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Brezovský jarmek
Dvadsiatym druhým ročníkom sa mohol pochváliť tohtoročný Brezovský jarmek,
ktorý rozdával počas dvoch dní dobrú náladu
všetkým návštevníkom. Každý si mohol nájsť
niečo pre seba, či z tradičného jarmočného

Honey Honey, Gimme! Gimme! Gimme!
a ďalšie známe hity slávnej skupiny ABBA
ponúkli návštevníkom jarmoku svojím
vystúpením členovia českej skupiny ABBA
Revival. Do neskorých večerných hodín sa

tovaru v stánkoch, z kultúrneho programu,
príp. len dobrý pocit so stretnutia s priateľmi
a známymi.
Piatkový program začal krstom kalendára
na rok 2014 venovaného 70. výročiu SNP.
Kalendár pokrstila pani primátorka Eva
Ušiaková za sprievodu členov Klubu vojenskej histórie Slovensko. Následne všetci
privítali Katku Koščovú, ktorú pri retro
swingovom koncerte starého tanečného
jazzu sprevádzal Prešovský Dixieland.
Mamma Mia, S.O.S., Dancing Queen,

o zábavu postaral Disco Leo svojou oldies
disco.
Po oficiálnom otvorení jarmoku primátorkou mesta, za účasti predstaviteľov partnerských miest, sobotňajší program otvoril
domáci FS Brezová a svojím vystúpením pozdvihol náladu všetkých jarmočníkov. Po
nich sa predviedla skupina tanečného humoru Všetečníci, pri ktorých diváci ocenili
smiechom a potleskom trochu iné umelecké
spracovanie folklórnych tém. Nechýbala ani
tradičná jarmočná tombola, nad ktorej prie-

Oznam
Výhercovia jarmočnej tomboly
si môžu svoje výhry vyzdvihnúť
do 30. 9. 2013 na prízemí mestského úradu (oddelenie sociálne,
školstva a kultúry) denne počas
úradných hodín.

behom dohliadal zástupca primátorky Ivan
Ďurkovič. Tombola mnohých potešila, veď
vďaka sponzorom sa rozdalo 56 cien, a tých,
ktorých zarmútila, mohli dobrú náladu opäť
nájsť pri jarmočnom burčiaku, cigánskej, či
iných dobrotách.
Po prestávke pritiahla divákov na námestie
flamenco formácia Morenito de Triana a Los
Remedios so španielskou tanečnicou flamenca Virginiou Delgado. Predstavenie Ako išlo
vajce na vandrovku, alebo putujeme letom
svetom v podaní divadla ZkuFraVon bolo
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určené pre najmenších, ale zabavili sa na ňom
aj dospelí. Záver dvojdňového programu vyvrcholil jarmočnou ľudovou zábavou v podaní
Horňáckej cimbálovej muziky Libora Supu.
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Jarmočné dni dopĺňalo viacero sprievodných podujatí - Brezovské perko, ktorého
tradíciu oživila Vierka Mikulčíková.
Návštevníkov upútali svojou činnosťou aj

Valihoru. Kultúrnym programom nás sprevádzali Juda ze Ščevánom.
Primátorka mesta počas celého dňa prijímala v obradnej miestnosti mestského

úradu poslancov mestského zastupiteľstva,
podnikateľov a ďalších hostí.
Veríme, že obdivovatelia ľudových remesiel, folklóru i moderných žánrov, milovníci
jarmočných špecialít a tradičnej brezovskej
kuchyne si opäť prišli na svoje a ako na
záver jarmoku povedal Ščeván: „Tešíme sa
o rok“.
Gabriela Plačková

MESTSKÝ ÚRAD

Nová posila pre Technické služby
Mesto Brezová pod Bradlom sa zapojilo do
projektu s názvom Zvýšenie kvality ovzdušia
na území mesta Brezová pod Bradlom,

členky Klubu pletenej cipky (Marie Michalicová, Anna Potúčková st., Hedviga Kátlovská,
Viera Jursová a Ivana Marková) so svojím
paličkovaným umením i prácou s paličkami
na „babe“. Veľa záujemcov sa pristavilo aj pri
Štefanovi Oslejovi, aby si pozreli názornú
ukážku pletenia košov a iných výrobkov
z prútia, pri Monike Mockovčiakovej, ktorá
predvádzala servítkovú metódu trochu
netradične, i pri Jojke Lukáčkovej, ktorá zasvätila záujemcov do... Nechýbali ani drôtené
výrobky a šperky, ktoré boli zhotovené rukami Jaroslava Švárneho. Pod šiatrom Kraj
slivkových samôt rozvoniavali i lekvárové
perky (pre niekoho cestenice), ktoré pripravovali Anna Potúčková, Janka Peričková,
Zuzka Jakešová a Vlado Barcaj. A mali sa čo
obracať - ani po niekoľkých hodinách neutíchol o ne záujem.
Počas sobotňajšieho dňa sa mohli
návštevníci opäť kochať pohľadom z veže
evanjelického kostola, čo im bolo sprístupnené vďaka aktivite Jána Ragana a Matúša

ktorý je podporovaný z Environmentálneho fondu. Predmetom projektu je nákup
zametacieho vozidla Multicar M30,2.0. Ide
o vozidlo s výkonnou hydraulikou prispôsobenou na komunálne účely, t.j. na zametanie miestnych komunikácií. Nečistoty
budú zametané dvoma zadnými diskovými
kefami. Nadstavba je vybavená kropiacim
systémom.
Celkové náklady projektu sú vo výške
150 660 €, z toho dotácia z Environmentálneho fondu je vo výške 143 127 €. Spoluúčasť
mesta je 5%, čo predstavuje sumu 7 533 €.
Sme radi, že mesto bolo v uvedenom projekte úspešné a vozový park sa na technických službách postupne obnovuje a dopĺňa
novými vozidlami.
Denisa Zuščíková
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Neľahká finančná situácia
v miestnej samospráve
Všade v médiách počúvame o konsolidácii verejných financií. Na jeseň 2012
podpísalo Združenie miest a obcí Slovenska s vládou SR Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky
orientovanej na zabezpečenie finančnej
stability verejného sektora na rok 2013.
Toto memorandum zaväzuje mestá šetriť.
Mesto Brezová pod Bradlom pristúpilo už
v roku 2011 k úsporným opatreniam najmä
v rozpočtových oblastiach mestský úrad,
stavebný úrad, mestská polícia a mestský
hasičský zbor, ktoré sa v plnej miere prejavili až v roku 2012. Aj vďaka prijatým
úsporným opatreniam sa nám podarilo
sprevádzkovať Národný dom Štefánikov,
centrum voľného času či kúpalisko, ktoré rozširujú ponuku služieb občanom a
návštevníkom nášho mesta, ktoré sú tiež
financované z rozpočtu mesta. Mesto sa
usiluje i z menších finančných zdrojov,
ktoré dostáva od štátu formou tzv. podielových daní (v tomto čase máme podielové
dane nižšie o 19 tis. EUR), zabezpečiť zvyšovanie kvality života našich občanov.
Napriek tejto zložitej ekonomickej situácii, v ktorej sa nachádza celá miestna samospráva, sme zrealizovali v mesiacoch júl
a august tohto roku rekonštrukciu miestnych komunikácií na Ulici J. M. Hurbana,
Budovateľskej ulici vrátane parkovacích
miest a Ulici odbojárov v celkovej hodnote viac ako 65 tisíc EUR. Uvedená investičná akcia bola financovaná z vlastných
zdrojov mesta.
V tomto roku mesto pristúpilo k obnove
komunálnej techniky príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová
nákupom vozidla na zber komunálneho
odpadu (realizované formou leasingu)
a zametacieho vozidla (95 % financované
z externých zdrojov – Environmentálneho
fondu).
V najbližšom období mesto plánuje začať realizáciu výstavby tretieho pavilónu
Základnej školy na Dolných lúkach, ktorý
by prepojil existujúce pavilóny, čím by sa
odstránil dlhoročný problém nevykurovaného koridoru a súčasne by v ňom bola
umiestnená školská jedáleň a kuchyňa,
ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave.
Túto investíciu plánuje mesto čiastočne
financovať zo zdrojov získaných v roku
2012 predajom objektu Ragan.
Eva Ušiaková
Alena Jančia

XXI. Stretnutie miest a obcí s názvom

Březová
- Brezová
Dňa 27. júla 2013 sa uskutočnilo tradičné stretnutie miest a obcí so spoločným
názvom Brezová - Březová, a to v Březové
u Svitav. Už v skorých ranných hodinách
sa v sobotu vydal obsadený autobus so zástupcami, reprezentantmi našej Brezovej.
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Výpravy sa zúčastnili zástupcovia dobrovoľného hasičského zboru, a to družstvo
mužov a žien, ďalej Brezová vyslala zá-

Po kultúrnom programe, ktorý skončil v neskorých nočných hodinách, sa
účastníci rozišli s prianím skorého stretnutia.
Chceli by sme poďakovať všetkým reprezentantom, účastníkom,
vedúcemu zájazdu Dušanovi Michaličkovi a v
neposlednom rade vedeniu mesta a zamestnancom MsÚ, ktoré túto
spoločenskú akciu opäť
podporilo a pomohlo
zorganizovať.
Gabriela Plačková

stupcov nášho futbalu a zástupcov volejbalu. Výpravu tiež doplnila primátorka
mesta. Na otvárací ceremoniál, ktorý sa
uskutočnil v miestnom športovom areáli,
nastúpili všetci zástupcovia Brezovej pod
Bradlom a všetkých Březových. Celkom sa
zúčastnilo deväť miest a obcí. Zmenou a
veľkým prekvapením bolo tiež netradičné
poňatie českej a slovenskej hymny, ktoré
zaspieval miestny spevácky talent. Minutou ticha sa zaspomínalo na zakladateľa a
nestora stretnutia pána Jana Přibyse. Krátkymi príhovormi všetkých zúčastnených
na úvod pozdravili primátori a starostovia
a už od deviatej hodiny boli otvorené jednotlivé turnaje. Pre športovcov boli podmienky veľmi náročné, vzhľadom k tomu,
že panovali veľké horúčavy. Napriek tomu
všetci športovci bojovali o čo najlepšie
umiestnenia. Svedčia o tom aj výsledky
našich reprezentantov:
Futbalové družstvo
2. miesto
Družstvo volejbalistov 3. miesto
Dobrovoľný hasičský zbor – družstvo
žien
5. miesto
Dobrovoľný hasičský zbor – družstvo
mužov
5. miesto
Celé stretnutie sa nieslo v tradične priateľskej atmosfére. Pri stretnutí zástupcov
miest a obcí na miestnej radnici všetci
primátori a starostovia potvrdili, že ide o
stretnutie zmysluplné. Pri tomto stretnutí tiež mali možnosť v krátkom rozhovore prítomných informovať o tom, čo sa za
rok v ich meste, príp. obci, udialo ako na
úrovni kultúry, športu, tak i v rozvoji a pohovoriť o svojich problémoch, ktoré život
na úradoch a radniciach prináša. Zúčastnení sa tiež dohodli na konaní ďalšieho
stretnutia Březových, ktoré sa uskutoční v
posledný augustový víkend 2014 v Březové u Zlína.
Tohtoročný ročník možno zhodnotiť
veľmi kladne, už len preto, že sa akcie zúčastňuje stále vo väčšej miere i mladšia
generácia. Veľkým prísľubom je tiež to, že
zástupcovia miest a obcí naďalej do budúcna potvrdzujú veľkú chuť a záujem tieto stretnutia organizovať.

Po domácky vyrobené vozidlá
od septembra na cesty
Majitelia po domácky vyrobených vozidiel si vydýchnu. Od 1. septembra 2013
môžu oficiálne jazdiť po cestách III. triedy,
miestnych a účelových komunikáciách a
na výnimku aj po cestných komunikáciách
I. a II. triedy, dokonca aj za zníženej viditeľnosti. Stačí im na to zvláštne evidenčné
číslo obsahujúce písmeno C.
Podľa spolupredkladateľa novely Jaroslava Bašku sa tak výrazne uvoľnia ruky
a uľahčí práca stovkám malých hospodárov,
farmárov, majiteľov traktorov, vlečiek, včelárskych vozov a iných po domácky vyro-

bených vozidiel. Tí dosiaľ riskovali výjazd
na cesty za cenu pokuty do výšky 500 eur a
dokonca odobratie vodičského oprávnenia
až na dobu jedného roka.
„Táto legislatívna zmena je reakciou na
množstvo podnetov od majiteľov po domácky vyrobených vozidiel, ktoré z rôznych
príčin nemali a ani nemohli dostať emisnú,
technickú kontrolu a evidenčné číslo. Neboli teda oficiálne schválené na prevádzku v cestnej premávke,“ pripomína Baška.
Zároveň dopĺňa, že počet takýchto vozidiel
sa v celoslovenskom meradle nedá exaktne
špecifikovať, ale napríklad v Trenčianskom
kraji je ich v každej väčšej obci priemerne
pätnásť až dvadsať.
Od septembra majitelia vozidiel môžu
požiadať na príslušnom dopravnom inšpektoráte po vyplnení jednoduchej žiadosti a dodaní fotodokumentácie vozidla
o vydanie zvláštneho evidenčného čísla
obsahujúceho písmeno C na obdobie troch
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rokov. To ich oprávňuje vyraziť na cesty III.
triedy, miestne a účelové komunikácie za
nezníženej viditeľnosti. Na cestách I. a II.
triedy, alebo za zníženej viditeľnosti budú
môcť prevádzkovať vozidlá na základe výnimky, ktorá sa udelí na vymedzený čas a
trasy vozidla.
„Za vydanie zvláštneho evidenčného čísla bol pôvodne navrhnutý poplatok 33 eur
ročne, napokon sme presadili predĺženie
jeho platnosti na tri roky. Za udelenie výnimky sa platiť nebude,“ upresňuje Jaroslav
Baška.
tlačová správa

Zo života Denného centra seniorov
Vo štvrtok 22. augusta 2013 sa uskutočnilo v Dennom centre priateľské posedenie
troch seniorských klubov. Stretli sa seniori
z Hodonína so svojím vedúcim Ladislavom
Poláškom, seniori zo Sudoměříc s vedúcou
Libuškou Podrazilovou a domáci seniori z
Brezovej s vedúcou Oľgou Allinovou. Stretnutia spriatelených klubov sa zúčastnila aj
primátorka mesta pani Eva Ušiaková. Pani
Allinová privítala prítomných slovami:
„Ani neviem, ako by som začala, až som
dostala strach, keď som videla, koľko nás je,
či sa sem vôbec všetci vojdeme, ale dobrých
ľudí sa veľa zmestí. Tak teda, všetci vitajte.“ Potom sa ujala slova pani primátorka
a za hostí pán Polášek a pani Podrazilová.
Je to neuveriteľné, ale v centre sa zišlo 90
ľudí a bolo pripravené miesto aj pre tých
piatich, čo sa nedostavili. Po príhovoroch
nasledoval prípitok a kapustnica, na ktorej
si všetci pochutnali. Bola výborná, bolo jej
dosť, veď jej členky výboru navarili veľký
kotol. O tom, že všetkým chutilo, svedčili
rýchlo sa vyprázdňujúce misy. Obsluha sa
veru poriadne obracala, aby čo najrýchlejšie všetkých obslúžila. Po jedle sa debatovalo a veselo spievalo pri dobrom vínku,
zákuskoch a kávičke. Repertoár piesní bol
nevyčerpateľný, prispel tomu aj harmonikár hostí. Nálada bola vynikajúca, a tak sa
niet čomu čudovať, že sa hosťom nechcelo
veľmi ísť, keď ich vedúci vyzvali k rozlúčke
a k odchodu k autobusu. Pri rozlúčke pán
Polášek aj pani Podrazilová poďakovali vedúcej DC pani Allinovej a členkám výboru
za milé prijatie, bohaté pohostenie a vytvorenie príjemnej, priateľskej atmosféry. Pani
Podrazilová zároveň pozvala čledov DC do
Sudoměříc na posedenie pri burčiaku, ktoré sa uskutoční v jeseni.
Anna Kubicová.

ŠKOLSTVO

Ako ten čas letí ...

Veď len nedávno sa zatvorili brány škôl
a už sú opäť po dvojmesačnej prestávke
otvorené.
Centrum voľného času počas letných
prázdnin malo svoje dvere otvorené pre
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všetky deti, ktoré chceli niečo pekné zažiť
a nie sa doma nudiť. V šiestich turnusoch
letných denných táborov sa postupne vystriedalo 103 detí. V každom turnuse boli
pre nich pripravené nové hry, súťaže, tvorivé dielne, výlety, na ktorých spoznávali
nové kúty Slovenska, chutné obedy, olovranty, pitný režim ...
Na konci každého týždňa si deti okrem
pamätných listov, sladkostí a malých odmien odniesli domov i množstvo zážitkov,
na ktoré budú určite dlho spomínať, a ktoré im budú pripomínať už len fotky.
Veríme, že i v budúcnosti bude o nami
pripravené tábory ešte väčší záujem.
Zuzana Hrajnohová

Milé deti, vážení rodičia a priatelia,
predkladáme Vám ponuku krúžkov,
klubov a kurzov, ktoré sme pripravili pre
školský rok 2013/2014. Pri výbere záujmových aktivít Vám ochotne poradíme.
Tešíme sa na Vás!

Dôležité upozornenia
Zápis do krúžkov a klubov DOMČEKA
Bude prebiehať od 2.9.2013 do 13.9.2013,
denne od 9:00 hod. do 17:00 hod. v CVČ.
Každý člen musí mať vyplnenú a rodičmi podpísanú prihlášku, ktorú dostanete
v CVČ. Rodičia sa svojím podpisom na
prihláške zaväzujú zaplatiť zápisné (1.66
€/mesiac).
CVČ je prijímateľom Vzdelávacích poukazov), ktoré žiaci ZŠ a SŠ dostávajú
v škole.
Odovzdaj vzdelávací poukaz do CVČ
a krúžok, ktorý si vyberieš, budeš mať zadarmo. Taktiež odovzdaním VP do CVČ
získaš voľný vstup do posilňovne, možnosť
hrať stolný tenis, stolný futbal, príležitostné pozeranie DVD ...
Krúžok či klub začína svoju činnosť,
ak sa prihlási minimálne 10 záujemcov.
V ojedinelých prípadoch môže byť povolená výnimka. Vekové kategórie v krúžkoch
sú len orientačné.
Ďalšie informácie :

DOMČEK, Centrum voľného času
Nám. 7. apríla 409/20
906 13 Brezová pod Bradlom
• Telefón : 0948 654 111
• e-mail : cvc@brezova.sk
Navštívte našu webovú stránku http://
www.cvcbrezova.edupage.org
Krúžky CVČ DOMČEK
2013/2014
Pre materské školy:

• Hello – hravá angličtina (5 – 6) –
v CVČ – hravou formou podané základy AJ
Vedúci:
• Futbalová školička (4 – 6) – základy
práce s loptou, tímová hra
Vedúci: Ľubomír Jankových
• Mažoretky a roztliezkavačky (4 - 6 r.)
– v CVČ –
Vedúci: Marta Šindelárová

• Joga – v CVČ – zoznámenie s jogou, regeneračné cvičenia
Vedúca: Monika Kubíčková
Pre základnú školu:

• Mažoretky a roztliezkavačky (6 – 10)

–
Vedúca : Marta Šindelárová
• Kreatívny svet (6 – 15) – dúhový svet
malých majstrov
Vedúca: Zuzana Jakešová
• Trma – vrma (6 – 15) – divadelný súbor
pre deti, v ktorom hrajú dramatické a pohybové hry, učia sa hovoriť na javisku, vystupujú v programoch
Vedúca : Anna Figurová
• „Čáry máry fuk“ (6 - 10) – kúzelnícky
krúžok, kde sa deti učia rôzne triky kúzlenia
Vedúci: Pavol Perička
• Maškrtníček (6 – 15) – varenie, pečenie, studená kuchyňa, múčniky ...
Vedúca : Zuzana Hrajnohová
• Futbal (6 - 9) – nadviazanie práce na
futbalovú školičku, rôzne techniky práce
s loptou
Vedúci: Ľubomír Ulrich
• Florbal, volejbal a baseball (6 – 15) pre všetkých záujemcov o florbal, volejbal,
baseball, chlapcov i dievčatá. Základy hry,
pohybová príprava.
Vedúci: Maroš Sadák
• Turistika+cykloturistika
(6 - 15) – spoznávanie krás okolia Brezovej nielen pešo, ale aj zo sedla bicykla
Vedúci: Maroš Sadák
• Malá škola šachu (6 – 15) – pre milovníkov šachu a pre všetkých, ktorí sa neboja
logicky myslieť
Vedúci: Tomáš Perička
• Frisbee, Petang (10 – 15) – základy
hier, pohybová príprava
Vedúci: Maroš Sadák
• Modelársky - príprava a zhotovenie
modelov
Vedúci:
• Mladý chovateľ (6 - 15) – starostlivosť
o zvieratká, kvízy, súťaže, návšteva burzy
Vedúci: Maroš Sadák

... a máš kam ísť !

Kluby

• Ping-pong klub pre deti aj dospelých,
ktorí si chcú zahrať stolný tenis
Vedúci: Zuzana Hrajnohová, Maroš Sadák
• Klub spoločenských hier – u nás si zahráš rôzne hry (Poker, Aktivity, Cing, Slovensko, Svet...)
Vedúci: Zuzana Hrajnohová, Maroš Sadák

Pre stredoškolákov

• Klub mladých
Štúdio fitness – posilňovňa, stolný tenis,
stolný futbal, šachy, spoločenské hry
Vedúci: Zuzana Hrajnohová, Maroš Sadák
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Pre rodičov a deti

• Drobček klub (0-3) + rodičia – stretávanie sa rodičov s deťmi v Materskom centre CVČ, hry, zábava, noví kamaráti
Vedúci: Zuzana Hrajnohová, Maroš Sadák
• Rytmus baby - cvičenie pre deti a rodičov v sprievode hudby, rytmu a tanca formou zábavy
Vedúca: Edita Klandúchová

PRECHÁDZKA STAROU BREZOVOU

Pre dospelých a seniorov

• Výpočtová technika – word, excel,
power point, web, e-mail ...
• Stolný tenis – zdokonaľovanie športovej hry
• Cvičme v rytme – udržiavanie si kondície v duchu hesla: „v zdravom tele zdravý
duch“

MESTSKÁ KNIŽNICA

Leto v knižnici
Počas letných prázdnin Mestská knižnica
Brezová pod Bradlom pripravila niekoľko
zaujímavých podujatí na vyplnenie voľného
času prázdninujúcich detí, či už to bola „rozprávková knižnica“ pri rozprávkach od Pavla
Dobšinského alebo sme vyrábali záložky do
kníh, prípadne sme riešili hádanky, zoznámili
sme deti formou kreatívnych hier s gréckymi
bájami a povesťami. (Všetky hry, hlavolamy,
spoločenské hry pripravil Tomáš Perička).
Najradšej však deti hrali rôzne spoločenské
hry, kde sme sa snažili priblížiť zábavnou

6) Hore Fortnu
V rokoch 1783 až 1784
bol v Brezovej postavený
tolerančný evanjelický
kostol. V rokoch 1794 až
1795 bola k nemu pristavaná veža vysoká na 13
siah. V roku 1868 bol tolerančný kostol rozobraný a na jeho mieste bol v
rokoch 1868 až 1873 postavený nový dodnes stojaci kostol. Vežu z roku
1795 však nerozobrali
a keďže nový kostol bol
podstatne väčší ako ten
starý, veža z neho sotva
vyčnievala ako to názorne dokladá fotografia a).
V roku 1898 bol preto
na veži postavený nový
úsek, ktorý ju zvýšil do
podoby, akú má dodnes.
Dostavbu veže zachytáva fotografia b). Na
oboch fotografiách vidno v pravom rohu časť
starej fary z roku 1798.
Súčasná fara bola postavená v roku 1911.
Matúš Valihora

formou knihy rôznych žánrov. Aj keď sme
nemali veľkú účasť pre veľké horúčavy (deti
radšej trávili čas pri vode), aj tak sme radi,
že sme mohli niektorým zmysluplne vyplniť
voľný čas.
Alžbeta Fedorová

Nové knihy
Benková, Jana: Čistá láska. 1. vyd. Bratislava, Motýľ 2013. 214 s.
Nový, dynamický román pre ženy od
slovenskej autorky.
Christie, Agatha: Vraždy podľa abecedy. Z angl. orig.prel. K. Jusková. Bratislava, Slovenský spisovateľ 2013. 182 s.

Vynikajúca detektívka patrí k najslávnejším dielam autorky a aj po rokoch
zaujme originálnou zápletkou a jej
prekvapujúcim rozuzlením.
Urban, Karol: Sledoval som Dubčeka.
Spomienky eštebáka. 1. vyd. Bratislava,
Trio Publishing 2012. 240 s.
Tento príbeh nie je pekný, iba pravdivý.

Žiadne osoby v ňom ani ich konanie, postoje, názory nie sú vymyslené.
Zákopčan, Marek: Plamene hriechu.
1. vyd. Bratislava, Ikar 2013. 317 s.
Dobrodružno-romantický príbeh sleduje osudy troch žien, ktoré sa nečakane
prelínajú.
Alžbeta Fedorová
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MESTSKÁ POLÍCIA

Mestská polícia riešila
Mestská polícia v Brezovej pod Bradlom
počas školských prázdnin riešila 174 udalostí/skutočností. V oblasti bezpečnosti a
plynulosti v cestnej premávke bolo zistených 22 priestupkov, z toho 1 vodič parkoval motorové vozidlo na vyhradenom mieste pre zdravotne postihnutých občanov a 2
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bez domova, osoby obťažovali nájomníkov
činžovných domov svojím správaním. Zistili 2 páchateľov, ktorí poškodzovali majetok mesta. Začiatkom augusta upozornili
správcu cintorína na poškodené hroby,
ktoré poškodil vo večerných hodinách silný vietor.
Ďalej hliadky mestskej polície v tomto
prázdninovom období venovali zvýšenú
pozornosť obytným zónam, kde kontrolovali zabezpečenie domov a vozidiel proti
krádežiam. Počas dňa vykonávali kontroly
okolia predajní, kde venovali zvýšenú pozornosť vreckovým zlodejom.
mestská polícia

UPOZORNENIE

vodiči si zvolili za miesto parkovania svojich vozidiel trávnaté plochy. Za nerešpektovanie všeobecne záväzných nariadení
mesta bolo riešených 21 priestupkov, z toho
boli riešení 9 nezodpovední držitelia psov a
4 fajčiari, ktorí aj napriek zákazu fajčili na
vybraných verejne prístupných miestach v
meste. Ďalej boli zistené 3 priestupky proti verejnému poriadku; 4 priestupky proti
majetku a 1 trestný čin, ktorý bol postúpený na riešenie Policajnému zboru.
Mestskí policajti v uvedenom období vykonali 6 odchytov túlavých psov; zistili 2
dlhodobo nepojazdné vozidlá, ktoré stáli a
zaberali miesta na verejných parkoviskách;
zistili 5 nepovolených skládok odpadu. Ďalej preverovali 18 oznámení o pohybe osôb
INZERCIA

•
Predám na Baraneckej ulici dvor (164 m2
- s menším stavebným pozemkom, s kamennou pivnicou a šopou) so záhradou
(624 m2 - s ovocnými stromami a chatkou). Cena dohodou. Bližšie informácie na
prízemí MsÚ, prípadne t.č. 034/6983692.
•

Profesionálny čistiaci servis KOSTKA
ponúka hĺbkové tepovanie:
- koberce
- sedačky
- interiéry áut.

U VÁS DOMA I CEZ VÍKEND

Mestská polícia upozorňuje občanov a návštevníkov mesta, že v poslednom období zaznamenala pohyb líšok v obývaných častiach
mesta. Ak sa občania chcú vyhnúť stretu s
líškou, je treba
riadne vyhadzovať odpadky do určených smetných
nádob a tie
riadne uzatvárať, nekŕmiť
žiadne voľne žijúce zvieratá v meste (mačky,
kačice, holuby a pod.).
V prípade stretu so zvieratami je potrebné zachovať maximálnu opatrnosť a nepribližovať sa k nim, zvieratá nekŕmiť, nechytať a pod.
Vec bola odovzdaná príslušným úradom
na riešenie (Regionálna veterinárna a potravinová správu, Obvodný lesný úrad v NMnV,
Mestský úrad Brezová pod Bradlom).

ŠPORT
BEŽCI Z BREZOVEJ

• 22. 6. 2013 – HREBEŇOM NÍZKYCH
TATIER – 49 km
Martin Plačko (muži A) – 12. miesto,
dĺžka 49 km
Gabriela Plačková (ženy) – 6. miesto, dĺžka
21 km
• 29. 6. 2013 – BEH CEZ HORNOOREŠANSKÉ VŔŠKY – 10,6 km
Martin Plačko (muži A) – 3. miesto
Miroslav Libiak (muži A) – 27. miesto
Gabriela Plačková (ženy) – 7. miesto
Lukáš Plačko (ml. chlapci, 400 m) –
7. miesto
Linda Plačková (ml. dievčatá, 400 m) –
5. miesto
• 13. 7. 2013 – NOVÁ LHOHA – 5 km
Ján Varmuža (muži D) – 8. miesto
• 13. 7. 2013 – MALŽENICKÁ 13-ka – 13
km
Martin Plačko (muži A) – 3. miesto
Gabriela Plačková (ženy) – 2. miesto
Linda Plačková (ml. dievčatá 200 m) –
1. miesto

• 20. 7. 2013 – BEH JURSKÝM PARKOM
– 10 km
Ján Varmuža (muži D) – 7. miesto
Andrea Borovská (ženy) – 5. miesto
Daniel Borovský (ml. žiaci) – 3. miesto
• 20. 7. 2013 – VRBOVSKÁ 15-ka –
15 km
Martin Plačko (muži A) – 3. miesto
Gabriela Plačková (ženy) – 2. miesto
• 28. 7. 2013 – Trebatická 10-ka -10 km
Miroslav Libiak (muži) – 9. miesto
• 3. 8. 2013 – Veľká nad Veličkou CZ –
7,5 km
Ján Varmuža (muži D) – 4. miesto
• 17. 8. 2013 – „VNOROVY“ CZ – 10 km
Ján Varmuža (muži D) – 11. miesto
Andrea Borovská (ženy, 5 km) – 9. miesto
Daniel Borovský (žiaci do 17 r., 2,5 km) –
8. miesto
• 18. 8. 2013 – BEH OKOLO MARHÁTU
– 11,5 km
Martin Plačko (muži A) – 1. miesto
Ján Varmuža (muži D) – 1. miesto
Gabriela Plačková (ženy) – 2. miesto
Daniel Borovský (žiaci do 15 r., 2 km)
–6. miesto
Megan Čuvalová (dievčatá do 10 r., 800 m)
– 1. miesto
Linda Plačková (dievčatá do 10 r., 800 m)
– 5. miesto
Lukáš Plačko (chlapci do 10 r., 800 m) –
7. miesto
Terezka Kubíčková (predškoláčky, 150 m)
– 1. miesto
Tobias Čuvala (predškoláci, 150 m) –
4. miesto
Filip Kubíček (predškoláci, 150 m) –
10. miesto
• 24. 8. 2013 – ČACHTICKÝ POLMARATÓN – 21,1 km
Martin Plačko (muži A) – 1. miesto
Ján Gološinec (muži B) – 10. miesto
• 24. 8. 2013 – RADOŠOVCE – 10 km
Ján Varmuža (muži D) – 7. miesto
Andrea Borovská (ženy, 5 km) – 7. miesto
Daniel Borovský (žiaci) – 2. miesto
Tobias Čuvala (predškoláci) – 2. miesto
Megan Čuvalová (prípravka) – 5. miesto
Ján Varmuža

2. KOLO PIEŠŤANSKÉHO POHÁRA
V LESNOM BEHU PATRILO

BREZOVANOM

Dňa 18. augusta 2013 sa uskutočnilo na
Výtokoch pri Piešťanoch 2. kolo Piešťanského pohára 2013 pod názvom Beh okolo
Marhátu. Na 5. ročníku tohto lesného behu
sa zúčastnilo 123 pretekárov zo športových
klubov z celého Slovenska. Tohtoročný Beh
okolo Marhátu je zaradený aj do Malokarpatského pohára v lesnom behu, ktorého
organizátorom je Trnavská župná bežecká
liga.
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Ako každý rok aj tentokrát boli pripravené trate pre všetky vekové kategórie od detí
predškolákov (beh na 150 m), cez žiacke
kategórie na 800 m a 2000 m, juniorskú a
veteránsku trať v dĺžke 5 km, až po hlavnú
trať s parametrami 11,5 km s prevýšením
420 m popod vrchol kopca Marhátu.
Na juniorských a detských pretekoch reprezentovali Brezovú Daniel Borovský, Megan Čuvalová, Linda Plačková, Lukáš Plačko, Terezka Kubíčková, Filipko Kubíček
a Tobias Čuvala. Brezovej patrili v týchto
kategóriách dve 1. miesta, ktoré získala Megan Čuvalová v kategórii ml. dievčat v behu
na 800 m a Terezka Kubíčková v kategórii
predškoláčok v behu na 150 m.
Po junioroch a deťoch, výstrelom o jedenástej, odštartovalo hlavné bežecké pole,
kde nás reprezentovali Ján Varmuža, Martin Plačko a Gabriela Plačková.
V kategórii nad 60 rokov vyhral spomedzi mužov Ján Varmuža, ktorému sa
po zdravotných problémoch opäť vracia
bežecká forma. V kategórii žien patrilo 2.
miesto Gabriele Plačkovej a v hlavnej kategórii „muži A“ a zároveň celkovým víťazom
pretekov sa stal Martin Plačko, ktorému
chýbala na zdolanie rekordu trate jedna
minúta.
Všetkým – malým i dospelým bežcom
blahoželáme.
GP

Brezofská špacírka
1.Pešiaročník
turistika sa
v posledných rokoch
stáva
obľúbeným
a ľahko dostupným
športom pre všetky
vekové kategórie. Je to
vytrvalostná aktivita
na prekonanie určitej
vzdialenosti. Pozitívne vplýva na telesné
i duševné zdravie človeka, napr. posilňuje svaly i kĺby, srdce,
imunitný systém, odbúrava stres a pozitívne vplýva na psychiku
človeka.
Možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa turisti z Brezovej a širokého okolia
zúčastnili v sobotu 3. augusta 2013 prvého ročníka Brezofskej špacírky. „Otcom“ Špacírky – teda inicializátorom
a hlavným organizátorom je Ján Sládek
z Brezovej pod Bradlom, ktorý už vlani zorganizoval nultý ročník. Minulý
rok sa špacírky zúčastnilo 126 turistov
a tento rok organizátori, vzhľadom na
pretrvávajúce extrémne horúčavy, predpokladali malú účasť. No ich obavy boli
zbytočné. Na 2 vytýčené trasy – 15 km
s prevýšením 539 m a 42 km s prevýšením 1145 m sa vydalo 110 účastníkov.
Najviac účastníkov bolo samozrejme
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z Brezovej pod Bradlom, ale prekvapila
aj účasť Modranského turistického spolku. Prišlo veľa priaznivcov z rôznych
miest aj obcí, dokonca i z Brna. Najmladším účastníkom bol 14-mesačný
Jakubko Milčík z Brezovej a najstarším
81-ročný Vladimír Svrček z Bratislavy,
ktorý prešiel 42 km trasu. Štart Špacírky bol pred Mestským úradom od šiestej
do desiatej hodiny ráno a cieľ v Kaviarni
vo Dvore. Prví v cieli o 10.10 hod. boli
turisti z Brezovej a to Ivan Fajnor a Miroslav Papánek, ktorí absolvovali 15 km
trasu. Ako prvý z dlhšej 42 km trasy prišiel Emil Páleník, ktorý pre veľké horúčavy prešiel na Brezovú z Výtoku, čím si
skrátil trasu na 33 km. Celú 42 km trasu
ako prví absolvovali pán Balász a Jánoš
z Hlbokého, ktorí dorazili o 14.50. Ich
výkon si zasluhuje obdiv najmä preto, že
sa museli popasovať s vrtochmi prírody,
tentokrát s veľkou páľavou. Celkovo dlhú
trasu, ktorá viedla z námestia v Brezovej
pod Bradlom cez Bradlo, Dlhý Vršek, cez
Šindelákov a Fajnorov na Prašník, Malú
Klenovú, Dobrú Vodu a Brezovú, prešlo
21 „špacírkárov“. Účastníci si v cieli na
terase vyzdvihli diplomy a panovala tam
veľmi dobrá, pohodová nálada.
Organizátor bol veľmi spokojný
s účasťou a priebehom Špacírky. V cieli
sa preberali aj návrhy na ďalšie ročníky,
na ktoré sa mnohí opäť tešia. Poďakovanie za pomoc pri organizácii podujatia,
za pomoc pri registrácii na štarte patrí
pani Sládkovej a pani Vierke Holičovej

aby futbal na Brezovej napredoval. Ďakujeme.

Prípravné zápasy:

• Brezová - Brestovec 3:1
Tento zápas bol ukážkou, ako prilákať na
náš štadión fanúšikov. Kvalitného súpera sa
naši chlapci nezľakli a už od úvodných minút naznačovali, že výsledok môže byť výborný. Aj sa tak napokon stalo a po krásnom
futbale sa zrodil výsledok 3:1 pre domácich.
• Brezová - Boleráz 1:3
Tento výsledok nie je hanbou, ale dobrým
výsledkom pre našich chlapcov, ktorí bojovali so silným súperom zo 6. ligy a vôbec to
hostia nemali ľahké. Až do 78. minúty bol
stav nerozhodný 1:1, až napokon v závere
zlomili víťazstvo na svoju stranu.

Futbalový turnaj
o pohár primátorky mesta
Zúčastnené mužstvá: Brezová pod
Bradlom, Hrachovište, Trstín, Smrdáky
• Prvý zápas: Brezová - Smrdáky 3:2 (po
penaltovom rozstrele; góly za Brezovú: Tománek, Danko)
• Druhý zápas: Hrachovište - Trstín 0:9
Zápas o 3. miesto: Smrdáky - Hrachovište 5:0
Zápas o 1. miesto: Brezová - Trstín 6:5
(góly za Brezovú: Tománek 3, Milčík 2,
Hrdlička)
Domáci si víťazstvo zaslúžili, podali
skvelé výkony a odmenou im bola víťazná
trofej.

SEZÓNA 2013/ 2014
aj jej celému tímu v Kaviarni vo Dvore.
Tak dovidenia o rok opäť na Špacírke.
Anna Figurová
Stanislav Milčík

FK BRADLAN

POĎAKOVANIE
Vedenie klubu FK BRADLAN touto
cestou ďakuje fanúšikom a širokej verejnosti za podporu v ukončenej sezóne
2012/2013. Zároveň dúfa, že v nasledujúcej sezóne posunieme výkony našich
tímov opäť o stupienok vyššie. Zároveň
ďakujeme sponzorom a všetkým ľuďom,
ktorí priložili pomocnú ruku k tomu,

Do súťaže sa prihlásilo družstvo žiakov,
dorastu a dospelých.
Žiaci nastúpia do „II. triedy C starší žiaci“.
Dorast nastúpi do „I. triedy juh“.
Dospelí nastúpia do „II. triedy juh“.
FK BRADLAN chce touto cestou osloviť všetkých rodičov detí, ktoré majú záujem o futbal na Brezovej, aby sa kontaktovali telefonicky na t. č. 0905 689 399,
0917 558 602, príp. e-mailom na adrese
pelencko@gmail.com. Bližšie informácie o FK BRADLAN nájdete na www.
fkbradlan.sk.
Branislav Kovačech,
predseda FK BRADLAN
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Vladimír. Tu bol zrenovovaný, nie na funkčnosť, ale na vonkajší vzhľad. Renováciu vykonávali žiaci v rámci odborného výcviku
v pracovnej dobe pod vedením majstra Zdena Jakeša. Renovácia sa tiež uskutočňovala
na náklady školy. Samozrejme, že túto činnosť nemohli vykonávať majstri so žiakmi
pri sústruhoch či frézach, ale žiaci, ktorí sa
učili tzv. „ručným profesiám“, teda v danom
prípade mechanici strojov a zariadení.
Dňa 2. augusta 2013 som sa dozvedel, že
tento historický exponát z areálu školy zmizol. Obrátili som sa v tento deň na pani E.
J. poverenú riadením SOŠ s otázkou, kde je
parný stroj. Odpovedala mi, že ju navštívil
bývalý majster OV Z. J., že si chce odviesť
tento stroj, pretože je jeho. Ona mu k tomu
dala súhlas a odôvodnila to tým, že stroj nebol zaevidovaný v majetku školy. Ja som jej
vysvetlil, že stroj nie je jeho, ale školy a žiadal som, aby zmenila rozhodnutie a overila
si moje tvrdenia. Že nie je v evidencii majetku školy, to ma prekvapilo, dozvedel som sa
to prvý raz. Preto som požiadal sekretárku,
aby zavolala políciu, ona jej to však zakázala.
Po mojom odchode iný občan Brezovej žiadal štátnu políciu z Brezovej o riešenie prípadu, ktorá sa tam aj dostavila. Nedokázala
však zabrániť odvozu tohto stroja údajne do
Znojma.
Už si nepamätám presne, za akých podmienok poskytol pán Juríček parný stroj
SOU. Skutočnosťou však zostáva, že to nie je
a ani nebol majetok pána Z. J., ale SOU, teda
súčasnej SOŠ. Situáciu poznám veľmi dobre,
pretože som i v tom čase pôsobil v SOU ako
majster OV. Že uvádzam pravdu, potvrdiť to
môžu majstri OV i ďalší zamestnanci SOU,
ktorí v tom čase tam pôsobili.

23. september 2013 o 19.00 hod.
v Národnom dome Štefánikovom v Brezovej pod Bradlom.
Vstupné je 10 €. Predaj lístkov bude od 2. septembra na sekretariáte MsÚ.

NÁZORY OBČANOV
Ohlas na článok KONIEC HORNÉHO
RADU A ZAČIATOK RÍNKU
V článku sa uvádza „Na fotografii a) vidíme budovu evanjelickej školy postavenú
v r. 1859. Budova stojí na rohu J. M. Hurbana a Piešťanskej ulici dodnes, i keď znehodnotená necitlivou prestavbou v rokoch
minulého režimu.“
Dňa 2. septembra som sa náhodne stretol s Vladimírom Petrovičom, učiteľom na
výsluhovom dôchodku, ktorý si spomína
takto: V polovici 60. rokov minulého storočia do tejto budovy zatekala voda. Navštívil som vtedajšieho predsedu MsNV
Pavla Blažeka so zámerom zachrániť túto
budovu pred chátraním. Preto mesto poverilo nebohého architekta Juraja Tvarožka vypracovaním projektu na opravu tejto
budovy. Na architekta nebol vyvíjaný ná-

tlak, ako by mal projekt vyzerať. Proste bol
slobodný v rozhodovaní. Vypracoval dva
druhy projektov, z ktorého sa jeden realizoval.
Jozef Ďuriš

Historický parný stroj už nezdobí
parčík v areáli SOŠ MRŠ v Brezovej
Okoloidúci či cestujúci po hlavnej ceste
od Hradišťa do Brezovej sa tešili z pohľadu
na historický parný stroj, ktorý sa nachádzal
v parčíku areálu SOŠ MRŠ v Brezovej medzi
brezami už tretie desaťročie.
Tento parný stroj poháňal gáter píly pri
železničnej stanici v Brezovej, dokedy nebola privedená elektrická energia k píle. V parnom stroji sa kúrilo drevom a odpadovými
pilinami z rezaného dreva.
Stroj poskytol bývalému SOU nebohý pán
Ján Juríček. Tento exponát bol na náklady
SOU prevezený do dielní učilišťa. V tom
čase riaditeľa SOU vykonával Ing. Mravec

O to viac je smutné, že stroj opustil
Brezovú. Veď v konečnom dôsledku to je
historický stroj Brezovej, ktorý patrí na
Brezovú. Ak by sa stroj vrátil na Brezovú,
svedčalo by k nemu priložiť tabuľku napr.
s takýmto textom: „Tento parný stroj poháňal gáter v 40. rokoch minulého storočia
na píle bratov Jána a Pavla Juríčka z Brezo-
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vej. O renováciu sa zaslúžilo SOU v Brezovej. Renováciu realizovali žiaci SOU pod
vedením majstra Zdena Jakeša.“
Podľa mňa v snahe vrátenia stroja na
Brezovú, by malo byť aktívne i vedenie
MÚ.
Aký osud stihne tento stroj, či sa vráti
na pôvodné miesto, neviem predpovedať.
Veľa bude záležať na tom, aký postoj zaujme VÚC a ďalšie orgány činné v podobných prípadoch. O morálnej stránke tohto
prípadu nech si urobí úsudok čitateľ.
Jozef Ďuriš

Ospravedlnenie
Redakcia Noviniek sa ospravedlňuje autorovi článku Vývoz komunálneho odpadu,
ktorý bol zverejnený v predchádzajúcom
čísle v rubrike Názory občanov, za nesprávne uvedenú výšku nákladov v textovej časti
príspevku (hodnoty v tabuľkovej časti boli
uvedené správne). Správne znenie textu:
„Z uvedeného vyplýva, že ak budeme komunálny odpad vyvážať našou technikou
na vlastnú skládku, zaplatíme za 1t komunálneho odpadu 25,44 € ročne. Ak budeme
vyvážať našou technikou na externú skládku, zaplatíme za 1t komunálneho odpadu
62,25 € ročne.“
Nesprávne uvedená hodnota vznikla pri
prepise podkladov.
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre
posielajte elektronickou poštou na
adresu: mesto@brezova.sk.
Upozorňujeme
prispievateľov
do tejto rubriky, že redakčná rada
sa rozhodla neuverejňovať články
neaktuálne a články, ktoré nesúvisia
priamo s dianím v našom meste.

KALENDÁRIUM
Blažek Pavol – komunálny pracovník
(nar. 15. 9. 1933 na Brezovej – 80. výr. nar.,
zomrel 18. 3. 1987 na Brezovej). V komunálnej sfére prešiel viacerými funkciami.
V septembri 1961 začal pôsobiť ako tajomník Miestneho národného výboru na
Brezovej, potom pracoval ako predseda.
Významne sa podieľal na rehabilitácii občanov Brezovej, ktorí boli neoprávnene
postihovaní v päťdesiatych rokoch. Počas
jeho komunálneho predsedovania sa stala Brezová mestom. Profesionálnu kariéru
komunálneho politika zastavil až príchod
vojsk armád Varšavskej zmluvy v auguste
1968. Vstup „spriatelených“ armád odsúdil, za čo bol v júli 1970 prinútený vzdať sa
funkcie predsedu mestského úradu. Roku
1989 bol rehabilitovaný. Okrem komunál-
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nej politiky sa aktívne zapájal do činnosti
spoločenských a športových organizácií.
Húska Samuel – evanjelický farár (nar.
23. 9. 1883 na Brezovej – 130. výr. nar.,
zomrel v marci 1946 na Brezovej). Jeho
prvým cirkevným pôsobiskom vo funkcii
kaplána sa stala Békešská Čaba roku 1910,
nasledujúce obdobie bol zvolený za farára
v Žaškove na Orave, kde pôsobil 23 rokov.
Patril medzi horlivých národných buditeľov, mal veľmi bohatú knižnicu, spisy
slovenských velikánov, literárne prispieval do tlače. Na dôchodku žil na Brezovej,
často vypomáhal farárovi Lichnerovi pri
cirkevných obradoch. Bol známy svojím
ekumenickým prístupom, keď sa pravidelne stretával s brezovským rím. katolíckym
dekanom Ernestom Pastírikom.
Osuský Štefan – medzinárodný právnik,
diplomat (nar. 31. 3. 1889 na Brezovej, zomrel 27. 9. 1973 v Herndon (USA) – 40.
výr. úmrtia). Vzdelanostný základ dostal
Š. Osuský na brezovskej evanjelickej škole, ktorý chcel rozvíjať na bratislavskom
lýceu, nebolo mu to umožnené, odchádza
do USA, kde študuje teológiu, sociálne
a prírodné vedy a právo, z ktorého r. 1916
získal doktorát. Pôsobí v Českom národnom združení i v Slovenskej lige, na pokyn jej vedenia cestuje do Európy, kde
spolupracuje po boku T. G. Masaryka, M.
R. Štefánika a E. Beneša s cieľom rozbiť
zastaranú monarchiu a na jej základoch
vytvoriť Československú republiku. Roku
1919 sa zúčastňuje mierovej konferencie
v Paríži ako generálny tajomník československej delegácie. Pre rodiace sa Československo je životne dôležité stabilizovať
a zakotviť štát v rámci rodiacej sa mapy
novej Európy, v súlade s postojom víťazných mocností 4. júna 1920 podpisuje
okrem Beneša zmluvu, ktorá znamenala
definitívne uznanie Československej republiky. Okrem tohto významného aktu
pracoval v novovzniknutej medzinárodnej
organizácii – Spoločnosti národov. Stal sa
predsedom Kontrolnej komisie, v ktorej
pracoval štrnásť rokov. V rokoch 1921 až
1932 zastupoval dr. Š. Osuský československý štát v Reparačnej komisii, pracoval
v Delimitačnej komisii, ktorá mala stanoviť nové európske hranice. Š. Osuský bol
rodený diplomat, patril k najskúsenejším
a najinformovanejším československým
diplomatom, udržiavajúcim blízke kontakty s domácimi a zahraničnými politickými špičkami. Mníchov na jeseň 1938,
bezprostredný vývoj na jar 1939 - rozpad
republiky – ako aj rastúca hrozba nacizmu
a fašizmu a vypuknutie vojnového konfliktu boli logickým dôsledkom versailleskej
politiky veľmocí. Š. Osuský sa v tom čase
v Paríži odmietol podrobiť nátlaku Berlína, nerezignoval na post vyslanca a udržal
úrad v činnosti. Po odchode a abdikácii
Beneša do zahraničia rozvinul úspešné
diplomatické úsilie. S premiérom E. Daladierom podpísal 2.10.1939 významný
dokument - Zmluvu o obnovení československej armády vo Francúzsku. Po

nezhodách s Benešom sa Osuský v roku
1943 stiahol do úzadia. Prednášal dejiny
diplomacie a medzinárodných vzťahov na
Oxforde. Do Ameriky sa vrátil až na jeseň 1945. Aj tu prednášal na univerzite
Colgate v Hamiltone. Po februári 1948 sa
aktívne zapojil do práce v exile. Š. Osuský
bol výnimočnou osobnosťou v európskej
i svetovej politike.
Alžbeta Fedorová

Pozdrav jubilantovi
Ing. Ján Strapec, emeritný odborník československej jadrovej techniky a roky pracovník Atómových elektrární Bohunice, dožil sa
v druhej polovici augusta osemdesiat rokov.
Od roku 1982 bol vo funkcii námestníka riaditeľa so zodpovednosťou za uvedenie jadrovej elektrárne do realizačne bezpečného stavu a bol aj pri jej vyradení z prevádzky.
Svoj produktívny vek prežil síce mimo Brezovej pod Bradlom, ale do pôvodného bydliska sa permanentne vracal. Predovšetkým
k rodičom, ktorých staršia generácia poznala ako svojich učiteľov, a potom aj k mame
svojej manželky Anny, rodenej Rakickej, tiež
dcéry učiteľky.
Narodil sa síce v Krajnom a do maturity žil
v Starej Myjave, no synovský vzťah cíti aj k
Brezovej. Penzijný čas preto trávi striedavo
v Trnave i v brezovskej chalupe so záhradou.
Rád sa na bicykli prevezie i po okolí, lebo
lásku k Štefánikovmu rodnému kraju má vo
svojej krvi.
Prajeme mu pevné zdravie a v aktivitách
ešte dlhú výdrž.
-pp-

Milí spoluobčania, priatelia, známi!
Chcem sa vám úprimne poďakovať za
dôveru, s ktorou sa obraciate na našu Pohrebnú službu Eckert, a zaväzujem sa, že vás vedome nikdy nesklamem.
V snahe skvalitňovať naše služby je v Dome
smútku, hneď pri dverách, umiestnená KNIHA PRIANÍ A SŤAŽNOSTÍ.
S dôverou do nej môžete – i bez podpisu,
anonymne – napísať svoje postrehy, otázky,
pripomienky, podnety na skvalitnenie našej
práce, kritiku, prípadne aj niečo milé, ak ste
spokojní... Na každý jeden príspevok osobne
písomne odpoviem. Verím, že to prispeje
k skvalitneniu našich služieb občanom.
Čo nevidieť leto pominie a opäť budeme
spomínať na našich zosnulých na Dušičky.
Týždeň pred i počas bude Dom smútku neustále denne otvorený. K dispozícii budú vedrá,
metly, hrabličky, motyčky, cirochové kefy,
vrecia na odpad, no i naši pracovníci, ktorí
vďačne poradia - pomôžu. Návštevníkom
cintorína bude k dispozícii Dom smútku
i toalety.
Na záver prajem všetkým obyvateľom Brezovej pod Bradlom, Priepasného, blízkym
i vzdialeným rodákom veľa zdravia, pokoja,
šťastia, Božieho požehnania a všetko dobré.
S úctou Veronika ECKERT
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POĎAKOVANIE

Rodina by chcela vyjadriť vďaku celému
Pohrebníctvu Eckert, pani Eckertovej a pani
Dobrovodskej s celým brezovským ženským
spevokolom za precítenú, dôstojnú rozlúčku
so zosnulým p. Samuelom Dugom, dlhoročným šoférom ČSAD, ktorého sme 24. júla
2013 vo veku 80 rokov odprevadili na miesto
posledného odpočinku v Myjave.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa
8. júla 2013 odprevadili na poslednej ceste
nášho syna a brata Štefana Šagáta, ktorý nás
navždy opustil dňa 4. júla 2013 vo veku 50
rokov. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi Jánovi Hrehovi, pohrebnej službe
Eckert, bývalému kolektívu z Galvaniky, susedom a všetkým známym.
mama a sestra s rodinou

Ďakujeme rodine, susedom, priateľom
a známym, ktorí sa v Plaveckom Podhradí
zúčastnili na poslednej rozlúčke s našou drahou Gitkou Ilenčíkovou a zdieľali s nami náš
hlboký žiaľ. Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu
s láskou spomínajú.
Dcéra Janka Bzdúchová s rodinou, sestry
Anička, Gabi, Meriška.


SPOMÍNAME

Dňa 25. júla 2013
uplynuli 3 roky, čo nás
navždy opustila Veronika Babiarová a zároveň
sme si dňa 30. augusta
2013 pripomenuli jej
nedožitých 60 rokov.
Spomína manžel, deti
s rodinami, švagriné,
švagrovia, krstné deti,
ostatná rodina a priatelia.

Dňa 1. augusta 2013
uplynulo 26 rokov od
smrti Štefana Toráča a
zároveň sme si 28. augusta 2013 pripomenuli
jeho nedožitých 77 rokov.
Spomína
manželka, syn Ivan s rodinou,
švagriné a švagrovia
v Čechách, švagriná a synovci v Podolí, švagriná s rodinou z Partizánskeho, švagriná s rodinou z Bánoviec nad Brebravou, synovci na
Myjave a neter Milka z Brezovej.



Dňa 28. augusta 2013
sme si pripomenuli štvrté výročie úmrtia syna
a manžela Pavla Boháča. S láskou spomínajú
manželka, rodičia, bratia, švagrovské rodiny,
krstné deti a svokra.

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme, pri plameni sviečok
na Teba myslíme. Osud
Ti nedoprial už dlhšie
s nami byť, ale v našich
srdciach budeš stále žiť.
Dňa 30. augusta 2013
uplynuli štyri roky, čo
nás navždy opustil náš
drahý otec a manžel Jozef Sochor.
S láskou spomínajú manželka, dcéry Lenka
a Radka.

Dňa 31. augusta 2013
uplynulo desať rokov, čo
nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec Ján
Jastráb. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn
a ostatná rodina.

Nebolo mi dopriate s
Vami ďalej byť, nebolo
lieku, abych mohol žiť.
Neplačte a nechajte ma
kľudne spať, i bez sĺz je
možno spomínať. Dňa
5. septembra 2013 sme
si pripomenuli 10 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a
starý otec Ján Sládek.
S láskou a úctou spomínajú manželka a
deti s rodinami.

Nebolo mi dopriate
s Vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohol
žiť. Neplačte a nechajte
ma kľudne spať, i bez
sĺz je možno spomínať.
Dňa 30. septembra 2013
uplynie 5 rokov od smrti
môjho manžela, starého
otca a prastarého otca
Pavla Bucalu.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.




Čas letí, deň s nocou sa míňa, Vaša prítomnosť a láska nám tu veľmi chýba.
Tento rok si pripomíname 17. výročie
úmrtia drahého otca a dedka Jána Mihočku
a 12. septembra 20. výročie úmrtia milovanej
mamy a babky Anny Mihočkovej, rod. Markovej. Kto ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
Dcéra Anna a syn Ján s rodinami.


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci september
Božena Kopasová, 92 rokov
Božena Valehrachová, 91 rokov
Alžbeta Rechtorisová, 89 rokov
Kristína Slezáková, 87 rokov
Emília Jančia, 86 rokov
Ľudovít Nikodém, 85 rokov
Ing. Miroslav Finda, 81 rokov
Anna Mikulková, 81 rokov
Anna Farkašová, 80 rokov
Albín Kohajda, 80 rokov
Anna Kováčová, 80 rokov
Emília Šepláková, 80 rokov
Oľga Batková, 70 rokov
Vlasta Michálková, 70 rokov
Oľga Nikodémová, 70 rokov
Alžbeta Petkovská, 70 rokov
Mária Vičíková, 70 rokov

Narodili sa
Ema Potúčková
Liana Tuláková
Niko Matúš Sedlačík
Sofia Vivien Ušiaková
Dominika Allinová
Laura Gajdošíková

Manželstvo uzavreli
Libor Holič, Zuzana Škrinárová
Luboš Maniaček, Nadežda Holdošová
Karel Kincl, Barbora Strapatá
Marián Krištof, Simona Margalová

Zomreli
Viktória Ferenčíková, r. Heráková, 35 r.
Pavol Ondrejkov, 58 rokov
Ján Božik, nedožitých 90 rokov
Alena Slobodová
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