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Stalo sa tradíciou, že 22. september je významný nielen z hľadiska toho, že oslavujeme Deň
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ale najmä preto, že si pripomíname historicky prvé
ozbrojené povstanie slovenských dobrovoľníkov v meruôsmych rokoch, povedal minister
obrany Peter Gajdoš v piatok 22. 9. 2017 na oslavách Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Brezovej pod Bradlom. 22. september je právom i sviatkom Brezovej. Vtedy naši
predkovia práve tu v Brezovej prvýkrát bojovali za našu národnú slobodu, čím sa natrvalo
zapísali do celoslovenských dejín.
Ešte pred začiatkom osláv si minister obra- stúpil i náčelník GŠ OS SR a s pozdravom priny s náčelníkom Generálneho štábu OS SR mátorka mesta Eva Ušiaková. Armáda v rámgen. Milanom Maximom a predsedom Vý- ci preletu techniky predviedla i svoj najnovší
boru Národnej rady SR pre obranu a bezpeč- vrtuľník UH 60 Black Hawk.
Okrem
predstaviteľov Ozbrojených
síl
sa
slávnosti zúčastnili
hostia z Armády
Českej republiky
na čele s náčelníkom Generálneho
štábu AČR armádnym gen. Josefom
Bečvářom, viacerí
vojenskí pridelenci,
členovia
Klubu generálov
SR, predstavitelia
samospráv a ďalší
hostia. Osláv sa
zúčastnili nielen
dospelí, ale aj žianosť Antonom Hrnkom na bradlianskej Mo- ci brezovskej základnej školy, deti z brezovských škôlok či žiaci a študenti zo základnej
hyle uctili pamiatku generála Štefánika.
Pre verejnosť bola na námestí vystavená školy a z gymnázia z Galanty. Minister obrany,
vojenská technika, príslušníci Vojenského predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečšportového centra Dukla z Banskej Bystrice nosť a náčelníci GŠ OS SR a GŠ AČR s doprovodom navštívili Pamätnú izbu D. Jurkoviča,
sa prezentovali s programom pre deti.
Ceremoniál osláv na brezovskom námestí tvorcu pamätníkov udalostí roku 1848, kde si
začal prinesením zástav, prehliadkou nastú- prezreli výstavu Rok 1848 a Brezová.
pených jednotiek, preletom stíhačiek Mig 29,
čestnými salvami a štátnou hymnou v podaní
vojenskej hudby. Bol prečítaný Rozkaz prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku ku
Dňu Ozbrojených síl. Nasledovalo odovzdanie ocenení vojakom i ďalším osobnostiam.
Teší nás, že medzi nimi boli i traja naši krajania, príslušníci protinacistického odboja,
Martin Janec (v zastúpení Jánom Reptom),
Ján Krutý a Branislav Tvarožek, viď článok
na str. 3. S prejavom vystúpil minister obrany
SR Peter Gajdoš. „História našich ozbrojených
Slávnosť pokračovala pri Pamätníku hursíl je bohatá, no ich základným pilierom vždy
boli a vždy aj budú predovšetkým vojaci a vo- banovských bojov z 22. septembra 1848
jačky. Môžeme mať tú najmodernejšiu techni- na Prietržskej ceste pietnym aktom kladenia
ku, no bez kvalitného ľudského potenciálu ne- vencov. S prejavmi vystúpili minister obrany,
dokážeme garantovať primárnu úlohu, a tou primátorka Brezovej a náčelník Generálneho
je zabezpečenie obranyschopnosti Slovenskej štábu Armády Českej republiky. Akt bol sprerepubliky,“ zdôraznil minister. S prejavom vy- vádzaný preletom leteckej techniky, čestnými

22. september - sviatok vojakov,
sviatok Brezovej

Október - mesiac
úcty k starším
Modlitba za starkú
Matička Božia,
Ty deťom dvakrát milá!
Počúvaj, čo Ti teraz rozpoviem.
Nechaj nám starkú.
Aby mi dlho žila.
Starká má pre mňa času, koľko chcem.
Starká je vľúdna.
Má Boží pokoj v duši.
Starká sa o nás s nikým nedelí.
Má času ľúbiť nás.
A nič ju nevyruší.
Pri nej má týždeň sedem nedelí.
Matička Božia,
Ty, ktorú nepoznáme,
no vieme o Tebe,
ozvi sa na môj hlas.
Nechaj nám starkú.
My spolu niečo máme.
To nikto viac už nemá
okrem nás.
Milan Rúfus

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 pod vedením Vladimíra
Húsku.
Oslavy Dňa Ozbrojených síl Slovenskej
republiky v našom meste sa konajú už 10. rok
a spolu s májovými spomienkovými slávnosťami na Bradle sú najdôležitejšími slávnosťami Brezovej. Pripomínajú nám hodnoty,
akými sú boj za slobodu, vlastenectvo či láska
k rodnému kraju.
			Matúš Valihora
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Z rokovania mestského zastupiteľstva

Zasadnutie MsZ 28. 9. 2017 sa uskutočnilo za prítomnosti 9 z 11 poslancov MsZ,
na úvod bolo prítomných 7 poslancov, 2
poslanci prišli v priebehu rokovania a 2 poslanci sa ospravedlnili.
• MsZ schválilo:
• poslanecký návrh Jozefa Ďuriša k riešeniu splaškovej kanalizácie na Budovateľskej
ulici za potokom,
• predložený návrh na prijatie preklenovacieho úveru spoločnosťou Mestské lesy s.r.o.
IČO: 34141995, so sídlom Cesta SNP 245/2,
906 13 Brezová pod Bradlom, na financovanie projektu EÚ „Ozdravné opatrenia
v lesoch Mestské lesy s.r.o.“, s podmienkou
splatenia predchádzajúceho preklenovacieho úveru vo výške 1.000.000,- EUR,
• rozpočtové opatrenie č. 7/2017, ktorým
sa vykonáva IV. zmena rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na rok 2017 tak, ako boli
predložené s nasledovnými zmenami:
• zníženie kapitálových výdavkov rozpočtovej kapitoly 04.5.1.3 – Cestná doprava, v programovom rozpočte Projekt 9.2.2.
Rekonštrukcia miestnych komunikácií,
o sumu 31 000,- € na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov,
• zvýšenie kapitálových výdavkov rozpočtovej kapitoly 06.4.0. – Verejné osvetlenie,
v programovom rozpočte Podprogram 9.3.
Verejné osvetlenie, o sumu 25 000,- € na rekonštrukciu verejného osvetlenia (popri
hlavnej ceste),
• zvýšenie kapitálových výdavkov rozpočtovej kapitoly 09.1.2.1 – základná škola
o sumu 6 000,- € na rekonštrukciu strechy
jedného pavilóna ZŠ (havarijný stav z dôvodu zatekania),
• rozpočtové opatrenie č. 5/2017, ktorým
bola vykonaná III. zmena rozpočtu mesta
Brezová pod Bradlom na rok 2017 rozhodnutím primátorky mesta.
• Predaj nehnuteľností:
• pozemkov vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom, v zmysle GP č. 050/17 odčlenená časť: parcely reg. E-KNč.3920/3 vodné
plochy, v KN zapísaná na LV č. 1700 o výmere 4820m2 pre obec a k.ú. Brezová pod
Bradlom, označená ako diel č. 4 o výmere
8 m2, ktorý vstupuje do parcely C-KN č.
2486/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 za kúpnu cenu určenú podľa Cenovej
mapy platnej v meste Brezová pod Bradlom
Zóna III. 3,50 € za m2 do vlastníctva Zuzany
Plačkovej, rod. Reptovej, bytom Prostredný
Štverník s. č. 640/4, Brezová pod Bradlom
za kúpnu cenu 3,50 € za m2, t.j. 28,- € ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §
9a, ods. 8 e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako
i Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Brezová pod Bradlom, Čl. 6, bod 4b),
• pozemkov do majetku Mesta Brezová
pod Bradlom v k.ú. Brezová pod Bradlom,
v zmysle GP č. 115/2017, vyhotoveného f.
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GEOGIS SK, s.r.o., odčlenených častí parciel
registra E č. 20380, 20381/3, 20384, 20385/1,
20386/3, 20387/2, 20388/1, 20389/2,
20390/2, 20391/2, 20392/2, 20393/2,
20394/2, 20395/2, 20396/2, 20397/1,
20397/2, 20398, 20402, 20403/2, 20404/1,
20407/2, 20408/2, 20409/2, 20410/2, 20411,
20412 o celkovej výmere 778 m2, ktoré tvoria
novovytvorené parcely registra čísla C-KN,
za cenu dohodou v podiele 1/1. Predmetom
prevodu sú pozemky určené na výstavbu
miestnej komunikácie vedúcej k rodinným
domom na ulici Prielohy, spolu s priľahlou
plochou,
• predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom, parcely reg. E-KN
číslo 20990/105 druh pozemku trvalé trávnaté plochy v KN zapísaná na LV č. 1700
o výmere 140 m2 pre obec a k.ú. Brezová pod
Bradlom za kúpnu cenu určenú podľa Cenovej mapy platnej v meste Brezová pod Bradlom Zóna III. 3,50 € za m2 v celkovej sume
490,- € do vlastníctva Mariána Krištofa a Simony, rod. Margalovej, obaja bytom Dr. Št.
Osuského s.č. 527/16, Brezová pod Bradlom ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8 e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako i Zásad hospodárenia s majetkom
Mesta Brezová pod Bradlom, Čl. 6, bod 4 b),
• VZN:
• Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2017 o vodení
psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú
známku psa na území mesta Brezová pod
Bradlom,
• Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu
mesta,
• Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov,
• Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
občanom mesta Brezová pod Bradlom,
• Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 o opatrovateľskej službe,
• VZN č. 7/2017 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb mesta Brezová pod
Bradlom,
• VZN č. 8/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Brezová pod
Bradlom,
• VZN č. 9/2017 o prepravnej službe.
• Zobralo na vedomie:
• Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu
28. 9. 2017,
• Správu z vykonanej kontroly
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri čerpaní
finančných prostried-kov z rozpočtu mesta
na reprezentačné,
• Správu o činnosti MsR,
• plnenie rozpočtu mesta k 30. 6. 2017
– príjmy, výdavky, programový rozpočet
podľa štruktúry a monitorovaciu správu
k programovému rozpočtu k 30. 6. 2017,
• informáciu o výsledku kontroly
eGovernment a informačné systémy obcí
a miest za kontrolované obdobie rokov
2015, 2016 a súvisiace obdobie, vykonanej
NKÚ v Meste Brezová pod Bradlom a o pri-

jatých opatreniach Mesta Brezová pod Bradlom na odstránenie zistených nedostatkov.
• informáciu o volebnom programe
PaedDr. Rastislava Púdelku, nezávislého
kandidáta na poslanca zastupiteľstva TSK vo
voľbách do VUC 4. novembra 2017 a vyjadruje podporu jeho kandidatúre.
Na základe protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Mesto nad Váhom Pd
98/17/3304-2 zo dňa 03. 08. 2017 proti VZN
č. 1/2008 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkam MsZ zrušilo VZN č. 1/2008
v plnom rozsahu.
MsZ zvolilo p. Vieru Dobrovodskú
za členku Komisie školstva, športu a mládeže pri MsZ dňom 28. 9. 2017.
• MsZ neschválilo:
• žiadosť Ivety Pitorákovej, bytom J. M.
Hurbana s. č. 88/147, Brezová pod Bradlom o predaj časti pozemku, parciel registra E-KN č.1035/1 a E-KN č. 955/1 (cca
50 m2 parcela reg. C-KN č.920 – pozemok,
na ktorom je inžinierska stavba), ktoré bezprostredne susedia s jej pozemkom vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom,
• žiadosť Michaely Slezákovej, bytom
J. M. Hurbana s. č. 312/46, Brezová pod
Bradlom o predaj časti pozemku, parciel registra E-KN č.1035/1 a E-KN č. 955/1 (cca
50 m2 parcela reg. C-KN č.920 – pozemok,
na ktorom je inžinierska stavba), ktoré bezprostredne susedia s jej pozemkom vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom,
• žiadosť Milana Mikulku a Zdenky, rod.
Gabrižovej, obaja bytom Záhumnie s. č.
436/28, Brezová pod Bradlom o predaj časti
parcely reg. C-KN č. 1086/1 druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie, vo vlastníctve
Mesta Brezová pod Bradlom,
• žiadosť Štefana Rechtorisa a Heleny,
rod. Primičovej, obaja bytom Horný rad s.
č. 535/7, Brezová pod Bradlom o predaj parcely reg. E-KN č. 2811/1 druh pozemku ostatná plocha, vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom.

Vážení spoluobčania!

Už o pár dní, teda v sobotu 4. novembra,
máme možnosť po ďalších štyroch rokoch
rozhodnúť o predsedovi a dvoch poslancoch
do Trenčianskeho samosprávneho kraja
(TSK) za okres Myjava. V doterajšej histórii samosprávnych krajov Brezová nemala
v tomto orgáne občana bývajúceho v našom
meste. Pri ostatných voľbách sme mali kvalitnú kandidátku, žiaľ, pri nízkej účasti Brezovanov vo voľbách nebola zvolená.
Uvítal som fakt, že v nastávajúcich voľbách sa našiel občan bývajúci na Brezovej, ktorý chce zabojovať o post poslanca
do TSK, za náš okres. V ostatnom volebnom
období si myslím, že boli zvolení schopní
kandidáti za poslancov a robili, čo mohli.
Mrzí ma však, že ani jeden z nich si nenašiel čas prísť na niektoré zasadnutia MsZ
do Brezovej a podeliť sa o poznatky z fungovania TSK. Preto sa domnievam, že Brezová
po Myjave ako druhá najväčšia obec a zároveň mesto v okrese by mala mať konečne
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svojho zástupcu v krajskom zastupiteľstve,
teda človeka, ktorý by bol v častom styku
s vedením mesta a MsZ.
Kandidáta pána Púdelku poznám z činnosti ako hlavného kontrolóra mesta Brezová. V tejto funkcii preukazuje odbornú zdatnosť a dôslednosť so širokým rozhľadom.
Záleží už iba na nás občanoch, v akom
počte sa volieb zúčastníme. Každý volič má
právo voliť maximálne dvoch kandidátov.
Avšak ak máme svojho favorita, je možné
využiť voliť iba jedného.
MsZ dňa 28. septembra 2017 na svojom
zasadnutí spolu s vedením mesta podporilo kandidatúru PaedDr. Rastislava Púdelku
za poslanca do TSK.
			ĎURIŠ Jozef
			Poslanec MsZ

MESTSKÝ ÚRAD

List ministra obrany
Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Peter Gajdoš
minister
Bratislava 27. septembra 2017
Vážená pani primátorka,
dovoľte, aby som sa Vám aj Vašim spolupracovníkom poďakoval za ústretovosť pri
organizovaní Dňa Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, ktorý sa uskutočnil 22. septembra
2017.
Príslušníci Ozbrojených síl si spolu s verejnosťou opäť pripomenuli výročie historicky
prvého ozbrojeného vystúpenia Slovákov
proti útlaku, ktoré sa odohralo 22. septembra
1848 práve v Brezovej pod Bradlom. Rezort
obrany si ctí tradície, preto sa tento deň stal
symbolicky Dňom Ozbrojených síl ako stála
pripomienka jednej z hlavných úloh ozbrojených síl. Aj preto sa oslavy konajú práve
v Brezovej pod Bradlom, kam jednoznačne
patria ako pocta slovenským dobrovoľníkom.
Veď aj jednou z priorít, ku ktorej sa zaviazala
vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení, je podporiť zvyšovanie
vlastenectva a branného povedomia občanov
v duchu národných a vojenských tradícií.
Vážená pani primátorka, som rád a vážim si, že ste nám umožnili osláviť tento pre
ozbrojené sily významný deň vo Vašom krásnom meste. Považujem za dôležité priblížiť
našu históriu nielen širokej verejnosti, ale
najmä deťom zo škôl, aby pochopili význam
ozbrojených síl. Veľmi rád chodím na oslavy
do Brezovej pod Bradlom, pretože sa môžem
stretávať s príjemnými ľuďmi a vychutnávať si
slávnostnú atmosféru podujatia.
Do ďalšieho obdobia želám Vám aj Vašim spolupracovníkom predovšetkým pevné
zdravie, spokojnosť, veľa pracovných a osobných úspechov. Bolo mi cťou sa s Vami opäť
stretnúť.
S pozdravom
		
Peter Gajdoš
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Naši krajania vyznamenaní

na Dni Ozbrojených síl

Na podnet Občianskeho združenia Osobnosti Pod Bradlom podalo mesto Brezová pod
Bradlom ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi
návrh na udelenie vyznamenaní pri príležitosti
Dňa Ozbrojených síl SR. Na udelenie vyznamenaní boli navrhnutí traja naši krajania, príslušníci protinacistického odboja a účastníci Slovenského národného povstania, ktorí svojím
životom, postojmi i činmi preukázali naozajstnú statočnosť, hrdinstvo a silu ducha pri obrane našej vlasti. Sú to pán Prof. MUDr. Martin
Janec, DrSc., pán Ján Krutý a pán Branislav
Tvarožek. Minister obrany všetky tri návrhy
prijal. V rámci ceremoniálu osláv Dňa Ozbrojených síl SR 22. 9. 2017 v Brezovej pod Bradlom udelil nominovaným Pamätné medaily
ministra obrany Slovenskej republiky, ktoré si
Ján Krutý a Branislav Tvarožek prevzali osobne, Martina Janca zo zdravotných dôvodov zastúpil Ján Repta. Vyznamenaní páni sú zároveň
našimi krajanmi - Martin Janec a Ján Krutý sa
narodili v Brezovej, Branislav Tvarožek sa narodil v Loku, no pochádza z brezovskej rodiny
Tvarožkovcov a v Brezovej istý čas vyrastal.
Vážení čitatelia Noviniek, ponúkame Vám
krátke medailóny vyznamenaných:

Branislav Tvarožek, Ján Krutý, Ján Repta
• Prof. MUDr. Martin Janec, DrSc., narodený 3. novembra 1921 v Brezovej pod
Bradlom. Martin Janec sa už ako študent počas II. svetovej vojny zúčastnil protinacistického odboja. Viedol ho k tomu štefánikovský
demokratický duch prítomný v jeho rodnej
Brezovej pod Bradlom. Martin Janec sa spolu
s bratom zapojil do odbojovej organizácie
Obrana národa, kde pomáhali prenasledovaným pri útekoch z Protektorátu cez územie
Slovenska. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sprevádzali zostrelených spojeneckých letcov do Banskej Bystrice. Martin
Janec sa stal členom Vysokoškolského strážneho
oddielu a generálov Goliana a Viesta sprevádzal až do rozbitia oddielu. Dostal sa do nemeckého zajatia, z ktorého sa mu podarilo ujsť.
Do odboja vstúpili aj štyria bratia Martina Janca, prenasledovaní boli tiež ich rodičia. Vo svojom profesijnom živote sa Martin Janec, profesor medicíny, univerzitný pedagóg a autor
odborných publikácií a učebníc, venoval starostlivosti o deti s vrodenými chybami. Martin Janec je nositeľom viacerých významných
ocenení za svoju odbornú činnosť i za účasť
v odboji.

• Ján Krutý, narodený 16. júla 1925 v Brezovej pod Bradlom. Z domova si Ján Krutý
odniesol hlboko demokratické presvedčenie.
Jeho otec bol príslušníkom československých
légií. V auguste 1944 Ján Krutý ako 19-ročný vstúpil do partizánskeho oddielu Repta
II. Štefánikovej brigády, v ktorom pôsobil až
do ukončenia činnosti oddielu v apríli 1945.
Zúčastnil sa viacerých diverzných a bojových
akcií oddielu. V oslobodenej Bratislave sa
od 4. mája 1945 podieľal na strážnej službe.
Po skončení vojny sa prihlásil do vojenskej
akadémie v Hraniciach na Morave, v roku
1946 bol odvelený k 23. pešiemu pluku v Trnave a po zrušení pluku prevelený do Levíc k 12.
pešiemu pluku. V roku 1951 bol zatknutý a vo
vyšetrovacej väzbe si odsedel 97 dní. Podobne
boli postihnutí aj ďalší povstalci, čo mali niečo
spoločné s Viliamom Žingorom. V roku 1951
bol prepustený z armády ako „politicky nespoľahlivý“. Prácu získal v strojárňach Tlmače,
do dôchodku odišiel v roku 1984. Ján Krutý
je jedným z posledných dvoch žijúcich členov
partizánskeho oddielu Repta II. Štefánikovej
brigády. Za svoju odbojovú činnosť získal viaceré vyznamenania a pamätné medaily.
• Branislav Tvarožek, narodený 2. decembra 1925 v Loku, okres Levice. Branislav
Tvarožek pochádza z významnej brezovskej
rodiny Tvarožkovcov a v Brezovej istý čas vyrastal. Vychovaný bol v ideáloch demokracie
a v štefánikovskom duchu. V jeseni 1942 ako
stredoškolák písal heslá proti nacizmu, za čo
ho vyšetrovali, väznili a vylúčili zo všetkých
vyšších škôl na Slovensku. Po vypuknutí Slovenského národného povstania sa v polovici
septembra dostal do Banskej Bystrice a stal
sa členom Vysokoškolského strážneho oddielu.
Veliteľov povstania Jána Goliana a Rudolfa
Viesta sprevádzal až do posledných chvíľ. Padol do zajatia, no podarilo sa mu ujsť. Dostal sa
k otcovi do Nového Mesta nad Váhom, kde sa
zapojil do odboja. V roku 1949 poskytol nocľah bratrancovi Živodarovi Tvarožkovi, ktorý
sa tajne vrátil do ČSR z americkej okupačnej
zóny. V nespravodlivom procese Tvarožek
a spol. dostal bratranec trest smrti, zmenený
neskôr na doživotie a Branislav bol odsúdený na 5 rokov, ktoré strávil na Jáchymovsku
v trestaneckom tábore Rovnost. Za svoju odbojovú činnosť získal Branislav Tvarožek viaceré
vyznamenania a ocenenia.
Matúš Valihora
útvar kultúry a miestnych tradícií MsÚ

Vážení občania,

slovenský denník SME dňa 7. septembra
2017 uviedol článok pod názvom „S vodou
pijeme aj plasty“, v ktorom okrem iného bolo
uvedené, že plasty drobných rozmerov identifikovali na viacerých miestach na Slovensku.
Našli ich vo vode aj v Brezovej pod Bradlom.
Po zverejnení tohto článku som kontaktovala
pisateľa článku Petra Kováča, ktorý mi na moje
otázky dal nasledovnú odpoveď: „Dobrý deň,
situáciu budeme sledovať ďalej. Momentálne
nám Úrad verejného zdravotníctva prisľúbil,
že výsledky zverejnenej štúdie Orb Media sám
preverí a vodu, ktorú zahraniční výskumníci
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označili ako kontaminovanú, podrobnejšie
preskúma, príp. spraví potrebné opatrenia.
Pravdupovediac sami nevieme, ako sa k tomu
postavia, preto zatiaľ čakáme a budeme naliehať na to, aby nás informovali o výsledkoch
analýz a opatrení. Keď sme tému minulý týždeň otvorili, naše úrady sa k nej stavali dosť
skepticky. Zásadnejšie vyjadrenia nám poskytli až po tom, čo sme zverejnili prvé texty. Je
totiž pravda, že ide o nové zistenia, ktoré zatiaľ
žiadna zo štátnych inštitúcií (nielen našich)
nepotvrdila, preto sa téme venuje aj Európska
komisia, ktorá vytvára tlak na verifikovanie
analýz. My sme komunikovali priamo s autormi štúdie, Media Orb, ktorí nám poskytli dáta
konkrétne za Slovensko. Spôsob výberu nám
nešpecifikovali, v mapke pripojenej k článkom
však boli vyznačené všetky odberné miesta,
na ktoré sa zamerali aj s výsledkom analýz. Ak
sa dopracujeme k nejakým novým informáciám, budeme o nich každopádne informovať,
najmä vzhľadom na závažnosť témy. Ďakujem
za záujem. Peter Kováč, redaktor domáceho
spravodajstva denníka Sme“.
O nových skutočnostiach vás budeme informovať prostredníctvom Noviniek spod Bradla.
		
Eva Ušiaková
		
primátorka mesta

Upozornenie občanov o zmene
používania zábavnej
pyrotechniky na území mesta

Mestské zastupiteľstvo dňa 28. 09. 2017 prijalo nové VZN č. 8/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Brezová pod
Bradlom a toto VZN nahradilo VZN č. 4/2003,
ktoré bolo zrušené z dôvodu legislatívnych
zmien. Nové VZN č. 8/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Brezová
pod Bradlom zakazuje používanie pyrotechnických výrobkov na území mesta Brezová pod
Bradlom.
Problematiku pyrotechnických výrobkov,
predaja, distribúcie a používania upravuje zákon č. 58/2014 v znení zákona č. 331/2015 Z. z.
o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 70/2015 o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu. Podľa § 53
ods. 2) citovaného zákona obec môže z dôvodu
ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2,
F3, P1 a T1 na území obce alebo v jej častiach.
Kategória F2 je zábavná pyrotechnika, ktorá
predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku
hladinu hluku a ktorú možno používať vonku
v obmedzených priestoroch.
Kategória F3 je zábavná pyrotechnika, ktorá
predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá
je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku
nie je škodlivá pre ľudské zdravie.
Kategória T1 je pyrotechnický výrobok určený
na používanie na javisku, ktorý predstavuje nízke nebezpečenstvo.
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Kategória P1 sú pyrotechnické výrobky iné
ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo.
Poslanci sa zhodli, že sa ohňostroj bude robiť na uvítanie nového roka a to certifikovaným odborníkom na ohňostroj v zmysle platných právnych predpisov.
		
Mgr. Koníková Monika

Problematika statickej dopravy je o problematike, s ktorou sa každý stretá deň čo deň.
Samospráva má veľmi silné priame interakcie s obyvateľmi, ktorí sú čoraz náročnejší
a od komunálu požadujú čoraz viacej. Majú
na to právo, hoci neraz je náročné skĺbiť požiadavky s možnosťami: záber verejnej zelene
na úkor parkovacích miest, požiadavky všetkých účastníkov cestnej premávky (chodec,
cyklista, vodič). Samospráva je postavená
na kompromisoch, pri ktorých treba vedieť,
že všeobecná zhoda je prvým predpokladom
jasných priorít. Je však najvyšší čas riešiť spomínanú problematiku.
Dopravu v meste determinuje prieťah ciest
Zosumarizované údaje MsP dala vedeniu
II/499 a II/501, ďalšie cesty v smere Bukovec, mesta a odborným komisiám pri MsZ ako
Priepasné, Belanských sú III. triedy. Doprav- možný podklad pre určenie riešení. Je potrebné značenie vychádza zo schváleného paspor- né nájsť najvhodnejšie riešenie pre všetkých
tu dopravného značenia a jeho doplnkov. obyvateľov, nielen pre kričiacich - najviac sa
Osobné motorové vozidlá stoja i na miestach, ozývajúcich jednotlivcov.
kde sa takýmto konaním dopúšťajú priestup- • Parkoviská osobné vozidlá – počet:
kov na úseku statickej dopravy. Absentujú (Doplnok k pasportu DZ zo dňa 09.09.2016
rýchlo obrátkové parkoviská najmä v okolí OR PZ NMnV)
zdravotného strediska, Tesca, Jednoty v dobe Parkoviská podľa pasportu		
443
dennej.
Z toho predané „R“		
273
Zlá situácia je v oblasti parkovania najmä • Vozidlá /majiteľ s trvalým pobytom – sídna Hornom rade, D. Jurkoviča, 7. apríla, naj- lom v Brezovej pod Bradlom :
mä večer a v noci.
(zdroj MV SR – Prezídium policajného zboru
Z vykonaného sčítania parkujúcich vozidiel odbor dokladov a evidencii k 22.06.2017)
je zrejmé, že cca ½ vozidiel v meste parkuje Osobné motorové vozidlá		
1 839
mimo riadne schválené parkovacie miesta. Motocykle			
159
Podľa nášho názoru, je značný modernizačný Nákladné vozidlá			
183
dlh v problematike parkovísk, údržbe miest- Autobus				
11
nych komunikácií, ako aj údržbe dopravného Traktor				
57
značenia, na čo v správach o činnosti MsP Príves				
222
B.p. Br. upozorňujeme už viac rokov.
Špeciálne vozidlá			
8
Nemáme vedomosť, že by existoval obdob- SPOLU:				2 479
ný materiál, aký sme sa pokúsili spracovať • Demografia (zdroj evidencia obyvateľstva
na MsP za podpory poslankyne G. Ciranovej MsÚ BpBr.):
a ktorý vám predkladáme. Základom pre aké- Počet obyvateľov Brezovej pod Bradlom
koľvek zmeny a úpravy v danej problematike, k 06/2017			5 037
by malo byť poznanie aktuálneho stavu a po- z toho 18 a viac ročný		
4 289
žiadaviek a potrieb občanov. Sú nám známe Počet ulíc
– 12 (okrajové časti) – 41
i prípady, kedy občania po zakúpení parkova- • Počet rodinných domov / bytov / garáže:
cích miest z dôvodu, že toto nemohli riadne ( zdroj MsÚ)
využívať, požiadali mesto o vrátenie poplatku Počet rodinných domov		
982
(presné čísla za jednotlivé roky sa nám nepo- Počet bytových domov / bytov
82/1227
darilo zistiť).
Počet garáži 			
393
Fyzické sčítanie parkujúcich – stojacich vozidiel na parkoviskách a komunikáciách
(máj, jún, júl 2017 – zdroj MsP BpBr.) v rôznych dňoch týždňa – hodinách

Statická doprava
v Brezovej pod Bradlom
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Mestská polícia Brezová pod Bradlom
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Oznam o zriadení
schránky
PRIPOMIENKY

Na základe poslaneckého návrhu p. poslanca Jozefa Ďuriša bolo prijaté uznesenie
MsZ č. 81/2017, ktoré odporučilo zriadiť
schránku pre podnety občanov mesta Brezová pod Bradlom, týkajúce sa potrieb občanov
a rozvoja mesta.
Schránka s názvom PRIPOMIENKY sa
nachádza vo vestibule budovy MsÚ, oproti
vchodu do pošty (pod týmto názvom bola
zriadená aj v minulosti a tiež na tom istom
mieste).
Vážení občania, do schránky môžete vkladať svoje postrehy, nápady, podnety týkajúce
sa chodu mesta. Na vaše otázky budeme odpovedať priebežne, prostredníctvom Noviniek spod Bradla.
		
Viera Nemcová
		
prednostka MsÚ

Odpovede na pripomienky:

• Pani primátorka, prosím, informujte
občanov o stave zadĺženosti mesta. Aký je
dlh, či vyhovuje povolenej hranici, aký je
na 1 občana? MsÚ by to mal robiť pravidelne v Novinkách!
Informácia o zadĺženosti mesta
Mesto Brezová pod Bradlom pri hospodárení dodržiava ustanovenia § 17 ods. 6
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a môže
na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje
financovania.
Skutočné bežné príjmy mesta a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015 boli vo výške 2 744 464,96
EUR .
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2016 je
903 992,00 EUR, čo je 32,94 % skutočných
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Zákonná podmienka (60 %) podľa § 17
ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola
splnená.
Výška dlhu na 1 občana mesta je vo výške
178,37 € (pri počte 5068 obyvateľov).
Celková suma ročných splátok návratných
zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov
je za rok 2016 v celkovej výške 87 212,71, čo
je 3,18 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
Zákonná podmienka (25 %) podľa § 17
ods.6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. bola
splnená.
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Správu o stave a vývoji dlhu mesta predkladá hlavný kontrolór mesta minimálne 1 x
ročne. Naposledy bola predložená 28.6.2017
a schválená uznesením MsZ č. 67/2017 MsZ
dňa 28.6.2017.
• Keď sa robil na MsÚ audit, mesto sľúbilo, že zníži počet pracovníkov o 5. Toto
vedenie mesta nedodržalo a stále vidíme
na úrade nové a nové tváre. Akú majú pracovnú náplň?
Mesto znížilo počet zamestnancov už
v minulosti. Od r. 2011 mesto spolupracuje
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny,
Nové Mesto nad Váhom v zmysle zákona
č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Úspešne na trhu práce“. Týmto umožňuje mladým ľuďom zamestnať sa
a nadobudnúť prax. Rovnako uzatvárame so
školami zmluvy na výkon povinnej odbornej
praxe ich študentov.
V súčasnosti zamestnávame 2 osoby na základe podpísaných dohôd o poskytnutí finančného príspevku Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Nové Mesto nad Váhom.
Jedna osoba pracuje na Útvare prednostky,
druhá na Útvare kultúry a miestnych tradícií,
kde zabezpečujú rôznu administratívnu činnosť a spolupracujú na príprave kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí mesta.
• Na čo nám je prednostka úradu a zástupca primátorky?
Prednostka MsÚ
- vedie a organizuje prácu MsÚ. Plní úlohy
spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti, zodpovedá
za agendu pracovno-právnych vzťahov zamestnancov mesta, dokumentácie vnútro-organizačných a iných predpisov, VZN, zabezpečuje ich aktualizáciu, poskytuje súčinnosť
kontrolným orgánom pri kontrolných akciách,
prešetrovaní sťažností a petícií, pri poskytovaní informácií v zmysle platnej legislatívy. Pod
prednostku patrí: príprava MsZ, príprava MsR,
zabezpečuje plnenie rozpočtu mestského úradu,
prípravu projektov, riadenie útvaru prednostky
a vedúcich útvarov MsÚ. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, s inými orgánmi a inštitúciami v prospech rozvoja mesta a zabezpečenia
preneseného výkonu štátnej správy,
- je zamestnancom mesta, do funkcie ju
vymenováva primátor mesta, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
- zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
Zástupca primátorky
V zmysle § 13b zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení:
(1) Starostu zastupuje zástupca starostu,
ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu
starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
- zástupca starostu môže byť len poslanec,
do funkcie ho zvolilo mestské zastupiteľstvo,
- zastupuje primátorku v rozsahu určenom
v písomnom poverení primátorkou.

• Prečo vyšli Novinky tesne pred jarmekom? Jarmek mal byť propagovaný lepšie.
Tento rok bol jarmek o ničom. Kde ste zobrali také skupiny? Ľuďom išli prasknúť
bubienky. Prečo ste neurobili jeden deň aj
program pre starších? Bol to sviatok Sváka
Ragana a k tomu mal byť prispôsobený aj
program.
Novinky spod Bradla vyšli 16. 8. 2017 preto, aby v nich mohol byť zverejnený definitívny a podrobný program Slávností sváka
Ragana, XXVI. Brezofského jarmeku.
Program sme pripravili tak, aby bol žánrovo pestrý, aby si svoj žáner mohol nájsť čo
najširší okruh návštevníkov, od detských až
po seniorov. Na sprievodných podujatiach
jarmeku sme predstavili tradície i súčasnosť
nášho mesta.
K Svákovi Raganovi sme sa prihlásili v brezovských krojoch oblečenými moderátormi
predstavujúcich deti Sváka Ragana „Judu
a Ščevána“, uviedli sme Brezovský kalendár
pre r. 2018 venovaný 170. výročiu narodenia
Martina Lacka – Sváka Ragana a Sváko Ragan
bol k videniu v „Brezofskom dvore“ s predmetmi tradičnej brezovskej domácnosti.
Vážení občania i návštevníci Brezovej, brezofský jarmek je tu pre Vás! Radi preto privítame Vaše konkrétne návrhy k budúcoročnému jarmoku.

Jozef Miloslav Hurban

a Brezová

V roku 2017 slávime 200. výročie Hurbanovho narodenia a celý rok je vyhlásený
za Rok Jozefa Miloslava Hurbana. V Brezovej
pod Bradlom sme si Hurbanov život a dielo
pripomenuli 21. septembra komponovaným
programom Jozef Miloslav Hurban a Brezová. Program bol určený v doobedňajších
hodinách žiakom brezovskej základnej školy,
v podvečer širokej verejnosti.
Je na výsosť na mieste, aby sme si Hurbana
uctili aj u nás v Brezovej. Náš podbradliansko-podjavorinský kraj bol miestom, kde Hurban
dosiahol v šírení slovenského národného hnutia najväčšie úspechy. Práve v Brezovej zviedli slovenskí dobrovoľníci 22. septembra 1848
prvé boje slovenského povstania. V tomto povstaní Slováci pod vedením Jozefa Miloslava
Hurbana prvýkrát bojovali za svoju národnú
slobodu.

Program sa uskutočnil symbolicky deň pred
22. septembrom. Usporiadalo ho mesto Brezová pod Bradlom, režijne pripravil Matúš Valihora. Sme veľmi radi, že doobeda program
navštívili žiaci 8. a 9. ročníka brezovskej zák-
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ladnej školy a teší nás tiež aktívny podiel žiakov
školy na programe - recitácia a prednes Romany Vaškovej a Michala Dugu.
O 17. hodine sa program konal pre verejnosť.
Príhovorom ho otvorila primátorka mesta Eva
Ušiaková. Okrem príspevkov historikov bol
umelecky umocnený poéziou a prednesom
úryvkov z diel J. M. Hurbana a M. Dohnányho v pôsobivom podaní Viery Dobrovodskej
a Ingrid Filipovej. Vystúpili i spomínaní žiaci
Romana Vašková a Michal Duga.
V audiovizuálnej prezentácii slovom i obrazom Matúš Valihora priblížil pôsobenie Hurbana u nás v Brezovej, okruh jeho spolupracovníkov a hurbanovskú tradíciu, ktorá je jedným
zo základných kameňov historickej pamäti
v našom meste.
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Historik Jan Tesař vystúpil s príspevkom Hurbanovské protiklady. Pripomenul,
že národnostný útlak v Uhorsku trval aj
po revolúcii z jari 1848, ba dokonca nadobudol nové rozmery. A tak „Hurban, kňaz, ktorý
pozná a vyznáva prikázanie Božie „Nezabiješ“
musí siahnuť po meči, ak si má splniť svoju
úlohu na svete!“ V súvislosti s Hurbanovým
vzťahom k bratom Čechom Jan Tesař zdôraznil, že Hurban sa presvedčil, že postoj, ba aj
sám osud Čechov závisí od pevného postoja
Slovákov. „Tento odkaz, viac ako 150 rokov
starý, je práve dnes navýsosť aktuálny... Od stavu nášho ducha, našej pevnosti a rozhodnosti
záleží osud nás všetkých v strednej a východnej
Európe – dnes oveľa viac ako inokedy“, zakončil
Jan Tesař. Nedeliteľnou súčasťou vystúpenia

Pozývame Vás na 4. ročník kultúrneho
podujatia Očami M. R. Štefánika

Jana Tesařa boli i citácie z diel J. M. Hurbana
a T. Winklera v prednese Jely Juríčkovej.
Geniu loci, teda duchu miesta v súvislosti
s Brezovou a Hurbanovým pôsobením v nej,
sa venoval Peter Uhlík. Prítomným predstavil
známe i menej známe miesta spojené s pôsobením Jozefa Miloslava Hurbana i s revolučným rokom 1848. Peter Uhlík tiež pripomenul, že to bola práve Brezová, z ktorej zaznela
výzva J. M. Hurbana adresovaná Ľudovítovi
Štúrovi, aby si Slováci uzákonili spisovnú slovenčinu.
V podvečernom programe vystúpil aj brezovský mužský evanjelický cirkevný spevokol
pod vedením Vladimíra Húsku. Tento spevokol je najstaršou nepretržite fungujúcou kultúrnou organizáciou v Brezovej. Existoval už
počas Hurbanovho života. Podľa svojho zakladateľa bol nazývaný Kútzkeho spevokol a účinkoval i na pohrebe Jozefa Miloslava Hurbana.
Komponovaný program zakončili spevokol
i obecenstvo spoločným spevom hymnickej
piesne Kto za pravdu horí.
V mene usporiadateľa ďakujem návštevníkom, účinkujúcim i všetkým, ktorí sa podieľali
na organizácii komponovaného programu.
Matúš Valihora
útvar kultúry a miestnych tradícií MsÚ

VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVNYCH
KRAJOV

Rozhodnutím č. 166/23017 Z. z. predseda
Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov.
Budú sa konať

4. novembra 2017

v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.
V našom meste sa voľby uskutočnia, už
tradične, v priestoroch Základnej školy Brezová pod Bradlom, Dolné lúky 357 v štyroch
volebných okrskoch.
Volič môže voliť len v mieste trvalého
pobytu a vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný. Po príchode
do volebnej miestnosti je potrebné preukázať volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte cudzinca. Prevzatie obálky
a hlasovacích lístkov potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Brezová pod Bradlom je začlenená
do volebného obvodu č. 3, kde je zaregistrovaných 7 kandidátov pre voľby predsedu
Trenčianskeho samosprávneho kraja a 15
kandidátov pre voľby do zastupiteľstva.
Volí sa zakrúžkovaním poradového čísla,
ktoré je uvedené pred menom kandidáta.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov
zastupiteľstva možno zakrúžkovať najviac
dve poradové čísla kandidátov (vo volebnom obvode č. 3 sa volia dvaja poslanci).
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu
môže volič zakrúžkovať poradové číslo
len jedného kandidáta. Spôsob hlasovania
je podrobne uvedený v oznámení o čase
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a mieste konania volieb, ktoré sa doručovalo do domácností.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto
a v deň konania volieb príslušnú okrskovú
volebnú komisiu o vykonanie hlasovania
do prenosnej volebnej schránky.
MsŮ

Oznam

Oznamujeme obyvateľom trvale bývajúcim
v meste Brezová pod Bradlom, že od 17. októbra do 15. novembra tohto roku prebieha
výmena profylaktík - jódových tabliet „Jodid
draselný G.L. Pharma“, ktoré je potrebné užiť
v prípade jadrovej havárie v Atómovej elektrárni Jaslovské Bohunice.
Dostavte sa na Mestský úrad Brezová pod
Bradlom do vestibulu, ktorý sa nachádza na
prízemí, v úradných dňoch v pondelok až
štvrtok doobeda v čase od 8.00 hod. do 12.00
hod. alebo poobede v čase od 13.00 hod. do
15.30 hod., v piatok iba doobeda v čase od
8.00 hod. do 12.00 hod. s občianskym preukazom a starými jódovými tabletkami, kde vám
ich určení pracovníci mestského úradu vymenia za nové.
V prípade jadrovej havárie je potrebné, aby
čo najskôr (do 2 hodín po oznámení, že unikol rádioaktívny jód) deti do 12 rokov užili 1
tabletku a všetci starší ako 12 rokov 2 tabletky.
Jód je potrebný pre produkciu hormónov štítnej žľazy. Štítna žľaza sa po užití tabliet nasýti
čistým jódom a rádioaktívny jód už neprijme.
		
Ing. Viera Nemcová
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V stredu 4. 10.
boli v spoločenskej
sále ZUŠ primátorkou mesta Evou
Ušiakovou ocenení
autori najlepších
prác výtvarnej súťaže Sváko Ragan
z Brezovej. Ich práce sú publikované
v Kalendári Sváko
Ragan z Brezovej.
Všetky práce zaslané do súťaže
si môžete pozrieť
v spoločenskej sále
základnej umeleckej školy do 27. októbra.			
M.V.

INZERCIA

•
Kúpim 1-izbový byt s balkónom na Br.
tel. 0950 624 463
•

V zdravom obchodíku nájdete: sušené ovocie, čaje,
šťavy, sirupy, koreniny, kávu,
múky, kaše, vločky, rastlinné
mlieka, bezlepkové potraviny, oleje, bio kozmetiku,
bylinné tinktúry a iné. Každú stredu poobede čerstvé
špaldové pečivo a kváskový
chlieb.
Nájdete nás na Sídlisku
D. Jurkoviča, v priestoroch
bývalých jasieľ, za detským
parkom Úsmev alebo na
www.zvmedulienka.sk

piatok 20. 10. 2017, 18.00 hod.

NÁZORY / KOMENTÁRE

Začne sa Brezová rozvíjať?

Som skeptický, pretože neočakávam, že
za dobu ešte môjho života k tomu príde.
Dôvodov mám viac. Uvediem ich v nasledujúcich poznámkach. Určite je to likvidácia
výrobných procesov, firiem a tým úbytok pracovných miest - príležitostí v regióne mesta.
Chybné rozhodnutia, nepredvídavosť či nezáujem funkcionárov mestských orgánov mys-

lieť na budúcnosť spoločnosti v Brezovej a nie
len na svoju. Nedostatočná snaha o udržanie
toho, čo mesto má alebo pomoc pri vytváraní vhodných podmienok pre podnikateľskú
sféru. Tieto úvahy sa určite týkajú aj bývalej
krásnej fabriky Pružináreň a strojáreň, Stredného odborného učilišťa, školy na Piešťanskej
ulici, priehrady, JRD, podniku Kanapy, športu, kultúry či niekoľkých menších podničkov
a spoločností. Týka sa to i niektorýchß nevyužitých objektov a to i v centre mesta.
Pri potulke po Brezovej som si všimol i niekoľko ďalších zaujímavostí, ktoré by bolo po-
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trebné riešiť, obnoviť alebo by sa malo počítať
pre budúcnosť s ich riešením. Napr.:
- dokončiť múr pri cintoríne po dom smútku
- náter prestrešenia na trhovisku
- oprava alebo likvidácia billboardu na ceste od Myjavy propagujúci reštauráciu sváka Ragana a ďalší reštauráciu u Tvarožkov
a Stavebniny
- dávno je po kolaudácii veľkoobchodu CBA,
- dá niekto do poriadku aj tzv. okrasný svah
okolo budovy?
- údržba rôznych pamätníkov, pamätných
tabúľ
- čo s vyhorenými objektmi v Čiernom blate?
- čo s nedostavaným areálom pri Partizáne?
Najviac ma upútali minulý rok zrekonštruované lesné cesty smerom od Partizána
na Dobrú Vodu a smerom Baranec - Košariská a ich okolie. V prvom rade však cesty. Kto
nechal natiahnuť tak sfušovaný poter na približne 6 km úseku? Kto dal preplatiť nemalé
náklady za tak katastrofálne špatne odvedenú
prácu? Po celej 6 km trase to vypadá, ako by
ju niekto posypal 1 cm vrstvou štrku. Bude
za to niesť niekto zodpovednosť? V blízkosti
cesty v Dvoloch je chátrajúci pamätník SNP
- opraví ho niekto? V tej istej časti je i vodná
nádrž. Voda do nej nepriteká ani neodteká.
Spoliehame sa len na to, čo prinesú nebesá. Je
na ňu špatný pohľad. Nemohol by sa dať napr.
previesť nejaký vrt, z ktorého by sa nádrž naplňovala, voda odtekala a tak sa čistila?
Pozerám záznamy v televízii zo zasadaní
mestského zastupiteľstva. Mnohé zo spomínaných mojich poznámok, ale i iné, sa objavujú vo vyjadreniach poslancov. Viackrát som
spozoroval, že prítomní zostávajú s otvorenými ústami a ak sa niekto vyjadrí, tak vyhýbavo, neadresne, alebo však sme sa na to pýtali,
bolo niekde rokované a podobne. Viem, že
sa urobila akási rekonštrukcia – prestavba
úsekov a zodpovednosti na MsÚ. Nebolo by
dobré napr. zaviesť trvalú evidenciu rôznych
pripomienok, návrhov, dotazov a to i z mestského zastupiteľstva, ktoré by boli pravidelne
na zasadaní kontrolované až do ich vyriešenia
alebo zavrhnutia. Pred tým však ku každej by
mala byť stanovená - uložená úloha so zodpovednosťou, termínom a spôsobom riešenia či
vybavenia. Taktiež sa na zastupiteľstve objavuje výhovorka, ak by mali niečo zabezpečiť
technické služby, že na to nemajú zdroje či
kapacity, napr. ľudské. Možno, že riešením by
bolo i prehodnotiť pracovnú náplň pracovníkov MsÚ, znížiť ich počet a o to zvýšiť počet
pracovníkov na TS. Veď na menej práce stačí
i menej pracovníkov.
Pri oznamoch o návšteve v meste rôznych
politikov, napr. primátora Myjavy a poslanca TSK p. Halabrína, župana TSK, p. Bašku
a niektorých ďalších, sa domnievajú niektorí
funkcionári či občania mesta, že takáto návšteva niečo pre mesto prinesie, čo oni vybavia. To, prosím, nečakajme. Oni sa väčšinou
idú zviditeľniť, získať si voličov, či vyhovoriť sa zo zodpovednosti. V tejto súvislosti
keď p. Baška ponúkol predať objekt SOU
za symbolické 1 euro, ma napadla myšlienka. Nestálo by zato, keby MsÚ zvolal poradu zástupcov automobiliek, strojárenských
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a ďalších podnikov, ktoré zápasia s nedostatkom odborných pracovníkov so zámerom,
aby sa združili a za pomoci i mesta spustili
výučbu v tomto spomínanom objekte? Zachránil by sa komplexný objekt a pomohlo
by sa niektorým deťom Brezovej a jej okolia.
Možno už veľa zdržujem čitateľov Noviniek,
prepáčte, ale dovolím si ešte jednu úvahu.
Spomínam viac len tie záporné otázky. Ale
neregistrujem za posledné roky, okrem obnovy ciest a chodníkov, nijaké honosné klady, s ktorými by sa Brezová mohla pochváliť.
V čom to je? Iste v ľuďoch, ktorí život v meste
ovplyvňujú a ktorí by boli zanietení srdcom,
povahou, umom a citom pracovať pre občanov, rozvoj a budovanie mesta a jeho okolia.
Jedného som takého poznal. Nechýbalo mu
nič z toho, čo spomínam. Bol to Ing. Juraj
Repta. Z malej barabizne vybudoval mimoriadne honosnú a prosperujúcu fabriku, dotiahol zamestnancov z okolia, ktorým vytvoril
alebo pomáhal vytvárať ľudské podmienky.
Podmienky nielen pre prácu, ale aj ubytovanie, vzdelávanie, kultúru, šport a zábavu.
Samozrejme, že nebol sám, dotiahol odborníkov, vedel myslieť do budúcnosti, bol rešpektovaný nielen v Brezovej, ale i na orgánoch,
za cieľom vedel jednými dverami vojsť, vyjsť,
a druhými sa vrátiť. Žiaľ, jeho zástupcovia sa
neujali robiť pre spoločnosť, ale len pre seba.
Dovoľujem si uvedené tvrdiť, lebo som menovaného J. Reptu dlhé roky poznal a mal som
tú česť s ním spolupracovať.
Vážení čitatelia, nechcem sa robiť múdrym,
ani obhajovať predošlý režim, ale chcel by
som v sebe vykresať iskričku nádeje, že predsa
len v budúcnosti moje deti, vnúčence či pravnúčence budú zažívať rozvíjajúcu sa Brezovú,
spokojnejších jej obyvateľov za pričinenia takých vodcov, ako bol Ing. J. Repta.
			
A. Ďuriš

Nová cesta

Minulý rok naši susedia Česi oslavovali 700. výročie narodenia Karla IV. Čo
všetko pripravili a realizovali za stovky
miliónov Kč si môžete pozrieť na www.
otecvlasti.eu V tejto súvislosti som mal
možnosť pozrieť si jednu z realizovaných aktivít – expozíciu v dome U zlatého prstenu v Prahe, ktorá veľmi dobre
priblížila pomocou video-mappingu
výstavbu Nového mesta pražského –
veľkolepý projekt rozvoja počas panovania Karla IV.
Asi každého napadne, no ale Praha
a Brezová pod Bradlom? Čuduj sa svete, ale je tu istá podobnosť. Karol IV.
na storočia vopred predurčil urbanistický rozvoj Prahy. V našom meste
niečo podobné, samozrejme v podstatne menšom rozsahu a o 600 rokov
neskoršie, spravil náš rodák, architekt
a staviteľ Juro Tvarožek. V roku 1940
vypracoval Regulačný plán mesta Brezovej pod Bradlom. Zastupiteľský zbor
obce Brezová pod Bradlom 20. decembra 1940 tento regulačný plán schválil.
Tvarožkov regulačný plán riešil zásad-

nú otázku – novú cestu po celej dĺžke našej
doliny vrátane novej trasy a profilu Brezovského potoka. Časté záplavy ako i podmáčaný
terén znemožňovali akýkoľvek ďalší rozvoj.
Od železničnej stanice až po cestu na Bradlo
bolo dnešné územie Staničnej i Budovateľskej
ulice lúkou. Na bývalom území lúk boli vybudované sídliská Dolné lúky (preto takýto
názov) ako i sídlisko D. Jurkoviča a všetky
rodinné domy z oboch strán Staničnej i Budovateľskej ulice.
Regulácia potoka a výstavba novej cesty
prebiehali začiatkom 50-tych rokov 20. st.
Nové koryto potoka a súbežná cesta vznikli návozom ohromného množstva kameňa
z k tomu otvoreného lomu v kopci Ostriež.
Na prepravu tak veľkého množstva bola účelovo zriadená úzkokoľajná železnica po celej
dĺžke brezovskej doliny. Len a len vďaka realizovanej regulácii potoka mohli na lúkach pribudnúť v povojnovom období obnovy i počas
industrializácie nové rodinné domy, sídliská
i potrebná infraštruktúra. Realizácia Tvarožkovho plánu bol bezpochyby najvýznamnejší
krok rozvoja nášho mesta. Brezovský potok
sa odvtedy nikdy nevylial. Vznikla základná sídelná os rozvoja mesta, nové bezpečné
priestory pre jeho rozvoj.
Až dnes z odstupu rokov môžeme posúdiť význam a hodnotu osobnosti arch. Juraja
Tvarožka. Jeho regulačný plán nepochybne
najviac ovplyvnil rozvoj nášho mesta v 2. pol.
20. st. Je tiež autorom celého radu projektov,
ktoré sa realizovali v Brezovej pod Bradlom:
dnešný mestský úrad postavený v rokoch
1947 a 48, Tvarožkovský dom na námestí,
cesta na Bradlo, kúpalisko Pod Ostriežom,
letovisko Matejková, rekreačné zariadenie
Letecká fotografia Brezovej z 50-tych rokov 20. st., rámčekmi označená stavba novej
cesty
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Partizán. Svojimi stavbami po celom Slovensku sa Juraj Tvarožek právom zaradil medzi
významné osobnosti 20. storočia.
Namieste je otázka: prečo takáto sonda
do histórie? Odpoveď je trochu zložitá, ale
o to naliehavejšia. Naše mesto v najbližších
rokoch čaká vyriešenie aj týchto problémov:
• Brezovský potok. Pôvodný profil potoka je zdeformovaný, okraje zosunuté. Pri
dnešnom stave po viac ako 60 rokoch by zďaleka nepojal také množstvo vody ako po jeho
výstavbe. Dnes už hádam nikto nepochybuje,
že sa mení počasie. V najbližších rokoch nás
čakajú podstatne väčšie výkyvy počasia, vrátane prívalových dažďov. To sú dobré dôvody,
aby sme zavčasu riešili revitalizáciu profilu
Brezovského potoka.
• Parkovanie. Posledný prieskum, ktorý
previedla mestská polícia, preukázal, že už
dnes nám v Brezovej chýba cca 200 parkovacích miest. Sme svedkami významného rastu
v počte osobných automobilov. Od roku 2005
do roku 2015 pribudlo o 56% viac osobných
automobilov. Stav osobných automobilov
na Slovensku v roku 2015 bol 2 034 574 (www.
telecom.gov.sk). Stav osobných motorových
vozidiel je dnes v Brezovej 1839. Koľko nám
bude chýbať parkovacích miest o 5 alebo 10
rokov?
• Doprava. Nástupom 04. priemyselnej revolúcie nás v najbližších rokoch aj v doprave
čakajú veľké zmeny – elektromobily, e-bicykle. Naše mestá sú zahltené autami, stačí
prísť do Senice v čase dopravnej špičky. Tento stav nie je dlhodobo udržateľný a treba ho
zavčasu riešiť. Kľúčom ku kvalitnému životu
i v našom meste je cyklodoprava a pešia doprava. Preto je namieste vybudovať mestskú
cyklodopravu. Zvoliť takú trasu, ktorá nám
umožní bezpečnú dopravu až do Štverníka.
V posledných dňoch sme boli svedkami, že
vedenie mesta po dohode s vodohospodármi zabezpečilo vyčistenie a prehĺbenie spodnej časti profilu Brezovského potoka. Určite
správne opatrenie, ale len na prechodné, krátke obdobie.
V súčasnej dobe chýba ucelená predstava,
ako riešiť nastolené problémy, ktoré je treba
riešiť komplexne. Všetky tri témy – Brezovský potok, parkovanie, doprava sú navzájom
prepojené. Riešenie musí rešpektovať nielen
dnešné, ale aj budúce potreby obyvateľov nášho mesta. Preto je potrebné k nim pristupovať
prinajmenej s takou predvídavosťou a širokým záberom, ako to dokázal v minulom storočí architekt Juro Tvarožek – náš vynikajúci
rodák.
			
Ján Valihora
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú
názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie Noviniek spod
Bradla.
Svoje názory, postrehy a komentáre
posielajte elektronickou poštou na adresu: mesto@brezova.sk alebo poštou
na adresu vydavateľa Noviniek spod
Bradla.

strana č. 9

ŠKOLSTVO

September v MŠ,
Sídl. D. Jurkoviča

Leto máme za sebou a september priniesol
začiatok nového školského roku. V triedach
bolo veselo - medzi staršími deťmi. U tých
najmenších, ktorí si ešte len zvykajú na škôlku, sa to nezaobišlo bez slzičiek. Veríme, že
tento „uplakaný stav“ bude trvať krátko, lebo
pani učiteľky vždy nájdu spôsob ako deti zaujať.
Veď máme naplánovaných toľko krásnych
akcií...!! Začali sme návštevou dopravného
ihriska vo Vrbovom, pri vodnej nádrži Čerenec v stredu 13. 9. Zúčastnili sa ho deti 3. a 4.
triedy. Bezpečne nás tam odviezol autobusom pán I. Čierny. Deti privítali inštruktori
(inak majitelia autoškôl), ktorí si ich rozdelili
do skupín. V praxi si vyskúšali, ako sa správať na ulici, rešpektovať svetelnú signalizáciu
pre chodcov, bezpečne prechádzať na druhú
stranu cesty. A potom sa už tešili na jazdu
na štvorkolkách ako ozajstní šoféri... Ujovia
inštruktori po celý čas dbali na ich bezpečnosť.
O týždeň, v stredu 20. 9. sa deti tešili
na ďalší výlet. A opäť to boli veľkáči 3. a 4.
triedy. Autobus, ktorý šoféroval opäť pán I.
Čierny, nás viezol do hvezdárne v Sobotišti.
Strmé schody, ktoré do kopule viedli, dali
zabrať detským nôžkam..., ale zvládli ich.
Radosť z krásneho výhľadu cez ďalekohľad
na slniečko nám pokazilo počasie. Pršalo.
Nuž, tak v kopule hvezdárne sme videli len
ten ďalekohľad. V dolnej časti hvezdárne
študenti gymnázia a nadšenci Astronomického krúžku pod vedením pána profesora
Štefečka, deťom na interaktívnej tabuli ukázali, ako to tam hore na nebíčku vyzerá, čo sa
tam všetko dá vidieť a pozorovať. Porozprávali im, že okrem našej Zeme sú vo vesmíre
aj iné planéty. A koľko je tam hviezd !!! Ich
zoskupenia vytvárajú rôzne zvieratká a tvary.
Najviac ich zaujalo rozprávanie o Slniečku
a Mesiaci... Na záver im premietli veselú rozprávku, ktorá deti veľmi pobavila.
V pondelok 25. 9. prišla do našej škôlky víla
Jesienka. V košíčku im priniesla pozdrav zo
záhrad v podobe ovocia, zeleninky, rôznych
plodov, farebného lístia a veľa zaujímavých
poznatkov o tomto ročnom období. Deti jej
pomocou pracovných a výtvarných techník
pomohli pri výzdobe šiat, klobúčika, šarkanovi ozdobili chvost mašličkami, slnečniciam
prilepili lupienky. Jesienka nás ubezpečila, že
slniečko nás isto ešte poteší svojimi lúčmi
a budeme mať krásnu farebnú jeseň...
		
Helena Konkušová

September
a október v ZUŠ

Prvú výstavu v tomto školskom roku už
máme za sebou. Kolekciu výtvarných prác
nášho úspešného bývalého žiaka LUKÁŠA

KRČA s názvom LUKÁŠ LUKÉRO ART
EXHIBITION si prišlo pozrieť veľa obdivovateľov Lukášových rôznorodých tvorivých
počinov. Po jeho prezentácii na Light art
show v Národnom dome Štefánikovom mnohých udivil a zároveň očaril jeho výtvarný
prejav v kresbe i maľbe. Zaujali ich i priestorové inštalácie a od fotografií nerozoznateľné
portréty. Na vernisáži výstavy nás potešil veľký počet priaznivcov Lukáša a na výstavu sa
prišli pozrieť i seniori zo sociálneho ústavu
v Myjave a viacerí návštevníci, ktorí neboli
z nášho mesta.

27. septembra sa predstavili aj žiaci DFS Iskerka v Dennom centre Brezová svojou gratuláciou k 30. výročiu Klubu dôchodcov a 20.
výročiu ZO JDS Brezová. Dievčatá v brezovských krojoch za sprievodu heligónky zaspievali brezovské piesne a potešili všetkých prítomných. Potešiť sa vás pozývame všetkých aj
na avizovanú výstavu BREZOVSKÁ JESEŇ.
Výstava je nainštalovaná od 4.októbra a potrvá do 27. októbra v spoločenskej sále školy.
Táto výstava z prác našich malých i dospeláckych výtvarníkov je venovaná aj výročiu
mesta a chceme na nej ukázať, ako naše deti
vnímajú históriu a v súčasnosti prežívajú regionálne povedomie, ako vidia svoje najbližšie okolie, a aké by ho chceli mať. Bude to výstava plná farieb, rôznych techník a nápadov.
Všetkých skôr narodených chceme potešiť aj
tradičným koncertom Z ÚCTY K STARŠÍM,
ktorý sme naplánovali na 26. október o 16.30
hodine v našej sále. Predstavia sa žiaci hudobného i tanečného odboru a všetkých vás
pozývame za akéhokoľvek počasia. Aspoň
si vylepšíte náladu a potešíte sa v srdiečku
milými melódiami. Tešíme sa, že počet našich žiakov sa oproti minulému roku zväčšil
o 20 žiakov, teda máme 357 žiakov, z toho 83
v TO, 88 v HO a 186 vo VO. V štúdiu pre dospelých študuje 50 žiakov – 40 vo VO, 6 v HO
a 4 v TO. Žiakov predškolského veku je 65,
ostatní sú deti zo ZŠ a stredných škôl. Dochádzajú k nám žiaci okrem Brezovej aj z Košarísk, z Bukovca, z Priepasného, z Turej Lúky,
z Osuského, z Prašníka, z Prieval, z Pružiny, z Krajného, z Jablonice, z Hradišťa pod
Vrátnom, zo Senice, z Myjavy, z Plaveckého
Podhradia i z Trstína do všetkých 3 odborov
v našej škole. Pribudla nám aj pani učiteľka Ľubica Mihalovičová krorá vyučuje opäť
spev, teda je nás v škole 14 vyučujúcich. Všetkým žiakom spoločne želáme počas celého
roka veľa osobných úspechov a vydarených
prezentácií svojich učebných výsledkov.
				
JK
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RÔZNE

Novinky
v retrospektíve času
Veľavravný doklad z roku 1912

Spoločensko-kultúrne tradície nášho mesta sú naozaj bohaté a v ich histórii je v čom
pokračovať. Duch lokality sa začal rodiť
po zaistení mestských privilégií v roku
1709 (magistratus oppida Brezova), teda
pred viac ako troma storočiami. Posilnené
v sebavedomí si naše „poctivé mestečko“ urobilo právne poriadky v sporoch so susedmi
o pozemky a lesy, výsadné postavenie si zabezpečilo u zemepánov Erdödyovcov, Révayovcov a Csákyovcov. Vnútornú duchovnú
jednotu predkov potom zabezpečil Tolerančný patent Jozefa Druhého. Spolu s napredovaním evanjelickej cirkvi rozvíjalo sa školstvo,
vzdelanie a kultúrna rozhľadenosť domácich
obyvateľov. Vrcholnými bodmi dejinnej kontinuity genia loci stali sa v histórii nášho mesta udalosti rokov 1848, 1918 a 1944. Vyrástli
v nich celé generácie vynikajúcich Brezovčanov nielen z rodákov, ale i z tých, ktorí prišli
odinakiaľ. Podobne môžeme hovoriť i o ich
nasledovníkoch, poznačených zlomovými
rokmi 1948, 1968 a 1989.
V kultúrnych dejinách Brezovej pod Bradlom zohralo významnú úlohu vydanie prvej
hodnotnej monografie mesta v roku 1970.
Zostavili ju Dr. Ján Michálek a Dr. Ján Juríček. Okrem príspevkov historikov bohato
využili materiál pripravený už v roku 1948
Dr. Samuelom Osuským a jeho spolupracovníkmi na pôde Vlastivednej spoločnosti Tomáša Tvarožka.
V roku 1998 vyšla zatiaľ posledná monografia. Do tlače ju pripravil Dr. Ján Michálek
z materiálov predchádzajúcej knihy a s novými
spolupracovníkmi, medzi ktorými bol aj autor
týchto riadkov. Práca bola doplnená faktami
a udalosťami z druhej polovice 20. storočia.
Čo ma priviedlo na myšlienku opakovať
tieto známe skutočnosti? Mám v archíve cenný záznam z jednej schôdze významných brezovských osobností v roku 1912, ktorý svedčí
o tom, akým silným duchom a personálnym
potenciálom disponovala Brezová už pred
prvou svetovou vojnou. V hlavách vtedajších
osobností zrodila sa myšlienka vydať monografiu mestečka! Tu je o tom zápisničná správa v pôvodnom znení:
„Mistní pán farár Ján Lichner, uznajúc
za potrebné sostaviť a vydať monografiu Brezovej, svolal všetkých niže podpísaných spolupracovníkov nádejnej monografie na poradu, ktorá sa odbývala dňa 14. augusta 1912
na byte niže podpísaného. Prítomní boli páni
Ján Lichner, Július Bodnár, Samuel Štefan
Osuský, Štefan Štefánik, Eduard Tvarožek
a zápisník Martin Oríšek.
Porada uzavrela:
• aby si každý spolupracovník prečítal monografiu Myjavy a Detvy;
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• aby sa žiaden spolupracovník neobmedzoval výlučne na svoj oddiel pri sbiraní látky, ale
aby všetko, čo mu pod ruku príde a vstahuje
sa na Brezovú vôbec, sbiral a patričným spolupracovníkom jemu nepotrebné dáta odovzdal;
• aby sa každý spolupracovník usiloval všetko do takto roku sosbierať a nech vec v tajnosti
drží;
• aby si každý spolupracovník za povinnosť
držal na budúcich poradách sa zúčastniť;
• celá práca nasledujúcim spôsobom sa má
previesť:
BREZOVÁ
Poloha (role, lúky, záhrady, hory – doliny,
kopanice) – p. Samuel Osuský;
Prírodopis (nerastopis, rastlinstvo, živočístvo) – p. Bohumil Fiala;
Dejepis (obec a jej vývin s národným povedomím, právnické zriadenie, vysťahovalectvo)
– p. Július Bodnár, p. Ivan Štefánik, p. Štefan
Osuský v Amerike;
Cirkev (evanjelická, katolícka, židovská)
p. Ján Lichner;
Národopis (staviteľstvo) – p. Juraj Tvarožek; (kroj / výšivkárstvo) – slečna Milica
Fialová, Samuel Osuský; (živobytie, hry, zvyky,
povery) – p. Bohumil Fiala;
(nárečie, porekadlá) – p. Samuel Osuský;
(spev, tance) – p. Juraj Chorvát;
(hospodárstvo) – p. Eduard Tvarožek; (priemysel) – p. Ján Bzdúch; (obchod) – p.
Štefan Štefánik; (školstvo) – p. Martin Oríšek; (mená, názvy) – p. Samuel Osuský.
Medzi menami uvedenými v zápisnici sú
vzdelaní rodáci a tí „odkundesi“ (prišelci),
ktorí tu našli svoje uplatnenie, čím sa s rodákmi viribus unitis pričinili o rozvoj a vzdelanosť Brezovej. Pokúsili sa teda vydať knihu
o svojom mestečku, aby dobehli Myjavcov.
Že sa tak vtedy nestalo, boli na príčine nasledujúce vojnové roky i nová realita: rozpad
Rakúsko-Uhorska a vznik Československej
republiky.
		
Peter Pavel Uhlík

Naučme sa pomáhať!

Takouto výzvou sme boli pozvaní na prednášku PRVÁ POMOC v rámci akcie „Stretnutie na lavičke“. V poslednú augustovú sobotu
o16.00 hodine sme sa stretli s MUDr. Andrejom Baloníkom, lekárom záchrannej zdravotnej služby.
Účastníci tohto zaujímavého a poučného
podujatia si mohli pod jeho dohľadom i s odbornými radami a výkladom názorne vyskúšať základné úkony, potrebné pri poskytnutí
prvej pomoci v naliehavých situáciách, pri
ohrození ľudského zdravia a života. Prednáška sa uskutočnila len niekoľko dní pred
tým, ako sme si druhú septembrovú sobotu
pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. Tohto roku pripadol na deň 9. 9. Po ukončení
odborného výkladu boli všetci zúčastnení
pozvaní k príjemnému posedeniu pri občerstvení a guláši vo farskej záhrade Rímskokatolíckej farnosti v Brezovej pod Bradlom,
kde sa stretnutie uskutočnilo. Každý z nás sa
môže ocitnúť v situácii, keď bude nutné po-

skytnúť prvú pomoc. A vtedy treba vedieť,
ako správne zareagovať. Veríme, že získané
informácie môžu v budúcnosti pomôcť v prípade potreby záchrany ľudského zdravia či
života. Občianske združenie Posolstvo chce
aj v budúcnosti realizovať vzdelávacie podujatia. Teší nás, že do života našich spoluobčanov môžeme aj my takýmto spôsobom vniesť
zaujímavé, poučné i príjemné chvíle.

Naše
úprimné
poďakovanie
patrí
MUDr. Andrejovi Baloníkovi, ktorý ochotne
prijal naše pozvanie a dokázal si svoje pracovné povinnosti zosúladiť s naším termínom.
Túto akciu sa nám podarilo zorganizovať
v spolupráci s rímskokatolíckou farnosťou.
Naša vďaka preto patrí aj pánovi farárovi Jánovi Klimentovi za jeho ústretovosť a pomoc
i ďalším našim priaznivcom za ich podporu.
			
OZ Posolstvo

Milí priatelia,

prežívame mariánsky mesiac október, ktorý je v katolíckej tradícii venovaný modlitbe
ruženca. Ruženec je evanjeliová modlitba,
pretože ružencové tajomstvá vychádzajú zo
života Ježiša a Panny Márie, ako ich máme
zaznačené v evanjeliách. Najvlastnejšia
zložka ruženca – modlitba Zdravas´ Mária
– je opakovaním slov, ktoré máme zachytené
v Lukášovom evanjeliu pri anjelovom zvestovaní a návšteve Panny Márie u príbuznej
Alžbety. A táto modlitba sa premieňa na neprestajnú Kristovu chválu, keď opakujeme:
„... požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.“
Preto hovoríme, že ruženec je kristologická
modlitba, čiže smerujúca ku Kristovi. Kto
sa modlí ruženec, posväcuje čas a upevňuje spoločenstvo; totiž práve v októbri sme
pozvaní modliť sa ho spoločne – v rodine
alebo vo farskom spoločenstve. Aj vo Fatime
pred sto rokmi Panna Mária pri každom zo
šiestich zjavení (posledné bolo 13. októbra)
vyzývala deti, aby sa denne modlili ruženec.
Aj ja povzbudzujem všetkých veriacich, aby
prichádzali do chrámu na modlitbu ruženca
– vždy 40 min. pred začiatkom svätej omše.
V piatok sa modlíme ruženec mladých
za mladých.
Na začiatku posledného jesenného mesiaca máme prikázaný sviatok Všetkých
svätých. Slávnostná svätá omša bude v stredu 1. novembra o 10.00 hod. Po jej skončení sa stretneme na cintoríne pri zreštaurovanom kríži, kde vykonáme pobožnosť
za duše v očistci. Nasledujúci deň 2. novembra si pripomíname Všetkých verných
zosnulých, tzv. Dušičky. Svätá omša bude
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večer o 18.00 hod. spojená s dušičkovou
pobožnosťou a krátkou adoráciou. Okrem
toho celých osem dní od 1. do 8. novembra
máme možnosť získať úplné odpustky pre
duše v očistci. K tomu je potrebné splniť
nasledovné podmienky: byť v stave posväcujúcej milosti (byť vyspovedaný), prijať Eucharistiu (v ten deň), pomodliť sa na úmysel
Svätého Otca, vylúčiť akúkoľvek pripútanosť
k hriechu a nábožne navštíviť cintorín, kde
sa treba aspoň mysľou pomodliť za zosnulých. Verím, že využijeme tieto príležitosti
urobiť niečo pre našich drahých, ktorí nás
predišli do večnosti. Ale nezabudnime ani
na tých, na ktorých si nemá kto spomenúť.
Na záver dávam avízo na dobročinnú
svätomartinskú zbierku, ktorú vykonáme
v nedeľu 12. novembra. Účel tejto zbierky
bude zverejnený vo farských oznamoch. Zároveň touto nedeľou ukončíme jubilejný Rok
svätého Martina, ktorý sme v našej bratislavskej arcidiecéze prežívali od 11. novembra
minulého roka. Prajem všetkým pokojnú
jeseň, naplnenú láskou a modlitbou.
		
Ján Kliment, farár

MESTSKÁ KNIŽNICA

Nové knihy v knižnici

● Baričák, Pavel Hirax: Nepál. Cesta
okolo Annapúrn, cesta do seba. 1. vyd.
Martin, HladoHlas Group 2017. 257 s.
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Autor v knihe popisuje svoje dvojtýždňové kráčanie okolo Annapúrn (množné
číslo je správne, Annapúrn je šesť, nie je
len jedna), cestu k jazeru Tilicho (4919
m), ako aj prekročenie najvyššie položeného priesmyku sveta.
● Červenák, Juraj: Vlk a dýka. Notár
Barbarič a tajomný zločin na hrade lúpežných rytierov. 1. vyd. Bratislava, Slovart 2017. 212 s.
Históriu a detektívny žáner autor spojil
v príbehoch o kapitánovi Steinovi a notárovi Barbaričovi.
● Glocko, Peter: Šťastenko a zlomor
alebo desať hradov – sto pokladov. (Napínavý príbeh o zázračnom hľadačovi pokladov a jeho večnom prenasledovateľovi,
ale najmä o tom, že čisté srdce vždy zvíťazí
nad čiernou zlobou.) Ilustroval M. Kellenberger. Graf. úprava J. Mikulčík. 2. upr.
vyd. Bratislava, Daxe 2016. 77 s.
Kniha P. Glocka pre deti nezostáva nič
dlžná vysokej umeleckej hodnote autora.
S hravosťou sa opiera o pramene ľudovej
slovesnosti.
● Lucasová, Charlotte: Najlepší rok
tvojho života. Keď ani láska nestačí.
Z nem. orig. prel. Z. Guldanová. Bratislava, Ikar 380 s.
Tento posledný román autorky vážne i nevážne hľadá odpovede na otázky
o zmysle života.
		
Spracovala: A. Fedorová

KALENDÁRIUM

Pripomíname si:

Mikulec, Ján – legionár, odbojár (nar.
2. 10. 1892 na Brezovej – 125. výr. nar.,
zomrel 19. 2. 1945 v Melku). Po vychodení
základnej školy na Brezovej odišiel za prácou do Ameriky. Pracoval na farme, ktorej
majiteľmi boli americkí slovenskí krajania.
V novembri 1917 sa prihlásil ako dobrovoľník
do formujúcich sa československých légií v Amerike. Po výcviku bol zaradený
s ďalšími legionármi z Ameriky do 23.
československého pluku vo Francúzsku.
Do Československa sa vrátil v januári 1919.
Po prepustení z československého vojska
využil ako legionár možnosť absolvovať notársky kurz a začať pracovať ako prídavný
notár obecného úradu na Brezovej.
Po vypuknutí druhej svetovej vojny sa zapojil aktívne do domáceho
protifašistického odboja. Po prepadnutí
partizánov Nemcami v osade U Kvasnicov
v januári 1945 ho zatklo gestapo a odviezlo ako politického väzňa do Senice.
Po mesiaci bol prevezený na Krajský súd
do Bratislavy, kde ho po 2 týždňoch spolu
s ďalšími politickými väzňami naložili
do nákladných áut s cieľovou stanicou
– koncentračný tábor Mauthausen. Pri
Melku americké letectvo transport bombardovalo a Ján Mikulec nálet neprežil.
		
Spracovala: A. Fedorová
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ŠPORT

Bežci z Brezovej

 12. 08. 2017 „Hostýnska osma“ Rajnochovice ČR 69 km, prevýšenie 3300 m (826
pretekárov)
• Gabriela a Martin Plačkovci /súťaž dvojíc/
1. miesto 8:39:14 hod.
 28. 08. 2017 „Beh vďaky“ Senica-Prietrž-Rehušovia 11,1 km (67 pretekárov)
• Andrea Borovská /ženy/
3. miesto 53:14 min.
• Ján Gološinec /muži nad 40 r./
5. miesto 52:41 min.
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
10. miesto 57:57 min.
• Ján Varmuža /muži nad 40 r./
17. miesto 1:03:24 hod.
 29. 08. 2017 „Orešanskými vinohradmi“
Dolné Orešany 13 km (131 pretekárov)
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
27. miesto 1:11:53 hod.
• Ján Gološinec /muži nad 40 r./
4. miesto 1:03:14 hod.
 01. 09. 2017 „Mraznícke chodníčky“
Častá 8,6 km
• Margita Varmužová /ženy nad 50 r./
3. miesto 52:14 min.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
2. miesto 47:32 min.
 02. 09. 2017 „Lipovská desiatka“ Lipov
ČR 10 km (120 pretekárov)
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
5. miesto 51:44 min.
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 4,3 km
6. miesto 23:58 min.
 03. 09. 2017 „O2 Banskobystrický maratón“ Banská Bystrica 42,1 km (143 pretekárov)
• Gabriela Plačková /ženy nad 40 r./
2. miesto 3:31:47 hod.
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
1. miesto 2:49:48 hod.
• Lukáš a Linda Plačkovci + Adriana Vašková
(21,1 km - štafeta)
45. miesto 1:52:28 hod.
 09. 09. 2017 „Veľká cena mesta Holíč“ Holíč 8,9 km (215 pretekárov)
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 8,9 km
2. miesto 38:15 min.
• Ján Varmuža /muži nad 6 5r./ 8,9 km
7. miesto 45:29 min.
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 4,3 km
2. miesto 24:32 min.
• Matias Čuvala /benjamínkovia/ 60 m
5. miesto
 15. 09. 2017 „Medlenov chodník“ Gbely
10,4 km (151 pretekárov)
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 6,6 km
10. miesto 37:12 min.
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./ 10,4 km
24. miesto 47:16 min.
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./ 10,4 km
11. miesto 46:29 min.
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./10,4 km
6. miesto 44:23 min.
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./10,4 km
6. miesto 53:59 min.
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• Tobias Čuvala /ml. prípravka/ 100 m
6. miesto
• Matias Čuvala /benjamínkovia/ 50 m
6. miesto
 16. 09. 2017 „Kopaničiarska desiatka“
Myjava 10 km (136 pretekárov)
• Milan Reško /muži do 40 r./
19. miesto 40:50 min.
• Samuel Pagáč /muži do 40 r./
21. miesto 42:54 min.
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
22. miesto 43:03 min.
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
2. miesto 33:39 min.
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
6. miesto 40:22 min.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
9. miesto 50:13 min.
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 6,6 km
3. miesto 27:32 min.
• Margita Varmužová /ženy nad 50 r./ 6,6 km
5. miesto 36:20 min.
• Linda Plačková /BUĎ FIT/ 3,3 km
4. miesto 15:55 min.
• Silvia Čuvalová /BUĎ FIT/ 3,3 km
10. miesto 18:40 min.
• Adriana Kračmarová /BUĎ FIT/ 3,3 km
13. miesto 19:07 min.
• Pavlína Marková /žiačky 1. ročník/
5. miesto
• Filip Kubíček /žiaci 3., 4. ročník/
1. miesto
• Markéta Marková /žiačky 3., 4. ročník/
2. miesto
 17. 09. 2017 „Drahovská desiatka“ Drahovce 10 km /44 pretekárov/
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
12. miesto 44:16 min.
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
3. miesto 43:31 min.
			
Ján Varmuža

Brezovský šach: 13. a 14. turnaj
u Apka (Apkotour 2017)

Ďalší zo série turnajov hraný v Gazdovskom dvore mal opäť mimoriadne silné zastúpenie. Takpovediac sa turnaje po sebe
zosilňujú. V tomto prípade hralo v turnaji
rovných 20 účastníkov. Z tohto množstva nás
opäť najviacej zaujímalo, ako sa bude dariť
našim zverencom. Branislav Škápik skončil
na 15. mieste s počtom 3,5 bodu. Pričom 3
partie vyhral, 5 prehral a 1 remizoval. Turnaj
nevyšiel novému hráčovi CVČ Brezová pod

Bradlom Stanislavovi Déšťovi, ktorý obsadil posledné 20. miesto. Keď uhral 3 remízy
a 6 partií prehral.

Predposledný tohtoročný turnaj bol úrovňou opäť veľmi silný a zišlo sa v ňom 24
hráčov. Tento turnaj potešil hlavne najvyššou účasťou domácich hráčov. Najlepší z našich Tomáš Perička finišoval na 12. mieste
so ziskom 4,5 bodu; Juraj Sadloň skončil
na 14. mieste taktiež so súčtom 4,5 bodu; Pavol Perička obsadil 17. miesto so 4 bodmi;
Stanislav Déšť sa usadil na 19. priečke s počtom 3,5 bodu; Zdeno Brath skončil na 23.
mieste so ziskom 2,5 bodu a Václav Švarc
obsadil konečné 24. miesto a uhral 0,5 bodu.
RNDr. Peter Brunovský, PhD.

CK Bradlobike

Členovia cyklistického klubu Bradlobike
sa počas letných mesiacov pravidelne zúčastňovali MTB maratónov konajúcich sa v rôznych častiach Slovenska. O tom, že reprezentovali naše mesto dôstojne, svedčí aj fakt, že
sa umiestňovali na popredných pozíciách
štartového poľa. Týmto by sa celý tím chcel
poďakovať rodinným príslušníkom, priaznivcom cyklistiky a sponzorom za podporu
počas celej sezóny.

VÝSLEDKY:
 24. 6. 2017 AUTHOR ŠKODA MARATÓN SÚĽOVSKÉ SKALY
35 km J. MALEK 2. miesto
M. MALEK 3. miesto
B. KUZMA 19. miesto
84 km M. CIGÁNEK 22. miesto
 15. 7. 2017 KARPATSKÝ PEDÁL MTB
MARATÓN
25 km J. MALEK 3. miesto
M. MALEK 5. miesto
muži nad 40r.
M. BAJZA 3. miesto
ženy		
J. CIGÁNKOVÁ 3. miesto
66 km B. KUZMA 26. miesto
T. MALEK 46. miesto
B. GRAMBLIČKA 55. miesto
muži nad 40r.
M. CIGÁNEK 19. miesto
 29. 7. 2017 ŠKODA STUPAVA TROPHY
25 km
muži nad 40 r.
M. BAJZA 8. miesto
42 km
muži nad 30 r.
J. MALEK 1. miesto
M. MALEK 3. miesto
76 km
muži nad 30 r.
B. KUZMA 20. miesto
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PaedDr. RASTISLAV PÚDELKA

nezávislý kandidát na poslanca VÚC za okres Myjava
Zamestnanie: hlavný kontrolór Mesta Brezová pod Bradlom
Bydlisko: Brezová pod Bradlom
Vek: 43 rokov

Ďakujem za Vašu podporu!

O Vašu dôveru sa vo voľbách do VÚC uchádzam ako nezávislý kandidát na poslanca za okres Myjava s volebným
číslom 12. V auguste som zbieral podpisy pod svoju kandidatúru... Ďakujem Vám za Vašu pomoc a podporu!
Poďme spoločne rozvíjať náš kraj, podporme mladých, pomôžme malým a stredným podnikateľom, vytvárajme
lepší priestor pre deti, rodiny a seniorov.

Prečo kandidujem?

Všetko, na čom mi v živote záleží, je spojené s naším regiónom... Žijem tu a žije tu aj moja rodina. Tu mám svoju
minulosť, prítomnosť i svoju budúcnosť. Nedokážem sa nečinne prizerať, kam sa veci u nás uberajú. Náš región by
mal byť vstupnou bránou do Trenčianskeho kraja... Zatiaľ to tak nevnímam. Chýba tu dobrý plán na rozvoj nášho
regiónu. Ľudia už strácajú nádej, že by to išlo aj inak a lepšie!

Aby KOPANICE mali vo VÚC svojho poslanca, potrebujem Vašu pomoc!
Voliť sa oplatí.

VÚC narába s nemalými peniazmi a má niekoľko dôležitých kompetencií, ktoré ovplyvňujú bežný život ľudí, ktorí
v ňom žijú. VÚC rieši zdravotníctvo, školstvo, niektoré sociálne služby, ale aj cesty II. a III. triedy, dopravu. Ak chcete,
aby ste sa liečili v kvalitnej a modernej nemocnici, aby Vaše deti chodili do lepšej a krajšej školy a aby Vaši starí
rodičia boli doopatrovaní v primeranom domove dôchodcov, treba ísť v sobotu 4.11.2017 k volebným urnám. Viac
informácii o mne nájdete na www.pudelka.sk .
 5. 8. 2017 DONOVALSKÝ DRAPÁK
25 km muži nad 40 r.
M. BAJZA 2. miesto
 12. 8. 2017 ŠKODA HORAL MTB MARATÓN SVIT
28 km M. BAJZA 8. miesto
43 km J. MALEK 5. miesto
M. MALEK 12. miesto
B. KUZMA 36. miesto
78 km T. MALEK 64. miesto
muži nad 40r.
M. CIGÁNEK 4. miesto
M. PAPÁNEK 11. miesto
muži nad 50r.
J. NOSKO 9. miesto
 26. 8. 2017 NOVODUBNICKÝ MARATÓN NOVÁ DUBNICA
42 km M. MALEK 7. miesto
B. KUZMA 26. miesto
T. MALEK 54. miesto
 9. 9. 2017 CYKLOMARATÓN TOPOĽČIANKY
23 km J. MALEK 1. miesto
43 km M. MALEK 2. miesto
B. KUZMA 17. miesto
muži nad 40r.
M. PAPÁNEK 4. miesto
ženy
J. CIGÁNKOVÁ 5. miesto

75 km

muži nad 40 r.
M. CIGÁNEK 6. miesto

Pozývame ženy
na cvičenie,

ktoré bude v utorok v čase
od 18,45 – do 19,45 hod.
v telocvični ZŠ.
Poplatok je 1,- €
Začíname 17. 10. 2017
Cvičenie vedie E. Klandúchová

Pozvánka

Klub turistov Brezová Vás pozýva
na 7. ročník Memoriálu Stana „Lúlača“ Milčíka st., ktorý sa uskutoční
v s ob otu 28. 10. 2017. Odchod
autobusom o 8.20 z autobusovej stanice
v Brezovej na Prašník - Dúbravu. Trasa: Malá pec, Veľká pec, Barónka, Orlie
skaly. Nezabudnite si dobroty na opekanie.
Tešíme sa na Vašu účasť.

CIRKEVNÉ OZNAMY

Reformácia - cesta pokračuje

V dobe Lutherovho reformačného objavu
učenia o ospravedlnení sa uprázdňuje arcibiskupstvo v Magdeburgu. Gróf Albrecht sa chce
stať arcibiskupom (hoci má len 23 rokov - nemá
kanonický vek a dosiaľ nebol vysvätený za biskupa), a tak si požičiava 12000 dukátov (bolo
12 apoštolov, tak 12000) od bankára Fuggera,
aby ich vyplatil Rímu. O rok neskôr sa však
uprázdňuje dôležitejšie a bohatšie arcibiskupstvo v Mainzi. Aj o toto sa gróf uchádza a chce
byť arcibiskupom na oboch miestach (to bolo
proti kanonickému právu). Rím žiada od grófa
za Mainz ďalších 12000 dukátov a okrem toho
ešte 12 000 za udelenie dišpenzu spravovať 2
arcibiskupstvá. Albrechtovi vyjednávači ponúkajú Rímu 7000 (ako 7 smrteľných hriechov),
nakoniec sa dohodnú na 10000 dukátov, lebo
je 10 Božích prikázaní. Peniaze znova požičiava bankár Fugger. Na zaplatenie tak veľkej
sumy je dovolené grófovi predávať odpustky.
Polovica je určená na stavbu Chrámu sv. Petra
v Ríme a druhú si necháva Fugger na vyrovnanie úveru. Predaj odpustkov je zverený mníchovi Tetzelovi. Robí to so slovami: „Keď peniaz
do truhly skočí, duša z očistca vyskočí.“ Luther
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ako reakciu na nebiblické učenie píše 95 téz-výpovedí proti predávaniu odpustkov a presne 31. 10. 1517 ich pribíja na dvere zámockého chrámu vo Wittenbergu. Cieľom je vyvolať
diskusiu medzi profesormi univerzity. Môžeme
predávať to, čo nevlastníme? Boh nám odpúšťa
zo svojej milosti. Za naše hriechy raz a navždy
zaplatil Boží Syn Ježiš Kristus. Sme vykúpení
nie peniazmi, ale Jeho krvou. Boh nám dáva
odpustenie ako dar. Ak človek neprijal túto skutočnosť vierou počas svojho života tu na zemi,
môže byť jeho spása „vymodlená“ po smrti? Božie slovo učenie o očistci nepozná. Každému je
darovaný čas na tejto zemi, čas, kedy nám Pán
Boh dáva možnosť voľby, možnosť rozhodnutia,
ktoré nikto nemôže urobiť za nás... Medzitým
sa o celej situácii dozvedajú až v Ríme. Do 60
dní sa má Luther dostaviť na výsluch. Vedením
výsluchu je poverený generál dominikánov
kardinál Cajetan. Koná sa v Augsburgu a trvá
tri dni, kardinál je na Luthera tvrdý a hrubý,
ale Luther odmieta odvolať svoje tézy. Neskôr
je na vyjednávanie poslaný miernejší pápežský
tajomník Miltitz. 15. júna 1520 vydáva pápež
pápežskú bulu, kde Luthera vyzýva, aby odvolal
svoje učenie, pretože inak bude daný do kliatby. Luther učenie neodvolal, za bránami Wittenbergu spolu so študentami 10. 12. 1520 páli
pápežskú bulu, v ktorej sú falošne povytŕhané
Lutherove citáty, a tak im je daný falošný zmysel. Rím dáva 2. 1. 1521 Luthera do cirkevnej
kliatby. Podľa kanonického práva za cirkevnou
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kliatbou musela nasledovať svetská kliatba
od cisára. Tá však znamenala stratu právnej
ochrany štátu a Luthera mohol ktokoľvek beztrestne zabiť. Otázka uvalenia ríšskej kliatby má
byť prerokovaná na sneme vo Wormse v roku
1521. Priatelia Luthera odhovárajú, aby tam nešiel, aby sa nespoliehal na sprievodný list, veď
podobné záruky dostal aj Hus a napriek tomu
bol v Kostnici upálený. Známe sú jeho slová:
„Aj keby bolo vo Wormse toľko diablov, ako je
šindľov na streche, aj tak ta pôjdem.“ Na sneme
je prítomný aj cisár Karol V. Lutherovi ukazujú kôpku kníh a pýtajú sa, či sú to jeho knihy
a či ich odvoláva. Žiada si prečítať názov každej
z nich, priznáva sa k ich autorstvu, ale žiada čas,
aby mohol odpovedať na druhú otázku. O deň
neskôr predstupuje pred snem, dostáva tú istú
otázku, na ktorú odpovedá slovami: „Keďže
chcete odo mňa stručnú a jasnú odpoveď, dám
vám takú, ktorá nebude mať rohov ani zubov.
Ak ma nepresvedčíte svedectvom Písma svätého a jasnými rozumovými dôvodmi, nemôžem
a nechcem nič odvolávať. Lebo neverím ani pápežom, ani koncilom, lebo sa často mýlili a si
protirečili. Som tu viazaný svojím svedomím
a nie je radno konať proti svedomiu. Na tomto
stanovisku stojím, inak nemôžem. Tak mi Pán
Boh pomáhaj.“ Zakrátko je na Luthera vydaný
tzv. Wormský edikt, ktorý na neho uvaľuje ríšsku kliatbu a tým stráca právnu ochranu štátu.
Reakciou na tzv. Wormský edikt je príprava
Lutherových priateľov na fingovaný únos. Samotný Luther si možno myslel, že je s ním
koniec, ale v skutočnosti bol prevezený
na hrad Wartburg. Tu
sa musí skrývať pod
menom rytier Juraj.
Na Wartburgu začína
písať „Chrámovú postilu“, spisy „O Mníšskych sľuboch“ a „Odstránenie súkromných
omší“.
Začiatkom
decembra 1521 podniká tajnú a riskantnú
cestu do Wittenbergu,
aby s priateľmi prediskutoval vec prekladu
Novej zmluvy do nemčiny. Potom za dva
a pol mesiaca prekladá
Novú zmluvu z gréčtiny do nemčiny. Cirkvi
tak dáva do rúk najdôležitejšiu knihu, ktorú
potrebuje a pre nemecký národ sa stáva zakladateľom spisovného nemeckého jazyka.
V roku 1534 preložil
spoločne s priateľmi
aj celú Starú zmluvu.
O jeho skrýši na Wartburgu vie len niekoľko
ľudí. Medzi nimi aj
prasynovec slávneho
učenca Reuchlina - Filip Melanchton, naj-

bližší Lutherov spolupracovník. V roku 1525
vstupuje do manželstva s Katarínou z Bory.
Do rokov 1524-1525 spadá aj tzv. sedliacke
povstanie v Nemecku. Luther sa najskôr stavia
za spravodlivé požiadavky sedliakov, ale keď
začína dochádzať k násilnostiam a anarchii, postaví sa proti nim. Vedie niekoľko teologických
zápasov napr. s Erazmom Rotterdamským, či
s Ulrichom Zwinglim. V rokoch 1525-1529
na základe cirkevných vizitácií zisťuje nedostatočné znalosti kňazov i ľudu. Následne vydáva
Malý katechizmus - pre domácnosti a Veľký
katechizmus - určený pre kňazov na kázanie
o článkoch katechizmu v chráme. Neskôr cisár Karol V. vyzýva evanjelikov, aby na ríšskom
sneme v Augsburgu v roku 1530 predložili svoje
učenie. Prečíta ho Filip Melanchton 25. 6. 1530,
a preto dostáva názov „Augsburské“. Luther
sa však nemôže zúčastniť, pretože je stále pod
kliatbou. Celé dianie sleduje z hradu Coburg.
V posledných rokoch Luther pôsobí najmä
na teologickej fakulte vo Wittenbergu, od roku
1535 je stálym dekanom fakulty, píše mnohé
spisy a vedie tzv. dišputy-diskusie. Zomiera
18. 2. 1546 vo svojom rodisku v Eislebene. Jeho
telo je následne prevezené do Wittenbergu, kde
je pochovaný v zámockom kostole pod kazateľnicou. Na pohrebe 22. 2. 1546 káže wittenberský farár, Lutherov priateľ Bugenhagen a rozlúčku za univerzitu má Melanchton.
Sme Pánu Bohu vďační za tohto muža viery.
Dielo reformácie malo a má nesmierny dosah
na dejiny cirkvi, ale i sveta. Prinieslo dôraz
na sola gratia - jedine milosťou sme spasení, bez
akýchkoľvek zásluh a hodností, sola scriptura Božie slovo je jediné záväzné (nemožno ho postaviť na rovnaké miesto ako tradíciu), sola fide
- jedine vierou môžeme prijať to, čo Boh urobil
v Ježišovi Kristovi.
Na základe toho vyznávame, že:
- jedinou hlavou cirkvi je Pán Ježiš Kristus.
Pápeža si vážime, ale nepokladáme ho za hlavu
cirkvi, ani zástupcu Pána Ježiša na zemi, nemôžeme súhlasiť ani s jeho neomylnosťou. Pápežstvo je ľudského pôvodu. Pán Ježiš je všadeprítomný a nepotrebuje zástupcu.
- modlíme sa len k Trojjedinému Pánu Bohu.
Máriu si vážime, veríme, že počala z Ducha
svätého, ale nie je Bohom, je pre nás príkladom
pokory, prijatia Božej vôle. Vzývanie svätých je
nebiblické. Písmo nás vedie k tomu, aby sme si
zbožných, príkladných ľudí vážili, pripomínali
si ich konanie, Pánu Bohu za ich životy ďakovali, ale nie sa k nim modlili.
- máme 2 sviatosti, až do 16. storočia mala
cirkev len tieto 2, ostatné boli uzákonené
na Tridentskom koncile. Na to, aby sviatosť bola
sviatosťou musí byť ustanovená samotným Pánom Ježišom Kristom, musí mať viditeľné znamenie a zasľúbenie.
- večeru Pánovu prisluhujeme pod obojím
podľa rozkazu Pána Ježiša Krista.
- nemáme očistec (z očistca môžu zomrelým
pomôcť príbuzní zádušnými omšami a modlitbami). Biblia učenie o očistci nepozná. Jednoznačne hovorí o večnom živote a večnom
zatratení, o potrebe slobodného rozhodnutia
človeka počas života na zemi.
- spasení nie sme sami zo seba, ale len z milosti Božej a to vďaka záslužnému dielu Božieho
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Syna Pána Ježiša Krista. Naše konanie, skutky
majú byť odpoveďou veriaceho vďačného srdca.
Skutky nie sú podmienkou, ale odpoveďou.
Cieľom a zmyslom článkov o Reformácii nie
je vnášať neznášanlivosť, ale ide o jej dôstojné
pripomenutie si pri tak významnom 500. výročí. Poznanie vlastnej histórie je zdrojom povzbudenia, posilnenia vlastnej identity a zároveň výzvou k vzájomnej tolerancii a láske.
		
Lívia Lichancová

strana č. 15
skou láskou k prírode. Naučil sa to v rodnom
Plaveckom Petri a pokračoval i v Brezovej.
Pre charakteristickú pokoru, ochotu i slušnosť požíval vo svojom okolí zaslúženú vážnosť a pozornosť.

Cirkevné oznamy

• 18. 10. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 22. 10. (19. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. sl. Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v Priepasnom.
• 23. 10. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek na fare.
• 25. 10. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 29. 10. (20. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. spomienka
na mestskom cintoríne pri príležitosti Pamiatky
zosnulých.
• 31. 10. (utorok) 17.00 hod. slávnostné sl. Božie v chráme Božom na pamiatku 500. výročia
reformácie.
• 02. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 05. 11. (21. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl.
služby Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v Priepasnom. 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v zborovej sieni na fare. 15.00 hod. Spoločenstvo evanjelických žien v zborovej sieni.
• 06. 11. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek na fare.
• 08. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 12. 11. (22. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie.
• 15. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 19. 11. (23. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
slávnostné služby Božie pri príležitosti 144.
výročia Pamiatky posvätenia chrámu Božieho,
po službách Božích bude prislúžená velebná
sviatosť večere Pánovej. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v Priepasnom.
Od 9. 11. 2017 – do 11. 11. 2017 sa bude konať
potravinová TESCO zbierka.
Každý piatok o 17.00 spoločenstvo dorastu
a evanjelickej mládeže, každá nedeľa o 10.00
detská besiedka – všetko v priestoroch bývalej
ev. školy (Dom služieb).
		
Ev. a. v. farský úrad

Rozlúčka s priateľom

Aj keď sme boli svedkami ťažkého zápasu zosnulého Pavla Kassaya (1955-2017)
s nevyliečiteľnou nemocou, predsa nás jeho
smrť 4. septembra prekvapila a zosmutneli
sme všetci, ktorí ho mali radi a dobre sa cítili
v jeho blízkosti.
Pavlov život bol naplnený úlohami hlavy
rodiny, zodpovednou prácou elektroenergetika, bytostným postojom k životu i synov-

Na snímke z talianskych Dolomitov: vzadu Pavel, pred ním priatelia Laco, Ivan
a Miro (1999)
A tú mal i u nás turistov, s ktorými sa roky
od svojho príchodu pod Bradlo túlal svetom.
Najprv sám, potom s deťmi, a po ich odrastení
s kolektívom starších i mladších spoločníkov
v oddieli TJ Bradlan. Predovšetkým s dnes už
zosnulými L. Menkynom a M. Čentem, smútiacimi M. Papánkom a I. Fajnorom či ďalšími nemenovanými prežíval nádherné chvíle
počas družných pochodov, na bicykli či lyžiach. Bolo to doma, vo všetkých horstvách
i na najvyššom Gerlachu, no aj v zahraničí,
kde zdolal viacero vrcholov v alpských Dolomitoch a Mt. Blanc Štefánikovou cestou zo
Chamonix. S členmi Spoločnosti MRŠ bol
na zájazdoch v rakúskych Oetzalských Alpách a Taurách, i v poľskej časti historickej
Haliče, kde spoznal viaceré z tridsiatich vojenských cintorínov D. Jurkoviča.
Pavel bude nielen rodine, ale i nám, ktorí
sme ho poznali, veľmi chýbať. Určite však
všetci, vo svojom duchovnom zraku a pocitoch, budeme ho naďalej kriesiť a spomínať.
Česť jeho pamiatke!
			
Peter Uhlík

Spomienka na Pavla

4. septembra 2017 obletela mestom Brezová pod Bradlom veľmi smutná správa. Zomrel
dobrý človek, kamarát, turista, výborný elektrikár... Pavel Kassay. To nie je možné, veď
ešte donedávna bicykloval, chodil po horách,
rozdával úsmevy. Jeho život nebol dlhý, ale
bol bohatý.
Veľa rokov pôsobil v našom meste ako
obvodný elektrikár, vždy ochotný pomôcť.
Pracoval v ZES Senica v poruchovej pohotovostnej službe. Bola to neľahká aj nebezpečná práca, o čom svedčí aj pád z elektrického
stĺpa.
Práca za každého počasia, väčšinou vo výškach. Po skončení pracovnej zmeny ho čakala
ďalšia, veď ľudia ho potrebovali na stavbách,
v domácnostiach... V Brezovej pod Bradlom
mal na starosti inštaláciu vianočných výzdob
a revízie verejného osvetlenia mesta. Výšky
mu nerobili žiadne problémy. Spomíname si,
keď sme ho videli visieť na veži evanjelického
kostola, pri obnove hodín.

Veľkým jeho vzorom bol významný cestovateľ, spisovateľ, horolezec a dlhoročný priateľ František Kelle, s ktorým prešiel niekoľko
pochodov. Jeho najväčšia túra v živote bola
z Bradla na Kriváň za 11 dní, kde si splnil
svoj veľký sen. Túra bola venovaná 125. výročiu narodenia M. R. Štefánika, prejsť časť
jeho magistrály. Z Bradla odštartovali traja,
ale vytýčený cieľ zdolali už len dvaja - František Kelle a Pavel. Bola to preňho výzva ísť tak
náročnú, ale krásnu trasu. O to bola väčšia
radosť, keď na Kriváň upevnili vlajku nášho
mesta. Pavel mal ešte veľa ďalších koníčkov.
Rád chodil na hríby, na ryby, kde si mohol
aj oddýchnuť, bicykloval, venoval sa záhradke, v ktorej si pestoval zeleninu. V zimných
mesiacoch zasa bežkoval. Len čakal, kedy
napadne sneh a už bežkoval po celom okolí.
Aj svojich vnukov, ktorí boli jeho veľkou pýchou, už od malička vodil po horách, ktoré
mal tak rád. A turistika, to bolo jeho. Chodili
sme s ním na Veľkú noc Pod Vítek, 8. mája
na Katarínku, 31. decembra na Dobrú Vodu.
Na Klenovú, Bradlo, do Tatier... Veľmi sa tešil
aj na poznávacie výlety spojené s turistikou,
ktoré organizovala spoločnosť M. R. Štefánika pod vedením p. učiteľa Uhlíka, ale aj
z bežkovania na Donovaloch, kde sa pravidelne chodilo s Pavlom Dekánkom.

Vďaka jeho pracovitosti a šikovnosti sa mu
podarilo odkúpiť podnikový dom, v ktorom
býval a prerobiť ho podľa svojich predstáv.
I keď jeho rodisko bol Plavecký Peter, Brezová mu prirástla k srdcu a tiež jeho deťom,
ktoré sa veľmi rady vracajú domov, do mestečka, v ktorom vyrastali.
Pali, máme veľa spoločných, krásnych zážitkov, na ktoré nikdy nezabudneme. Už teraz
nám moc chýbaš!
S úctou si na Teba spomína rodina Plačková a veľa, veľa kamarátov.
Česť jeho pamiatke!

POĎAKOVANIE
•
Ďakujeme všetkým
za dôstojnú poslednú
rozlúčku s naším otcom
a manželom Pavlom
Kassayom.
manželka a deti
•
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•
Boľavé srdiečko prestalo biť,
nebolo lieku, aby si mohol žiť...
My, ktorí sme Ťa mali radi,
v srdci Ťa nosiť budeme
a nikdy nezabudneme.
Ďakujeme všetkým,
ktorí sa dňa 5. 9. 2017
prišli rozlúčiť s naším
drahým Jánom Markom. Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Naša veľká vďaka
patrí manželom Lichancovcom a pohrebnej službe Eckert.
Manželka Vlastička a deti s rodinami.
•
Mal som vás všetkých veľmi rád
a chcel som ešte žiť,
ale prišla chvíľa,
keď som vás musel opustiť.
Neplačte za mnou, moji drahí,
nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Ďakujeme všetkým
príbuzným,
susedom
a známym, ktorí dňa
9. 9. 2017 odprevadili
na poslednej ceste nášho
drahého otca, starého
otca, prastarého otca,
svokra, uja a príbuzného
Štefana Talla z Dolného
Štverníka, ktorý nás navždy opustil 6. 9. 2017 vo veku 83 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.
Taktiež ďakujeme pani farárke a pánovi farárovi Lichancovcom a pohrebníctvu Eckert
za dôstojnú rozlúčku.
Smútiace deti s rodinami.
•

SPOMÍNAME
•
Tak letí čas, čo stíchol
Tvoj hlas, len spomienky
na Teba vracajú sa zas...
Dňa 18. 10. 2017 si
pripomíname
nedožitých 80 rokov nášho
otca Juraja Reptu zo
Štverníka. Tí, ktorí ste
ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou deti s rodinami.
•

•
Dňa 15. septembra
2017 sme si pripomenuli 10. výročie, čo nás
navždy opustila naša
teta Alžbeta Michalatová a 24. januára sme
si pripomenuli jej nedožité 90. narodeniny.

Zároveň si spomíname na našich starých
rodičov. Mankastará Judita Michalatová
nás opustila pred 37. rokmi a tatkostarý
Martin Michalat pred 45. rokmi. Kto ste
ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
•
Dňa 6. 10. 2017
uplynul rok, čo nás navždy opustil manžel,
otec, starý otec, brat,
svokor, švagor, priateľ. Miloslav Beňo, si
v našich každodenných spomienkach.
S láskou spomína
manželka,
synovia
Miloslav s rodinou, Ján so synom, Martin
s rodinou, sestry Viera s rodinou, Eva s rodinou a ostatná rodina.
•
Dňa 13. 10. 2017
uplynul rok, čo nás
navždy opustila naša
milovaná mama, starká, sestra, švagriná,
kamarátka a priateľka,
pani Jozefína Krišková, rod. Kapsová. Pozeráme na jej obrázok
i veci, ktoré používala
a stále máme pocit akoby bola medzi nami,
akoby nás sledovala, poprípade riadila
i niektoré naše kroky. Veď bola pre nás jediná a jedinečná, a to i navždy zostane.
S veľkým zármutkom a tichou spomienkou na Teba myslia syn Ján s rodinou, syn
Jaroš a dcéra Evička s rodinou. Česť Tvojej
pamiatke, mama.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci októbri:

Ľudmila Kostelná, 91 rokov
Anna Griechenbaumová, 89 rokov
Ján Poláček, 86 rokov
Samuel Šagát, 86 rokov
Anna Mosnáčková, 83 rokov
Ján Šupka, 83 rokov
Veronika Mizeráková, 82 rokov
Ing. Ivan Svatík, 80 rokov
Ján Pagáč, 79 rokov
Judita Kopecká, 79 rokov
Štefan Kátlovský, 78 rokov
Pavlína Benedikovičová, 78 rokov
Anna Špringšicová, 77 rokov
Augustín Gabriš, 77 rokov
Lýdia Vrábliková, 77 rokov
Ján Kraic, 77 rokov
Samuel Sadák, 77 rokov
Anna Toráčová, 77 rokov
JUDr. Oľga Vrábliková, 77 rokov
Samuel Michálek, 77 rokov
Ján Matúšek, 76 rokov
Irena Polakovičová, 76 rokov
Viera Tesárová, 76 rokov
Ing. Dušan Urbík, 75 rokov
Anna Nosková, 75 rokov
Emília Pánska, 70 rokov
Marcela Kováčová, 70 rokov
Vladimír Pavlík, 70 rokov
Alžbeta Kubíčková, 70 rokov

Manželstvo uzavreli:

Andrej Lorenc, Iveta Gabrišová
Zdenko Ruman, Anna Slobodová
Branko Tumara, Jana Filová
Martin Kostelný, Narcisa Serb
Dalibor Nesnadný, Dominika Miková
Peter Pitorák, Kristína Vadíková
Matúš Paľa, Beáta Bôžiková
Milan Kravárik, Michala Godálová
Pavol Lajza, Marcela Bieliková

Zomreli:

Štefan Tallo, 83 rokov
Štefan Sládek, 76 rokov
Štefan Babiar, 69 rokov
Ján Nosko, 81 rokov
Anna Reptová, r. Gabrišová, 83 rokov
Ľubomír Hrivňák, 62 rokov
Štefan Vašek, 81 rokov
Peter Kováč, 24 rokov
Branislav Krankus, 64 rokov
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