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22. september je Dňom Ozbrojených síl
SR, kedy si i v našom meste pripomíname
udalosti rokov meruôsmych slávnosťou
pri Pamätníku hurbanovských bojov na
Prietržskej ceste, a to pod záštitou Ministerstva obrany SR a Klubu generálov SR.

častnili aj členovia mužského spevokolu
ECAV Brezová pod Bradlom. Počas hymny SR v ich podaní odzneli slávnostné
salvy. Nasledoval vstup Matúša Valihoru,
ktorý v krátkosti predstavil históriu Pamätníka hurbanovských bojov a historické súvislosti dňa Ozbrojených
síl SR. Po prejavoch náčelníka
generálneho štábu Petra Vojteka
a pani primátorky Evy Ušiakovej program ukončila hymnická
pieseň, znovu v prevedení mužského spevokolu ECAV Brezová
pod Bradlom.
Delegácia sa pred odchodom
zastavila pri súsoší krojovanej dvojice „Víťazstvo“, kde im
pani primátorka a dvojica detí
v krojoch z DFS Iskerka odovzdali brezofské perká, čím sme
zachovali tradíciu tejto voňavej
kytičky. Z vďaky gen. major Umbarger a generálporučík Vojtek
podarovali deťom pamätné plaketky a vyjadrili svoju spokojnosť s priebehom slávností Dňa
Ozbrojených síl SR v našom
meste.
Hana Valová

Deň Ozbrojených síl SR
V doobedňajších hodinách v
obradnej sieni mestského úradu
privítala primátorka mesta Eva
Ušiaková vzácnu delegáciu, generálmajora Rowana Umbargera s
manželkou a sprievodom zo štátu
Indiana z USA, ako aj generálporučíka Petra Vojteka s manželkou
a sprievodom zo SR. Príjemné
priateľské stretnutie bolo obohatené výmenou vzácnych prezentov. Mesto Brezová pod Bradlom
je bohatšie o pamätnú dosku od
generálmajora Umbargera v tvare
štátu Indiana so symbolmi USA,
ktorými sú orol a americká zástava stvárnená v plakete.
Po tomto zaujímavom stretnutí
sa delegácia presunula k Pamätníku hurbanovských bojov na
Prietržskej ceste, kde sa konal
pietny akt kladenia vencov, salvy, hymny... Programu sa okrem
zložiek Ozbrojených síl SR zú-

Október

– „Mesiac úcty k starším“

Leto už prešlo, prišla jeseň,
do srdca sa nám vkráda tieseň ...
V jeseni sú plody – krása.
Nech vám aj v jeseni srdce plesá, jasá.
Popadali zrelé slzy na líca,
dojaté sú vaše oči žiariace.
Zo spomienok čas vám vije kytice,
spomienkou čas vám klope na srdce.
Do vázy ružu ponárate
a zašlé roky sa vám budú vracať
v spomienkach na mladosť.
Jak víchor sa čas a roky prehnali,
do sĺz sa vryla láska, smútok, radosť,
čo dlátom spomienok sa vryli
do skaly života.

Drahí naši starší spoluobčania,
nič nie je rýchlejšie ako roky. Utekajú cvalom. Pribúdajúce roky nie sú dôvodom na
nostalgiu. Človek zostáva vždy človekom
v každom období svojho života. Jeho srdce
nemá dno v prijímaní a rozdávaní šťastia,
radosti a lásky. Nedovoľte preto nikdy clivote
nabrať síl.
Zredli, ale aj striebrom sa poprášili vaše
vlasy, bohatší ste o životné skúsenosti, ale najmä o plodne prežité roky. Lebo veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale vo výsledkoch
jeho práce. Tak, ako šťastie človeka nespočíva
v jeho spokojnosti, ale spočíva v tom, koľko
ľudí urobil šťastnými. Múdrosť nie je v tom,
koľko toho vie človek sám, ale v tom, ako svoju
múdrosť vie odovzdávať druhým. A vy, vážení spoluobčania, stále ešte odovzdávate svoje
životné skúsenosti mladším – svojim deťom,
vnukom a mnohí z vás i svojim pravnukom.
Želáme vám, aby sa vám vyhladili vrásky
na čele, aby vám nezhaslo nadšenie pre všetko dobré a krásne, čo vás v živote obklopuje, vrátane svojich najbližších a najdrahších,
tých, s ktorými prežívate krásne chvíle svojej
životnej jesene.
Mesto Brezová pod Bradlom
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Šieste zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 27. septembra 2012 za
účasti 10 poslancov, zástupcov a zamestnancov mesta a jedného občana.
MsZ schválilo:
- kúpnu zmluvu na prevod nehnuteľností - pozemku a budovy – objekt
nákupného strediska Ragan na Sídl. D.
Jurkoviča a zmluvu o prevode obchodného podielu spoločnosti Reštaurácia
“U Sváka Ragana“, spol. s r.o., do vlastníctva spoločnosti LUDO, spol. s r.o.,
Tatranská 295, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 021 237, ktorej súčasťou je
i bezodplatné zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu prechodu a
prejazdu pešo a motorovými vozidlami
cez pozemky vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom, ktoré sú v KN vedené ako parcely registra „C“ č. 1154/4
a 1144/9 v celom rozsahu na dobu neurčitú,
- použitie finančných prostriedkov
Fondu rekultivácie skládky TKO Pod
Bradlom formou kapitálového transferu
príspevkovej organizácii Technické služby mesta Brezová vo výške 170 909,96 €
na financovanie uzavretia a rekultivácie
skládky Dieliky vo výške 57 855,28 €,
na financovanie uzavretia a rekultivácie
skládky Šibeničný jarok vo výške 16 000
€ a na financovanie uzavretia a rekultivácie skládky TKO Pod Bradlom vo výške 97 054,68 €,
- II. zmenu rozpočtu mesta Brezová
pod Bradlom na rok 2012 s nasledovnými zmenami: zníženie bežných výdavkov rozpočtovej kapitoly 01.1.1.6
– Výdavky verejnej správy - zníženie
bežného transferu príspevkovej organizácii Technické služby o sumu 9 970,- €
(to znamená bežný transfer TS zostáva
v pôvodnej výške 245 000,- €), zvýšenie
kapitálových výdavkov rozpočtovej kapitoly 06.6.0. – Občianska vybavenosť – na
rekonštrukciu Hájenky o sumu 1 000,- €
(celkové zvýšenie 4 000,- €)
- návrh na odňatie majetku – 1 ks
traktorovej vlečky 5 t, inventárne číslo
10/023, dátum obstarania 26. 11. 1992,
obstarávacia cena 1063,20 €, zostatková
cena 0,00 € zo správy príspevkovej organizácie Technické služby ku dňu 30. 9.
2012,
- poskytnutie dotácie z rozpočtu
mesta na rok 2012 pre Futbalový klub
BRADLAN Brezová pod Bradlom vo
výške 3 500,- € na materiálovo-technické zabezpečenie súťaže na dokončenie
jesennej futbalovej sezóny 2012/2013
mladších a starších žiakov, dorastu a dospelých,
- poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2012 pre Hádzanársky klub
Bradlan Brezová pod Bradlom vo výške
2500 € na činnosť hádzanárskeho klu-
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bu (doprava, nájom haly, rozhodcovia a
ostatný materiál),
- prevody nehnuteľností: žiadosť
p. Jany Brownovej, bytom Čierne Blato
136/8, o kúpu pozemkov - časť parcely
reg. „E“ č. 738/1 zapísanej na LV č. 1700
ako ostatná plocha o výmere 504 m 2 vo
vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom
a schválilo skutočnosť, že ide o prípad
hodný osobitného zreteľa, pretože predmetné pozemky vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom sa nachádzajú vo
dvore pri rodinnom dome žiadateľky.
Predajom pozemkov dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom majetkovo-právnym,
žiadosť p. Milana Škorubu, D. Jurkoviča 421/19, p. Jána Reptu s manž. Annou,
D. Jurkoviča 429, a p. Viery Fajnorovej,
Záhumnie 437/18 o predaj pozemkov zostatok parc. reg. „E“ č. 913/1 o výmere
2 m 2 v ich spoluvlastníctve do vlastníctva Mesta Brezová pod Bradlom a schválilo skutočnosť, že ide o prípad hodný
osobitného zreteľa, pretože predmetné
pozemky v spoluvlastníctve občanov
Mesta Brezová pod Bradlom, sa nachádzajú pod miestnou komunikáciou,
žiadosť p. Milana Škorubu, D. Jurkoviča 421/19 a p. Jána Reptu s manž. Annou, D. Jurkoviča 429 o kúpu pozemkov
- časť parc. reg. „E“ č. 869 zapísanej na
LV č. 4856 ako ostatná plocha o výmere
478 m 2 vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom a chválilo skutočnosť, že ide o
prípad hodný osobitného zreteľa, pretože predmetné pozemky vo vlastníctve
Mesta Brezová pod Bradlom, sa nachádzajú pod garážami žiadateľov.
- VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole, o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
na dieťa a žiaka v školách, školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta a o výške príspevku na nákup potravín v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- VZN č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach a VZN č. 4/2012,
ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre
prevádzku trhoviska a príležitostné trhy
v meste Brezová pod Bradlom,
- v zmysle § 11 ods. 4 písm. k a § 24
ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení
schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu mesta
Brezová pod Bradlom,
- predloženie žiadosti o NFP v rámci
výzvy OP cezhraničnej spolupráce SRČR 2007-13 za účelom realizácie projektu „Náučný chodník Bradlo“, ktorého
ciele sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Brezová pod Bradlom, zabezpečenie realizácie projektu po schválení
žiadosti o NFP a financovanie projektu
vo výške 5 % z celkových oprávnených

výdavkov na projekt, t. j. vo výške maximálne 1 500 eur,
- sídlo Centra voľného času na adrese
906 13 Brezová pod Bradlom, Nám. 7.
apríla 409/20,
- vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku - objektu
chaty Bradlo, spolu s objektom Centra
informačných služieb a parkoviskom na
Bradle na dobu neurčitú, podľa ust. §
281 až 288 Obchodného zákonníka
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu o plnení rozpočtu mesta
k 30.6.2012 – príjmy, výdavky, programový rozpočet a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu podľa
štruktúry v zmysle čl. 27 Zásad finančného hospodárenia Mesta Brezová pod
Bradlom,
- účtovnú závierku za rok 2011 spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol.
s r.o. Brezová pod Bradlom, rozhodnutie o zaúčtovaní straty - 95 174,17 € za
rok 2011 na účet nerozdeleného zisku
minulých rokov vo výške jeho zostatku
a zvyšok vo výške 26 632,79 € na účet
neuhradená strata minulých rokov a žiada predložiť výsledky hospodárenia obchodnej spoločnosti Bytový podnik Brezová, spol. s r. o. Brezová pod Bradlom
za I. polrok 2012 na najbližšie zasadnutie MsZ. Primátorke mesta odporučila
osloviť právnika a audítorku o stanovisko k likvidácii alebo konkurzu obchodnej spoločnosti Bytový podnik Brezová,
spol. s r. o. Brezová pod Bradlom,
- výsledky hospodárenia Športovo
vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a. s. Brezová pod
Bradlom za I. polrok 2012 a poveriloprimátorku mesta konať vo veci podania
návrhu na konkurz spoločnosti Športovo vzdelávacie stredisko BRADLAN
Brezová pod Bradlom, a. s. Brezová pod
Bradlom,
- informáciu o plnení úloh na úseku
odpadového hospodárstva v roku 2012
a uložilo urobiť osvetu na prípravu zabezpečenia zberu a uskladňovania biologicky rozložiteľného odpadu, zaviesť
na území mesta zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) formou kompostérov a pokračovať v príprave na vybudovanie, rozšírenie ďalšej kazety na
KO skládky Pod Bradlom a uložilo do
31. 10. 2012 pripraviť finančnú analýzu
vývozu KO a BRO formou dodávateľskej firmy,
- informáciu o činnosti Základnej
umeleckej školy a Základnej školy v
školskom roku 2011/2012, zameranie v
školskom roku 2012/2013,
- výsledky hospodárenia obchodnej
spoločnosti Reštaurácia U Sváka Ragana, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
za I. polrok 2012 a obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., Brezová pod
Bradlom za I. polrok 2012.
Terézia Malková
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vykurovania a opakovaným spustením
podľa potreby.

Pozvánka
V piatok 19. októbra 2012 o 18.00 hod.
vyvrcholia v ND Štefánikovom naše celoročné aktivity venované 750. výročiu mesta
celovečernou kultúrnou akadémiou, zostavenou z programu domácich umeleckých
kolektívov.
Organizátori záujemcov srdečne pozývajú.
Dobrovoľné vstupné bude príspevkom na
verejnú zbierku opravy ND Štefánikovho.

Mesto Brezová pod Bradlom
pozýva pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
dňa 30. októbra 2012 o 17.00 hod.
do ND Štefánikovho
všetkých dôchodcov jubilantov, dôchodcov a širokú verejnosť na
koncert Janky Procházkovej,
interpretky z relácií Repete, Šlágerparáda,
Drišľakoviny a Ľuboša Biľského.
Vstup zdarma

Vykurovacie obdobie sa začalo
Čas vykurovania oficiálne odštartoval.
1. september je podľa vyhlášky ministerstva hospodárstva určený za prvý deň
vykurovacej sezóny. Od tohto dátumu
poskytovatelia tepla sledujú vonkajšiu
teplotu pravidelnejšie. Ak po tomto termíne klesne dva dni po sebe pod 13°C
a ani podľa predpovede počasia nemožno v nasledujúcich dňoch očakávať jej
nárast, dodávateľ tepla by mal spustiť
vykurovanie. Vykurovanie je však možné
spustiť na žiadosť odberateľa aj skôr. Keďže prechodné obdobie je typické častými
zmenami počasia a kolísajúcimi teplotami, dodávatelia počítajú aj s odstavením

Koncom leta by už vlastníci bytov
mali počítať s príchodom zimných mesiacov. Skôr než sa začne kúriť je potrebné ukončiť všetky úpravy, akými
sú výmeny radiátorov či ventilov. Aj
správca by mal vykonať prehliadku celého vykurovacieho systému a uistiť sa, či
je všetko pripravené na začiatok vykurovacej sezóny. Ak sú dodržané základné pravidlá, dokážeme predísť mnohým
nepríjemnostiam. Medzi najčastejšie
problémy patrí vytopenie, ktoré spôsobuje nesprávne vykonaná výmena
radiátora. Dôležité je preto rešpektovať blížiaci sa termín a skontrolovať si
tesnenie ventilov. Druhým problémom
je nefunkčnosť kúrenia. Príčinou môžu
byť zatvorené stúpačky.
Keďže v priebehu letného obdobia dochádza k odtlakovaniu a vypusteniu systému a do potrubia sa dostáva vzduch,
odporúčame počas prvých dvoch vykurovacích týždňov otvoriť na maximum regulačnú alebo uzatváraciu
armatúru na každom vykurovacom
telese. Systémom dôkladne precirkuluje vykurovacia voda a vytlačí vzduch do
najvyšších poschodí bytových domov.
Z tohto dôvodu by vlastníci bytov na
horných poschodiach nemali zabúdať
pravidelne odvzdušňovať svoje radiátory po celú dobu vykurovacej sezóny.
Aj týchto pár opatrení, nenáročných na
čas, má svoj účinok a dokáže prispieť k
požadovanej tepelnej pohode vo vašich
bytoch.
Jana Smolková

Slivka, naša regionálna plodina
K naším najlepším tradíciám, ktoré
sa zachovali, patrí aj sezónne spracova-

nie sliviek. Prirodzene to už nie sú tie
časy, keď sa 10 až 12 hodín v každom
treťom dvore na Brezovej varil slivkový
lekvár v kotlíku. O pár desiatok rokov
naspäť v čase to bola ešte väčšia udalosť
– v špeciálnej vymurovanej peci len na
lekvár, postavenej „v humne“ sa dorábal
v štvorcovej veľkej nádobe. Najstaršie
nádoby boli z tvrdého dreva, odspodu
podbité oceľovým plechom, neskôr, keď
to pomery dovolili, boli aj z medeného
plechu.
V peci sa zapálilo ihneď po dozretí
prvých sliviek a oheň sa potom udržoval nepretržite niekoľko týždňov, pokiaľ
si celý „dolný konec“ alebo „kopanica“
nenavarila zásobu lekváru na celý rok.
Samozrejme to bola i dobrá príležitosť,
aby sa susedia stretli, veď práve pri neopakovateľnej vôni rodiaceho sa lekváru
vznikla nejedna ľudová pesnička.
Dnes sa znovu schádzame, aby sme si
pripomenuli túto tradíciu. Prvotné dôvody samozásobenia nemajú v dnešnej
dobe až takú prioritu, i keď je to na
zváženie. Len sa pozorne pozrite na
slivkový lekvár z obchodu – nájdete tam 8 chemických prísad vrátane
farbiva či dvoch „éčiek“ a tiež slogan
„tradičná kvalita“. I preto je dobré, že
si častejšie pripomíname, čo naozaj je
tradičná kvalita. Je to prírodný produkt
bez chemikálií a umelého farbiva, maximálne s trochou cukru a pokiaľ sú
použité z tohto horúceho leta dozreté
sladké okrúhlice, ani ten cukor nie je
treba.
Viacerí sme sa o tom presvedčili.
V stredu, 5. septembra, na seminári
v Agropenzióne Adam, ktorý bol zameraný na naše regionálne produkty, predaj z dvora i na predstavenie nového
o. z. Slow food Západné Slovensko, ktoré tento seminár zorganizovalo. Z tejto
aktivity sme zabezpečili živé vysielanie
pre slovenský rozhlas. Lekvár sa varil
aj v Turej Lúke na schôdzi MAS Kopaničiarsky región. Celodenný program
orientovaný na varenie lekváru bol aj
v sobotu, 15. septembra v Gazdovskom
dvore na Turej Lúke.
V našom regióne máme mimoriadne
dobrý potenciál pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu, ešte stále sa však musíme učiť, ako ponúkneme naše najlepšie
hodnoty:
- jedinečnú krajinu s malebnou kombináciou polí, lesov a lúk,
- osobitnú a svojskú tradičnú ľudovú
kultúru,
- pamiatky na významné osobnosti
a udalosti.
Je v našom najvlastnejšom záujme, aby
sme udržali tradície, aby sme región prezentovali ako kraj, kde tradičnú kvalitu
vieme zmysluplne zužitkovať. Len a len
takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť
úspešný rozvoj vidieckeho cestovného
ruchu i nášho kraja Slivkových samôt.
Ján Valihora
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Tábor Mašenka
V dňoch 10., 11. a 12. augusta 2012 sa
uskutočnil v letovisku Matejková nultý
ročník trojdňového pobytového tábora
pre deti s názvom Mašenka.
Myšlienka uskutočniť tábor so špecifickým námetom vznikla minulý rok,
kedy sa uvažovalo o programe celoročného cyklu k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o našom meste.
Mesto Brezová bolo dejiskom historických udalostí, ktoré ovplyvnili beh života nášho obyvateľstva. Neodmysliteľnou
súčasťou histórie mesta bol partizánsky
odboj v okolitých horách.
V roku 2010 sa uskutočnila vo Dvoloch rekonštrukcia boja z r. 1945 na
autentickom mieste, kde pôsobil oddiel
Jána Reptu z II. partizánskej brigády generála M. R. Štefánika.

Dôvodom na uskutočnenie Tábora v
letovisku Matejková bola autentickosť
miesta, pretože od vyhlásenia povstania
sa na týchto miestach organizoval oddiel J. Reptu.
Do tábora sa prihlásili deti nielen z
Brezovej, ale i blízkeho okolia. V spolupráci s KVH Slovensko, KVH 19. prapor Stráže Obrany Státu Hodonín, o.s.,
a SZPBO bol pripravený program, ktorý
priblížil deťom život a obdobie II. svetovej vojny. Úmyslom bolo priblížiť aj
túto súčasť nie tak dávnych udalostí skupine detí, ktoré sa zúčastnili a budú si
mať možnosť lepšie uvedomovať význam
slova sloboda a vštepiť si do povedomia
národnú hrdosť.
K tomuto prispel i Matúš Valihora,
ktorý si pripravil pre celé osadenstvo
zaujímavým spôsobom podanú besedu o
histórii nášho mesta. Pozvaný bol i kapitán Ing. Ján Bzdúšek, ktorý sa pre zhoršený zdravotný stav ospravedlnil.
Kluby vojenskej histórie sa zaslúžili o
vojenský kolorit z obdobia II. svetovej

vojny svojimi uniformami, vystupovaním a ukážkou „stanovým štábom“. Deti
mali možnosť vidieť uniformy slovenské,
ruské, nemecké a dozvedieť sa niečo o
vojenskej technike. Tí odvážnejší si aj
vyskúšali.
Šikovnosť a pohybovú zdatnosť si
vyskúšali v horskom teréne. Denný
program bol pre odľahčenie zakončený premietaním večerníčka o Maši a
medveďovi, na ktorom sa pobavili malí
i veľkí.
Čo by to bol za vojenský tábor bez
nočného poplachu. Za zvuku leteckej sirény, píšťalky a streľby deti absolvovali
nočný pochod. ktorý, zvládli na jednotku. Obavy z následkov sa rozplynuli pri
otázke na druhý deň: „Bude ešte nočný
poplach?“

Nechýbala ani opekačka, na ktorú nás
prišla pozdraviť i pani primátorka Eva
Ušiaková, ktorá spríjemnila návštevu
deťom spoločným športovým vyžitím
pri volejbale a neskôr pri teplom čaji v
rozhovore s členmi KVH.
Členovia KVH si pre deti pripravili i
ukážku boja, ktorá u nich zožala veľký
obdiv. To sa prejavilo, keď nás počas poobedňajšieho odpočinku deti milo prekvapili a pobavili svojou improvizovanou nenásilnou ukážkou boja.
V posledný deň pobytu sme si vychutnali jazdu na koníkoch z JK Betty Bukovec. Blížil sa čas lúčenia... Deti sa s
členmi KVH rozlúčili piesňou „Studentačka“, ktorú sa naučili v tábore. Lúčili
sme sa sľubom uskutočniť tábor i o rok
a vytvoriť tak novú tradíciu Tábora Mašenka...
Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým sponzorom, bez ktorých by sa
tábor Mašenka nedal zorganizovať na
úrovni, ktorú dosiahol vďaka nim. Ďakujeme: Mesto Brezová pod Bradlom, ÚVS

Trenčín, Cofely a. s., MicroStep CDM,
Diskobar Olympia, Piváreň U Michala,
Mestské lesy, COOP Jednota Senica s.d.,
Duval Dušan Valihora, JK Betty Bukovec, SOŠ M. R. Štefánika, Chata Bradlo.
Veľká vďaka patrí aj vedúcim tábora Mašenka, KVH Slovensko a 19. prapor Stráže Obrany Státu Hodonín o.s.,
MUDr. Adriane Balážovej, Matúšovi
Valihorovi, správcovi objektu Matejková
p. M. Papánkovi, p. Hílkovi, MHZ, MsP
a PZ Brezová pod Bradlom a TVB.
Hana Valová

Za národnú
slobodu...
(Brezová v rokoch 1914 – 1945)
Prvá svetová vojna v rokoch 1914 až
1918 tvrdo zasiahla aj do životov obyvateľov nášho mesta. V radoch rakúskouhorskej armády padlo 71 Brezovčanov.
V československých légiách bojovalo za
národnú slobodu 31 Brezovčanov, dvaja
z nich Juraj Dodrv a Martin Mosný zahynuli v roku 1918.
28. októbra 1918 bola v Prahe vyhlásená Československá republika. Bez vedomosti o pražských udalostiach vyhlásila 30. októbra 1918 slovenská politická
reprezentácia Martinskou deklaráciou
vôľu rozísť sa s Uhorskom a prihlásiť
sa k vznikajúcemu česko-slovenskému
štátu. Čo sa vtedy dialo v Brezovej, nám
priblížia spomienky Tomáša Tvarožka
a Jána Lichnera. Tomáš Tvarožek slúžil
ako vojak v Prešporku. Tu sa vo štvrtok
31. októbra nad ránom od priateľa Štefana Krčméryho dozvedel o Martinskej
deklarácii. Večer už bol doma v otcovom hostinci a opisoval udalosti pred
rastúcim počtom občanov. Druhého
dňa na svitaní nasledovalo „bielenie“
maďarských nápisov. Popoludní zvolal
brezovský evanjelický farár Ján Lichner
poradu „poprednejších občanov“. Dohodli sa na zvolaní verejného ľudového
zhromaždenia. Konalo sa v piatok 1. 11.
a zvolila sa na ňom 40-členná Národná rada na čele s Jánom Lichnerom.
V nedeľu 3. 11. sa konalo v Brezovej
veľké troj-štvortisícové manifestačné
zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnilo
veľa ľudí z okolia. Na zhromaždení prítomní vyhlásili Československú republiku, prečítali Martinskú deklaráciu a na
záver sa uzniesli telegraficky pozdraviť
Národnú radu v Turčianskom Sv. Martine. Brezovská Národná rada sa ujala
správy obce. Na obranu proti snahám
maďarskej vlády o udržanie Slovenska
prišlo 400 českých vojakov. Po upoko-
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Partizánsky oddiel Repta v Dvoloch.

jení pomerov prevzal od Národnej rady
správu Brezovej obecný výbor zvolený
29. 1. 1919.
V roku 1919 bolo v Brezovej 4398 obyvateľov (4056 evanjelického vyznania,
251 rímskokatolíckeho, 87 židovského,
3 reformovaní). Počet obyvateľov počas
I. republiky mierne stúpol. V 1930-om
roku, po oddelení Košarísk-Priepasného s 1637-imi obyvateľmi, to bolo
3120 ľudí (2554 evanjelického vyznania, 444 rímskokatolíckeho, 100 židovského, 15 iných vyznaní). V roku 1938
mala Brezová 3188 obyvateľov. Okolo
80% obyvateľov bolo poľnohospodármi, 10% živnostníkmi a obchodníkmi a
10% robotníkmi. Poľnohospodármi boli
najmä kopaničiari, no i takmer každý
živnostník bol zároveň poľnohospodárom. Počet garbiarov po hospodárskej
kríze v rokoch 1920-1923 klesol na 108
majstrov. Vznikli menšie garbiarske
podniky, kože sa už začali vyrábať továrenským spôsobom. Okrem nich boli
v Brezovej ešte dve šarovne, pradiareň,
tkáčovňa, dve tehelne, neskôr pribudla
likérka.
Významnou osobnosťou Brezovej bol
evanjelický farár Ján Lichner, predseda
spomínanej Národnej rady, iniciátor
vzniku meštianskej školy. Úspešne sa
rozvíjalo brezovské školstvo. 6. januára 1919 bola otvorená prvá meštianska
škola na Slovensku s vyučovacím jazykom slovenským. Jej prvým riaditeľom
bol Ján Lichner. V roku 1932-1934 bola
postavená nová budova meštianskej

školy. Okrem toho bolo počas I. republiky postavených 5 ľudových škôl na kopaniciach.
Najväčším dielom bolo vybudovanie
Mohyly generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Podľa projektu Dušana Jurkoviča ju postavili rokoch 1927
– 1928 počas 280-tich pracovných dní.
Mohyla s rozmermi 93 x 62 m svojím
umiestnením v krajine i svojím prevedením patrí k vrcholnému štandardu
európskej monumentálnej architektonickej tvorby.
17. decembra 1926 povolila vláda rozluku obce na Brezovú a Košariská-Priepasné. Majetkovo a hospodársky bola
rozluka prevedená od 1. 1. 1934. Názov
obce sa od roku 1928 zmenil z Brezovej
na Brezovú pod Bradlom. V priebehu
30-tych rokov 20. storočia zasiahla veľká hospodárska kríza i Československú
republiku. V roku 1932 bolo na Brezovej 205 nezamestnaných.
II. svetová vojna priniesla najväčšie
utrpenie brezovským Židom. Z Brezovej bolo do koncentračných táborov
deportovaných 77 Židov, dospelí, rodiny i deti – 72 z nich zahynulo, čo malo
za následok koniec celej jednej skupiny brezovských obyvateľov. Postavenie
Brezovej bolo v boji proti fašizmu v
priebehu II. svetovej vojny v rámci západného Slovenska výnimočné. Odboj
vznikol hneď na začiatku II. sv. vojny.
Obyvatelia sa nestotožňovali s totalitným režimom Slovenskej republiky
vyhlásenej 14. marca 1939. Najprv po-

mohli približne osemdesiatim českým
vlastencom pri úteku z Protektorátu.
Neskôr od 1943-ieho roku pomáhali
z koncentračných táborov utekajúcim
príslušníkom Červenej armády, i zostreleným spojeneckým letcom, ukrývali židovských spoluobčanov. Faktom
je i to, že náš kraj bol jednou z mála
oblastí západného Slovenska, kde možno po vypuknutí Slovenského národného povstania hovoriť o ozbrojenom
povstaní. V Brezovej a okolí pôsobil
pod velením Jána Reptu Oddiel Repta,
II. Štefánikovej brigády. Partizáni dokázali úspešne pôsobiť až do konca vojny
a 7. apríla 1945 za podpory delostrelectva Červenej armády oslobodili Brezovú. V boji za slobodu bolo umučených
alebo padlých v boji 12 občanov.
Pamiatky na Brezovú v rokoch 19141945:
Nehnuteľné pamiatky: najväčšou a
najvýznamnejšou pamiatkou je národná kultúrna pamiatka Mohyla generála
M. R. Štefánika na Bradle, z ďalších pamiatok možno spomenúť Národný dom
Štefánikov na Nám. gen. M. R. Štefánika, novú budovu školy na Piešťanskej
ul., či viaceré pamätníky a pamätné tabule.
Hnuteľné pamiatky: napríklad pamätné listiny, ktorých pôvodiny boli vložené do základného kameňa na mohylu
generála Dr. M. R. Štefánika na Bradle.
Matúš Valihora
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Ocenenie žiakov VO

ŠKOLSTVO

Zasa sme tu

Hoci nás slnečné lúče ešte stále intenzívne hrejú a vytvárajú klamlivú atmosféru leňošenia, lastovičky si už nacvičujú odlet do teplých krajín a my sme
začali nový školský rok.
Počas prázdnin sme nezaháľali, skrášlili a vynovili sme si priestory materskej
školy - vymaľovali sme jedáleň, umyvárku, šatne - tým sa dokončilo maľovanie
všetkých priestorov MŠ. Obnovil sa náter na kolotoči a na hojdačkách, vydláždila sa plocha bývalého bazéna a ešte
veľa väčších i menších prác, ktoré boli
potrebné a spríjemnia nám prácu a deťom pobyt v materskej škole. Toto všetko sa nám podarilo za výdatnej podpory
mesta, vďaka šikovným rukám pána Branislava Šica, pracovníkom Technických
služieb a mnohým ďalším, za čo ďakujeme.
Školský rok 2012/2013 sme otvorili
v troch triedach so 100-percentnou naplnenosťou. V „malej“ triede si zvykajú
na „škôlkarsky život bez maminy“ deti
za pomoci pani učiteľky Valkovej a Ondreičkovej. „Stredňáci“ si rozvíjajú svoje
schopnosti pod vedením pani riaditeľky
Hajdučkovej a Alenky Repčíkovej. Budúci školáci sa budú pripravovať na školu spolu s učiteľkami Alenkou Bachárovou a Ivankou Šimovou. Za neporiadok
nás vyhreší Monika Tatarová a o prázdne brušká sa postará Anička Sládková
a Miška Boháčková.
Prajeme si, aby slúžilo zdravie nám pracovníkom, ale aj deťom, aby sme mali
dostatok síl na dosiahnutie cieľov, ktoré
sme si v tomto školskom roku stanovili.
Ivana Šimová,
MŠ na Budovateľská ul.

Poznáte Brezovana Ivana MedvedíkaVolona? Už 8. novembra 2012 sa môžete
zoznámiť s ním i s jeho amatérskou výtvarnou tvorbou na vernisáži výstavy
s názvom KRAJINA v priestoroch

spoločenskej sály ZUŠ o 17.30 hodine.
Spoznáte skromného a nenápadného
krajinkára a jeho olejomaľby. Vystavené
práce si budete môcť prezrieť hocikedy v
pracovné dni do 26. novembra. Srdečne

V utorok 25. septembra
sa žiaci VO ZUŠ Brezová
zúčastnili slávnostného
oceňovania
úspešných
účastníkov
výtvarnej
súťaže v rámci vzdelávania Galérie mesta Bratislavy Umenie zblízka.
Ocenení žiaci z triedy
počítačovej
grafiky
Mgr. art J. Mikulčíka si
celú expozíciu pozorne
prezreli a my učitelia dúfame, že ,,umenie zblízka“
v nich zanechalo stopy ktoré ich budú v
budúcich rokoch viesť správnou cestou
poznávania a tvorenia.

DFS Iskerka v Břeclave
Žiaci HO a TO, ktorí sa venujú folklóru
v ZUŠ-ke v DFS Iskerka, reprezentovali naše mesto na Svatováclavských
slávnostiach v našom družobnom meste

Aktivity ZUŠ-ky
Pozvánky do ZUŠ
Po ukončení výstavy POZNÁVAME
VÝTVARNÉ TECHNIKY dňa 27. septembra, ktorá bola motivačne venovaná
opakovaniu pre žiakov nižších ročníkov
výtvarného odboru, Vás srdečne od 2. októbra pozývame na prehliadku výstavy
ZUŠKOLÁCKA BREZOVÁ. Výstava otvorená vernisážou 2. 9. 2012 o 15.00 hodine
zachytáva pohľad žiakov od prípravných
ročníkov až po práce dospelákov na naše
mesto. Venovaná je 750. výročiu prvej písomnej zmienky o Brezovej. Pozrieť si túto
výstavu môžete v spoločenskej sále ZUŠ v
pracovné dni až do 29. októbra. Niektoré
z týchto prác budete mať možnosť vidieť
aj pri príležitosti slávnostnej akadémie k
spomínanému výročiu 19. októbra 2012 v
ND M. R. Štefánika na inštalovanej výstave
vo foyeri ND.

Vás pozývame spoznať svet človeka, ktorý
bez výtvarného vzdelania dokáže svojimi
výtvarnými dielkami navodiť atmosféru
pokojnej, či inej krajiny.

Břeclav v nedeľu 30. septembra. Keďže
bolo krásne počasie, užili si všetci aj s
ostatnými účastníkmi sprievod mestom
i samotné vystúpenie. Naše deti svojím
dynamickým programom a skvelou hu-
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dobnou zložkou publikum zaujali, čomu
nasvedčoval potlesk po ich vystúpení.
Teší nás, že viacero rodičov, i pani
primátorka a pán prednosta, prišli naše
deti podporiť a povzbudiť.
Jana Kazičková

strana č. 7
Víkend ubehol ako voda a my sme
sa už museli s našimi priateľmi rozlúčiť. Lúčili sme sa slovami: „Ďakujeme
za krásne prežitý víkend, za nové poznatky a tešíme sa na II. aktivitu, ktorá bude v našom CVČ v Brezovej pod
Bradlom.
Zuzana Hrajnohová

Splavovanie
rieky Jihlavy
deťmi z nášho CVČ
Na štvrtý septembrový
víkend budú dlho spomínať deti z CVČ, ktoré
sa v rámci mikroprojektu
cezhraničnej spolupráce
– Kamarádi Pohořelice –
Brezová pod Bradlom zúčastnili I. aktivity – „Ekologický program Niva
Jihlavy“.
V sobotu ráno, dobre
naladení, ale i plní očakávaní, čo nás čaká, sme nasadli do autobusu, ktorý nás odviezol na Moravu, do
partnerského mesta Pohořelice.
Po ubytovaní v príjemnom penzióne
sme sa presunuli do Střediska volného
času (SVČ) na Tyršovku, kde nás už
čakali vedúci krúžkov a české deti. Po
krátkom privítaní a zoznámení sa prebehla výučba základných vodáckych
zručností. Nestihli sme sa spamätať
z množstva nových informácií a už nás
delili do posádok, prideľovali záchranné vesty, veslá a nafukovacie dvojčlny. A hor sa na vodu! Zo začiatku nás
člny nechceli poslúchať. Možno to bolo
spôsobené i tým, že sme v nich sedeli
prvýkrát a zosúladenie dvojice v práci
s veslami tiež nebolo jednoduché. No
pod vedením skúsených odborníkov –
vodákov sme to zvládli a po trojhodinovom splave 11-kilometrového úseku
sme trocha premočení (pretože asi 500
m pred cieľom sa spustil silný dážď)
šťastne dorazili do cieľa. Bol to pre nás
neopakovateľný zážitok, pretože sme sa
plavili prírodným parkom niva Jihlavy
a pozorovať túto krásu prírody z člna je
úplne iné ako z brehu rieky.
Po výdatnej večeri nás čakal večerný
program v klube Oáza SVČ. Tu sme mali
možnosť naučiť sa napr. žonglovať, liezť
po horolezeckej stene, zahrať si biliard,
stolný tenis, či stolný futbal, no hlavne
spriateliť sa s českými deťmi.
Asi o 22,30 hod. sme sa s našimi priateľmi rozlúčili a išli si po náročnom dni
odpočinúť.
V nedeľu dopoludnia sme sa opäť
stretli v klube Oáza, kde sme mali možnosť vyskúšať si streľbu z luku, zo vzduchovky a streľbu z kuše, čo bolo tiež pre
nás nové poznanie.
Okrem českých detí a vedúcich, kde
jazyk nebol prekážkou, sme mali možnosť spoznať i francúzskeho priateľa,
ktorý v SVČ pracuje ako dobrovoľník.

MESTSKÁ KNIŽNICA

Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy
k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o
Brezovej

BREZOVÁ
V KNIHÁCH.
30. 10. 2012 o 16,00 hod. v Mestskej
knižnici.
V rámci vernisáže sa uskutoční i vyhodnotenie literárnej súťaže BREZOVÁ 750
rokov, ktorá bola vyhlásená pod záštitou
primátorky mesta.

Nové knihy v knižnici
ANTALÍKOVÁ, Silvia: Čo môžu muži,
môžem aj ja. Bratislava, Marenčin PT
2012. 237 s.

Nikto sa dnes už nepozastavuje nad
tým, keď MUŽ:
- nie je ochotný riešiť tehotenstvo svojej partnerky, pretože JEHO sa to jednoducho netýka,
- odchádza od SVOJEJ ženy a SVOJICH detí k mladej milenke, pretože sa
ich všetkých už nabažil. ALE? ČO AK
BY TO VŠETKO BOLO PRESNE: NAOPAK?
BENKO, Rudolf: Všetko sa nekončí.
Bratislava, Motýľ 2012. 371 s.
Mladý študent spozná v knižnici dievča, ktoré v krátkom čase zmení jeho život. Zisťuje, že stretol lásku svojho života ...
BRAT, Roman: Druhé podanie. Bratislava, Forza Music 2012. 152 s.
Po predčasnom úmrtí matky i spolužiačky Moniky sa šestnásťročný Michal
ocitá na šikmej ploche ...
FUTOVÁ, Gabriela: Brata musíš poslúchať! Bratislava, SPN - Mladé letá
2011. 93 s.
Dodo je ôsmak a dočasná hlava rodiny,
pretože otec pracuje v Anglicku. V jeho
živote zostali tri baby - mama, frajerka
Zuzka a malá vyškerená sestra Žaba. A
práve tá je najväčším kameňom úrazu.
HARGAŠ, Jano: Zachráň ma. Bratislava, Slovenský spisovateľ 2012. 287 s.
Lucia je plná hnevu na seba i na celý
svet. Chcela by naplno žiť, snívať, milovať, no namiesto toho sa na ňu valí jeden
problém za druhým.
HILLENBRANDOVÁ, Laura: Nezlomený. Skutočný príbeh z druhej svetovej
vojny o prežití, odhodlaní a odpustení.
Bratislava, Tatran 2012. 406 s.
Laura Hillenbrandová stvárnila v románe Nezlomený pozoruhodný život
Louisa Zamperiniho ...
MURÍN, Gustáv: Gorily v podsvetí.
Bratislava, Martenčin PT 2012. 438 s.
Rozšírená a aktualizovaná história
slovenského podsvetia od primitívneho
výpalníctva až po najväčšiu korupčnú
aféru Gorila.
ROGANOVÁ, Charlotte: Záchranný čln. Bratislava, Fortuna Libri 2012.
269 s.
Majstrovsky napísaný román o životných rozhodnutiach, ambíciách, vytrvalosti a schopnosti prežiť.
ŠULAJOVÁ, Zuzana: Džínsový denník. 3. Bratislava, Slovenský spisovateľ
2012. 439 s.
Tretí Džínsový denník je teda konečne
tu - takisto ako jeho hlavní hrdinovia a
ich kamaráti. Sú už v poslednom ročníku gymnázia a na prahu dospelosti ...
ZÁBORSKÝ, Jonáš: Dejiny kráľovstva
uhorského od počiatku do časov Žigmundových. Bratislava, Slovart 2012.
706 s.
Dielo Jonáša Záborského Dejiny kráľovstva uhorského od počiatkov do časov
Žigmundových vychádza po takmer 140
rokoch od svojho vzniku po prvý raz.
Jana Bôžiková
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MESTSKÝ HASIČSKÝ ZBOR

Pozor na požiare!
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov. Aby sme predchádzali týmto
nežiaducim javom, chceme vás stručne
oboznámiť o tom, ako im predísť. Najčastejšie zistené nedostatky sú nevyhovujúci
technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom
a horľavými kvapalinami, ponechanie detí
bez dozoru a pod.
Hasiči vám ponúkajú niekoľko rád:
- Neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé
materiály a nenechávajte ich bez dozoru.
- Inštaláciu vykurovacích telies zverte
vždy odborníkom, a to podľa pokynu výrobcu.
- Dbajte na to, aby vykurovacie telesá
boli umiestnené na nehorľavej podložke
a odborne zaústené do komínových prieduchov.
- Dávajte pozor, aby neboli ponechané
v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče,
ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžaduje trvalý dozor.
- Dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých
kvapalín, kovových tlakových nádob na
propan-butan, tuhé palivá a iné materiály.
Treba si uvedomiť, že len dôsledným
dodržiavaním požiarno-bezpečnostných
predpisov predídete možnému vzniku požiarov vo vašich domácnostiach.
Prajeme vám, aby celá vaša rodina prežila zimné obdobie spokojne a bez obáv
z požiarov.
Vaši hasiči

Súťaž hasičov
Dňa 1. septembra 2012 usporiadal
Dobrovoľný hasičský zbor Brezová pod
Bradlom v priestoroch námestia mesta už
XII. ročník súťaže hasičských družstiev
mužov a žien O pohár mesta Brezová
pod Bradlom. Keďže sobota bola daždivá, účasť družstiev bola slabšia. Celkovo
sa zúčastnilo 13 hasičských družstiev,
ktorých privítala primátorka mesta Eva
Ušiaková a predseda OV DPO Myjava
Pavol Macúch. Po krátkej porade veliteľov družstiev sa začala samotná súťaž,
ktorá prebiehala dvojkolovo. Výsledky
zaznamenávala elektronická časomiera
z DHZ Turá Lúka a sčítacia komisia bola
z DHZ Krajné. O umiestnení rozhodoval
lepší dosiahnutý čas.
Výsledky:
kategória ženy:
1. miesto DHZ Rudník 23,25 s.
2. miesto DHZ Polianka 42,68 s.
kategória muži:
1. miesto DHZ Drgoňova Dolina
19,57 s.
2. miesto DHZ Prašník 19,67 s.

3. miesto DHZ Vrbové 20,24 s.
4. miesto DHZ Stará Turá 20,63 s.
5. miesto DHZ Bílkové Humence
20,90 s.
Na záver súťaže odovzdala primátorka
mesta spolu s predsedom DHZ Brezová pod Bradlom Jaroslavom Stančíkom
víťazné poháre. Za usporiadanie súťaže
vyslovujeme domácim členom DHZ poďakovanie.
Dušan Michalička

INZERCIA

µ
Nová predajňa prírodných produktov
p. Havelku v Myjave - nám. M.R.Štefánika 582 /vchod vedľa predajne SVAMAN/.

µ

ŠPORT

Bežci z Brezovej reprezentovali
16. 6. 2012 – „Senický polmaratón“ 21,1
km – J. Varmuža, 3. miesto, J. Hodáň,
4. miesto (muži D)
23. 6. 2012 – „Donovalský polmaratón“
21,1 km – G. Plačková, 6. miesto (ženy)
14. 7. 2012 – „Nová Lhota“ 5 km – J. Varmuža, 7. miesto (muži D)
14. 7. 2012 – „Malženická 13“ 13 km –
M. Plačko, 9. miesto (muži A), J. Hodáň,
13. miesto (muži F), G. Plačková, 6. miesto
(ženy)
21. 7. 2012 – „Vrbovská pätnástka“ 15 km
– M. Plačko, 8. miesto (muži A), J. Hodáň,
10. miesto (muži D), G. Plačková, 4. miesto
(ženy)
22. 7. 2012 – „Beh Zlatým vrchom Piešťany“ 9,6 km – M. Plačko, 3. miesto (muži A),
J. Varmuža, 2. miesto (muži D), G. Plačková, 2. miesto (ženy), D. Borovský, 5. miesto
(žiaci do 15. r.)
4. 8. 2012 – „Veľká nad Veličkou“ – 7,5 km
– J. Varmuža, 6. miesto (muži D)
11. 8. 2012 – „Vnorovy“ – 10 km – J. Varmuža, 11. miesto, J. Hodáň, 14. miesto
(muži D)
19. 8. 2012 – „Beh okolo Marhátu – Moravany“ 10 km – M. Plačko, 2. miesto (muži
A), J. Varmuža, 4. miesto (muži D), D. Borovský, 4. miesto (žiaci do 15 r.)
25. 9. 2012 – „Čachtický polmaratón“
21,1 km – M. Plačko, 8. miesto (muži A)
25. 8. 2012 – „Beh Radošovcami“ 10 km
- B. Duda, 16. miesto (muži C), J. Varmuža,
7. miesto, J. Hodáň, 9. miesto (muži D)
1. 9. 2012 – „Lipovská desiatka“ 10 km B. Duda, 13. miesto (muži C), J. Varmuža,
6. miesto, J. Hodáň, 9. miesto (muži D)
1. 9. 2012 - „Tajovský beh“ 12 km –
M. Plačko, 3. miesto (muži A), G. Plačková,
4. miesto
8. 9. 2012 – „Beh kúpeľným parkom Smrdáky“ 5,3 km – J. Varmuža, 6. miesto (muži
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D), A. Borovská, 3. miesto (ženy), D. Borovský, 2. miesto (žiaci)
8. 9. 2012 – „Vysokohorský beh cez Klin“
20,5 km – M. Plačko, 4. miesto (muži A),
G. Plačková, 5. miesto (ženy)
8. 9. 2012 – „Kopaničiarska 10-ka Myjava“ 10 km – J. Hodáň, 8. miesto (muži D)
9. 9. 2012 – „Beh Zlatníckou dolinou Skalica“ 11 km – J. Varmuža, 4. miesto (muži
D), D. Borovský, 1. miesto (žiaci)
15. 9. 2012 – „Veľká cena mesta Holíč“
9 km – J. Varmuža, 7. miesto, J. Hodáň,
10. miesto (muži D), A. Borovská, 8. miesto
(ženy), D. Borovský, 3. miesto (žiaci)
Ján Varmuža

NÁZORY OBČANOV

Prečo nie je Brezová
turistickým rajom?
Leto 2012 je nenávratne preč. Bolo by
teda dobré obzrieť sa dozadu a zhodnotiť
tohtoročnú turistickú sezónu. Všade počúvame, aký má náš kopaničiarsky kraj veľký
potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. No
ten stále nie je pre Brezovú významným
odvetvím miestnej ekonomiky. Máme už
viac ako 22 rokov po „nežnej“, takže vyhovárať sa na 40-ročnú devastáciu nášho
mesta budovania chtivými súdruhmi nás
dopredu neposunie. Musíme zápasiť žiaľ
s tým, čo nám tu po sebe táto smutná éra
našich dejín zanechala. Napriek tomu, že
posledné roky sa náš región posunul dopredu, stále to nie je to, čo by sme chceli.
Prečo teda stále Brezová so svojím okolím
nie je tým turistickým rajom kopaničiarskeho regiónu? Nuž preto, že je tu stále
veľa „prečo“, s ktorými sa veľmi ťažko zápasí. Prečo je napríklad problém, aby boli
kostoly na Brezovej aj Košariskách (keď
sa už nimi chválime v propagačných materiáloch) otvorené a sprístupnené tak,
ako je to inde vo vyspelej Európe? Prečo
máme stále problém dobudovať základnú
infraštruktúru cestovného ruchu a na námestí sprevádzkovať TIK? Prečo za každú
cenu chceme v centre mesta smetisko s obludným hangárom namiesto záchytného
parkoviska? Prečo máme stále záľubu v budovaní nevkusných objektov? Prečo kultúrne podujatia v meste zívajú prázdnotou
a ľudia radšej vyplakávajú, ako sa tu nič
nerobí a nič tu nie je? Prečo my Slováci
radšej sedíme doma a vyjedáme špeciality
zo supermarketu pred televízorom a PC ?
Prečo si nejdeme za tie isté peniaze radšej sadnúť do niektorej reštaurácie, podporiť tým miestnu gastronómiu, aby sme
potom nemuseli vyplakávať, že tu žiadna
poriadna nie je, lebo má problém uživiť
sa? Prečo máme silne vrodený talent, ako
z peknej veci urobiť nechutný gýč? Prečo
máme stále problém so zanedbanými a neupravenými verejnými priestranstvami?
Prečo vieme my Slováci stále len plakať
a sťažovať sa, ako nám nikto nič nedá, aké
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to máme ťažké a ako nám stále niekto ubližuje? Takto nejako by sme mohli pokračovať ďalej. A pri hľadaní odpovede, sa za
každým „prečo“ dopracujeme k podstate
problému: „Lebo my Slováci sme takí!!!“
Ak to chceme zmeniť, musíme zmeniť
myslenie nás samých. Pokiaľ ho nezmeníme, tak sa nikam neposunieme, a akékoľvek snahy ktorejkoľvek skupiny ľudí či
jednotlivcov budú úplne zbytočné.
Ján Ragan

Andrej nevyužil svoj veľký
talent
K tomuto článku ma podnietil príspevok v Novinkách od riaditeľky SOŠ Marty
Stančíkovej „Brezovský futbal sa stavia na
nohy“.
Brezová mala v minulosti úspešné žiacke i dorastenecké družstvá. Brezovskí tréneri vychovali viacerých výborných futbalistov. V tejto súvislosti snáď bude vhodné
pripomenúť osud jedného mladého talentovaného futbalistu.
Andrej H. nastúpil študovať na našu
SOŠ v roku 1992. Študenti, hlavne bývajúci na internáte, často využívali pri
škole hádzanárske ihrisko hlavne na futbal. Krátko po začatí školského roka išiel
som okolo tohto ihriska, kde chlapci hrali
futbal, a ihneď ma upútal v bráne svojou
pohybovou eleganciou vyššie spomínaný
Andrej. Zaujímal som sa ihneď o neho
a samozrejme si ho všimol tréner dorastencov Ján Šúplata i ďalší. Prirodzene, že
bol zaradený do mužstva dorastencov. Len
Andrej časom sa akosi vyhýbal tréningom
a v ďalšej sezóne nechodil na tréningy
v rámci zimnej prípravy. Druhý brankár
poctivo absolvoval celú zimnú prípravu.
Prišiel však termín prvého jarného majstráku, tréner potreboval body do tabuľky
a rozhodol sa postaviť do brány Andreja
H., pretože zvážil, že i bez zimnej prípravy
bude lepší. Uvedomoval si , že jeho počin
je neetický i nepedagogický. Viete si predstaviť pocity druhého brankára, keď tréner
toto urobil.
Chcem tým povedať, že to bol mimoriadny brankársky talent. Ja od chlapca
sledujem československý i svetový futbal
a s takou prirodzenou eleganciou akú mal
v sebe Andrej, som poznal iba nášho Vilu
Schroifa, najlepšieho brankára MS v Chile
v roku 1962, a Bearu z Juhoslávie z polovice 50- tych rokov. O tom svetová tlač písala „Beara guma, Beara tiger“.
Keď boli na SOŠ na sústredení dorastenci Slovana Bratislava s trénerom Hrdličkom, bývalým reprezentantom, požiadal
som vedúceho družstva, aby mohol prísť
k nim na tréning Andrej. Vedúci súhlasil,
ale Andrej na tréning neprišiel. Potom
sa mi už vyhýbal, lebo vedel, že ho znova
budem presviedčať, aby sa venoval futbalu
profesionálne, pretože už dávno obrazne
povedané mal šlapať trávnik Slovana, či
Trnavy. Postupne aj prestal pôsobiť v brezovskom doraste. Nedokázali sme ho či ja,

tréner, vedúci družstva nebohý Laco Menkyna i ďalší presvedčiť ako nedobre koná,
nech sa venuje futbalu, nech nepremrhá
svoju životnú šancu.
Stretol som sa s ním asi pred piatimi
rokmi náhodne i s jeho manželkou. Keď
som im pripomínal spomínané udalosti,
manželka sa ho pýtala, či to je pravda. Potvrdil, že áno. Tá sa čudovala a Andrej si
priznal, že zle konal.
Je jeden z mnohých prípadov, kedy slovenský šport prišiel o veľké talenty, hlavne
v dôsledku toho, že dávali prednosť pohodliu v mladosti pred tréningom.
Jozef Ďuriš
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.

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 14. 10. (19. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Božie.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom.
• 17. 10. (streda ) 18.00 hod. biblická
hodina v zborovej sieni.
• 21. 10. (20. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Božie, poďakovanie za úrody
zeme, v rámci služieb Božích bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
• 22. 10. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 24. 10. (streda ) 18.00 hod. biblická
hodina v zborovej sieni.
• 28. 10. (21. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Božie. 14.00 hod. stretnutie na
mestskom cintoríne pri príležitosti pamiatky zosnulých. 15.00 hod. nešporné
bohoslužby v Priepasnom (zmena času
z letného na zimný!).
• 31. 10. (streda) 17.00 hod. večerné sl.
Božie na pamiatku reformácie v chráme
Božom.
• 4. 11. (22. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Božie.
• 5. 11. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
• 7. 11. (streda ) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 11. 11. (23. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. slávnostné sl. Božie, 139. výročie
posvätenia chrámu – hody, po službách
Božích bude prislúžená velebná sviatosť
večere Pánovej. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom.
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ŽIVOTNÉ
JUBILEUM
BISKUPA

Brezovský rodák Mgr. Ivan Osuský, v
rokoch 1994 - 2006 biskup ZD ECAV, sa
6. augusta 2012 dožil sedemdesiat rokov.

Slovenský zväz telesne postihnutých
v Brezovej ďakuje p. Školudovi zo spoločnosti Mlyn a Pekáreň ŠKOLUDA
z Trstína a p. Majtánovi zo spoločnosti
SVAMAN akciová spoločnosť z Myjavy
za sponzorský príspevok.
Alena Greguštobiresová, predsedníčka SZTP

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste
našu mamu, babku, prababku Annu Reptovú,
rod. Havlíkovú, ktorá
nás opustila dňa 18. augusta 2012. Ďakujeme
všetkým za prejav sústrasti a kvetinové dary.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, pani farárke
Lichancovej.
dcéry a synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Po štúdiách v Modre a Bratislave ho
v roku 1965 za kňaza ordinovali v Pliešovciach. Bol kaplánom, a potom dlho
zborovým farárom v Skalici. Ako senior
Myjavského seniorátu stal sa biskupom
Západného dištriktu so sídlom vo Zvolene.
S hodnostárskym kresťanským krížom
neraz navštívil Brezovú, aby rodákom
kázal slovo Božie. A nielen v chráme, ale
duchovnými myšlienkami sa prihováral aj
k účastníkom májových spomienok v Košariskách a na Bradle.
Po skončení služby vrátil sa na dôchodok
k potomkom do Skalice. Ako emeritný biskup však rád poslúži kázňami všade, kde
ho pozvú. Tak v tomto cirkevnom roku,
počas svätodušnej nedele, oslovil na text
Ján 14,12-27 aj svojich rodných. Súčasťou
programu, za účasti domáceho spevokolu,
bola v chráme i na cintoríne aj spomienka
na 140. výročie narodenia správcu školy a
kantora Mateja Janovíčka.
Prajeme nášmu jubilantovi do ďalších
rokov hodne zdravia, šťastia a Božieho
požehnania.
-C-

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa
8. septembra 2012 odprevadili na poslednej
ceste pána Jaroslava Vráblika. Ďakujeme
za množstvo kvetinových darov a prejavy
sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš
žiaľ. Zvlášť patrí poďakovanie pani Viere
Dobrovodskej a pohrebnej službe Eckert za
dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci október:
Pavol Adámek, 89 rokov
Mária Bzdúšková, 86 rokov
Ľudmila Kostelná, 86 rokov
Ján Závodný, 85 rokov
Anna Griechenbaumová, 84 rokov
Júlia Valjanová, 83 rokov
Ján Poláček, 81 rokov
Samuel Šagát, 81 rokov
Ivan Svatík, Ing., 75 rokov
Ervín Marík, 70 rokov
Dušan Urblík, Ing., 70 rokov
Anna Nosková, 70 rokov
Karel Jakeš, 70 rokov

Jubilanti v mesiaci august:
Alžbeta Závodná, 95 rokov
Katarína Kovačechová, 90 rokov
Helena Čerešníková, 90 rokov
Ján Batka, 88 rokov
Štefan Gabriž, 86 rokov
Anna Meszárošová, 86 rokov
Emília Jančia, 85 rokov
Anna Ciranová, 84 rokov
Anna Dodrvová, 84 rokov
Alžbeta Adásková, 83 rokov
Anna Považancová, 82 rokov
Božena Poláčková, 82 rokov
Alžbeta Valášková, 82 rokov
Ľudmila Bôžiková, 81 rokov
Samuel Danko, 80 rokov
Anastázia Turčeková, 80 rokov
Miloslav Turček, 80 rokov
Vladimír Vráblik, 75 rokov
Jozef Polák, 75 rokov
Anna Šašková, 70 rokov
Milan Jánoš, 70 rokov

Narodili sa:
SPOMÍNAME

Marek Novák
Šimon Benko
Dňa 15. septembra
uplynie 5 rokov od smrti našej tety, švagrinej,
kamarátky a príbuznej
Alžbety Michalatovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
smútiaca rodina

Dňa 30. októbra 2012 uplynú dva roky od
tragickej smrti manžela, otca, brata Stanislava Milčíka.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád,
nezabudne.
Spomína manželka so synmi a ostatná rodina.

Manželstvo uzavreli:
Martin Pelle, Radka Tomášková
Ján Ožvoldík, Veronika Šulovská
Michal Vicen, Eva Večeřová
Ján Bezdek, Hana Klatá

Zomreli:
Milka Reptová, rod. Brušková, 88 r.
Jaroslav Vráblik, 71 rokov
Margita Rechtoríková, r. Holíková, 73 r.
Alena Slobodová
Redakcia sa ospravedlňuje jubilantom
v mesiaci august 2012 za ich zverejnenie až
v tomto vydaní Noviniek.
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