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Vo štvrtok 22. 9. 2016 v Brezovej pod Bradlom slávili vojaci spolu s verejnosťou Deň
Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 22. september je Dňom Ozbrojených síl SR na pamäť
prvých víťazných bojov Slovenského povstania
zvedených hurbanovskými dobrovoľníkmi
u nás v Brezovej 22. 9. 1848.
Udalosti roku 1848 sú právom sviatkom
i pre Brezovú. Vtedy naši predkovia napísali
slávnu kapitolu minulosti nášho mesta, ktorou
sa navždy zapísali do celoslovenských dejín.
Už ráno sa stredom brezovského námestia
vinul červený koberec a za ukážkového počasia
nastúpili jednotky
armády i symbolická stráž v uniformách čs. legionárov z I. svetovej
vojny.
Program osláv
začal prinesením
zástav, prehliadkou nastúpených
jednotiek, efektným
preletom
nadzvukových
stíhačiek Mig 29,
čestnými salvami
a štátnou hymnou
v podaní vojenskej hudby. Zaznel
Rozkaz prezidenta
Slovenskej republiky Andreja Kisku
č. 5/2016 ku Dňu
Ozbrojených síl
Slovenskej republiky zo dňa 7. 9.
2016. S prejavmi
vystúpili predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Andrej
Danko,
minister obrany
SR Peter Gajdoš a náčelník Generálneho štábu
Ozbrojených síl SR generálporučík Milan Maxim. Prítomným sa prihovorila i primátorka
mesta Eva Ušiaková.
Predseda Národnej rady Andrej Danko uviedol, že súčasná generácia má šťastie, že žije
v slobodnom štáte, za ktorý však museli bojovať
naši predkovia. Zdôraznil význam udalostí roku
1848. „Ubezpečujem vás, že urobím všetko pre to,
aby slovenská armáda mala plnohodnotné podmienky a zároveň, aby naša národná identita
a suverenita, hlas Slovenska zostali zachované.
Lepšie sa mi zotrváva v takejto pozícii, keď za se-

bou cítim silu takú, ako je aj ozbrojený zbor, akou
je armáda Slovenskej republiky,“ povedal.
Miesto Brezovej v sviatku vojakov vyzdvihol
minister obrany Peter Gajdoš. Spomenul, že:
„Z historického i morálneho hľadiska oslavy Dňa
Ozbrojených síl SR jednoznačne patria do Brezovej pod Bradlom. Veď práve neďaleká Prietržská
cesta je miestom, kde slovenskí dobrovoľníci zviedli svoj prvý víťazný boj. A navyše na neďalekom
Bradle sníva svoj večný sen vojak všetkých vojakov
generál Milan Rastislav Štefánik“.
Súčasťou programu bolo povýšenie vojakov a odovzdanie ocenení vojakom i ďalším osobnostiam. Ocenenie v mene
občanov Brezovej prevzala
i
primátorka
Eva Ušiaková.
O k r e m
predstaviteľov
Ozbrojených síl
sa slávnosti zúčastnili predseda Výboru NR
SR pre obranu
a bezpečnosť
Anton Hrnko,
viacerí vojenskí pridelenci
akreditovaní
v
Slovenskej
republike, členovia
Klubu
generálov SR,
predstavitelia samospráv
a ďalší hostia.
Vzácnym hosťom bol brigádny generál Emil
Boček,
letec,
veterán II. svetovej vojny.
Slávnostnému aktu na brezovskom námestí sa
prizerali nielen dospelí, ale aj žiaci všetkých tried
brezovskej základnej školy a deti z oboch škôlok
so svojimi pedagógmi, čo vysoko ocenil minister obrany. Vyslovil želanie, aby sa v budúcnosti
osláv zúčastňovali i školy z okolia.
Predseda Národnej rady, minister obrany a náčelník GŠ s doprovodom navštívili Pamätnú izbu D. S.
Jurkoviča, tvorcu pamätníkov udalostí roku 1848
i Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Zaujal ich model
Mohyly znázorňujúci i jej vnútorné priestory.
Slávnosť pokračovala pri Pamätníku hurbanovských bojov z 22. septembra 1848 na Prietrž-

Sviatok vojakov,
sviatok Brezovej

skej ceste. Slávnostného aktu kladenia vencov sa
zúčastnili predseda NR SR, minister obrany SR,
predstavitelia Ozbrojených síl SR, Klubu generálov SR, samospráv Brezovej, Košarísk, Bukovca,
Vrboviec, Chvojnice i ďalší hostia. Akt bol sprevádzaný preletom lietadiel L 39, čestnými salvami, vojenskou hudbou a zoskokom výsadkárov
z 5. pluku špeciálneho určenia s vlajkami Slovenskej republiky, Európskej únie, NATO a Brezovej
pod Bradlom. Zazneli piesne v podaní brezovského Mužského cirkevného spevokolu.
Oslava Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky v našom meste sa stáva už tradíciou.
Program sviatku bol tento rok opäť o niečo
bohatší ako minule, médiá mu venovali väčšiu
pozornosť a postupne nadobúda celoslovenský
charakter. Pripomína nám hodnoty, akými sú
boj za slobodu, vlastenectvo či láska k rodnému kraju.			
Matúš Valihora

Zomrel exprezident

Michal
Kováč
(1930-2016)

Vo veku 86 rokov zomrel 5. októbra 2016
prvý demokraticky zvolený prezident SR Michal Kováč, ktorý svoj úrad zastával v rokoch
1993-1998. Krátko po nástupe do funkcie navštívil začiatkom mája 1993 Štefánikov rodný
kraj a uctil si generálovu pamiatku. Brezová

pod Bradlom i Košariská sa na vzácnu návštevu pripravili veľmi zodpovedne, o čom
svedčí dobový článok z posledného čísla, následne zaniknutého časopisu zamestnancov
Pružinárne a strojárne KOVOVÁKA, potom
pretransformovaného do súčasných NOVINIEK SPOD BRADLA.
(puk)
Článok uverejníme v budúcom čísle Noviniek spod Bradla.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Mestské zastupiteľstvo zasadalo 3. 10. 2016
za prítomnosti 11 poslancov, zamestnancov
mesta a občanov.
Na základe písomného oznámenia vzdania
sa poslaneckého mandátu MUDr. Jany Dankovej, v súlade s § 192 ods. 2 zák. č. 180/2014 Z. z.
o výkone volebného práva nastúpila na uvoľnený mandát náhradníčka p. Anna Kalayová.
Náhradníčka p. Anna Kalayová si z rúk primátorky mesta prevzala Osvedčenie o zvolení
za poslanca MsZ a v zmysle zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, na zasadnutí MsZ zložila sľub poslanca.
• MsZ schválilo:
- žiadosť Jaroslava Beňa a manželky Aleny,
obaja bytom Baranecká ul. súp. číslo 154, Brezová pod Bradlom, o prevod nehnuteľností, pozemkov, časť parcely reg. E-KN č. 947/4 vodná
plocha o výmere 40 m2 a časť parcely reg. E-KN
č. 857 ostatná plocha o výmere 39 m2 vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom,
- žiadosť Ing. Michala Buzašiho a manželky
RNDr. Babety Buzašiovej, obaja bytom Hagarova 6, 831 51 Bratislava o prevod nehnuteľností, pozemkov, časť parcely reg. E-KN č. 947/4
vodná plocha o výmere 28 m2 vo vlastníctve
Mesta Brezová pod Bradlom,
- žiadosť Ing. Barbory Malkovej a Pavla
Bartoša, vlastníkov bytu č. 2 v bytovom dome
súp. č. 583 na Družstevnej ulici v Brezovej pod
Bradlom o predaj spoluvlastníckeho podielu
k pozemku prislúchajúceho k uvedenému bytu
parc. Reg. C-KN č. 1517 vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom zapísaných na LV 6484,
- žiadosť Dušana Šarudiho a manželky
Adriany, obaja bytom Hoštáky súp. číslo 765,
Brezová pod Bradlom o prevod nehnuteľností,
pozemkov, časť parcely reg. C-KN č. 2123 zast.
plocha a nádvorie o výmere 3686 m2 , parcelu
reg. C-KN č. 2121 zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, parcelu reg. C-KN č. 2122
zastavané plochy a nádvoria o výmere 794 m2,
parcelu reg. C-KN č. 2142/2 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 20 m2 vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom,
- žiadosť Dušana Šarudiho a manželky
Adriany, obaja bytom Hoštáky súp. číslo 765,
Brezová pod Bradlom o odpredaj pozemku
označeného ako parcela reg. C-KN č. 2136 vo
výmere 479 m2, trvalé trávne porasty a parcela
registra C-KN č. 2135 vo výmere 586 m2, orná
pôda, zapísaných v LV č. 1700 pre obec a k.ú.
Brezová pod Bradlom vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom,
- návrh VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Brezová
pod Bradlom,
- návrh Města Pohořelice na združenie finančných prostriedkov spojených s realizáciou
mikroprojektu: „Barvy, tvary a vzory regionú
Kopanice - Pálava“ vo výške 1 282,21 € (celkové
náklady mikroprojektu sú vo výške 17 096,18 €,
pričom 85 % t. j. 14 531,75 € uhradí Region Bílé
Karpaty zo zdrojov EÚ, 7,5 % Město Pohořelice
a 7,5 % Mesto Brezová pod Bradlom),
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- návrh Města Pohořelice na združenie finančných prostriedkov spojených s realizáciou mikroprojektu: „Paměti města Pohořelice
– Brezová pod Bradlom“ vo výške 1 303,39 €
(celkové oprávnené náklady mikroprojektu sú
vo výške 17 378,60 €, pričom 14 771,81 € uhradí Region Bílé Karpaty zo zdrojov EÚ, 1 303,39
€ Město Pohořelice a 1 303,39 € Mesto Brezová
pod Bradlom),
- poslanecký návrh p. Jozefa Ďuriša urobiť
evidenciu skutočného užívania pozemkov vo
vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom občanmi so zámerom ich odpredaja, resp. dať do prenájmu. Inventarizáciu uskutočniť v niekoľkých
etapách podľa ulíc, najneskôr do konca roku
2017,
- poslanecký návrh p. Branislava Kovačecha,
aby zasadnutie MsZ bolo natáčané a zverejňované v „brezovskej televízii“.
• MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu o činnosti MsR za obdobie
od 29. 6. 2016 do 3. 10. 2016 bez pripomienok,
- Správu o plnení uznesení MsZ k 3. 10. 2016,
- Správu z vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení, Správu z vykonanej kontroly
dodržiavania a uplatňovania zákona č.211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.
n. p. pri žiadostiach podaných za rok 2015 a I.
polrok 2016, Správu z kontroly zákonnosti,
účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti Personálneho auditu vykonaného na MsÚ v roku
2015, Dodatok k Správe z kontroly ZŠ Dolné
lúky, Brezová pod Bradlom,
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
za školský rok 2015/2016 Základnej umeleckej
školy Brezová pod Bradlom a zameranie v školskom roku 2016/2017 podanú riaditeľkou školy
Mgr. Janou Kazičkovou,
- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2015/2016 podanú riaditeľkou školy Mgr. Ivicou Gavlasovou,
- berie na vedomie s výhradou účtovnú
závierku za rok 2015 obchodnej spoločnosti
Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. Brezová pod
Bradlom,
- plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2016 –
príjmy, výdavky, programový rozpočet podľa
štruktúry a monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2016,
- návrh III. zmeny rozpočtu mesta Brezová
pod Bradlom na rok 2016.

MESTSKÝ ÚRAD

Projekty u nás

Vláda SR na svojich zasadnutiach 16. 04. 2014
a 14. 05. 2014 schválila znenie operačných
programov Slovenskej republiky o využívaní
štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci nového programového obdobia 2014 - 2020.
O nenávratný finančný prostriedok (NFP) žiadame a budeme žiadať z viacerých operačných
programov (OP) z už vyhlásených výziev. Spomeniem tie najaktuálnejšie investičné projekty.
1. Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt
z operačného programu Interrreg V-A, Program
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika –

Česká republika 2014 – 2020. V danom projekte
sa plánuje s rozšírením expozície Pamätnej izby
Dušana Samuela Jurkoviča s novým obsahom,
ktorý predstaví dielo Dušana S. Jurkoviča ako celok, teda i vrátane tvorby na Morave i v Čechách.
2. Inovovaný program pre zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie prostredníctvom
výchov v exteriérovej učebni z operačného
programu Interrreg V-A, Program cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. Zámerom celého projektu bude
vybudovanie exteriérovej bylinkovej učebne
medzi dvomi školskými pavilónmi, kde bude
využitie potenciálu na vzdelávanie študentov
v odborných znalostiach spojených s poľnohospodárskou výrobou (pestovanie a spracovávanie
byliniek). Exteriérovú učebňu budú tvoriť nové
trávnaté plochy, altánok pre exteriérovú výučbu
a samotná výsadba.
3. Poznej příběh M. R Štefánika a vzniku
Československa v roce 1918 z operačného
programu Interrreg V-A, Program cezhraničnej
spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020. V projekte pracujeme na vybudovaní nového informačného centra na Bradle
v okolí tzv. otoča, kde budú zakomponované
typové interiérové prvky, nábytok. Súčasný nevyhovujúci infostánok bude nahradený novým
a to modernejším s kvalitnejšími službami pre
občanov a turistov.
Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný finančný prostriedok (ŽoNFP) pri projektoch s číslom 1. - 3. je aktuálne stanovená
na 31. 10. 2016.
4. Rozšírenie triedeného zberu v Brezovej
pod Bradlom z operačného programu Kvalita
životného prostredia (OPKŽP). Spomínaný projekt nám rieši nákup komunálnej mechaniky pre
zberový dvor.
5. Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejnej budovy v meste Brezová pod Bradlom – budova Centra voľného času – Pavilón
1 a Pavilón 2 z operačného programu Kvalita
životného prostredia (OPKŽP). Hlavnou myšlienkou projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy - školského
zariadenia slúžiaceho ako Centrum voľného
času v meste Brezová pod Bradlom z dôvodu
vysokej energetickej náročnosti pri prevádzke
z hľadiska vykurovania objektu a osvetlenia interiérových priestorov.
Pri projektoch s číslom 4. a 5. momentálne
čakáme na rozhodnutie riadiaceho orgánu (RO)
alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO).
Projekt s názvom: Zlepšenie triedenia odpadov v Brezovej pod Bradlom je už schválený
z recyklačného fondu vo výške 44 230 €. V tomto projekte ide o nákup zberových nádob a informačných letákov do domácností.
Filip Lang a pracovníci MsÚ

Základná škola Dolné lúky –
výstavba nového pavilónu „ C“

Prečo sa Mesto Brezová pod Bradlom rozhodlo pre výstavbu nového pavilónu pri základnej škole? Už teraz bývalý objekt školskej jedálne bol v havarijnom stave a jeho sanovanie
by bolo ekonomicky náročné, preto sa Mesto
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Brezová pod Bradlom rozhodlo pre výstavbu
nového pavilónu.
Počiatočný proces „zrodu“ nového pavilónu prebiehal veľmi komplikovane. Najskôr sa
uskutočnili mnohé vyhlásené súťaže na dodávateľa stavby, tzv. verejné obstarávanie, ktoré
nakoniec neboli úspešné. V roku 2015 prebehlo posledné verejné obstarávanie a víťazom sa
stala firma Riss plus, s.r.o. Kysucké Nové Mesto,
s ktorým mesto uzatvorilo zmluvu o dielo.
Mesto Brezová pod Bradlom odovzdalo dňa
8. 6. 2015 stavenisko dodávateľovi diela, teda
spoločnosti Riss plus, s.r.o. Firma mala na výstavbu celého pavilónu podľa zmluvy o dielo
400 dní, čo aj dodržala. Mesto Brezová pod
Bradlom prevzalo stavbu od dodávateľa diela
dňa 13. 7. 2016, následne bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktoré bolo právoplatné dňa
26. 8. 2016. Slávnostné otvorenie nového pavilónu „C“ za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďalších pozvaných hostí
sa uskutočnilo dňa 5. 9. 2016.

Nový pavilón „C“ nahradil objekt mimoškolskej starostlivosti s kuchyňou a jedálňou
a je prístavbou učebných pavilónov a zároveň
prepája jestvujúce pavilóny svojou časťou novou spojovacou chodbou v mieste pôvodnej
chodby. Nový pavilón „C“ zahŕňa priestory kuchyne s jedálňou, kancelárske priestory vedenia
školy a pedagógov, miestnosť pre školský klub,
komunikačné a sociálne priestory, átrium. Zastavaná plocha pavilónu „C“ je 838,96 m², zastavaná plocha spojovacej chodby je 137,37 m²,
teda zastavaná plocha spolu je 976,33 m². Úžitková plocha pavilónu „C“ je 728,25 m², úžitková plocha spojovacej chodby je 121,30 m², teda
úžitková plocha spolu je 848,55 m².
Výstavba nového pavilónu „C“ bola financovaná z najväčšej miery z úveru, ktorý bude
mesto Brezová pod Bradlom splácať. Firme
Riss plus, s.r.o. bolo mestom vyplatených
706.517,64 € (v tom 675.699,78 € na základe zmluvy o dielo + dodatok č. 1 práce naviac 6.323,98 € + dodatok č. 2 práce naviac
24.493,88 €). Stavebnému dozoru, ktorý malo
mesto zazmluvnené externe, bolo vyplatených
2.880 €. Projektová dokumentácia pre stavebné
povolenia a následne realizačný projekt stavby
stála mesto 31.243,60 €. Po dokončení stavby
bolo potrebné vykonať všetky revízie zariadení,
porealizačné zameranie stavby a pod. - za tieto služby mesto zaplatilo 2.202,66 €. Celková
suma výstavby nového pavilónu „C“ je vyčíslená na 742.843,90 €. Na výstavbu pavilónu prispel Úrad vlády sumou 40.000 €. Mesto
Brezová pod Bradlom si zobralo úver v sume
600.000 € a z rozpočtu mesta uhradilo dodávateľovi diela sumu 102.843,90 €.
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Tých 400 dní bolo veľmi náročných ako pre
investora, teda Mesto Brezová pod Bradlom,
dodávateľa diela, firmu Riss plus, s.r.o., stavebný dozor a samozrejme všetkých pracovníkov, ktorí počas tejto doby „dali ruku k dielu“.
Zvýšenú opatrnosť museli dodržiavať učitelia
a pracovníci základnej školy, taktiež žiaci aj
rodičia. Sme veľmi radi, že aj napriek určitým
problémom a starostiam, ktoré nám samotný
proces výstavby priniesol, sme to zvládli a dnes
máme nový pavilón, v ktorom sa naše deti
budú cítiť príjemne. Prajeme všetkým pedagógom, zamestnancov školy, žiakom a aj sami
sebe, aby bol nový pavilón plne funkčný pre
všetkých a bol začiatkom obnovy celej budovy
základnej školy.
		
Ing. Denisa Zuščíková
		
vedúca útvaru výstavby,
		
životného prostredia
		
a komunálnych činností

Poďakovanie

V mene zamestnancov a žiakov našej základnej školy chcem poďakovať hlavne zriaďovateľovi školy – Mestu Brezová pod Bradlom
za vybudovanie nových priestorov, ktoré budú
v nasledujúcich dňoch i rokoch pre nás mnohých druhým domovom. Sme veľmi radi, že sa
nám dielo podarilo. Je to zásluha mnohých ľudí
a ja by som sa všetkým, ktorí čo len trochu priložili ruku k dielu, chcela úprimne poďakovať. Aby
škola vyzerala tak, ako teraz, bolo treba vynaložiť
veľa námahy. Celých pätnásť mesiacov intenzívne pracovalo bez prestávky množstvo ľudí. Nebudem menovať všetkých, no všetkým im patrí
jedno veľké Ďakujeme. Oceňujem najmä odvahu
zriaďovateľa, že sa v dnešnej neľahkej finančnej
situácii podujal na takýto čin. Zároveň však dúfam, že sme si všetku finančnú priazeň od zriaďovateľa nevyčerpali, preože v starých častiach
vidíme veľký priestor na ďalšie investície.
Celý pavilón C vonia novotou, máme to,
čo nám chýbalo – krásnu priestrannú jedáleň
s kuchyňou, šatne s novými skrinkami a učitelia
majú priestory také, aké si pre svoju prácu
zaslúžia. Preto by som chcela na záver vysloviť
zopár prianí. Všetkým, ktorí sa na tomto diele
spolupodieľali, prajem predovšetkým pevné
zdravie. Našim deťom, ktoré dnes chodia do školy, ale aj nasledujúcim generáciám prajem, aby
do našej školy chodili s radosťou a naučili sa neničiť ju a vážiť si nové zariadenie. Učiteľom prajem, aby nové priestory pre nich vytvorili inšpiratívne prostredie na realizáciu mnohých nových
nápadov. Prevádzkovým zamestnancom prajem
radosť z užívania nového pavilónu. Želám nám
všetkým, aby nové priestory boli vždy naplnené
tvorivou prácou a príjemnou atmosférou.
		
Mgr. Ivica Gavlasová
		
riaditeľka ZŠ

 MESTO BREZOVÁ POD BRADLOM 
podľa ustanovení § 4 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa ustanovení § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov



vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času
Nám. 7. apríla v Brezovej pod Bradlom

• Požadované kvalifikačné predpoklady
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon pedagogickej činnosti podľa § 34 zákona
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v zmysle Vyhlášky 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
• vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej
formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• osobitné a morálne predpoklady, občianska
bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona
317/2009 Z. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1
písm. c) zákona 317/2009 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1
písm. d) zákona 317/2009 Z. z. , spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

• Požadované doklady
• písomná prihláška o účasť na výberovom
konaní,
• doklady o vzdelaní (overené kópie) a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
preukazujúcej minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
• doklad o bezúhonnosti – výpis z registra
trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja školy,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej
spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých
údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

• Dátum a miesto podania žiadosti o účasť
vo výberovom konaní
• Prihlášku a doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 4. novembra 2016
do 12. 00 hod. na adresu zriaďovateľa: Mesto
Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa
a označenej heslom: „VK CVČ – neotvárať“.
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Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované
podmienky. Termín a miesto konania oznámi
prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní
pred jeho konaním.

Mesto Brezová pod Bradlom, prijme
do pracovného pomeru opatrovateľku
(osvedčenie o získanom vzdelaní alebo
zdravotná škola) s nástupom od 1. 11. 2016.
Informácie osobne na MsÚ, p. Batková Dana, alebo telefonicky č. t. 6942232,
0915878004

Program, ktorý bol posledným podujatím Brezovského kultúrneho leta, pripravilo Mesto Brezová pod Bradlom a Pamätná izba Dušana Samuela
Jurkoviča.
Matúš Valihora pomocou audiovizuálnej prezentácie priblížil osud brezovských židovských
obyvateľov od ich príchodu na prelome 17. a 18.
storočia až po deportácie v čase II. svetovej vojny. Z Brezovej bolo do koncentračných táborov
deportovaných 77 Židov, dospelí, rodiny i deti –
72 z nich zahynulo, čo malo za následok koniec
židovskej komunity v Brezovej.
Ján Kostelný vytvoril naozaj emotívnu atmo-

Výzva

V súvislosti s prípravou projektov Areálu Bradla Vás prosíme o krátke zapožičanie fotografií cesty na Bradlo a jej okolia
z obdobia, kedy Bradlo bolo ešte vysadené
čerešňami a višňami, svahy bez borovíc, len
s borievkami.
Fotografie, prosím, prineste do Pamätnej izby Dušana S. Jurkoviča v Národnom
dome Štefánikovom, po zoskenovaní Vám
ich vrátime.
Ďakujeme.
Matúš Valihora

Ahoj,
leto
V sobotu 10. septembra 2016 sme na Ná-

mestí gen. M. R. Štefánika pripravili rozlúčkový program s letom. Najmenších pobavilo

sféru programu. Priniesol sedemramenný svietnik, zapálil na ňom sviečky a predniesol dve
vlastné básne. Slovom i fotografiami predstavil
svoje zážitky z návštevy Jad Vašem, pamätníka
obetí a hrdinov holokaustu v Jeruzaleme. Organizátori programu si vážia záujem občanov, ktorí zaplnili pamätnú izbu a podelili sa s vlastnými
spomienkami na brezovských Židov, i účasť
kňazov - evanjelického a katolíckeho. Program zavŕšila návšteva brezovského židovského cintorína.
Po zbúraní brezovskej synagógy je tento cintorín
poslednou väčšou pamiatkou na židovských obyvateľov Brezovej. 		
Matúš Valihora

OBČAN SA PÝTA, MY ODPOVEDÁME
Dobrý deň,
v piatok 2. 9. 2016 sme podnikli cyklistický
výlet do Dvolov. Nevediac, čo nás čaká...
Boli sme prekvapení a zaskočení stavebnými prácami, ktoré vo veľkom rozsahu prebiehajú v našich lesoch. Bude iste dlho trvať, než
to príroda „predýcha“.
V rámci rubriky Občan sa pýta, my odpovedáme, by som chcela požiadať o informácie
o prebiehajúcich stavebných prácach: o aký
projekt ide, rozsah prác, financovanie, termín
dokončenia, termín schválenia, odborný gestor atď. Zároveň sa chcem opýtať, prečo o tejto akcii občania mesta neboli vopred informovaní. Minimálne pre to, aby sa za zdravím
do „postihnutých“ lokalít nevyberali. Pokiaľ
viem, mestské lesy patria mestu a mesto sú
občania.
Ďakujem vopred.
Anna Kostelná
•
Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom
na základe Výzvy č. 2/PRV/2015/2015 Pôdohospodárskej platobnej agentúry požiadali
o nenávratný finančný príspevok na Opatrenie 8, Podopatrenie 8.3, Oblasť : 2 Zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry. Ide sa o rekonštrukcie protipožiarnych
lesných ciest v MsL Brezová pod Bradlom.
Pracovníci MsL dokázali zabezpečiť všetky
potrebné potvrdenia, čím splnili všetky náležitosti potrebné k podaniu Žiadosti o NFP.
Maximálna výška NFP je 1 000 000, - €. Žiadosť o NFP bola schválená Rozhodnutím

divadelné predstavenie Pyšná princezná
v podaní Rádu červených nosov – divadla
pre deti. Tí väčší sa večer zabavili na koncerte
skupín Flying Fish a Country Tip. Ďakujeme všetkým - účinkujúcim i návštevníkom.
M. Valihora
útvar kultúry a miestnych tradícií

Spomienka na židovských

obyvateľov Brezovej

V piatok 16. septembra sa v Pamätnej
izbe Dušana S. Jurkoviča konal program
nazvaný Spomienka na židovských obyvateľov Brezovej.

• 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:
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.
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č. 083TN020014 zo dňa 3. 3. 2016 v maximálnej výške 1 000 000, - € bez spoluúčasti
žiadateľa.
Projektovú dokumentáciu na základe výberového konania vypracovala firma Vodales, s.r.o. Zvolen. Výberovým konaním sa dodávateľom stavby stala firma Lesné a vodné
stavby, s.r.o. Nitra.
Projekt obsahuje:
- Rekonštrukciu protipožiarnych ciest –
Za Ostrým, Dvoly, Úboč, Klenová v celkovej
dĺžke 9,63 km, povrchom bude penetračný
makadam asfaltový.
- Protipožiarnu nádrž Partizán, ktorá je
umiestnená vo Dvoloch a je zložená zo sedimentačnej a akumulačnej nádrže.
- Protipožiarnu monitorovaciu vežu, ktorá
je umiestnená na Klenovej.
Uvedená stavba bude dokončená v roku
2016.
Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom

NÁZORY / KOMENTÁRE
Vážení čitatelia, do rubriky Názory / komentáre sme do uzávierky tohto čísla nedostali žiaden príspevok. Vaše príspevky môžete posielať elektronickou poštou na adresu:
mesto@brezova.sk alebo poštou na adresu
vydavateľa Noviniek spod Bradla.

ŠKOLSTVO

Na žiakov čaká celkovo

188
vyučovacích dní
V pondelok 5. septembra sa začal pre žia-

kov nový školský rok. Čaká na nich celkovo
188 vyučovacích dní. Okrem víkendov a veľkých letných prázdnin budú mať 5 voľných
dní počas sviatkov a 24 dní školských prázdnin, z ktorých však 5 dní pripadne na sviatky.
Termíny všetkých prázdnin sme zverejnili
v predchádzajúcom čísle Noviniek. Najbližšie
prázdniny na školákov čakajú koncom tohto mesiaca, keď si od školy oddýchnu od 28.
do 31. októbra.
Prehľad detí a žiakov navštevujúcich školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom
v školskom roku 2016/ 2017:
Materská škola Budovateľská ulica
- celkový počet detí: 49
- z toho 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou: 19
Materská škola Sídlisko D. Jurkoviča
- celkový počet detí: 72
- z toho 1 rok pred povinnou školskou dochádzkou: 32
Základná škola Brezová pod Bradlom
- celkový počet žiakov: 351
- z toho na 1. stupni: 141
- z toho na 2. stupni: 210
Školský klub detí pri ZŠ
- celkový počet žiakov: 99

strana č. 5
Základná umelecká škola Brezová pod
Bradlom
- celkový počet žiakov: 327
- z toho v individuálnej forme vyučovania: 87
- z toho v skupinovej forme vyučovania: 240
Centrum voľného času Brezová pod
Bradlom
- celkový počet členov záujmových útvarov: 139
Všetkým pedagógom, nepedagogickým
zamestnancom, žiakom, deťom i rodičom
prajeme v novom školskom roku veľa energie a úspechov, aby ich vzájomné vzťahy spoločne viedli k dobrým výsledkom ich práce,
z ktorých sa budú spoločne tešiť.
		
referát školstva,
		
mládeže a športu MsÚ

a vystihnutia charakteru portrétovaného. Každý z divákov si na výstave našiel
,,tú svoju fotografiu“, ktorá ho zaujala.

25. výročie ZUŠ Brezová

Pozvánky na najbližšie akcie
• 5. - 26. 10. 2016. výstava ŠTYRI ROKY –
Nina Abramovičová, 18.00 hod.
• 13. 10. 2016 koncert DFS v Bukovci
• 26. 10. 2016 KONCERT PRE STARKÝCH,
ZUŠ 16.30 hod.
• 3. - 29. 11. 2016 výstava DO NEKONEČNA – Jana Kazičková a Katarína Sedláková,
16.30 hod.
•
September letí zo všetkých školských
mesiacov najrýchlejšie. Aspoň učiteľom
určite, kým spracujú všetky písomné náležitosti nového školského roku a naštartujú deti do pracovného módu. Pre učiteľov
v našej škole v tomto roku letí o to rýchlejšie, lebo majú pred sebou výzvy dvoch
výročí týkajúcich sa našej školy. Je to už
25 rokov, čo 15. decembra 1991 prvý
raz prekročili žiaci ZUŠ prah budovy
na Hornom rade. Preto chceme toto výročie osláviť koncertom v Národnom dome
Štefánikovom práve v tento deň. Za tých
25 rokov prešlo dverami školy mnoho
žiakov a mnohí z nich sú stále s umením
spojení či už profesionálne, profesne, ako
amatéri, alebo ako vzdelaní konzumenti
umenia. Smerovanie viacerých dlhodobo
sledujeme a učitelia sú so svojimi bývalými žiakmi stále v kontakte. S mnohými aj
ako s rodičmi terajších žiakov. Rozhodli
sme sa preto pripraviť niekoľko podujatí
s možnosťou stretnutí sa a zaspomínať si
v spoločenskej sále školy pri príležitosti
výstav bývalých žiakov a učiteľov a iných
sprievodných akcií.
Prvou výstavou, ktorú sme oficiálne
otvorili 9. septembra vernisážou, s elánom
hudobnej skupiny KOPKA, bola VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VIERKY STRÝČKOVEJ. Tí, čo boli na slávnostnom otvorení
školy, si ju mohli predčasne pozrieť. Nielen vernisáž bola plná mladých ľudí, ale
Vierkine fotografie zaujali výtvarníkov
a žiakov nielen našej školy. Výstava skončila 26. septembra a bola dobrým úvodom
k rozbehnutiu Vierkinho fotografického
ateliéru v našom meste. Tí, ktorí výstavu
videli, vedia posúdiť mieru jej kreativity

foto z výstavy V. Strýčkovej
Nasledujúcou výstavou je výstava našej
úspešnej žiačky NINY ABRAMOVIČOVEJ, momentálne študentky Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
na odbore textil. Už ako stredoškoláčka
zaujala svojimi prácami viackrát poroty
rôznych výtvarných súťaží a umiestňovala
sa na popredných oceňovaných miestach.
Jej výstava s názvom ŠTYRI ROKY bude
trvať v mesiaci október od 5. do 26. 10.
2016. V novembri predstaví svoju tvorbu
po piatich rokoch JANA KAZIČKOVÁ
spolu s KATARÍNOU SEDLÁKOVOU
na výstave s názvom DO NEKONEČNA,
v decembri to bude výstava VIANOČNÉ
SKVOSTY Z REGÁLU A INÉ, kde sa ur-
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čite pobavíte a ešte aj výhodne nakúpite
darčeky na Vianoce. Aj POMIKULÁŠSKA
KAPUSTNICA, už tradičné a obľúbené
podujatie, spolu s výročným koncertom,
dotvoria prezentáciu výsledkov práce, terajšej a minulej, do vianočných prázdnin.
Okrem toho budú aj tradičné akcie ako
koncert pre jubilantov a spoločné vianočné vystúpenie žiakov nášho mesta.
Nezabudneme ani na našich starkých a poďakujeme sa im za ich lásku a starostlivosť
koncertom 26. 10. 2016 o 16.30 hodine
v našej škole. DFS Iskerka vystúpi navyše
aj na Bukovci 13. 10. 2016. Aj v roku 2017
si budeme výročie školy pripomínať viacerými akciami a navyše oslávime v máji aj
35. výročie vzniku DFS ISKERKA vystúpením v ND Štefánikovom.
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September v materskej škole

5. septembra 2016 sa otvorili brány všetkých škôl. I tá naša, v Materskej škole na Sídl.
D. Jurkoviča. Deti prišli skoro v plnom počte
a svojím džavotom naplnili všetky triedy. Iba
v tej najmenšej bolo trošku smutno – plakalo sa za mamičkou. No pani učiteľky deti
čoskoro zaujali hračkami a tak dúfame, že si
na pobyt v škôlke zvyknú a slzičky vystrieda
radosť z kamarátov a nových zážitkov. Tak ako
aj po iné roky, opäť máme na pláne množstvo
akcií, ktoré deti obohatia v poznávaní okolitého sveta.
Hneď v prvý septembrový týždeň deti z veľkej triedy navštívili Planetárium v Hlohovci.
Prostredníctvom pútavého rozprávania Kamilky s rozprávkovým Malým princom sa dozvedeli zaujímavosti o Slnku, Mesiaci, Zemi

RÔZNE

Uzavretie sezóny

foto z výstavy V. Strýčkovej
Na všetky pripravované akcie vás srdečne všetkých do ZUŠ-ky pozývame. Výstavy
môžete navštíviť aj v doobedňajších hodinách /treba zvoniť pri hlavnom vchode
do školy/ a poobede bežne do 18.00 hod.,
v pondelok až do 21.00 hod. Ak je spoločenská sála zamknutá, otvoria vám ju vyučujúci
alebo ekonómka školy.
V tomto školskom roku sa po ukončení
štúdia, odchode niektorých žiakov a prijatí
nových 74 žiakov, ustálil počet na 327 žiakov. Z tohto počtu je 178 vo VO, 62 žiakov
v TO a 87 žiakov v HO. Prípravné štúdium
navštevuje 64 žiakov a štúdium pre dospelých
49 žiakov. Počet vyučujúcich je vo všetkých
odboroch 13 a vyučujeme tie isté predmety
ako minulý školský rok.
Všetkým učiteľom, žiakom i ich rodičom
želám príjemný a bezproblémový pracovný
rok naplnený úspechmi, pracovnou pohodou a spokojnosťou. Preto chcem poďakovať nášmu zriaďovateľovi, Mestu Brezová,
za kompletnú rekonštrukciu strechy na celej
budove a teda už bezpečný pohyb žiakov
po škole a bez hrozby zatečenia vody do elektrického vedenia. 			
JK

a ostatných vesmírnych telesách. V kupole
hvezdárne za úplnej tmy pozorovali na oblohe
plnej hviezd ich zoskupenie a oboznámili sa
s ich názvami /Veľký a Malý voz, Veľká medvedica.../. Slnko sledovali cez veľký ďalekohľad.
Plní dojmov a zážitkov sa vrátili okolo obeda
autobusom do MŠ.
Prišiel čas rozlúčiť sa s letom, a tak navštívila našu materskú školu v prvý jesenný deň víla
Jesienka. Hravou formou ich oboznámila s novým ročným obdobím, ktoré prináša so sebou
pestrofarebné lístie, typické počasie, úrodu zo
záhrad a polí. Každá trieda potom Jesienke pomáhala rôznymi pracovnými technikami ozdobiť jej šaty, šarkanovi nastrihali mašle na chvost,
nalepili slnečnici lupienky a pod. Na záver im
zaželala veľa krásnych, slniečkom presvietených
jesenných dní.
		
Helena Konkušová

zaujal aj svojím motorom, trojvalcom SAITO
FG s obsahom 84 ccm. Piloti modelov preháňali svoje stroje po oblohe až do súmraku.
Za príjemne strávenú sobotu patrí vďaka
priateľom z MK Piešťany.
Podobné podujatia s našou účasťou sa konali vo Veselí nad Moravou, v Holíči a Abraháme.
Krátiace sa dni nás pomaly presunú z letísk
do dielničiek, kde treba čo-to opraviť, vylepšiť lietané modely a pre budúcu sezónu stavať
nové.
Viac foto na www.rcportal.sk/uzavretie-sezony-2016-horna-streda-g4141.
			
Jaro Sumera

V sobotu 1. októbra, za takmer letného
počasia, usporiadal Model Klub Piešťany
na svojom letisku v Hornej Strede leteckomodelársku akciu pod názvom : Uzavretie sezóny 2016. Statické a letové ukážky prevažne
obrích modelov predviedli modelári z Bratislavy, Častej, Prievidze, Piešťan, Podolia,
Trenčína, Kamenice pod Vtáčnikom, Myjavy,
Brezovej pod Bradlom a Rakúska.
Z našej Brezovej sa podujatia zúčastnili dvaja piloti obrích RC modelov, Janko
Chvaštula a Jaro Sumera.
Obaja sú členovia
MMK - Myjavského
modelárskeho klubu.
J. Chvaštula lietal
s nádhernou maketou
pozorovacieho a spojovacieho stroja Storch
Fieseler Fi 156C a rovnako krásnou medzivojnovou
maketou
dvojplošného akrobata
Fieseler F2 Tiger.
J.
Sumera
lietal
Tím MMK zľava: Laco Haraksim, Miro Repka, Janko Chvaštula,
s combatom MIG 3, Jaro Sumera, Paľo Baláž
hotlinerom Sweet 3V
a hlavne 3D akrobatom
YAK 54 s obsahom motora 50 ccm.
Množstvo hodín nalietaných počas sezóny
sa odzrkadľuje v letovom prejave, čo bolo
aj ocenené potleskom
a obdivom divákov
i modelárov. Spolu s kolegami z MMK sme prezentovali 12 funkčných
obrích modelov, ktoré
pútali zaslúženú pozorYAK 54 – príprava na štart
nosť. Jankov F2 Tiger

Novinky spod Bradla 9 / 2016

Zo života Denného
centra seniorov

Dňa 25. 08. 2016 sme za krásneho slnečného počasia privítali v DC priateľov zo
Sudoměříc spolu so starostom Stanislavom Tomšejom a miestostarostom Františkom Mikeskom. Za naše mesto sa priateľského stretnutia zúčastnili primátorka
mesta Mgr. Eva Ušiaková a prednostka
MsÚ Ing. Viera Nemcová. Po privítaní
a príhovoroch si pochutnali účastníci posedenia na kapustnici, ktorú navarili členky výboru. Pri kávičke, vínku a koláčikoch
sa debatovalo, vymieňali sme si skúsenosti
z klubových aktivít. Nálada bola výborná,
v centre a jeho okolí sa ozýval veselý spev
slovenských a moravských piesní. Posedenie s priateľmi sa ukončilo vo večerných
hodinách. Všetci boli spokojní, veď sme
spolu prežili krásne popoludnie.
Tento rok sa 03. 09. 2016 uskutočnil
v NMnV už VI. ročník prehliadky seniorských speváckych zborov pod názvom
Zlato v hrdle, striebro vo vlasoch. Prehliadky sa zúčastnilo 8 zborov. KAPOŠE
v novom šate reprezentovali Brezovú pod
vedením pána V. Húsku zmesou čardášových piesní, starodávnou lyrickou piesňou
Tečte prúdom slzy moje a piesňou Aká si
mi krásna, v ktorej nám svojimi hlasmi
pomohli pán V. Húska a pán Š. Báto. Touto
cestou im ďakujeme.
		
Anna Kubicová

Poďakovanie

Klubové speváčky ďakujú pani primátorke Eve Ušiakovej za finančný
sponzorský dar.
Ďakujeme.		
KAPOŠE

Čas spomienok je časom
návratu a slza tíško padá...
živí sme tu... sami,
aleV záhrade
s nimi...
ticha nášho cintorína nachádza-

me tých, ku ktorým nás viaže veľa spomienok, ku ktorým sa radi vraciame. A práve tu
v slávnostnom tichu vyzdobeného cintorína
je na spomínanie najvhodnejšie miesto...
Tento rok, pred dňom Pamiatky zosnulých chceli by sme aj my prispieť k dôstojnej atmosfére malou pomocou všetkým
návštevníkom cintorína. Od 15. 10. 2016
bude Dom smútku denne otvorený od 8.30
do 17.00 hod., aby boli sprístupnené toalety, no i drobné náradie, motyčky, hrable,
rýle, vedrá, handry, zápalky, mechy na lístie
i odpad, igelity, sviečky. Ktokoľvek by potreboval, budeme k dispozícii pomôcť i osobne - podľa možnosti, tak prosím neváhajte
opýtať sa. Chceme tu byť pre vás.
(Pokračovanie na 9. str.)
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Ev.a.v. cirkevný zbor Brezová pod Bradlom a Spolok Jabok
Vás pozýva na
benefičný koncert hudobnej skupiny

v nedeľu 13. novembra 2016 o 15.00 hod.
v ev. a. v. kostole na Brezovej pod Bradlom
V rámci koncertu bude uvedená tiež zbierka básní
Ján Kostelný: Rozbresky a súbor básní Chodenie po hladine
Na tomto benefičnom podujatí budete mať možnosť finančne
prispieť na vybudovanie strediska sociálnej starostlivosti pre
dôchodcov na Brezovej pod Bradlom
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(Dokončenie zo 7. str.)

Tu na tomto mieste si overujeme pravdivosť výroku, že cintoríny sú vlastne pre
živých. Je to pre nás asi jediné miesto, kde
neprotestujeme proti našej slabosti, malosti
či krátkosti. Tu nezapierame, neklameme.
Tu sme iní. Sme takí - akých túžime stretať
každodenne.
Jeseň, padajúce lístie, plamene novembrových sviec a pestrofarebné chryzantémy tu,
v tejto záhrade spomienok, to je atmosféra,
ktorú nemôže nič prekonať.
Ani panenská beloba a ticho zimy,
ani jarná zeleň znamenajúca nový život, ani
šteklivé lúče letného ničnerobenia a chládku
starého gaštana...
Priala by som si, aby ani jeden hrobček
neostal zabudnutý. Zapáľme preto všetkým plamienok v našich srdciach. Plamienok lásky, úcty, vďaky a spomienok.
		
Veronika Zora Eckert
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Milí Brezovania!

Zostal som Vám dlžen predstaviť sa.
Minule som napísal, že by som sa rád stal
tak trochu kopaničiarom. Nuž ale keby
sa mi to aj hneď podarilo, predsa len ostanem Stredoslovákom zo Žemberoviec,
z bývalej Hontianskej župy.J Aby to nebolo také stručné, prezradím o sebe ešte,
že po maturite na levickom gymnáziu
som vyštudoval meteorológiu a klimatológiu na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a následne som
pokračoval na katolíckej teológii v bratislavskom kňazskom seminári. Za kňaza
som bol vysvätený v Dóme sv. Martina
v roku 2008. Prvé dva roky som pôsobil
v Petržalke, ďalšie štyri roky v BA - Dúbravke, potom ešte dva roky v Pezinku ako
kaplán. Brezová je moje prvé farárske
miesto.
Mesiac október je tradične považovaný za Mesiac úcty k starším. V katolíckej
cirkvi prežívame Mimoriadny svätý rok
milosrdenstva vyhlásený pápežom Františkom a sme vyzvaní konať skutky telesného a duchovného milosrdenstva. Myslím, že práve starší ľudia, ktorí majú svoje
limity, veľmi ocenia takéto skutky, ktoré
im prejavíme. Využime končiaci sa Jubilejný rok v tomto mesiaci na konanie skutkov
milosrdenstva v prospech starších!
Okrem toho hovoríme, že október je
mariánsky mesiac. Modlíme sa ruženec,
ktorý je na scéne vyše 500 rokov a doposiaľ nachádza veľkú odozvu medzi katolíckymi veriacimi. Pápež Ján Pavol II. sa vyjadril, že ruženec je jeho najobľúbenejšia
modlitba. Pozývam všetkých k modlitbe
ruženca v tomto mesiaci! V našom chráme
sa ho modlíme každý deň 35 minút pred
začiatkom svätej omše. Ale určite je chvályhodné modliť sa ho aj v rodinách. Ako
hovorí sv. Ján Pavol II.: „Rodina, ktorá sa
spolu modlí, zostáva jednotná.“ Prajem
každej rodine na Brezovej zakúsiť niečo
z tejto skúsenosti.
		
Ján Kliment, farár

JANOU
PRONSKOU

KALENDÁRIUM

Pripomíname si v októbri:

Mareček, Pavol – evanjelický farár (nar.
18. 10. 1771 vo Vrbovciach – 245. výr. nar.,
zomrel 29. 3. 1844 na Brezovej). Na Brezovej
pôsobil ako farár od roku 1821, počas jeho
pôsobenia na brezovskej fare sa vystriedalo
viacero kaplánov. Od roku 1806 do roku 1844
to boli Juraj Mitták, J. Vrána, Samuel Kokeš,
Tomáš Slavomír Hroš a Jozef Miloslav Hurban. Najmä za kaplánčenia posledne menovaného sa na brezovskej fare u Pavla Marečka
prebúdzal silný národný život, ktorý vyústil
do revolučných meruôsmych rokov.
Papánek, Ján – medzinárodný právnik, diplomat, humanista (nar. 24. 10. 1896
na Brezovej – 220. výr. nar., zomrel 30. 11.
1991 v Scarsdale – USA – 25. výr. úmrtia).

Po vyštudovaní medzinárodného práva a diplomacie v roku 1922 začína pracovať v diplomatických službách československého štátu.
V roku 1926 sa oženil v Chicagu, pracoval ako
diplomat v Budapešti a potom vo Washingtone. V roku 1928 získal doktorát práv na Karlovej univerzite v Prahe, v roku 1931 spolu
s manželkou Betkou prichádza do Prahy, kde
pracuje ako parlamentný tajomník ministra
zahraničných vecí Dr. Edvarda Beneša, ktorého v roku 1933 sprevádzal na ceste po Slovensku. V roku 1935 ho vymenovali za konzula
v Pittsburgu. Okrem konzulárnych povinností vykonával v čase vojny z poverenia Edvarda
Beneša funkciu šéfa Československej informačnej služby a hájil záujmy exilovej londýnskej vlády. Na jar v roku 1945 na konferencii
v San Francisku, ktorej cieľom a výsledkom
bolo založenie Organizácie Spojených národov, patril k 14-tim diplomatom, ktorí pripravili záverečný text Charty OSN. V roku 1946
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ho vymenovali za stáleho zástupcu ČSR pri
OSN v New Yorku. Z tejto funkcie bol v marci 1948 odvolaný za protest na pôde Bezpečnostnej rady proti februárovým udalostiam
v Československu. Nasledoval vyše 40-ročný
život v emigrácii, život boja za ochranu ľudských práv na celom svete. Bol zakladateľom
a dlhoročným prezidentom Amerického fondu pre československých utečencov, prednášal
medzinárodné vzťahy na univerzitách v New
Yorku, Oklahome, Nebraske, Ohiu a Floride.
Okrem množstva iných medzinárodných inštitúcií bol veľmi aktívny v Medzinárodnej
lige za ľudské práva, ktorej predsedom bol
v rokoch 1953, 1965 a 1970. Napísal tri knihy
a stovky článkov.
Za svoju 60-ročnú diplomatickú aktivitu,
za boj za slobodu i ľudské práva bol na jeseň
1991 vyznamenaný Radom T. G. Masaryka,
1. triedy a v roku 1997 mu prezident Slovenskej republiky udelil Rád bieleho dvojkríža,
in memoriam.
Dr. Ján Papánek bol človekom bez osobnej pýchy, skôr uzavretý, ale keď išlo o pravdu a spravodlivosť, vystupoval nekompromisne, rázne a nebojácne. Od svojej
mladosti bol celý život príkladom osobnej
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obetavosti, skromnosti a neúnavnej práce za slobodu, demokraciu, humanizmus
a ľudské práva.
		
Spracovala: A. Fedorová

ŠPORT

Bežci z Brezovej

• 20. 08. 2016 „Čachtický polmaratón“
Čachtice 21,1 km /141 pretekárov/
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
44. miesto 1:53:24 hod.
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
10. miesto 1:41:55 hod.
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
3. miesto 1:36:26 hod.
• 20. 08. 2016 „Beh k Radošovským vinohradom“ Radošovce 10 km /116 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 5 km
1. miesto 20:41 min.
• Martina Lajdová /ženy/ 5 km
7. miesto 25:29 min.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 10 km
6. miesto 53:30 min.

• 27. 08. 2016 „Lipovská desiatka“ Lipov CZ
10 km
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
3. miesto 51:37 min.
• 01. 09. 2016 „Mraznicke chodníčky“ Častá
8,4 km /74 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./
3. miesto 41:09 min.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
3. miesto 47:00 min.
09. 09. 2016 „Rugged Race Extrem“ Stará
Myjava 6km /161 pretekárov/
• Peter Sadloň /muži/ 4. miesto 1:09:26 hod.
• Martin Jastrab /muži/ 5. miesto 1:10:50 hod.
• Slavomír Závodný /muži/
40. miesto 1:25:02 hod.
• Zuzana Závodná /ženy/ 6. miesto 1:34:25 h.
• 09. 09. 2016 „Beh Kúpeľným parkom“
Smrdáky 6km /125 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./
2. miesto 25:55 min.
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
10. miesto 24:54 min.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
6. miesto 29:55 min.
• Tobias Čuvala /ml. prípr./ 100 m 15. miesto
• 04. 09. 2016 „Banskobystrický maratón“
Banská Bystrica 42,1 km /164 pretekárov/
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
1. miesto 2:56:27 hod.
• Gabriela Plačková /ženy nad 40 r./
3. miesto 3:54:52 hod.
• 10. 09. 2016 „Run-Walk“ Kremnica
21,1 km /54 pretekárov/
• Rastislav Žbodák /muži nad 40 r./
5. miesto 1:48:27 hod.
• 10. 09. 2016 „Veľká cena Holíča“ Holíč
9 km /225 pretekárov/
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
5. miesto 45:11 min.
• 11. 09. 2016 „Trenčiansky polmaratón“
Trenčín 21,1 km /215 pretekárov/
• Čestmír Kračmar /muži/
56. miesto 1:54:21 hod.
• 16. 09. 2016 „Medlenov chodník“ Gbely
10 km /125 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 6,4 km
2. miesto 28:10 min.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 10 km
3. miesto 52:39 min.
• Michal Jankových /prípravka/ 200m
4. miesto
• Tobias Čuvala /ml. prípravka/ 100m
14. miesto
• 17. 09. 2016 „Kopaničiarska 10-ka“ Myjava /113 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 6,6 km
1. miesto 27:45 min.
• Martina Lajdová /ženy-FIT/ 3,3 km
3. miesto 15:51 min.
• Margita Varmužová /ženy-FIT/ 3,3 km
12. miesto 20:41 min.
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./ 10 km
20. miesto 44:27 min.
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./ 10 km
3. miesto 38:57 min.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 10 km
4. miesto 49:54 min.
			
Ján Varmuža
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Brezovský šach: 7. šachový turnaj
u Apka v Brezovej pod Bradlom

V poradí tretí tohtoročný šachový turnaj zo
série Apkotour sa konal v sobotu 13. augusta
v reštaurácii Gazdovský dvor. V tomto turnaji zastupoval družstvo CVČ Brezová pod
Bradlom jediný zástupca. Bol ním Tomáš Perička, ktorý bol zároveň rozhodcom turnaja.
Turnaj bol hraný v zrýchlenom tempe 15 minút na partiu v podobe 9 kôl. Tomáš v turnaji
získal 4,5 bodu; pričom zaznamenal 4 výhry,
4 prehry a 1 remízu. Tento turnaj mal skrom-

nejšie zastúpenie, keďže sa ho zúčastnilo len
18 hráčov. Víťazom turnaja sa stal Miroslav
Roháček z klubu šachových nádejí v Bratislave. Riaditeľom turnaja bol Roman Greguš.
Turnaj sa hral v zábavnom duchu, príjemnej
atmosfére a pri bohatom pohostení.
		
RNDr. Peter Brunovský
Klub turistov Brezová Vás pozýva na
Memoriál Stanislava Milčíka, ktorý sa
uskutoční 29. 10. 2016. Štart o 8.00 hod.
z námestia. Tešíme sa na Vašu účasť a nezabudnite si zobrať dobroty na opekanie.

strana č. 11
zúčastnilo celkovo 80 jazdcov a Patrik Dolinský obsadil celkové 33. miesto. Pri svojej
tretej účasti zaznamenal v tomto ročníku naj-

lepší výsledok, keď sa vo svojej kategórii z 25
pretekárov umiestnil na 11. mieste s časom
3 hodiny 1 minúta a 7 sekúnd, s priemernou
rýchlosťou 38,4 km/h.		
Ah

Šípkový turnaj v Trezore

Štvrtý tohtoročný turnaj v elektronických
šípkach Trezor Cup sa uskutočnil v sobotu
24. septembra v Trezor - caffe & bar. Jedenásť
hráčov z Brezovej pod Bradlom a Senice bolo
rozlosovaných do obojstranného KO pavúka.
Zápasy sa hrali systémom 501 Double Out
s možnosťou jedného prehratého zápasu. Napokon tretie miesto obsadil Peter Holič (na
foto vpravo), druhé miesto vybojoval Ma-

Nitriansky cyklomaratón
s brezovskou účasťou

Verejné cyklistické preteky mužov a žien
s názvom Nitriansky cyklomaratón 2016
sa konali v sobotu 3. septembra so štartom
aj cieľom v Poľnom Kesove. Na trati dlhej
116 km s prevýšením 615 m mala zastúpenie aj Brezová pod Bradlom. V kategórii 40
až 49-ročných štartoval člen Cyklistického
klubu Bradlobike Patrik Dolinský. Pretekov
s hromadným štartom sa v Poľnom Kesove

rek Kocúrik (na foto vľavo) a trofej za prvé
miesto v turnaji získal Rastislav Allina (na
foto uprostred).			
Ah

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 19. 10. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 23. 10. (22. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. sl. Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v zborovej sieni na fare. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v Priepasnom.
• 24. 10. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek na fare.
• 26. 10. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 30. 10. (23. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie, po službách Božích bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej (143.
výročie posvätenia chrámu). 14.00 hod. spo-

mienka na mestskom cintoríne pri príležitosti Pamiatky zosnulých.
• 31. 10. (pondelok) 17.00 hod. slávnostné
sl. Božie v chráme Božom na pamiatku 499.
výročia reformácie.
• 02. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 06. 11. (24. 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.
• 07. 11. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek na fare.
• 09. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 13. 11. (25. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie.
Každá nedeľa o 10.00 detská besiedka –
v priestoroch bývalej ev. školy (Dom služieb).
		
Ev. a. v. farský úrad

POĎAKOVANIE
•
To nie je navždy lúčenie,
hoc chveje sa nám hlas,
sme predsa láskou spojení a zídeme sa zas.
Úprimne ďakujeme
rodine, priateľom, susedom a známym, ktorí
dňa 23. 9. 2016 odprevadili na poslednej ceste môjho manžela, otca,
starého otca, svokra,
švagra, krstného otca
pána Jozefa Poláka,
ktorý nás navždy opustil vo veku 79 rokov. Zvlášť ďakujeme pánovi
farárovi Mgr. Jánovi Klimentovi, miništrantom, organistke Barborke Čerešníkovej, pani
kostolníčke za dôstojnú rozlúčku s naším
drahým zosnulým. Ďakujeme všetkým za
prejavenie sústrasti a kvetinové dary. Za dôstojný priebeh pohrebu patrí veľká vďaka pohrebnej službe Eckert.
smútiaca manželka a deti s rodinami
•

SPOMÍNAME
•
Dňa 25. 9. 2016 sme
si pripomenuli nedožité 90. narodeniny našej
drahej mamy, babky,
tety, krstnej a susedky,
pani Kristíny Slezákovej, rod. Pukančíkovej,
ktorá nás opustila 11. 5.
2014. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca dcéra s rodinou.
•
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SPOMÍNAME
•
Mama, otec, odišli ste, opustili tento svet,
možno aj proti svojej vôli.
Vaše ruky by si zaslúžili, aby sme ich bozkávali,
ony nás viedli životom,
ale stuhli, zrobené, už nepohladia nás.
Utíchol hlas, stratil sa úsmev, pohasol zrak,
zaplakal každý, kto poznal Vás.
Všetci sa schádzame, aby sme Vám, mama,
otec,
kytičku kvetov na hrob mohli dať
a s láskou na Vás spomínať.

Dňa 8. septembra 2016 sme si pripomenuli
2. výročie od úmrtia našej mamy Kataríny
Seidelovej, rod. Kubíkovej a 9. októbra 2016
si pripomíname 1. výročie od úmrtia nášho
tata Ľubomíra Seidela.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
•
Dňa 26. 9. 2016 uplynulo 20 rokov, čo nás
opustil náš drahý manžel a otec Rudolf Mihálik vo veku 38 rokov.
S láskou spomínajú
manželka a deti s rodinami. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
•
Dňa 6. 10. uplynul
1 rok, čo nás navždy
opustila moja dcéra,
mama, sestra, švagriná
a teta Gabriela Kodajová, rod. Hanáková.
S láskou a úctou spomínajú mama, syn, bratia a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
•
Dňa 11. októbra 2016
uplynul rok, čo nás
opustila naša mamička
a babka p. Alžbeta Valentová, rod. Bôžiková.
S láskou a vďačnosťou spomínajú dcéra,
vnučka, švagriná, švagor a celá rodina.
•

•
Odišla si tíško z nášho života,
ale krásne spomienky a láska v nás zostávajú.
Dňa 15. októbra
2016 si pripomenieme
13. výročie úmrtia
našej drahej mamy
a starej mamy p. Márie
Dodrvovej.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Alena
s manželom a deťmi.
•
Osud vám nedoprial už dlhšie s nami byť,
ale v našich srdciach budete stále žiť.
17. októbra 2016
si pripomenieme 38.
výročie úmrtia Miloslava Toráka, 23. februára sme spomínali
na 12. výročie úmrtia
Ľubomíra Toráka a 19.
decembra si pripomenieme 2. výročie úmrtia
Štefana Toráka.

S láskou spomína sestra Etela s rodinou.
•
Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach
žiješ s nami.
Dňa 29. októbra 2016
uplynie rok, čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko pán Ján
Minárčiný. Kto ste ho
poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka,
deti a vnúčatá.
•
Dňa 30. októbra uplynie 6 rokov 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.
•


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci októbri:

Mária Bzdúšková, 90 rokov
Ľudmila Kostelná, 90 rokov
Anna Griechenbaumová, 88 rokov
Ján Poláček, 85 rokov
Samuel Šagát, 85 rokov
Anna Mosnáčková, 82 rokov
Ján Šupka, 82 rokov
Veronika Mizeráková, 81 rokov
Ján Nosko, 81 rokov
Ing. Ivan Svatík, 79 rokov
Ján Pagáč, 78 rokov
Judita Kopecká, 78 rokov
Štefan Kátlovský, 77 rokov
Pavlína Benedikovičová, 77 rokov
Anna Špringšicová, 76 rokov
Augustín Gabriš, 76 rokov
Lýdia Vrábliková, 76 rokov
Ján Kraic, 76 rokov
Samuel Sadák, 76 rokov
Anna Toráčová, 76 rokov
JUDr. Oľga Vrábliková, 76 rokov
Samuel Michálek, 76 rokov
Ján Matúšek, 75 rokov
Irena Polakovičová, 75 rokov
Viera Tesárová, 75 rokov
Štefan Kovačech, 70 rokov
Anna Klanicová, 70 rokov
Ľudmila Siváková, 70 rokov
Štefan Kubica, 70 rokov
Emília Miková, 70 rokov
Alžbeta Gabrielová, 70 rokov
Ján Obeda, 70 rokov

Narodili sa:

Simona Osuská
Christoffer Gabčo
David Babiar
Jakub Kuček
Viktória Krchnavá

Manželstvo uzavreli:

Juraj Mĺkvy, Ingrid Návratová
Michal Potúček, Tamara Baráthová
Erik Oravec, Klaudia Polakovičová
Marek Stupavský, Ivana Jonášová
Radoslav Pražienka, Kateřina Pavláková
Matěj Masařík, Daniela Výdurková
Juraj Škrabák, Jaroslava Mišíková
Jozef Repčík, Iveta Srnková
Marek Bachratý, Zuzana Cibulková
Miroslav Žovák, Nikola Jancová
Boris Ondrejkov, Petra Ištoňová
Miroslav Zaťko, Dagmar Boháčková

Zomreli:

Jozef Polák, 79 rokov
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