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Na Brezovej jarmek ból...

Na Brezovej jarmek ból, milý Bože, gdo
tam ból.
Ból tam Martin ze ženu, kúpél suknu zelenú...
...týmito slovami ľudovej piesne z Brezovej otvorila primátorka mesta Eva Ušiaková
Jubilejný XXV. Brezofský jarmek a Slávnosti
sváka Ragana. Jarmekom sme oslávili 50.
výročie udelenia štatútu mesta Brezovej
pod Bradlom, 50. výročie založenia Folklórneho súboru Brezová a pripomenuli
sme si 85. výročie úmrtia nášho sváka Ragana – teda Brezovčana Martina Lacka. Jarmek ponúkol svojim návštevníkom pestrý
program pre potechu oka, ucha, ale i ducha, dobré vône a ešte lepšie chute.

• M INISTERST VO O B R A NY S LO V E N S K E J RE P U B LIKY
• OZBR O JENÉ S I LY S LO V E NS K E J R E P U B LIKY
• M ESTO BREZO VÁ P O D B R A D LO M
si Vás dovoľujú pozvať na oslavy

DŇA OZBROJENÝCH SÍL
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
22. septembra 2016
v Brezovej pod Bradlom
11.30 hod. Slávnostný nástup jednotiek OS SR na Námestí
gen. M. R. Štefánika
- statické ukážky techniky, prehliadka nastúpených jednotiek,
prelet leteckej techniky, historické zástavy, hymna SR, príhovory, odovzdanie ocenení
12.30 hod. Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste
- hymna SR, príhovory, zoskok výsadkárov, hymnická pieseň v podaní Mužského cirkevného spevokolu z Brezovej pod Bradlom

Úvodný program jarmeku začal v piatok
19. 8. o 17. hodine vystúpením domácej folkovej skupiny Country Tip. Prítomným sa prihovorila pani Zuzana Kronerová, dcéra filmového sváka Ragana. Uviedla do života Brezovský
kalendár pre rok 2017 venovaný 50. výročiu
založenia folklórneho súboru Brezová. Považujeme si, že pani Kronerová dala prednosť
nášmu jarmeku pred filmovou premiérou
v Krakove. Na tvárach prítomných vyvolala
úsmevy skečom Mary Lopúchovej a jej obáv,
aby nemusela ísť do Egypta tavy dojit.
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Program pokračoval prezentáciou brezovských cvičeniek Považskej sokolskej župy M. R.
Štefánika, vystúpením hudobných skupín Volume a The Beatles Collection band a od 22. hodiny hrali k jarmečnej zábave domáci Kožkári.
V sobotu 20. 8. o 10. hodine otvorila XXV.
Brezofský jarmek primátorka mesta Eva Ušiaková spolu s predsedom TSK Jaroslavom
Baškom.
Pre návštevníkov jarmeku boli pripravené ukážky ľudových remesiel s predajom
výrobkov. V „Kraji slivkových samôt“ pred
mestským úradom boli v ponuke brezofské
varené cestenice, kalendáre, tričká, klobúky... Kto chcel, mohol sledovať prácu členiek
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Klubu pletenej cipky Brezová či
košikára Štefana Osleja, naučiť
sa viazať brezofské perko, zakúpiť si výrobky ZUŠ Brezová
pod Bradlom. V Brezofskom
dvore sme videli predmety tradičnej brezofskej domácnosti
a živé prekvapenie. Prístrešok
na miestnom trhovisku sa počas jarmeku premenil na Stodolu sváka Ragana s výstavou
fotografií z minulosti Brezovej
i dnešného života spolkov a organizácií v nej pôsobiacich. 493
návštevníkov videlo výstavu

Klubu železničných modelárov Bratislava v Pamätnej izbe D. S. Jurkoviča.
Modelová železnica s jazdiacim vláčikom, modely vlakov a železničiarske
uniformy potešili najmä detských návštevníkov.
V evanjelickom kostole bol
pri príležitosti jarmeku sprístupnený cirkevný archív so
vzácnymi pamiatkami – prvým
vydaním Kralickej biblie z roku
1593 či v pergamene viazanými
knihami.
Pódium po slávnostnom otvorení jarmeku patrilo jubilujúcemu Folklórnemu súboru Brezová.
Potešil nás našim srdciam blízkou muzikou, spevom, tancom,
krojmi. K dobrej nálade prispelo
vystúpenie Ľudovej hudby Mira
Dudíka, vnuka legendárneho primáša Samka Dudíka. Nasledovalo
losovanie tomboly pod pozorným
dohľadom zástupcu primátorky
Dušana Marka. Starou Brezovou
previedol prítomných formou
audiovizuálnej prehliadky dobových fotografií Matúš Valihora.
Nielen dospelým, ale i deťom bola
určená interaktívna šou Clakson
- hudba spája. Jedným z vrcholov
programu bolo vystúpenie bratislavského Ľudového orchestra
jednoduchej zábavy obyvateľstva,

teda známej hudobnej skupiny LOJZO. Mladé
obecenstvo roztancovali Michal David revival
ČR a až do druhej hodiny po polnoci Video
oldies disco DVJ Marosha.
Celým jarmekom vtipne a s obdivuhodnou výdržou sprevádzali v brezovských krojoch vystrojení Juda ze Ščevánom alias Hana
Valová a Vladimír Foltýn.
K vydarenému jarmeku prispeli svojou prácou zamestnanci mestského úradu, technických služieb, hasiči, mestská i štátna polícia,
DTS I.C.E, manželia Plačkovci, firma TONAS
a početní dobrovoľníci i organizácie. Všetkým
patrí naše veľké poďakovanie. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí jarmek podporili či už
finančne, alebo materiálne.
Ďakujeme predovšetkým Vám, milí občania, že ste na jarmek prišli a spolu s vystupujúcimi vytvorili vynikajúcu atmosféru.
Ďakujeme tiež za veľa Vašich pozitívnych
ohlasov na tohtoročný jarmek – sú pre nás,
organizátorov, odmenou i motiváciou.
Tešíme sa na stretnutie o rok – na XXVI.
Brezofskom jarmeku.
Matúš Valihora,
útvar kultúry a miestnych tradícií MsÚ

Novinky spod Bradla 8 / 2016

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Ako mesto prichádza
o investorov

Názov príspevku som prispôsobil podľa
jednej českej filmovej série a to pri úvahe, čo
spôsobuje dlhodobú stagnáciu, ba až úpadok
nášho mesta. Okrem iného je to aj z dôvodu
úbytku (nedostatku) pracovných príležitostí,
ktorý vyplýva z odchodu investorov, pričom
noví neprichádzajú. Náhodne spomeniem firmy (v zátvorke približný počet zamestnancov):
Subtil (150), Mosdorfer (45) v súčasnosti zamestnáva vyše 200 pracovníkov, BC – Torsion
(120), Kanapa (200), Scherdel (250), Damedas
(20), Eurofima (25), Maccaferri (100). Naopak,
noví neprišli ako Echelon/ Elastoform (400).
Kým niektoré firmy ukončili činnosť z objektívnych dôvodov, ako dôsledok fungovania súkromného sektoru (Kanapa, BCT, Damedas),
ostatní sa porúčali z nášho mesta aj pričinením
vedenia MsÚ. A to najmä preto, lebo mesto
Brezová (MB) nevlastnilo pozemky, ktoré by
mohlo investorovi ponúknuť. Pokiaľ ich malo,
trestuhodne sa ich zbavilo.
Niektorí pracovníci MsÚ mi vytýkajú, že
prečo sa vraciam do minulosti. Nuž preto, aby
to, čo sa mohlo urobiť za predošlých volebných období (a boli na to lepšie podmienky)
a sa neurobilo, nech je pre nás výstrahou, aby
sme sa z týchto chýb poučili. Tu sme pri koreni
veci. Po roku 1989 MB nevyužilo možnosti výkupu pozemkov pre budúcich investorov, ale
i pre IBV. V tom čase občania by boli bývali
ochotní predať pozemky za neporovnateľne
nižšie ceny ako v súčasnosti.
V roku 2003 MB vykúpilo pozemky v rozlohe cca 8,3 ha v lokalite Davčové za sumu cca
4,5 mil. Sk po 30 Sk za m2 firme ECHELON/
ELASTROFORM, zaoberajúcou sa nábytkárskou výrobou so zámerom vytvorenia cca 400
pracovných miest. Za to treba MB pochváliť.
Treba pochváliť i za to, že ak firma nezrealizuje výstavbu, MB si zabezpečilo zmluvne
predkupné právo, aby za kúpnu cenu cca 3,3
mil. Sk pozemky firma vrátila MB. S vrátením
sumy boli zrejme problémy, lebo mesto predalo pozemky developerovi pre jeho biznis
za cenu cca 5 mil. Sk. Toto je na tom to zlé, že
MB sa tak nezodpovedne pozemkov zbavilo. Teraz horekujeme, že nemáme pozemky. I tento
rok jeden nemecký investor chcel „vstúpiť“
na Brezovú, žiaľ MB mu nemalo čo ponúknuť.
Najväčšiu „zásluhu“ na strate pozemkov nesie
vtedajší primátor. Prirodzene zodpovednosť
nesie aj vtedajšie MsZ.
Pred pár mesiacmi ma primátorka požiadala
o ochotu pohľadať v zápisniciach MsZ z minulých volebných období množstvo interpelácií
poslancov na zasadnutiach MsZ v porovnaní
so súčasným volebných obdobím. Pri študovaní týchto materiálov som natrafil okrem iného, že primátor pôsobiaci v rokoch 2002-2006
podpísal dodatky zmluvy č. 5 a 6 s Bytovým
podnikom Brezová (BPB) bez súhlasu MsZ,
čo je podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. MB na môj dotaz v zmysle
zákona č. 211/2000 o prístupe k informáciám,
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mi odpísalo, že vedenie mesta nemá vedomosť,
že by podniklo právne kroky podania podnetu
za zneužitie právomoci verejného činiteľa v rokoch 2006-2010 za podpísané vyššie uvedené
dodatky z roku 2006.
Na tohtoročnom marcovom zasadnutí MsZ
bol prejednávaný návrh na udelenie Ceny
mesta navrhovaným osobnostiam. Po zvážení pozitívneho i negatívneho, čo pre MB Ivan
Ďurkovič urobil, som nehlasoval (myslím ako
jediný), aby mu bolo udelené spomínané ocenenie.
Stretol som sa od občanov i s takým názorom, že veď orná pôda na Brezovej podľa bonity sa pohybuje v desiatkach centov za m2, tak
nemal by byť problém, aby ju MB od ľudí vykúpilo. I takéto sa nájdu naivné názory.
Pre objektívnejšie posúdenie práce MsÚ
a MsZ poslúži i častejšia návšteva občanov
na zasadnutiach MsZ. Za zváženie stojí prenášať celý priebeh MsZ televíziou i za cenu cca
400 eur poplatku za jeden prenos zo záznamu.
Nemálo ľudí si myslí, že MsZ môže nariaďovať
primátorovi čo a ako má robiť. Sú stanovené
zákonom kompetencie pre MsZ a primátora,
ktoré určujú, čo musí schvaľovať MsZ. Primátor je predstaviteľom mesta, jeho najvyšším
výkonným a štatutárnym orgánom. Občania,
ktorí majú záujem, aké sú kompetencie orgánov mesta, môžu si prečítať ŠTATÚT mesta,
ktorý je k dispozícii na MsÚ. Rozhodujúcu
úlohu v činnosti MsÚ a rozvoji mesta zohráva
primátor.
Niektorí ľudia majú skreslenú predstavu
o náplni činnosti MsÚ, ktorá je v porovnaní
spred rokom 1989 podstatne rozsiahlejšia.
Nie je mesta, kde by boli všetci obyvatelia
spokojní so svojím primátorom. Tak to je, a aj
tak bude. Taký sa ešte nenarodil. Ide však o to,
čo v danom období dosiahol. Tam, kde je v tejto funkcii človek s potrebnými schopnosťami
a vedomosťami, akčný, schopný úspešne vyjednávať s rôznymi podnikateľskými subjektmi, orgánmi a zložkami, s cieľom dosiahnuť
maximum pri napredovaní mesta, tam tie
úspechy sú viditeľné.
Z bývalého okresu Senica ma osobitne upútal predošlý primátor Skalice, pán Chovanec,
pod ktorého vedením mesto dosiahlo pozoruhodné výsledky. Bol som minulý rok na zasadnutí MsZ i v Myjave a vycítil som, že ich
primátor má predstavu, čo v súčasnej etape
vývoja spoločnosti sa dá dosiahnuť pre mesto,
má na to schopných pracovníkov MsÚ, ktorí tento jeho zámer napĺňajú, proste má „ťah
na bránu“. V každom meste sa nájdu múdri
a schopní ľudia vhodní na takúto funkciu. Tí,
ktorí majú profesijne finančne zaujímavú činnosť, sa im do toho nechce. Ale nájdu sa i takí,
ktorí sami neprejavia záujem, ale keď ich osloví
pár rozumných ľudí, by sa na to dali. Veď nebyť
Brezovanov, ktorí oslovili nebohého Ing. Juraja
Reptu, nebol by prišiel robiť riaditeľa fabriky.
To jeho odhodlanie, úžasný entuziazmus zveľadiť Brezovú, dať ľuďom prácu nielen z Brezovej, ale i širokého okolia, získať spolupracovníkov pre tento zámer, by malo zostať natrvalo
v nás ako krásny príklad.
Snažil som sa ako poslanec každý podnet
občana, ktorý mi tlmočil, operatívne riešiť

návštevou príslušných pracovníkov na MsÚ
a nečakať až na zasadnutie MsZ. Nie raz mi
však bolo vytknuté, že ich zdržujem od práce, veď som poslanec a k ich riešeniu mám
využívať zasadnutie MsZ. Uznávam, sčasti výčitka je oprávnená. Preto doporučujem
a zároveň prosím občanov, ktorí máte podnet
na konkrétne záležitosti, obráťte sa najskôr
vy osobne na MsÚ. Až vaša pripomienka či
žiadosť o nápravu nebude riešená, potom
sa obráťte na mňa, prípadne iného poslanca.
Budem využívať a dôsledne sledovať na zasadnutí MsZ, ako váš podnet sa rieši a podporovať
rozumné východisko.
Dobrá správa je, že v priestoroch bývalej
tehelne sa pripravuje spustenie drevárskej
výroby, ktorá podľa zámerov firmy by po polroku chcela zamestnať cirka 40 ľudí a neskoršie až 70.
Čo uviesť na záver? Snáď to, že si spomínam,
ako pri sľube nás novozvolených poslancov
vyslovil odchádzajúci viceprimátor peknú
a múdru myšlienku na našu adresu: „Prajem
vám, pani poslankyne a páni poslanci, aby ste
boli dobrý kolektív a prispeli k úspešnému
rozvoju mesta“. Darí sa nám napĺňať uvedenú
myšlienku?
Ďuriš Jozef, poslanec MsZ

MESTSKÝ ÚRAD

Viete že...

• v priebehu roka 2016 boli vykonané
pravidelné revízie a opravy detských ihrísk
na Sídlisku D. Jurkoviča, na Dolných lúkach,
detského parku Úsmev a cvičiacich strojov
v CVČ v celkovej sume 2 506 €. Práce vykonala odborne spôsobilá firma, ktorá v rámci
revízie kontrolovala opotrebenie zostáv, stabilitu spojov a kotvení, funkčnosť dopadových plôch a pod. Boli odstránené zistené
nedostatky, doplnené a vymenené poškodené
časti, natreté drevené časti ihrísk ochranným
náterom, doplnené hojdacie závesy, siete,
laná, reťazové rebríky, šmýkačky, hojdačky,
podesty, mostíky a pod. V budúcom roku
chce mesto Brezová pod Bradlom pristúpiť k podobnej revízii a odstráneniu závad
na multifunkčných ihriskách na Sídl. D. Jurkoviča a na Dolných lúkach.
• pred začiatkom letnej turistickej sezóny bola na mestskom kúpalisku vykonaná
oprava a rekonštrukcia technologických
zariadení na cirkuláciu a chemickú úpravu
vody v celkovej sume 17 592 €. Bolo zakúpené nové čerpadlo, filtračná jednotka, dávkovací systém na chemickú úpravu vody, nová
elektroinštalácia a nový kontajner, v ktorom
je umiestnená celá bazénová technológia.
V budúcom roku chceme v rekonštrukcii pokračovať, nakoľko je potrebné doplniť nové
čerpadlá, filtračné jednotky a solárne zariadenia na ohrev vody.
• v priebehu augusta bola na budove Základnej umeleckej školy vykonaná kompletná
rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením v celkovej sume 48 050 € (atika, zvody,
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bleskozvody, 15 cm polystyrén, pvc-p fólia,
polykarbonátové svetlíky).
• v priebehu letných mesiacov boli zrealizované ukončovacie práce výstavby nového
pavilónu C v Základnej škole na Dolných

lúkach. Práce na tejto investičnej akcii mesta
v celkovej hodnote takmer 700 000 € trvali
400 dní. Pavilón C zahŕňa priestory kuchyne s jedálňou, kancelárske priestory vedenia
školy a pedagógov, miestnosť pre školský
klub a komunikačné a sociálne priestory.
Vykurovanou spojovacou chodbou boli bezbariérovo prepojené dva jestvujúce pavilóny
s novým pavilónom a telocvičňou. Úžitková
plocha nového pavilónu je 850 m2.
MsÚ Brezová pod Bradlom

Partizánskym chodníkom

72. výročie Slovenského národného povstania sme si pripomenuli dňa 26. augusta
tohto roku. S cieľom priblížiť povstanie i protinacistický odboj v našom meste i kraji útvar
kultúry a miestnych tradícií MsÚ v spolupráci so ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Brezovej pripravil komponovaný program Partizánskym chodníkom.
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Deti z Centra voľného času po prezentácii
absolvovali turistický pochod do Matejkovej – miesta formovania oddielu Repta, kde
sa stretli aj s primátorkou Evou Ušiakovou
a prednostkou Vierou Nemcovou. Členovia
ZO SZPB v Matejkovej pripravili pre deti
i ďalších účastníkov opekačku. Turistický
pochod pokračoval z Matejkovej k Pamätníku Jána Reptu na Vajanského ul. a účastníci
si počas neho vypočuli sprievodné slovo
M. Valihoru o odboji.

Spomienka vyvrcholila slávnostným ceremoniálom pri pamätníku Jána Reptu. Prítomným
sa prihovorili predseda ZO SZPB Štefan Majkut
a primátorka mesta Eva Ušiaková. Spomienku
obohatili báseň v podaní Hany Valovej a piesne
ženského spevokolu KAPOŠE pod taktovkou
Vladimíra Húsku. Po skončení spomienky si prezentáciu Odboj vo fotografiách a osobné predmety veliteľa Reptu pozreli ďalší záujemcovia.
Ďakujem Jánovi Reptovi za zapožičanie
osobných predmetov jeho otca, Hane Valovej,
Zuzane Hrajnohovej, Marošovi Sadákovi ml. a členom ZO SZPB za spoluprácu pri
organizácii.
			
M. Valihora
Poznámka: Prezentácia Odboj vo fotografiách je záujemcom k dispozícii na vzhliadnutie v Pamätnej izbe D. S. Jurkoviča.

obyvateľov Brezovej i jej povýšenie na mestečko – oppidum. Opevnenie kostola svedčí
o búrlivých časoch protitureckých vojen.

Autorka výskumu Michaela Haviarová
podrobne predstavila jednotlivé stavebné
fázy kostola. Odpovedala na otázky z pléna – vysvetlila, že pamiatkový výskum je pri
národnej kultúrnej pamiatke (ktorou tento
kostol je) povinný pre posúdenie akejkoľvek
zamýšľanej úpravy vlastníkom pamiatky. Pamiatkový výskum bol financovaný z grantového programu ministerstva kultúry.

Pamiatkový výskum kostola
Najsvätejšej Trojice

Program začal v Pamätnej izbe D. S. Jurkoviča audiovizuálnou prezentáciou Odboj vo fotografiách, ktorá stručne predstavila vyhlásenie
Slovenského národného povstania v Brezovej,
odchod dobrovoľníkov do Povstania i úspešný partizánsky odboj v Brezovej a okolí. Prezentáciu rozšírili vystavené osobné predmety Jána
Reptu – veliteľa oddielu Repta II. partizánskej
brigády M. R. Štefánika.

V nedeľu, 28. augusta tohto roku, sa
mohli záujemcovia oboznámiť s pamiatkovým výskumom kostola Najsvätejšej Trojice
v Brezovej pod Bradlom. Výsledky pamiatkového výskumu priamo v kostole predstavili jeho autori Mgr. Michaela Haviarová,
PhD. a Mgr. art. Tomáš Haviar.

Prítomných privítal v kostole a duchovným
slovom sa im prihovoril brezovský rímskokatolícky farár Ján Kliment. Matúš Valihora v úvode zdôraznil, že kostol je najstaršou
stojacou budovou Brezovej. Okrem hlavnej
funkcie byť duchovným stánkom je kostol dôležitý i pre minulosť Brezovej. V jeho postupnom zväčšovaní sa odráža vzrastajúci počet

M. Haviarová v kostole názorne doložila
predĺženie i zvýšenie jeho pôvodnej lode –
na sondách, kde pri výskume odkryli omietku, ukázala prítomným miesta nadpájania
murív. Na empore (pavlači kostola) upozornila na trám pochádzajúci z pôvodnej drevenej empory kostola, datovaný dendrochronologickým výskumom do prelomu rokov 1720
- 1721. Ukázala i sondy s odkrytou omietkou,
na ktorých bolo vidno nábehy pôvodných
nižších klenieb kostola. Prehliadka pokračovala vonku, pani Haviarová na nárožiach
kostola predstavila pod novými omietkami
odkrytú vzácnu pôvodnú renesančnú výzdobu – farebnou omietkou vykreslenú bosáž
(kvádrovanie).
Organizátori tohto podujatia – rímskokatolícka farnosť Brezová a útvar kultúry a miestnych tradícií MsÚ, sú radi, že
podujatia sa zúčastnili zástupcovia všetkých
cirkví i vedenia mesta a početné publikum.
		
M. Valihora
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V pondelok 5. 9.
2016 b o l v p r i e s t o r o c h Základnej školy na Dolných lúkach
slávnostne otvorený
nový pavilón C. Článok o otvorení pavilónu uverejníme v budúcom čísle Noviniek
spod Bradla.


RÔZNE

V nedeľu podvečer

V nedeľu 7. augusta bol brezovský rínek temer celý zaplnený. Nebýva to často, aby naše
Námestie generála M. R. Štefánika – jedinečná
plocha s rozlohou viac ako 3000 m2, takto ožilo.
Dôvod bol celkom prozaický – II. ročník súťaže vo varení guláša v kotlíkoch. Všetci predsa
vieme, že pokiaľ sa nejaké jedlo varí vo veľkom,
dokonca v kotli, tak musí byť aj chutnejšie. Ak
k tomu vyjde dobré počasie, plus tá vôňa šíriaca sa od kotlov, tak potom je to iste dôvod,
aby sa nás zišlo viac ako päťsto. Preto nech sa
nikto nečuduje, že všetko, čo bolo navarené,
sa rozchytalo skôr ako za hodinu. Veľká škoda,
preškoda, že tento rok bolo len 6 súťažiacich
družstiev. Gulášu bolo málo, viacerým sa
neušlo, čo je prirodzene veľký nedostatok.
Ísť na trh so svojím tovarom, stráviť hodiny
pri kotli a súťažiť o najlepšie umiestnenie nie
je jednoduché. Preto veľké ďakujem každému
družstvu.
Je vhodné na budúci rok rozšíriť účasť
družstiev. Nebolo by na škodu pripraviť taký
program, ktorý je náš a má korene v našom regióne, staviť na našu muziku a folklór.
A teraz trochu štatistiky, aby ste vedeli, ako
to dopadlo tento rok:
1. miesto RUDNIČIARI, družstvo z neďalekého Rudníka,
2. miesto JARMEČNÍCI, družstvo z mestského úradu,
3. miesto TRIO, družstvo evanjelickej cirkvi.
Víťazom súťaže sa teda stali cezpoľní ohodnotení podľa vopred stanovených kritérií 184
bodmi. Druhé družstvo obdržalo 179 bodov
a tretie 170 bodov. Takže žiadne veľké rozdiely,
súťaž i kvalita bola celkom vyrovnaná.
Víťazom ceny divákov sa stalo družstvo HASIČI, ktoré získalo 108 hlasov.
Tento rok sa nám podarilo udržať výsledky
až do poslednej chvíle v tajnosti. Napätie súťažiacich bolo veľké, o čom svedčí aj spontánna
radosť víťazného družstva, kde boli aj slzy radosti.
Účasť našich spoluobčanov, priebeh súťaže
i jej výsledky otvárajú priestor pre prípravu
ďalšieho ročníka s cieľom vylepšiť jej úroveň.
Veď koľkokrát do roka môžeme ochutnať dobrý kotlíkový guláš!
		
Ján Valihora,
		
predseda poroty súťaže

Milí priatelia!

• 15. 10. 2016 o 18.00 hod. ND Štefánikov Brezová pod Bradlom • Vstupné: 14 € •
V predpredaji: 12 € od 14. 9. do 13. 10. 2016.
Vstupenky v predpredaji si môžete zakúpiť v Pamätnej izbe D. Jurkoviča v ND Štefánikovom:
September: streda až nedeľa: 10.00 - 13.00 hod., 13.30 - 18.00 hod.
Október: pondelok až piatok: 10.00 - 13.00 hod., 13.30 - 18.00 hod. a 15. 5. 2016 hodinu pred predstavením.
Bližšie info: www.brezova.sk, alebo na t. č. 0915/878 006.

Prihováram sa Vám ako nový brezovský
farár. Prozreteľnosť ma zaviala do tohto mestečka v kopaničiarskom kraji, ktoré som doteraz vnímal iba z diaľky vďaka mohyle Milana Rastislava Štefánika a filmu Sváko Ragan.
Som presvedčený, že toho pekného a zaujímavého je tu viac a chcem to objavovať.
V prvom rade ste to Vy, milí Brezovania, lebo
ako kňaz som ustanovený pre službu ľuďom.
Apoštol Pavol píše kresťanom do Korintu: „Stal
som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých
získal. Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby
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som získal Židov. Pre slabých som sa stal slabým,
aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal
všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých.
A všetko robím pre evanjelium, aby som mal
na ňom podiel.“ V duchu týchto slov veľkého
apoštola aj ja sa chcem stať tak trochu kopaničiarom, aby sme sa navzájom lepšie spoznali.
Aj prostredníctvom mesačníka Novinky spod
Bradla pozývam a povzbudzujem všetkých katolíckych veriacich zapojiť sa do života farnosti.
Dvere na fare sú pre všetkých otvorené. Potrebné informácie možno nájsť na novej webovej
stránke farabrezova.eu Prameňom a vrcholom kresťanského života je pre katolíkov svätá omša. Budem rád, keď sa uvidíme v našom
chráme – v kostole Najsvätejšej Trojice. Ale
samozrejme nielen tam.
Teším sa na stretnutia s Vami a na spoluprácu!
		
Ján Kliment, farár
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MESTSKÁ KNIŽNICA

Nové knihy v knižnici

• Dán, Dominik: Nežná fatamorgána. Bratislava, Slovart 2016. 286 s.
Ďalší príbeh z pera D. Dána o detektívovi Richardovi Krauzovi z obdobia novembra 1989.
• Kopsová, K. – Kops, P.: Ako sa krotí tiger.
Knižka pre deti, rodičov i pedagógov. 1. vyd.
Brno, Edika 2016. 61 s.
Autori sa venujú témam hyperaktivity detí, poruchám pozornosti, šikanovaniu detí, zneužívaniu, rozvodom v rodinách.
• Macháčová, Adriana: Hubertove ženy.
1. vyd. Bratislava, Ikar 2015. 215 s.
V Macháčovej príbehu s detektívnou zápletkou
vášeň a pomsta takmer zničia každého, kto prestáva vnímať svet čistými očami a neskazeným
srdcom.
• Revajová, Toňa: Johankina veľká rodina.
1. vyd. Bratislava, Slovart 2015. 144 s.
Pokračovanie veselých príbehov o dievčatku
Johanke. Knižka je vhodná pre deti od 9 rokov.

berta Kubáta, Karla Plicku, ako aj učiteľov hudby, primášov, hudobníkov i súkromných osôb zo
Slovenska a Čiech. Okrem profesionálnej práce
sa zapájal aj do národného života. Prispieval
do Matice slovenskej, odoberal slovenské národné časopisy, ale aj zahraničné vychádzajúce
v angličtine.
Ján Húska zhotovoval husle podľa Amatiho
a Stradivariho. Nástroje lakoval olejovým a liehovým lakom zlatožltej, červenožltej a červenopomarančovej plnej a tieňovej farby. Bol mnohostranne manuálne zručným a vynaliezavým
remeselníkom. Väčšina jeho husieľ sa nachádza
v cudzine. Po druhej svetovej vojne bol okrem
Otta Přenosila, pracujúceho v Žiline, jediným
mimobratislavským husliarom na Slovensku.
		
Spracovala: A. Fedorová
INZERCIA

•
PRENAJMEM 3- izbový byt čiastočne
zrekonštruovaný (oproti Brezovanke).
Kontakt: 0908 198 292
•

ŠPORT

Bežci z Brezovej

JANOU
PRONSKOU
Blahoželáme pánovi Petrovi Plačkovi
k jeho životnému jubileu a želáme mu
veľa zdravia, rodinnej pohody, osobných
i pracovných úspechov.
Kolektív pracovníkov
MsÚ Brezová pod Bradlom

Ďakujem

Ďakujem pani Oľge Mikulčíkovej
z Košarísk. Dňa 5. augusta našla moju
peňaženku, ktorú som zabudla na lavičke
autobusovej stanice. Pani Mikulčíková peňaženku našla a odovzdala do predajne Tesco.
Zároveň ďakujem pánovi Lukášovi Fernézovi z Košarísk, ktorý bol ochotný nezištne
sa so mnou vrátiť na Brezovú po peňaženku.
		
Alena Mižialková

Poďakovanie

ZO SZŤP ďakuje vedeniu Reštaurácie u sváka Ragana za vytvorenie príjemnej atmosféry
pri posedení členov organizácie pri guláši, ktoré sa konalo 2. 9. 2016. Zároveň ďakujem všetkých členom ZO SZŤP za ich účasť.
		
Alena Greguštobíresová,
		
predsedníčka ZO SZŤP

KALENDÁRIUM

Pripomíname si v septembri

Húska, Ján (husliar) – husliar, organársky
pomocník (nar. 21. 9. 1886 na Brezovej – 130.
výr. nar., zomrel 7. 12. 1973 na Brezovej). Lásku
k hudbe zdedil po predkoch. Jeho matka pochádzala z rodiny organárskeho majstra Martina
Šaška. Ako mladý stolár robil v dielni jeho vnuka
Gustava Molnára. (Bližšie informácie o rodine Húskovcov nájdete v knihe Oľgy Kovačičovej, dcéry Jána Húsku, ktorá vyšla v roku 2006
pod názvom: Brezovský staviteľ organov Martin
Šaško, jeho predkovia a potomkovia.)
Ján Húska sa najprv vyučil za stolára vo Viedni
a v Prahe. Potom za husliara v Chicagu. V Chicagu bol v rokoch 1908-1922 majiteľom obchodu a dielne. Po návrate do Československa žil
na Brezovej, tu si otvoril na námestí obchod
a husliarsku dielňu. Opravoval hudobné nástroje významných osobností, napr. Martina Benku,
Samka Dudíka, profesorov Emila Hulu a Nor-

• 02. 07. 2016 „Národný beh gen. M. R. Štefánika“ Brezová p.Br. 14,5 km /117 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./
5 km 2. miesto 21:04 min.
• Martina Lajdová /ženy do 35 r./
5 km 4. miesto 26:59 min.
• Hana Škápiková /ženy do 35 r./
5 km 7. miesto 34:40 min.
• Eliška Reptová /walking/ 5 km 1. miesto
• Čestmír Kračmar jr. 5 km 34:58 min.
• Jaroslav Škápik 5 km 34:40 min.
• Ján Kliment /muži do 40 r./
14,5 km 11. miesto 1:09:50 hod.
• Samuel Pagáč /muži do 40 r./
14,5 km 15. miesto 1:14:43 hod.
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
14,5 km 17. miesto 1:15:56 hod.
• Slavomír Mikita /muži do 40 r./
14,5 km 18. miesto 1:16:52 hod.
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
14,5 km 1. miesto 57:13 min.
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
14,5 km 11. miesto 1:14:42 hod.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
14,5 km 5. miesto 1:33:42 hod.
Ján Varmuža odbehol všetkých 17. ročníkov behu!
• 05. 07. 2016 „Malženická 13-tka“ Malženice
13 km /160 pretekárov/
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
51. miesto 1:10:32 hod.
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
16. miesto 58:20 min.
• 09. 07. 2016 „Novolhotská 5-ka“ Nová Lhota
CZ 5 km /98 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./
2. miesto 21:17 min.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
5. miesto 26:17 min.
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• 10. 7. 2016 „Malý Štrbský maratón“ Štrba
/485 pretekárov/
• Gabriela Plačková /ženy nad 35 r./
31 km 6. miesto 2:46:35 hod.
• Martin Plačko /muži nad 40 r./ 31 km
6. miesto 2:02:04 hod.
• 16. 07. 2016 „Beh Jurským parkom“ Borský
Sv. Jur 10 km /123 pretekárov/
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 3. m. 50:49 min
• Tobias Čuvala /ml. prípravka/ 100 m 10. miesto
• 23. 07. 2016 „Vrbovská pätnástka“ Vrbové
15 km /95 pretekárov/
• Martina Lajdová /ženy/ 5 km 4.miesto
• Čestmír Kračmár /muži do 40 r./
15 km 17. miesto 1:17:31 hod.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 15 km
4. miesto 1:25:13 hod.
• 23. 07. 2016 „Kordický extrém“ Kordíky /626
pretekárov/
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• Gabriela Plačková /ženy/ 26,1 km
4. miesto 3:09:12 hod
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
11,4 km 2. miesto 48:51 min.
• Lukáš Plačko /žiak v kat. muži/
4,2 km 64. miesto 27:28 min.
• Linda Plačková /žiačka v kat. ženy/
4,2 km 20. miesto 29:54 min.
• 30. 07. 2016 „WERUN Piešťany“ 10 km /139
pretekárov/
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
7. miesto 45:16 min.
• 31. 07. 2016 „Trebatická 10-ka“ Trebatice
10 km /119 pretekárov/
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
15. miesto 48:32 min.
• 01. 08. 2016 „Donovalský Night Run Nočníček“ 10 km /119 pretekárov/
• Lukáš Plačko /chlapci 10 - 11 r./ 5. miesto

• Linda Plačková /dievčatá 10 - 11 r./ 2. miesto
• 06. 08. 2016 „Beh ulicami Červeníka“ 6 km
/101 pretekárov/
• Martina Lajdová /ženy/ 11. miesto 30:35 min.
• 06. 08. 2016 „Horňácka 25-ka“ Veľká nad Veličkou CZ 25 km /128 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./
8 km 2. miesto 32:19 min.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
8 km 3. miesto 38:38 min.
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
25 km 7. miesto 1:55:57 hod.
• 07. 08. 2016 „Beh okolo Marhátu“ Moravany
5 km /80 pretekárov/
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
3. miesto 30:18 min.
• 13. 08. 2016 „Vnorovská 10-ka“ Vnorovy CZ
10 km /252 pretekárov/
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
7. miesto 51:52 min.
• 13. 08. 2016 „Hostýnska osma“ Rajnochovice
CZ 64 km /27 MIX párov/
• Martin + Gabriela Plačkovci /kat. MIX/
10. miesto 10:09:06 hod.
			
Ján Varmuža

Brezovský šach

6. šachový turnaj u Apka
v Brezovej pod Bradlom

Spoločnosť Galvanika a.s. prijme ihneď do zamestnania ženy a mužov na trojzmennú prevádzku. Voľné pracovné pozície :
• obsluha závesovej linky • obsluha bubnovej linky • pracovník údržby •
V prípade záujmu a dohodnutia pracovného pohovoru kontaktujte p. Jakešovú
na t.č. 0917 902 115

Dňa 16. júla sa odohral v poradí druhý
tohtoročný šachový turnaj zo série Apkotour.
Aj v tomto turnaji malo zastúpenie družstvo
CVČ Brezová pod Bradlom. Najlepšia z našich
skončila na 11. mieste Ľubica Škápiková so
ziskom 4,5 bodu. Za ňou skončil na 19. mieste
Zdeno Brath, tiež so ziskom 4,5 bodu. Takýto
rovnaký počet bodov malo až 9 hráčov, pričom
Škápiková mala najlepšie a Brath najhoršie
skóre. Aj táto skutočnosť hovorí o tom, že turnaj bol dosť vyrovnaný. Celkovo bol turnaj obsadení 23 hráčmi. Víťazom turnaja sa stal Igor
Poláčik. Riaditeľom turnaja bol Roman Greguš. Hlavným rozhodcom turnaja bol Tomáš
Perička. Spravodajstvo zo 7. šachového turnaja
u Apka prinesieme v budúcom čísle.
		
RNDr. Peter Brunovský

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 18. 09. (17. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare.
• 25. 09. (18. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie.
• 02. 10. (19. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie.14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare. 15.00 hod.
Spoločenstvo evanjelických žien v zborovej
sieni.
• 05. 10. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 09. 10. (20. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie.
• 12. 10. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 16. 10. (21. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie, poďakovanie za úrody zeme,
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v rámci služieb Božích bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
Každý piatok o 17.30 hod. spoločenstvo dorastu a evanjelickej mládeže, každá nedeľa o 10.00
hod. detská besiedka – všetko v priestoroch
bývalej ev. školy (Dom služieb).
		
Ev. a. v. farský úrad

POĎAKOVANIE
•
Dňa 2. 8. 2016 sme odprevadili na poslednej
ceste našu drahú mamičku, sestru, sesternicu
a tetu Bohdanu Vojačkovú, rod. Sotákovú, ktorá
nás navždy opustila dňa 29. 7. 2016. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť alebo jej
venovali tichú spomienku. Za dôstojnú rozlúčku
ďakujeme pani farárke Monike Černekovej a pohrebnej službe Eckert. Ďalej ďakujeme kolektívu
interného oddelenia nemocnice Myjava za opakovanú starostlivosť v poslednom období jej života.
smútiaca rodina
•
Osud ti nedoprial už dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Touto cestou úprimne
ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa dňa
20. 8. 2016 prišli naposledy rozlúčiť s naším milovaným manželom, otcom,
starým otcom, dedkom
a bratom Martinom Michálkom vo veku nedožitých 81 rokov. Zároveň
ďakujeme pani farárke a pánovi farárovi Lichancovcom ako aj pohrebníctvu Eckert za dôstojnú
rozlúčku.
smútiaca rodina
•
Zlaté slnko za hory zašlo,
súmrak ticho padá do polí,
srdce Tvoje dobré
večný pokoj našlo
a viac Ťa nič nebolí.
Zostala len bolesť, smútok v duši
a veľa sĺz, čo nikto neusuší.
Dňa 23. 8. 2016 sme sa
navždy rozlúčili s naším
drahým zosnulým, pánom
Štefanom Závodným,
ktorý nás opustil dňa 19. 8.
2016 vo veku 81 rokov.
Pozostalá rodina ďakuje personálu NsP Myjava
a Sanatóriu Dr. Elena Derer za príkladnú starostlivosť, pani farárke a pánovi farárovi Lichancovcom a Mestským pohrebným
službám Myjava za dôstojnú rozlúčku, ako aj všetkým, ktorí sa prišli s ním rozlúčiť.
smútiaca manželka, deti s rodinami
•

SPOMÍNAME
•
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je nám bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí,
v srdciach nám navždy zostaneš žiť.
Dňa 29. 8. 2016
uplynul rok, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec Ján
Vašek z Brezovej pod
Bradlom.
S láskou a úctou spomína dcéra Anna a syn
Ján s rodinami.
•
Dňa 9. 9. uplynulo
5 rokov, čo nás opustil
náš drahý manžel, otec,
starý otec a starký, pán
Juraj Ilenčík.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti
s rodinami.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
•
Čas letí, deň s nocou sa míňa,
tvoja prítomnosť a láska nám tu veľmi chýba.
Dňa 17. septembra
uplynie 25 rokov, čo nás
bez slova rozlúčky opustil náš drahý manžel,
ocko a starý tato Karol
Hudec.
S láskou a úctou spomína manželka a deti
s rodinami. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
•
Dňa 18. septembra
2011 uplynie 15 rokov
od smrti Dáše Gondálovej, rod. Cmarkovej,
na ktorú s láskou a úctou
spomínajú deti Marcel,
Karin, ostatná rodina
a priatelia.
Venujte jej tichú spomienku!
•
Keby ste niekedy radu potrebovali, len s láskou si na mňa spomeňte.
Budem žiť s vami aj naďalej a budem bdieť
nad vaším každým krokom.
Dňa 27. 9. 2016 si pripomíname 1. výročie
úmrtia našej mamy, starej mamy a prababky
Júlie Valjanovej.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
•

•
Osud je občas krutý,
nevráti, čo raz vzal...
Zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ.
Dňa 16. augusta 2016
uplynulo 27 rokov od
smrti nášho drahého
otca a starého otca Jána
Dodrva.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Alena s manželom a deťmi.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci septembri:
Božena Valehrachová, 94 rokov
Ing. Miroslav Finda, 84 rokov
Anna Mikulková, 84 rokov
Anna Farkašová, 83 rokov
Albín Kohajda, 83 rokov
Emília Šepláková, 83 rokov
Alžbeta Strapatá, 82 rokov
Mária Reptová, 80 rokov
Miloš Adásek, 80 rokov
Alžbeta Barčáková, 80 rokov
Anna Bumbálová, 79 rokov
Anna Reptová, 79rokov
Alžbeta Vičíková, 77 rokov
Anna Závodná, 77 rokov
Anna Gabrišová, 77 rokov
Martin Gabriž, 77 rokov
Augusta Gáliková, 77 rokov
Anna Čierna, 76 rokov
Ján Mosnáček, 76 rokov
Zuzana Joríková, 76 rokov
Milan Otrubčák, 70 rokov
Viera Gabrižová, 70 rokov
Marta Jastrábová, 70 rokov
Ivan Ďurkovič, 70 rokov
Ing. Božena Michálková, 70 rokov
Milan Rechtoris, 70 rokov

Narodili sa:

Lucia Brníková
Viera Miháliková

Manželstvo uzavreli:

Róbert Mihálik, Lucie Slintáková
Dušan Smolíček, Jana Masnicová

Zomreli:

Martin Michálek, 80 rokov
Štefan Závodný, 81 rokov
Jozef Huljak, 58 rokov
Ing. Viera Valášková, r. Vahalíková, 82 r.
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