov
19. 11. Anna Závodná, 85 rokov
15. 11. Anna Tomková, 84 rokov
01. 11. ThDr. Ján Zemánek, 84 rokov
25. 11. Alžbeta Mosnáčková, 80 rokov
23. 11. Ján Gabriš, 75 rokov
02. 11. Katarína Mihočková, 75 rokov
14. 11. Eva Zemanová, 75 rokov
06. 11. Jarmila Ďurišová, 70 rokov
16. 11. Anna Juríčková, 70 rokov
05. 11. Anna Kachlíková, 70 rokov
18. 11. Ing. Ľudmila Kendrová, 70 rokov
05. 11. Katarína Koptáková, 70 rokov
20. 11. Vojtech Žabčík, 70 rokov

Manželstvo uzavreli:
Milan Lazar, Tatiana Horešová
Roman Marek, Jana Kováčová

Zomreli:
Štefan Zaťko, 84 rokov
Ing. Eva Michálková, 60 rokov
Alena Slobodová
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