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XXI. Brezovský jarmek
17. - 18. august 2012
Slávnosti Sváka Ragana
750. výročie prvej písomnej zmienky o Brezovej
PROGRAM:
Piatok 17. 8. 2012
18.00
18.45
19.15
20.30
21.30

Flying Fish- hudobná skupina Brezová pod Bradlom
Hydrorock - akrobatický rock n´roll Bratislava
Aya – hudobná skupina Žilina
Queenmania – revival Queen, Peter Paul Pačut
Záver

22.00 Záver
22.00 Kaviareň Olympia – video dance party Dvj Marosh

Nedeľa 19. 8. 2012
10.00 Slávnostné služby Božie – 750. výročie prvej písomnej
zmienky o Brezovej

Sobota 18. 8. 2012
10.00 Otvorenie XXI. Brezovského jarmoku spojený s prezentáciou nového kalendára na rok 2013, 750.rokov prvej písomnej zmienky o Brezovej
10.20 FS Kopaničiar Myjava
11.15 ĽH Kýčer Turá Lúka
11.45 Jarmečná tombola
13.00 – 15.30 prestávka
15.30 Slovácky krúžek Stará Břeclav
16.30 Marian Bango
Evanjelický kostol
18.00 Kvarteto
19.30 Don Quijote de la mAncha Bolek Polívka
NOC pod Bradlom
21.00 Obrázky spod Bradla a Javoriny – výber z hudobných, tanečných a
výtvarných klenotov Myjavska, FS Brezová a Združenie Rosenka

Sprievodné akcie 18. 8. 2012
• Kraj slivkových samôt...
• Vierkino Brezovské perko
• Brezofské perky
• Klub pletenej cipky Brezová
• Ščefko Oslej- košikár
• Stánky u Kožkárvof - šecko čo si len viete predstavit
• Ev. kostol
výstava dobových fotografií – schody Ev. kostol
• 10.00 – 18.00
výstup na vežu Ev. kostola
výstava dokumentov a predmetov súvisiacich s históriou mesta
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Štvrté zasadnutie mestského zastupiteľstva
sa konalo 28. júna 2012 za účasti 10 poslancov.
MsZ schválilo:
- plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012,
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
o Prevádzkovom poriadku pohrebiska na
území mesta Brezová pod Bradlom. VZN
bolo vypracované na základe novely zákona
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Správcom
pohrebiska (cintorína) budú naďalej TS mesta Brezová pod Bradlom a za účelom zabezpečenia kvalitného prevádzkovania pohrebiska budú uzatvárať s oprávnenou právnickou
osobou - prevádzkovateľom pohrebiska
(pohrebnými službami) zmluvu o prevádzkovaní pohrebiska, to znamená, že na území
mesta Brezová pod Bradlom budú môcť vykonávať pohrebné služby viacerí podnikatelia. V rozprave sa poslanci zaoberali myšlienkou rozšírenia plochy cintorína, zriadením
urnového miesta a údržbou domu smútku a
jeho technického vybavenia,
- Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Brezová pod Bradlom
č. 3/ 2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta. Podľa platného VZN deti materskej
školy (MŠ), ktoré v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ navštevujú centrum
voľného času (CVČ), musia uhrádzať školné
vo výške 0,50 €/mesiac. Týmto dodatkom je
schválené, že na deti MŠ sa úhrada školného v CVČ v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu nevzťahuje,
- Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Brezová pod Bradlom
č. 4/2009, ktorým sa vydáva Prevádzkový
poriadok verejných detských ihrísk. Na základe pripomienok obyvateľov Sídl. D. Jurkoviča bol prevádzkový poriadok upravený
tak, že prevádzková doba ihriska na Sídl. D.
Jurkoviča je od 1. marca do 30. novembra v
čase od 8.00 hod. do 21.00 hod. Od 1. decembra do 29. februára v čase od 8.00 hod. do
18.00 hod. Prevádzková doba ostatných ihrísk je počas celého roka v čase od 8.00 hod.
do 21.00 hod.
- Harmonogram zasadnutí a program MsZ
na II. polrok 2012. Harmonogram je orientačný, bude aktualizovaný podľa potreby,
- paušálny poplatok na úhradu nákladov
vo výške 160 € pri uzatvorení manželstva
na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste ako
v obradnej sieni mestského úradu,
- dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2012
Folklórnemu súboru Brezová vo výške
3 000,- € na vybavenie súboru, kroje, čižmy,
doprava, náklady spojené s činnosťou súboru,
- dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2012
pre Slovenský Červený kríž, územný spolok
Senica vo výške 675,- eur na dopravu darcov
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krvi Vladimíra Kovačiča, Aleny Mižialkovej
a Oľgy Horvátovej do Ženevy,
- prevody nehnuteľností,
- predbežný súhlas o kúpu nehnuteľností - častí parciel reg. „C“ č. 2121, 2122, 2123,
nachádzajúcich sa pod stavbami s. č. 226
a 7360 vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbami (rekreačné stredisko Partizán), ktoré sú vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom v prospech budúceho vlastníka
stavieb s. č. 226 a 7360 (rekreačné stredisko
Partizán).
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu o činnosti MsR za obdobie od
26. 4. 2012 do 28. 6. 2012 bez pripomienok,
- správu o plnení uznesení MsZ prijatých
dňa 26. 4. 2012 a uznesení, ktoré zostali v plnení,
- plnenie rozpočtu mesta k 31. 3. 2012 –
príjmy, výdavky, programový rozpočet podľa
štruktúry, komentár,
- informáciu o stave vymáhania pohľadávok k 31. 5. 2012. Poslanci sa zaoberali aj
myšlienkou zverejniť neplatičov v zmysle
platnej legislatívy,
- výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti Reštaurácia U Sváka Ragana spol. s. r. o.
Brezová pod Bradlom za I. štvrťrok 2012,
- výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Brezová pod
Bradlom za I. štvrťrok 2012,
- informáciu o činnosti Mestského hasičského zboru Brezová pod Bradlom za
r. 2011,
- informáciu o činnosti Mestskej polície
Brezová pod Bradlom za rok 2011 a požaduje
predložiť na najbližšie MsZ finančnú analýzu
využívania PCO a nákladov na jeho obsluhu.
MsZ zrušilo uznesenie č. 44/2012 zo dňa
26. 4. 2012, ktorým rozhodlo o zámene pozemkov medzi Mestom Brezová pod Bradlom
a Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Brezová
pod Bradlom.
Terézia Malková

Reštauráciou U Sváka Ragana, príprava na
umiestnenie verejného WC, zhotovenie picej
fontánky na trhovisku.
Ďalšie práce, ktoré sa uskutočnia v nasledujúcom období obmedzia na určitý čas dopravnú premávku na komunikácii pozdĺž
Nám. 7. apríla a ak bude potrebné, budú
autobusové nástupištia dočasne premiestnené. O tejto skutočnosti budeme občanov
vopred informovať. Prosíme občanov v období počas realizácie projektu o pochopenie
a trpezlivosť.
Lenka Fialová

Mosty
priateľstva

12 rokov trvajúce partnerstvo Brezovej
pod Bradlom, Košarísk a francúzskeho mesta
Paulhan, ktoré spojila osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika, sa v týchto dňoch
opäť pretaví do konkrétnej podoby.
Mesto Brezová pod Bradlom zareagovalo
na výzvu Európskej komisie a v rámci EACEA získalo grant na realizáciu programu
Európa pre občanov. Prostredníctvom tohto
programu sa občania jednotlivých členských
krajín EÚ môžu zapojiť do medzinárodných
výmen a spolupráce, ktoré pomáhajú rozvíjať

MESTSKÝ ÚRAD

Revitalizácia
centra mesta pokračuje
V Novinkách spod Bradla č. 3/2012 sme
vám priniesli základné informácie o realizovaní projektu Revitalizácia centra mesta
Brezová pod Bradlom, na ktorý bol v r.
2010 Mestu Brezová pod Bradlom schválený
finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR
vo výške 95 % celkových oprávnených nákladov na projekt, čo predstavuje 663.380,91 €.
V priebehu posledných dní sa v rámci projektu dokončuje osádzanie nového mestského
mobiliáru, konkrétne lavičky na námestí a v
parku pred Reštuaráciou U Sváka Ragana,
kvetináče, nové verejné osvetlenie. Postupne sa rozbieha osádzanie herných prvkov
detského ihriska, sadové úpravy v parku pred

pocit príslušnosti k spoločným európskym
ideálom a podporiť proces integrácie Európy.
V rámci projektu Mosty priateľstva tak
mesto využije dlhoročné skúsenosti v oblasti medzinárodných partnerstiev a od 19. júla
bude hostiteľom delegácie z partnerského
mesta Paulhan, ale aj návštevníkov z Pohořelíc a Břeclavi. Celý program sa nesie v duchu
spomienkovej oslavy 132. výročia narodenia
M. R. Štefánika a 750. výročia prvej písomnej
zmienky o Brezovej. Francúzski partneri spolu s hostiteľskými rodinami budú mať možnosť spoznať aj významné pamätihodnosti
a turistické destinácie Nitrianskeho kraja,
navštívia aj symbol stredoeurópskej kultúrnej identity – Nitru a Visegrád.
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Mosty priateľstva ich spoja aj s Lednickovaltickým areálom a putovaním po tradíciách
Veľkej Moravy budú môcť spoznať spoločnú
minulosť Čechov a Slovákov v kontexte európskej histórie.
Celý projekt sa bude niesť v duchu priateľstva a utužovania multilaterálnych partnerských vzťahov. Zahraniční účastníci budú,
ako je zvykom, ubytovaní v rodinách, čo
rešpektuje princíp trvalých priorít dobrovoľníctva a medzikultúrnej výmeny. Súčasťou
spoločných stretnutí bude aj výmena skúsenosti, informácií a kultúr partnerských miest
na úrovni samospráv, záujmových a občianskych združení, ale ja jednotlivcov.
Partnermi projektu sú okrem miest Brezová pod Bradlom, Košariská, Pohořelice a Paulhan aj občianske združenia Asociácia priateľov Francúzska a Amicale Paulhanais autur
de Štefánik. Do projektu sa zapojili občania
rôznych vekových kategórií a profesií zo Slovenska, Francúzska i Českej republiky, čo posilňuje vzájomné porozumenie a toleranciu
medzi týmito európskymi občanmi a zdôrazní medzigeneračnú solidaritu i odovzdávanie
skúseností a poznatkov mladým ľuďom.
Vlasta Cigánková,
Asociácia priateľov Francúzska, o.z.

Rekonštrukcia
Národného domu Štefánikovho

strana č. 3

Letná sezóna na kúpalisku
S príchodom letných prázdnin bolo opäť
otvorené letné kúpalisko v našom meste.
Tento rok je kúpalisko prevádzkované Mestom Brezová pod Bradlom, ktoré si ho vzalo do prenájmu od Športovo-vzdelávacieho
strediska Bradlan. Pred otvorením sezóny
bolo potrebné v areáli kúpaliska zrealizovať mnohé opatrenia, aby kúpalisko spĺňalo
prísne hygienické a bezpečnostné normy.
Okrem pravidelného čistenia a údržby areálu
bola zrekonštruovaná a komplet vymaľovaná
prevádzková budova, bolo opravené a sprevádzkované solárne zariadenie, boli namaľované všetky kabínky, sprchy, bránky, lampy a
stojany okolo kúpaliska.
Tiež sa konečne vyriešil odtok dažďovej
vody zo strechy prevádzkovej budovy, opravili sa schody, dlažba a múrik pri plavčíckej
miestnosti. Boli vypracované nové revízne
správy na elektrické zariadenia a bleskozvody a zistené nedostatky boli následne odstránené. Chemická úprava vody bola vykonaná
podľa požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, takže voda v
plaveckom aj v detskom bazéne je vhodná na
kúpanie. I keď všetky spomenuté opatrenia
stáli značné finančné prostriedky, prevádzku
kúpaliska chápe Mesto Brezová pod Bradlom
ako službu občanom.

Mesto Brezová pod Bradlom začalo s rekonštrukciou Národného domu Štefánikovho (ďalej len „NDŠ“). Ide o opravu fasády
a rekonštrukciu jestvujúcich okien. Pôvodný
termín začatia prác bol stanovený na júl tohto
roka. Pri obhliadke objektu bol zistený výskyt
práve hniezdiacich chránených druhov živočíchov, konkrétne belorítky obyčajnej (Delichon urbica).
Otváracie hodiny a vstupné:
Po – Ne 10,00 hod. - 20,00 hod.
dospelí: 1 €
deti do 18 r.: 0,50 €
deti do 6 r., ZŤP, dôchodcovia: zdarma
vstup po 16.00 hod.: 50% zľava
vstup po 19.00 hod.: zdarma

Chodník ku studničke
pri Zadnej dolinke
Po konzultácii so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky – Správa chránenej
krajinnej oblasti Záhorie boli určené podmienky rekonštrukcie objektu. Začaté práce
na zadnej stene NDŠ môžu pokračovať ďalej. Bočná stena (od štátnej cesty smerom do
Piešťan) sa môže taktiež rekonštruovať s vynechaním miesta, kde hniezdia belorítky. Na
čelnej strane objektu sa môže začať s prácami
až po ukončení hniezdneho obdobia týchto
živočíchov, ktoré trvá do 31. augusta tohto
roka.
Po uvedenom dátume sa pristúpi k oprave fasády a rekonštrukcii okien čelnej strane
NDŠ.
Denisa Zuščíková

V uplynulých dňoch pracovníci Technických služieb nášho mesta položili chodník z
betónových kociek ku studničke pri Zadnej
dolinke. Zo studničky vyviera zdravotne nezávadná voda, preto ju používa veľa občanov
nášho mesta.
Jaroslav Ciran

Mesto Brezová pod Bradlom
pozýva všetkých občanov
na divadelné predstavenie

„Len
tak prišli“
v podaní
RADOŠINSKÉHO NAIVNÉHO DIVADLA
KEDY? 25. august 2012 o 19,00 hod.
KDE? Národný dom Štefánikov v Brezovej pod Bradlom
CENA: 10 € predpredaj od 1. do 24. 8. 2012
(pokladňa MsÚ)
11 € v deň predstavenia o 18,00 hod. (pokladňa NDŠ)

V satirickej komédii Len tak prišli sa autor Stanislav Štepka venuje háklivej téme
dedičstva. V provinčnom meste zomrel pri
dopravnej nehode primátor a bohatí pozostalí, teda rodina všeobecne známeho gubernátora a takisto aj miestneho manipulátora,
netrpezlivo čaká na viac ako prekvapujúci závet, ktorý prečíta notárka. Od tej chvíle sa na
smútočnom zhromaždení začínajú diať samé
neuveriteľné príhody. Medzi pozostalými sa
zároveň nečakane ocitnú aj dvaja nečakaní a
zvláštni návštevníci, ktorí svojou prítomnosťou začnú radikálne meniť tok prekvapujúcich udalostí.
Autor hry a textov piesní: Stanislav Štepka

„...Počúvali sme ho jako
vzdelanca a ktomu Národovca...“
(Brezová v rokoch 1849 – 1914)
Po roku 1848 skončila zemepanská správa
Brezovej. V druhej polovici 19. storočia je
Brezová klasifikovaná ako tzv. veľká obec. Od
roku 1850 bola spravovaná na druhom stupni
okresným slúžnovským úradom na Myjave,
na prvom stupni obecným úradom na čele s
richtárom, podrichtármi a prísažnými. Zastavil sa rast Brezovej a nastal postupný pokles
počtu jej obyvateľov, ktorý trval až do vzniku
prvej Československej republiky.
Darilo sa evanjelickej cirkvi. Za pôsobenia
farára Hroša bola v rokoch 1858 - 1859 postavená nová veľká škola a nový kostol. Bol
dostavaný roku 1873 na mieste pôvodného
tolerančného kostola. Patrí medzi tri najväčšie evanjelické kostoly na Slovensku. V
rokoch 1853 - 1904 nemala rímskokatolícka
farnosť na Brezovej farárov, bola spravovaná
administrátormi. Po požiari v roku 1872 sa
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podarilo brezovským katolíkom obnoviť faru
i školu. V 60-tych rokoch 19. storočia bol počet príslušníkov židovskej náboženskej obce
na Brezovej najvyšší – 340 ľudí.
Poštový úrad mala Brezová od roku 1875,
telegrafné spojenie od roku 1878 a železnicu
až od roku 1899. Cechy boli vládnym nariadením v roku 1873 formálne zrušené a tak sa
i brezovské cechy premenili na spolky, najpočetnejší bol garbiarsky spolok. Garbiarstvu
sa medzi rokmi 1860 až 1890 venovalo okolo
300 majstrov, 40 učňov a 40 tovarišov. Celkovo sa remeslom živilo približne 1500 obyvateľov. Na Brezovej vznikli od 70-tych rokov
19. storočia „šarovne“ - továrne na čistenie
vlny. Pretože boli v Uhorsku jediné, čistili vlnu nielen od brezovských garbiarov, ale
i z iných miest Uhorska. Šarovne boli štyri:
Gavorova, spolková, Poláčkova a Bzdúchovcov. Po roku 1890 nastal najmä v dôsledku
konkurencie továrenskeho spracovania koží
úpadok garbiarskeho remesla a narastalo vysťahovalectvo z Brezovej. Podľa údajov z roku
1893 bolo na Brezovej 5689 obyvateľov (5159
evanjelického vyznania, 270 židovského, 250
rímskokatolíckeho, 10 reformovaných) a v
roku 1900 mala 4867 obyvateľov (4422 evanjelického vyznania, 298 rímskokatolíckeho,
147 židovského). Ku klesajúcemu počtu obyvateľov prispelo i vysťahovalectvo. Časť odišla v poslednej tretine 19. storočia na „Dolnú
zem“ (Maďarsko). No najviac Brezovčanov
odišlo do Ameriky (v rokoch 1893-1908 okolo1500 ľudí).
Brezová zostala národne uvedomelá i po
rokoch 1848/49. Pôsobil tu (ako notár až
do preloženia v roku 1857) Samuel Jurkovič, učitelia Karol Sucháč a Karol Veštík.
Udalosti rokov 1848/49, i keď nesplnili bezprostredné slovenské nádeje, priniesli určité
výsledky. V nasledujúcom období, zvanom
po ministrovi vnútra Bachov absolutizmus,
sa Viedeň čiastočnou podporou nemaďarských národov snažila udržať na uzde maďarské sily. Takto možno vysvetliť nariadenie viedenskej vlády o používaní národných
jazykov pri nižšom úradovaní a na ľudových
školách. Za Bachovho absolutizmu sa stala na Slovensku, rovnako ako v celej monarchii, úradnou rečou nemčina. Pri styku
úradníkov s ľudom sa však používala slovenčina, či slovakizovaná čeština. Slovenčina alebo čeština sa uvádzala ako hlavný
vyučovací jazyk na Slovensku v siedmich
gymnáziách a na ďalších štyroch bola výpomocným vyučovacím jazykom. Neznamenalo to zabezpečenie jazykovej rovnoprávnosti Slovákov, no prinieslo dočasnú úľavu
od tlaku maďarizácie. I po páde Bachovho
absolutizmu splnila Viedeň z požiadaviek
formulovaných v známych memorandových
žiadostiach z roku 1861 len tie, ktoré mali
kultúrny charakter. Povolila založiť Maticu
slovenskú a dve slovenské gymnáziá - v Revúcej a v Martine. Neskôr k nim pribudlo
tretie v Kláštore pod Znievom (v revúckom
gymnáziu študovalo 6 rodákov z Brezovej).
Už v rokoch 1874 - 75 však boli slovenské
gymnáziá a Matica slovenská zrušené. Karla Viesta, učiteľa revúckeho gymnázia, po
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jeho zrušení brezovský evanjelický cirkevný
zbor vyvolil na miesto učiteľa na Brezovú,
kde učil v rokoch 1874 - 76. Neveľké výsledky - ale prispeli k tomu, že slovenský ľud i
jeho nepočetná inteligencia mali necelých
dvadsať rokov na to, aby mohli nabrať trochu nových síl a prečkali napokon aj obdobie najväčšieho náporu maďarizácie, nasledujúce po premene Rakúskeho cisárstva
na duálne Rakúsko-Uhorsko v roku 1867.
Školstvo v Brezovej sa úspešne rozvíjalo.
V rokoch 1858 - 1859 bola postavená spomí-

Vľavo v pozadí budova evanjelickej ľudovej školy, vpravo hostinec Samuela Gavoru v
Ulici, stretávali sa v ňom brezovskí vzdelanci a národovci.
naná veľká budova evanjelickej ľudovej školy
(stojí dodnes, znehodnotená prestavbou na
Dom služieb počas komunizmu). Maďarčina
sa v nej začala učiť až roku 1876 a brezovská
škola bola jednou z mála, ktoré odolali tlaku
maďarizácie a vyučovacím jazykom zostala
slovenčina. Aj katolícka škola sa roku 1857
dočkala novej budovy, vlastnú školu zriadila i židovská náboženská obec. Brezovčania
podporili vznik Matice slovenskej, vyzbierala sa vysoká suma – 5000 zlatých. Medzi
rokmi 1866 až 1871 boli z Brezovej členmi
Matice slovenskej farár Tomáš Hroš, kaplán
Gustáv Pivko, lekár Rudolf Mitták, richtár
Ján Danko, notár Samuel Jurenka, organár
Martin Šaško, jeho syn Štefan Šaško, Štefan
Jurecký, Ján Štefánik, Juraj Jurkovič a Ján Poláček. Viacerí brezovskí národovci spievali v
spevokole, ktorý v roku 1873 založil Michal
Kútzky a ktorý pod názvom Brezovský cirkevný spevokol existuje dodnes. I zápisnice
brezovského obecného zastupiteľstva sa dlho
viedli v slovenčine, obrat nastal až po príchode maďaróna notára Odöna Szolnokiho.
Proces národného hnutia, ktorý v Brezovej
i podbradlianskom kraji dospel k prvému
vyvrcholeniu v udalostiach roku 1848, sa už
nedal zastaviť a slovenské národné povedomie tu bolo rozšírené už pred rokom 1918.
Napríklad môj prastarý otec Martin Palanský vo svojich pamätiach, spísaných v rokoch 1894 - 1911, spomínal, ako sa koncom
šesťdesiatych rokov 19. storočia stretávali v
hostinci Samuela Gavoru v Ulici (dnes Ul.
Dr. Štefana Osuského):
„Chodievál tam p. Pecho náš Notár človek
svedomiti a prikladni a za nim chodela společnost prva na Brezovej, ked on hovorel ani nikdo
nešuchel počúvali sme ho jako vzdelanca a ktomu Národovca. Chodeli tam Šaškovja organari... vten čas oživlo Slovensko, prišli prve volby
do Snemu, Národnje pjesne sa spjevali...“

O Kútzkeho spevokole uviedol:
„...som sa do takej Spoločnosti dostál kde som sa zas o jednom druhom
mohel poučit lebo tam tjež chodeli Šaškovja potom vysoce učeni pan Vjest učbar nekdajši na Revúckem Gimnazium...
Potom... volavali ma aj na slavnosti menovite
bol som v Hlubokem ked bola pamjatka pokrestanenja Slovanov. To bolo volačo Slavného Hurbana – už aj tak som znál ze spisov a
z|bojov patentalnich potom som ho znál už
aj jako unašajuceho Rečníka to bol Ohen ten
človek.“
V týchto pomeroch, ktoré vtedy na Slovensku zďaleka neboli samozrejmé, nám
vyrástli také osobnosti ako Štefan Fajnor,
Milan Rastislav Štefánik, Samuel Štefan
Osuský, Štefan Osuský, Tomáš Tvarožek, Ján
Papánek a ďalší.
Pamiatky na Brezovú v rokoch 18491914:
Nehnuteľné pamiatky: napríklad budova
evanjelickej ľudovej školy na Ul. J. M. Hurbana, evanjelický kostol na Piešťanskej ul., budova bývalej železničnej stanice na Staničnej
ul. ...
Hnuteľné pamiatky: napríklad fotografie
a pohľadnice Brezovej pochádzajúce z doby
pred I. svetovou vojnou.
Matúš Valihora

ŠKOLSTVO

V Centre voľného času
je rušno i počas prázdnin

Zatiaľ, čo v školách stíchli triedy
i chodby, z priestorov CVČ sa nesie vrava a detský smiech po okolí. Po minuloročných dobrých ohlasoch sme sa i toto
leto rozhodli zorganizovať denné detské
tábory.
Druhý júlový týždeň (9. - 13. 7. 2012)
sa 21 detí zmenilo na „Mladých cestovateľov“, ktorí putovali každý deň po inom
kontinente.

Hneď prvý deň po zoznámení a oboznámení sa s pravidlami tábora sa deti losovaním rozdelili do troch skupín. Každá
skupina si nakreslila vlajku a vymyslela svoj pokrik. Tak vznikli Cestovatelia,
Totémy a Killery. A už sme mohli začať
cestovať po Amerike. Deti sa dozvedeli
najdôležitejšie údaje o Severnej, Strednej
a Južnej Amerike. Potom sa jednotlivé
skupiny pustili do súťaženia, kde zbiera-
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li drahocenné body. Počas dňa si vyrobili „lapače zlých snov“, lúštili príslovia
a porekadlá napísané morzeovkou a naučili sa i indiánsky tanec na odohnanie
dažďa Wotang šu. Popoludní ich čakala
vojna „Sever proti Juhu“. Druhý deň po
krátkej informácii o Afrike sme sa vybrali súťažiť do Zadnej dolinky, odkiaľ sme
sa presunuli na chutný obed, ktorý nám
dennodenne pripravovali v reštaurácii
U Ragana. Popoludní sme si vyrobili africké korálky z farebných novín. V stredu
sme sa zoznámili s Austráliou a Oceániou. Aby to však nebolo len rozprávanie,
vybrali sme sa na výlet na New Zealand
Maori a do ZOO farmy v Modrovej pri
Piešťanoch, kde sme mali možnosť vidieť
niektoré zvieratá pochádzajúce z Austrálie ako i osadu pôvodných obyvateľov
Maorov. Ďalší deň sme navštívili Áziu.
Po športovom dopoludní sme sa po obede vybrali na „Čínsky trh“. Najskôr sme
si z papiera vyrobili peniaze a úlohou
detí bolo čo najlákavejšie ponúkať tovar
a služby, aby získali pre svoju skupinu čo
najviac peňazí. Ani sme sa nenazdali a už
bol záver týždňa (piatok), kedy sme zavítali do nám najbližšieho kontinentu –
Európy. V tento deň nás čakalo hľadanie
pokladu, vyhodnotenie súťaží, ale i rozlúčka. Mladí cestovatelia sa po týždni
cestovania vrátili do svojich domovov.

Nasledujúci týždeň (16. - 20.7.2012) sa
deti pomocou „Sedemmíľových čižiem“
dostali do krajiny rozprávok, ktorou putovali a kde si každý deň vypočuli jednu
rozprávku. I v tomto turnuse boli rozdelení do dvoch skupín a vytvorili si svoju vlajku a pokrik. A tak sa stretli Strigy
verzus Draci. Opäť ich čakalo súťaženie,
avšak nové, iné ako v predchádzajúcom
týždni, kde zbierali pre svoju skupinu body. Domov si odniesli kačičky na
špajdlíku, náhrdelníky z cestovín, origami z papiera. Zavítal k nám i čarodejník,
ktorý naučil deti čarovať a zahral im i divadielko o Červenej čiapočke a Statočnom cínovom vojačikovi. Sedemmíľové
čižmy ich zaniesli do Dvolov a za Ostré,
kde spoznávali les a život v ňom, ale i do
ZOO v Hodoníne, kde spoznávali i zvieratá žijúce v iných krajinách. Svoje hlávky si potrápili pri záludných hádankách
a hlavolamoch deda Vševeda a nechýbal
ani Duel – kvíz, kde ukázali svoje vedomosti, ktoré počas týždňa nadobudli.
A ako to i v rozprávkach býva, zazvonil
zvonec a už bolo putovaniu rozprávkovou krajinou koniec.
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Veríme, že deti budú dlho a v dobrom
spomínať na chvíle prežité v CVČ.
Zuzana Hrajnohová

Ak neviete, čo robiť v auguste a doma
sa nudíte, príďte medzi nás do CVČ
Ešte sú voľné miesta v denných táboroch v
týchto turnusoch:
6. 8. – 10. 8. 2012,
13. 8.-17. 8. 2012 a
20. 8.-24. 8. 2012.
Prihlásiť sa môžete na Mestskom úrade,
Oddelenie sociálne, školstva a kultúry (prízemie).

MESTSKÁ KNIŽNICA
VÝPOŽIČNÉ HODINY
MESTSKEJ KNIŽNICE
BREZOVÁ POD BRADLOM
JÚL - AUGUST
Pondelok: 9,00 - 12,00 hod. 12,30 – 16,00 hod.
Utorok: 9,00 - 12,00 hod. 12,30 - 16,00 hod.
Streda: 9,00 – 12,00 hod. 12,30 – 16,00 hod.
Štvrtok: 9,00 - 12,00 hod. 12,30 - 16,00 hod.
Piatok: 9,00 - 12,00 hod. 12,30 - 16,00 hod.
Sobota: ZATVORENÉ
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MESTSKÁ POLÍCIA

Dobre vedieť ...

Tiesňové linky
Aj keď si tradičné čísla ako 158 na políciu, či 155 na záchranku pamätá snáď
každý, sú aj iné tiesňové linky, ktoré
môže používateľ mobilu potrebovať. Je
preto dobré, mať ich v pamäti telefónu
a ak sa nerozpamätá, vyhľadá si ho. Pri
kritických situáciách totiž platí, že treba konať rýchlo, a nie búchať sa po čele,
keď už môže byť neskoro.
Okrem tradičných tiesňových liniek
môžu byť zaujímavé aj tieto:
Tiesňové linky

Rodina, kolegovia v práci
Z rovnakého dôvodu, ako v prípade
lekára, je dobré mať v zozname telefónne čísla na rodinných príslušníkov.
Najlepšie pod ich rodinným statusom
- brat, sestra, mama, otec a podobne.
Je to dobré aj v prípade, ak sa človeku
mobil stratí a nájde ho poctivý nálezca (Áno, aj takí sa občas nájdu.) Prvé,
čo bude hľadať, sú práve čísla na brata,
sestru a podobne.
Telefónne čísla na kolegov sa hodia,
ak ich práve potrebujete a nie ste v
kancelárii.
Blokovanie kreditných a debetných
kariet
Vreckári a zlodejíčkovia v MHD môžu
neraz strpčiť človeku život. V prípade,
že mu vezmú peňaženku s platobnými
kartami, je dobré hneď po zavolaní polície 158 volať aj do banky, aby zablokovali všetky karty v peňaženke. Zrejme ich už okradnutý neuvidí, no zlodej
by mu mohol narobiť riadnu paseku na
účte. Do prehľadu sme zaradili väčšinu
bánk, blokovacie linky sú zväčša uvedené na internetových stránkach bánk.

Spoločná tiesňová linka

112

Polícia

158

Hasiči

150

Záchranka

155

Mestská polícia

159

Horská služba

18300

Linka záchrany

0850 111 313

Blokovanie platobných kariet

Toxikologické informačné centrum

02 5477 4166

Slovenská sporiteľňa

Letecká záchranná služba
(Air Transport Europe)

18 155

Na spoločnú tiesňovú linku 112 sa dovoláte aj v zahraničí, samozrejme, pôjde
o tiesňovú linku danej krajiny, a teda je
dobré vedieť úradným jazykom krajiny,
do ktorej cestujete. V mnohých prípadoch by mala stačiť angličtina. Kto chodí na hory, určite by nemal zabudnúť na
linku Horskej záchrannej služby, pričom
najlepšie je, mať v mobile číslo služby v
danej oblasti. Prehľad týchto čísel nájdete na stránke www.hzs.sk, prípadne sa dá
toto číslo nájsť aj na wape, wap.hzs.sk.
Rodičia by určite mali mať v mobile číslo na toxikologické centrum, kde
môžu zavolať po zavolaní sanitky. Tie
predsa len neprídu okamžite a odborná
rýchla rada toxikológov môže dieťaťu
zachrániť život. Podobne aj Linka záchrany, kde poradia aj dospelým a nielen
pri otravách.
Lekár a lekárnik
Nikdy nie je na škodu vedieť aj telefónne číslo svojho ošetrujúceho, prípadne aj odborného lekára (napríklad
internistu) a mať ho v telefónnom zozname. Najlepšie je mať ho v mobile pod
názvom “Lekár - meno”. Ak totiž niekto
napríklad náhle skolabuje na zastávke
autobusu alebo priamo v autobuse, okolostojaci síce (v tom lepšom prípade)
zavolajú záchranku, no pohotovostným
lekárom môžu veľmi pomôcť informácie
od ošetrujúceho lekára. Napríklad informácie o alergiách, o tom, na čo sa ten
človek lieči a podobne. Podobne je to aj s
lekárnikom, hoci s nimi zväčša pacienti
nemajú bližšie vzťahy.

Dopravný servis
Rádio Expres

0800 800 444

Stella centrum

*75 a 02 4241 1126

Rádio Okey

02 4822 2333

Fun rádio

0800 800 200

Poisťovňa
Pre občasných cestovateľov, ktorí si na
poistenie spomenú na poslednú chvíľu,
je dobré, ak vedia, že sa môžu poistiť aj
cez SMS správu. Takéto poistenie zatiaľ
poskytuje len Union poisťovňa na čísle
6655. Ak aj teraz necestujete, nikdy neviete, kedy sa vám toto číslo môže zísť.
Do prehľadu sme zaradili aj infolinky
zdravotných poisťovní a troch najväčších životných a neživotných. V pamäti
vám plne postačí číslo na tie vaše.
Poisťovne
Cestovné poistenie cez SMS
Union

6655

Zdravotné poisťovne
Dôvera

0800 150 150

Apollo

0800 120 004

0850 111 888

Všeobecná zdravotná

0850 003 003

VÚB

0850 123 000

Spoločná zdravotná

0850 311 443

Tatra banka

0850 111 110

Európska zdravotná

0800 111 115

ČSOB

02 5966 8230

UniCredit Bank

02 6828 5777

Iné poisťovne

Poštová banka

02 6828 5777

Allianz SP

0800 122 222

Ľudová banka

0850 123 123
Kooperativa

0800 120 000
(0850 111 577)

Česká poisťovňa

0850 111 116-7

Dexia/Prima banka

02 6828 5777

mBank

0850 606 050

Odťahová a asistenčná služba
Kto často cestuje autom, nemalo by
mu v zozname chýbať číslo na odťahovú
či asistenčnú službu. Hoci aj na diaľnici
často vídať odvážlivcov, ktorí si vymieňajú defekt na ľavej strane auta stojac
na krajnici, je lepšie zavolať v takýchto
prípadoch odťahovku. My sme do prehľadu vybrali niekoľko z nich.
Odťahová a asistenčná služba
Global assistance Slovakia

18118

Autoklub SR

(02) 16066

Jefta SOS truck Slovakia

18900

Autoklub Slovakia Assistance

18 120 a 18 112

Dopravný servis rádií
Ak už ste sa zasekli v zápche, dajte to
vedieť aj ostatným vodičom, aby sa danému úseku vyhli. Prípadne keď ste na
nejakom úseku narazili na hustú hmlu
a podobne. Dopravné servisy obľubujú
aj informácie o policajných hliadkach
a radaroch či nehodách. Tak či tak, je
rýchlejšie vyhľadať si číslo dopravného
servisu v zozname, ako sa na neho 20
kilometrov rozpamätávať.

ŠPORT

Sme veľmi radi,
že brezovský
futbal sa znova
stavia na nohy ...
Futbalový turnaj O pohár riaditeľa SOŠ
M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom
Dňa 30. júna 2012 organizovala SOŠ M. R.
Štefánika Brezová pod Bradlom v spolupráci s FK Bradlan Brezová pod Bradlom tento
futbalový turnaj. Na súťaži sa zúčastnilo 6
chlapčenských družstiev U 11 (narodení v r.
2001).
Príchod družstiev bol o 8.45 a o 9.00 hod.
za účasti trénerov a vedúcich mužstiev sa
vylosovali do skupiny A a B nasadené mužstvá:
Do A:
Trnava
Do B:
Senica
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Prilosovali sa do skupín:
A Pezinok a Myjava
B Brezová p. Br. a Moravany n/V
Výsledky v skupinách:
Trnava – Pezinok 15 : 0
Senica – Brezová p. Br. 2 : 1
Pezinok – Myjava 0 : 9
Brezová p. Br. – Moravany n/V 3 : 0
Myjava – Trnava
2:1
Moravany n/V – Senica 1 : 8
Poradie v skupinách:
A:
1. Myjava 6 b
B:
1. Senica 6 b
2. Trnava 3 b
2. Brezová p. Br. 3 b
3. Pezinok 0 b
3. Moravany n/V 0 b
Víťazi skupín do semifinále postúpili
priamo!
Účasť v semifinále:
Trnava - Moravany n/V 2 : 1
Brezová p. Br. – Pezinok 3 : 0
Semifinále:
Myjava – Brezová p.Br. 2 : 0
Senica – Trnava 1 : 0
o 5. miesto:
Pezinok – Moravany n/V 1 : 9
o 3. miesto:
Brezová p.Br. – Trnava 0 : 0
FINÁLE:
Myjava – Senica 0 : 4
Poradie:
1. Senica
2. Myjava
3. Trnava
4. Brezová p. Br.
5. Moravany n/V
6. Pezinok
Najlepší brankár:
Hološka Tomáš – Brezová pod Bradlom
hráč: Liška Lukáš – Myjava
strelec: Brestovanský Patrik - Trnava
Turnaj prebiehal celý deň, nakoľko sa
chlapci striedali s družstvami dospelých,
keďže súčasne prebiehal aj firemný turnaj COFELY. Na tomto dospeláckom turnaji sa zúčastnili: Sita, Divízia Slovensko,
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,
Peugeot Slovakia, Spectrum Vyškov, Cofely
a o 16.00 hod. prebehol zápas OLD BOYS
FC Spartak Trnava a FK Bradlan Brezová
pod Bradlom.
Obidva turnaje sa odohrali vo veľkej horúčave, no únavu nebolo pozorovať ani
u chlapcov, ani u dospelých, práve naopak,
ich bojovnosť bola obdivuhodná. O chlapcov sa staral tím zamestnancov SOŠ M. R.
Štefánika Brezová pod Bradlom spolu s ich
trénermi. Všetci mali nachystané občerstvenie s obedom a ako pozornosť našej školy
dostali v igelitových taškách pekné tričká
a propagačný materiál. Pre všetky družstvá
boli pripravené a odovzdané poháre, ako aj
najlepším jednotlivcom. Ceny odovzdávali
Eva Ušiaková, primátorka, a Marta Stančíková, riaditeľka SOŠ.
Medzi prizvanými hosťami boli:
Eva Ušiaková – primátorka mesta Brezová
pod Bradlom,l
Branislav Kovačech – predseda školskej
komisie pri MsÚ Brezová pod Bradlom,
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Matúš Paľa – generálny riaditeľ Peugeot
(aktívny hráč za Peugeot),
Ladislav Gádoši – riaditeľ Západoslovenského futbalového zväzu,
Ján Václav – riaditeľ SOPK v Trenčianskom kraji,
Ľubomír Ivanov – riaditeľ SK Pružiny Brezová pod Bradlom a predseda Rady školy pri
SOŠ M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom,
Vladimír Petráš – poslanec NR SR,
Štefan Vičík – bývalý riaditeľ SOŠ M. R.
Štefánika Brezová pod Bradlom.
Sme veľmi radi, že brezovský futbal sa
znova stavia na nohy a ďalšieho ročníka sa
budú môcť zúčastniť nielen žiaci, ale aj naši
dorastenci.
Poďakovanie patrí Mestu Brezová pod
Bradlom, Športovo-vzdelávaciemu stredisku Bradlan Brezová pod Bradlom, a.s., novozaloženému žiackemu družstvu, všetkým
zamestnancom školy SOŠ M. R. Štefánika
Brezová pod Bradlom, ktorí aj napriek tomu,
že bola sobota, zhostili sa svojej práce veľmi
zodpovedne a dôsledne a všetkým, ktorí aktívne pomáhali pred i počas celého turnaja.
Vysoko si vážime všetkých sponzorov, bez
ktorých by nemohol byť tento turnaj zrealizovaný: COOP Jednota Senica, SK Pružiny
Brezová pod Bradlom, VVZ Brezová pod
Bradlom, Cofely Bratislava a iným nemenovaným sponzorom.
V neposlednom rade ďakujeme trénerom zúčastnených družstiev, chlapcom za
odvedený výkon a veríme, že sa budeme na
takomto turnaji stretávať na konci každého
školského roka. Už vopred sa tešíme na ich
účasť!
Marta Stančíková, riaditeľka školy

Brezovanky
na XV. všesokolskom zlete v Prahe
V dňoch od 1.
do 6. júla 2012 sa
v Prahe konal XV.
všesokolský zlet,
ktorý bol vyvrcholením osláv
150-teho výročia
založenia
Sokola v Čechách.
V
Pražskom
Edene na štadióne v Synot Tip
Aréne sa v hromadných pódiových skladbách
predviedlo viac
než 13000 cvičencov od naj-

mladších (3-ročných) až po najstarších
seniorov (najstarší účastník 93-ročný).
Okrem domácich českých cvičencov na
všesokolskom zlete vystúpili i zahraniční hostia, napr. z Dánska, Kanady
či Austrálie. Slovensko sa prezentovalo
skladbou pre ženy „My a my“, ktorú vytvorili autorky Emília Fialová, Darina
Kučerová a Katarína Kučerová. Skladbu cvičilo 284 cvičeniek z Bratislavskej
a Považskej župy. Súčasťou Považskej
sokolskej župy, ktorú tvorili cvičenky
z Trenčína, Trenčianskych Stankoviec,
Prievidze, Pobedíma, Vrútok, bolo i 27
cvičeniek z Brezovej pod Bradlom. Pod
vedením pani Edity Klandúchovej nacvičovali 8 mesiacov skladbu, ktorá
bola z predvedených skladieb v Edene
jednou z najdlhších, trvala 12 minút.
Názov My a my symbolicky predstavuje prepojenie generácií. Cvičenky
boli rozdelené na matky a dcéry, ktoré cvičili spoločne i samostatne. Ako
cvičebné náradie používali dlhé široké
stuhy, ktoré v spodnej časti ukrývali
lopty a biele šatky. Efektný bol i nástup
v tvare veľkého fialového srdca. Podkladová hudba bola zaujímavým mixom
piesní I Gotta Feeling od Black Eyed
Peas, American Pie od Madonny, Run
The World od Beyonce a Hey (na na na)
od Milk and Sugar. Aj napriek hustému
dažďu a mokrému povrchu si originálna
choreografia, nadšenie cvičeniek a prevedenie skladby získali rešpekt a uznanie aj pred náročným publikom v Synot
Tip Aréne.
Cvičenky z Brezovej by chceli poďakovať všetkým, ktorí pomohli vytvoriť
krásnu a neopakovateľnú atmosféru
zletu. Veľká vďaka patrí cvičiteľke pani
Edite Klandúchovej, ktorá priviedla
ženy k pravidelnému cvičeniu a pripravila ich na Všesokolský zlet. Za
materiálnu a finančnú pomoc ďakujú
Mestu Brezová pod Bradlom, vedeniu
Považskej župy a všetkým sponzorom.
Veríme, že tento nácvik hromadnej pódiovej skladby nebol posledný a o pár
rokov sa k nim pridajú aj ženy z iných
miest a obcí.
Oľga Horvátová
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INZERCIA

Oznámkujte WC!

Mamičky, rodičia, ale aj všetci
ostatní sa môžu zapojiť do
hodnotenia slovenských „baby
friendly“ toaliet. Facebookový
projekt Wécko hliadka odštartoval 10. júla svojím druhým
ročníkom a mapuje aj wécka
v kopaničiarskom regióne.
Tento facebookový sprievodca
prináša všetkým okrem informácií o stave WC, aj možnosť
vyjadriť sa k ich kvalite. Tie najlepšie WC navyše získajú špeciálnu samolepku a naprázdno
nezostanú ani hodnotitelia. Tešiť sa môžu na milú pozornosť.

µ
Mladá 4-členná rodina hľadá
rodinný dom na Brezovej do
50 000 €.
Tel.: 0903 108 186
µ

Penzión Holotéch víška Vás
srdečne pozýva na III. ročník
rodinného festivalu

„DOČKAJTE
M Y J A VA N É “
ktorý sa uskutoční dňa

11. augusta 2012
od 18:00 hod. pri Holotéch
stodole.
O zábavu sa postarajú :
Candy Floss
Podjezd
Neznámi
Slniečko
FO3

Wécko hliadka nezabudla ani
na pomoc chorým deťom a tak
zapojením sa do jej aktivít podporíte občianske združenie Červený Nos. Minulý rok sa pridalo
viac ako 2 500 fanúšikov, ktorí
ohodnotili takmer 450 zariadení. Koľko nás bude tento rok?
Viac info na: http://www.facebook.com/wecko.hliadka.

NÁZORY OBČANOV

Neschopnosť
či nezáujem,
alebo chudák občan
Dlhšie som zvažoval, či zverejniť nasledujúcu skúsenosť s úradom, alebo
nie. Domnievam sa, že to nebude na
škodu.
Využívam možnosť zúčastniť sa zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) ako
občan pozorovateľ a zároveň využívam
možnosť klásť otázky týkajúce sa rozvoja mesta a činnosti Mestského úradu
(MÚ), ako i dávať podnety, nakoľko ma
znepokojujú vážne nedobré rozhodnutia, ktoré stáli mesto zbytočne veľké finančné straty. I na aprílovom zasadnutí
(2012) MsZ som mal otázky. Primátorka
s odôvodnením na obsah programu rokovania mi neodpovedala, ale sľúbila,
že mi písomne odpovie. Domnieval som
sa, že behom niekoľkých dní dostanem
odpoveď. Odpoveď prišla, ale takmer po

dvoch mesiacoch, tesne pred júnovým
zasadnutím MsZ.
Na môju otázku, či je vyvodená trestno-právna zodpovednosť za vzniknuté
vysoké náklady pri rekonštrukcii požiarnej stanice, primátorka odpovedala:
“Mesto zvažuje právne kroky na náhradu škody, ktorá vznikla pri rekonštrukcii hasičskej stanice.“
Skutočnosť je taká, že ešte v júni 2011
MsZ uložilo prednostovi MsÚ dať vypracovať právnu analýzu zistených skutočností, v zmysle vykonanej kontroly
hlavným kontrolórom mesta (HK) a do
najbližšieho zasadnutia MsZ predložiť
návrh riešenia vysokých nákladov pri
rekonštrukcii požiarnej stanice.
Podľa vyjadrenia predsedu ekonomickej komisie v spomínanom tohtoročnom aprílovom zasadnutí MsZ
prednosta MÚ povedal, že do dvoch
týždňov mesto podá trestné oznámenie
na neznámeho páchateľa, týkajúce sa
kauzy požiarnej stanice.
Ďalší môj podnet voči predošlému je
síce banálny, ale svedčí o nedobrom prístupe MÚ ho riešiť. Žiadal som mesto,
aby vyzvalo firmu, ktorá robila výkop
pozdĺž Staničnej ulice, dať povrch do
pôvodného stavu. Výkop síce zahrnuli
strojnými mechanizmami, prešli kolesami po povrchu, ale zostali tam výrazné nerovnosti, ktoré si vyžiadali úpravu
ručne. Odpoveď mesta znie: “V rozhodnutí zo dňa 18. 8. 2011, ktoré vydalo mesto, boli určené podmienky na
uvedenie komunikácie do pôvodného
stavu do 16. 9. 2011, s podmienkou, že
žiadateľ je povinný bezodkladne riadne upraviť všetky poruchy na povrchu
komunikácie, ktoré vznikli v dôsledku
výkopu v trvaní 5 rokov od uloženia
vedenia.“
Z uvedeného vyplýva, že po zahrnutí výkopu to mesto neskontrolovalo
ani po mojom upozornení mesto firmu
nepožiadalo o úpravu terénu. Ten je
v súčasnosti zarastený vysokou trávou,
takže nerovnosti sú skryté. Keď sa terén
neupravil po zahrnutí, možno to bude
vhodné na jar.
Zaráža ma však ignorancia MsÚ.
Nielenže mi primátorka neodpovedala v zákonnej lehote, ale hlavne obsah
odpovede. I k tej odpovedi na kauzu
požiarnej stanice si čitatelia urobia
vlastný názor. Takýto prístup odrádza
občana zaujímať sa o veci verejné. Alebo to je zámer?
Jozef Ďuriš
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia
vyjadrovať stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre
môžete posielať na adresu redakcie
(uvedená v tiráži), alebo na e-mail:
mesto@brezova.sk.
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Mami, kto je ten ujo?
Touto otázkou trápia svojich rodičov
najmenší Brezovania už dva a pol roka.
Niektorí povedia hneď, že som pop, iní
tušia, že ide o farára, len nevedia o akého a nájdu sa aj takí, ktorí si dokonca
myslia, že moslimská expanzia dorazila
na Brezovú.
Tak som sa rozhodol, že sa vám predstavím, spolu so spoločenstvom veriacich, ktoré tu reprezentujem. Môj titul
je jerej Marek Kundis. Slovo „jerej“ je
z gréckeho ?ερεύς (hiereús), a znamená
kňaz. Som kňazom Pravoslávnej cirkvi.
Najväčšie delenie v histórii Cirkvi bolo
oddelenie západu a východu v roku
1054. Pravoslávna cirkev, ktorá si zachovávala originálne prvotné učenie,
si nemohla nepovšimnúť zmeny v západnom patriarcháte na čele s rímskym
pápežom. Zavádzanie celibátu, zrušenie prijímania pod obojím, nekvasený
chlieb používaný na prijímanie a iné novoty viedli k rozkolu. My veríme, že od
nás pravoslávnych sa oddelili katolíci.
Katolíci veria, že my sme sa oddelili od
nich... Jedno je však isté, my starobylé
kresťanské učenie dodržiavame dodnes,
kňazmi sa stávajú len ženatí muži (alebo mnísi), prijímanie dávame pod obojím, nemáme očistec ani odpustky...
Čo sa týka administratívy, každý biskup je pánom na svojom území a iný
biskup, hoci aj patriarcha, nemá právo
do jeho územia zasahovať. Výnimkou
je, ak biskup hrubo poruší cirkevné
pravidlá. Vtedy ho môžu ostatní biskupi odvolať. Alebo sa zvolá zhromaždenie, zložené z delegátov z každej
farnosti (kňaz a jeden laik, ktorého si
zvolia ostatní členovia zboru) a to má
právo biskupa odvolať, keďže toto zhromaždenie ho aj zvolilo. Teda každého
biskupa si volia veriaci a kňazi. Biskupi si spomedzi seba vyberú jedného,
ktorý potom reprezentuje Cirkev pred
štátom. Naším reprezentantom je Jeho
Blaženosť Kryštof, arcibiskup pražský,
metropolita Českých krajín a Slovenska. To znamená, že nemáme svojho
„pápeža“ v Moskve. Sme samostatná
administratívna jednotka. Pravoslávna
cirkev sa delí na tieto administratívne
časti: 1. Konštantinopolský patriarchát
(spravuje viaceré oblasti, sídlo patriarchu je v dnešnom Istanbule), 2. Alexandrijský patriarchát (dnešné územie
Afriky), 3. Antiochijský patriarchát
(dnešné územie Sýrie), 4. Jeruzalemský
patriarchát, 5. Moskovský patriarchát,
6. Gruzínsky patriarchát, 7. Srbský
patriarchát, 8. Rumunský patriarchát,
9. Bulharský patriarchát, 10. Cyperská
pravoslávna cirkev, 11. Grécka pravoslávna cirkev, 12. Albánska pravoslávna
cirkev, 13. Poľská pravoslávna cirkev,
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14. Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku, 15. Pravoslávna
cirkev v USA a Kanade. V ostatných
krajinách, pôsobí viac kňazov, prípadne
biskupov, z rôznych krajín, každý pre
svoju komunitu. Vo Viedni je 14 pravoslávnych chrámov (RUS, BG, GR, RO,
SRB...).
Pri bohoslužobnom živote používame
juliánsky kalendár, od ktorého je súčasný gregoriánsky kalendár posunutý o 13
dní. Ako bohoslužobný jazyk sa používa
cirkevná slovančina, ktorá sa vyvinula
zo staroslovienčiny. Okrem nás ho používajú aj štáty bývalej Juhoslávie, Bulhari, Poliaci, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi,
teda všetci Slovania, ktorí ľúbia svoje
dedičstvo, vytvorené svätými Solúnskymi bratmi. Bohoslužby sú verejné, takže s radosťou privítame každého, kto by
chcel vidieť interiér a zažiť atmosféru
starobylých duchovných hymnusov.
Naši pravoslávni Brezovania sú potomkovia Rusínov, obyvateľov okresov
Bardejov, Svidník, Medzilaborce. Po
vojne bola západná Ukrajina obsadzovaná ľuďmi z Československa, Poľska…
Boli tam prázdne domy po volýnskych
Čechoch. Tí sa ponáhľali do Čiech do
uprázdnených domov po sudetských
Nemcoch. Takže v tomto medzinárodnom víre sťahovania sa ocitli aj
naši Československí východniari, no
do svojej domoviny sa mohli vrátiť
až po zmene režimu. Po návrate boli
sústredení do miest, kde bolo viac
voľných bytov. Tak sa aj v Brezovej
kúpili a ľudia si tie byty dodnes splácajú. Devätnásť rokov sem dochádzal
kňaz, ktorý mal na starosti aj Holič a
Bánovce nad Bebravou. Od roku 2010
som prišiel pomôcť otcovi Jakubovi a
Brezová má svojho popa.
Narodil som sa v Košiciach, kde
moji rodičia pracovali. Otec František, pochádzal z malebnej dedinky
pod Tatrami, Spišské Bystré. Zaľúbil
sa do mladej Rusínky Márie, z dedinky Krišľovce pri Stropkove. A tak
vznikla naša slovensko–rusínska rodina, kde som vyrastal spolu so súrodencami Patrikom a Silviou. Takže
si ma naši pravoslávni Brezovania nepriviezli z Ukrajiny, ako sa ma mnohí
pýtajú, ale vyrastal som najprv v Košiciach, a neskôr sme si postavili dom
v Kubachoch (originálny názov našej
dediny, pre nemecký pôvod zmenený
po 2. sv. vojne na Spišské Bystré). Po
ZŠ som sa chystal na cirkevné gymnázium. Lenže mamka chcela školu, ktorá
prinesie aj remeslo, tak som sa prihlásil
na SPŠ elektrotechnickú do Liptovského
Hrádku. Po strednej škole ma veľmi lákalo ísť ďalej na Technickú Univerzitu,
zdokonaliť sa a byť odborníkom na počítačové siete, čo je dnes veľmi žiadané
a lukratívne povolanie, no Boh mal so
mnou iné plány. Nakoniec som si podal
prihlášku len na teológiu. Ako katolík

som začal študovať katolícku teólogiu,
na Gréckokatolíckej teologickej fakulte.
No už v prvom semestri som mal veľmi
veľa otázok, na ktoré mi nevedeli páni
profesori odpovedať. Stále som počúval:
„Lebo!“ „O tom sa nediskutuje!“ „Pápež
povedal, a hotovo!“… Po návšteve pravoslávneho monastiera (kláštora) v Počajeve na západnej Ukrajine (práve z tejto
oblasti sa vrátili naši Brezovania), som
dospel k presvedčeniu, že jediné miesto
pre moju dušu je v Pravoslávnej cirkvi.
Po prvom ročníku som ukončil štúdium,
prijal pravoslávnu vieru a šiel znova od
začiatku študovať, no tentokrát pravoslávnu teológiu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte. Po deviatom semestri
som si vzal za manželku Nadeždu, zo
Zemplínskej Širokej pri Michalovciach.
Tu mi znova mamka dávala rady do života a povedala mi: „Zober si len Rusínku, ale keď chceš, tak aj Slovenku,
ale aby bývala čím bližšie k ukrajinskej
hranici. Tam sú ešte dievčatá robotné,
normálne, a nie ako tu, v Poprade. Len
diskotéky a zábavy.“ Mesiac po svadbe
som bol rukopoložený (vysvätený) na
diakona a po piatich mesiacoch v auguste na kňaza. Najprv som slúžil ako

duchovný (kaplán) v Komárne a Trnave.
Od 12. marca 2010 som sa stal duchovným správcom Pravoslávnej cirkevnej
obce v Brezovej pod Bradlom. Nakoľko
u nás nie sú tak časté presuny (veď ani
lekára si nemeníme každých päť rokov,
ale máme jedného stále – a kňaz je lekár
duše), tak verím, že sa tu budú ešte moje
dve dcéry vydávať. Samozrejme, v mojom povolaní neviem, či vôbec budúcu
nedeľu ešte budem brezovským popom,
no dúfam, že áno. Tento nádherný kraj
uprostred malebných Karpát mi prirástol k srdcu.
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❧
12. 08. (10. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie, nedeľa pokánia, v
rámci bohoslužieb bude prislúžená velebná
sviatosť večere Pánovej.
❧
19. 08. (11. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. slávnostné služby Božie pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky
o Brezovej, slávnostný kazateľom bude dôstojný brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda.
❧
20. 8. – 25.8. (pondelok - piatok) denný detský biblický tábor na fare v Brezovej
pod Bradlom.
❧
26. 08. (12. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni.
❧
02. 09. (13. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie, slávnostné otvorenie
školského roka s požehnaním detí. 14.00
hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
❧
09. 09. (14. nedeľa po Sv. Trojici) Zborový deň v Matejkovej spojený so spoločným obedom a športovým popoludním so
začiatkom o 10.00 hod. službami Božími
v prírode.
❧

ODIŠLA V POŽEHNANOM VEKU
Na mestskom cintoríne sme sa rozlúčili s pani učiteľkou Alžbetou Rakickou-Kátlovskou, ktorá zomrela 18. júla
v 95. roku života. Do hrobu bola uložená
po boku manžela, ktorý tragicky zomrel v
roku 1944. Ako povedal vo svojom smútočnom príhovore Mgr. Peter Uhlík, tak
„zosnulá počas 35-ročnej služby v brezovskej škole bola verejnosťou vnímaná ako
žena spoločensky rozhľadená, ako matka
hrdinsky sa vyrovnávajúca s handicapom
vdovy, ako pedagogička nielen kvalifikovaná, hlavne však ako úspešná učiteľka
nemčiny, ruštiny a telesnej výchovy. Jej
metodika, didaktika i prax telocviku v
šesťdesiatych rokoch minulého storočia
zniesli tie najprísnejšie kritériá intenzifikácie športovej činnosti mládeže. Stála
aj pri začiatkoch našich pokusov o tzv.
jazykové triedy. Svojou odbornosťou a
usilovnosťou vychovala i svoje nástupkyne-nemčinárky, dodnes vyučujúce v našej
alma mater. Patrí jej preto vďaka nielen
od bývalých kolegov a žiakov, ale aj od
všetkých občanov nášho mesta. Česť jej
pamiatke!“
=R=

SPOMÍNAME

Dňa 3. júla 2012 uplynulo 41 rokov, čo nás
navždy opustil náš otec, švagor a známy Ján
Šandor. Zároveň si dňa 4. augusta 2012 pripomíname jeho nedožité 87. narodeniny. Kto
ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou si spomínajú dcéry Oľga
a Anna so snúbencom Jožkom a ostatná rodina.

Dňa 19. júla 2012
uplynuli 3 roky, čo nás
navždy opustil môj
manžel, otec, dedko
Anton Gabriš. Kto ste
ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Dňa 1. augusta 2012
uplynulo 25 rokov od
smrti Štefana Toráča a
zároveň si 28. augusta
2012 pripomíname jeho
nedožitých 76 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,
synovci na Myjave a neter z Brezovej.

Dňa 1. augusta 2012 si
pripomenieme 1. výročie úmrtia p. Emílie Valkovej. Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
Spomína manžel, syn
Vladimír s rodinou a
dcéra Emília s rodinou.

Dňa 3. augusta 2012 si
pripomíname bolestivé
a smutné 14. výročie, čo
nás navždy opustila naša
drahá mamička a stará
mama Anička Závodná, rod. Štefková.
S láskou a úctou
spomínajú dcéry Oľga
a Anna s rodinami. Posledný pozdrav šepkáme do ticha, že sa raz
stretneme, je naša útecha.

Dňa 11. augusta 2012
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil náš
otec a starý otec Štefan
Manca.
S láskou spomínajú
dcéry Viera, Oľga a Daniela s rodinami.


POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa 4. júla
2012 odprevadili na poslednej ceste našu drahú
manželku, mamičku, starú mamu, švagrinú,
tetu a krstnú mamu Emíliu Rechtorisovú.
Ďakujeme za množstvo kvetinových darov
a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť
s našou drahou Alžbetou Rakickou, zosnulou 18. 7. 2012 vo veku nedožitých 95 rokov a
akýmkoľvek spôsobom sa snažili zmierniť náš
žiaľ. Za dôstojný kresťanský obrad ďakujeme
pani farárke L. Lichancovej, mužskému cirkevnému spevokolu, pánovi učiteľovi P. Uhlíkovi,
bývalým členom hudobnej skupiny TR band
J. Lehotskému a V. Vizárovi, ako aj pohrebnej
službe Eckert.
smútiaca rodina


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci júli:
Judita Pašmíková, 93 rokov
Anna Kopecká, 90 rokov
Judita Rechtorisová, 88 rokov
Anna Sládková, 85 rokov
Anna Čenteová, 83 rokov
Jozef Škápik, 82 rokov
Jarmila Turčeková, 82 rokov
Anna Pánska, 81 rokov
Františka Vrkočová, 75 rokov
Magdaléna Paulíková, 70 rokov
Antónia Račková, 70 rokov
Ján Bôžik, 70 rokov
Hedviga Kátlovská, 70 rokov
Anna Králiková, 70 rokov

Narodili sa:
Peter Torák
Laura Zemanová
Simona Libiaková

Zomreli:
Oľga Hodúlová, r. Bobčíková, 59 r.
Emília Rechtorisová, r. Filová, 75 r.
Milan Tulák, 58 rokov
Dana Kovácsová, r. Fialová, 46 rokov
Alžbeta Rakická, r. Kátlovská, 94 r.
Alena Slobodová
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