16/ 8/ 2017 ROČNÍK XXV

7

strana č. 2

Novinky spod Bradla 7 / 2017

Novinky spod Bradla 7 / 2017

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Zasadnutie MsZ 21. 6. 2017 bolo zvolané
za účelom schválenia predloženia žiadosti o poskytnutie NFP v rámci operačného
programu Integrovaný regionálny operačný program, prioritná os č. 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným
službám, Investičná priorita č. 2.2 - Investovanie do vzdelania, školení a odbornej
prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej
a výcvikovej infraštruktúry, špecifický cieľ
č. 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií
žiakov základných škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, na realizáciu projektu Modernizácia učební v ZŠ Brezová pod
Bradlom. MsZ sa uskutočnilo za prítomnosti
9 z 11 poslancov.
Zasadnutie MsZ 28. 6. 2017 sa uskutočnilo za prítomnosti 11 poslancov MsZ, na úvod
bolo prítomných 8 poslancov, 3 poslanci prišli v priebehu rokovania.
• MsZ schválilo:
• účtovnú závierku za rok 2016 spoločnosti
Mestské lesy s.r.o., IČO: 34141995, so sídlom
Cesta SNP 245/2, 906 13 Brezová pod Bradlom,
• užívanie uznaného poľovného revíru Klenová na základe Rozhodnutia lesného úradu
Trnava č.j. LÚ 5/93-Ta zo dňa 26. 02. 1993,
poľovníckej organizácii Poľovnícke združenie Klenová Brezová pod Bradlom, IČO:
178 144 256 v zmysle zákona č. 274/2009 Z.
z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe Zmluvy o užívaní poľovného
revíru na obdobie 10 rokov od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2027. Náhrada za užívanie poľovného revíru Klenová odporučená MsR je
2,30 EUR/ha, čo pri celkovej výmere 1640,94
ha predstavuje sumu 3 774,16 EUR ročne,
• mimoriadny príspevok Mesta Brezová
pod Bradlom do Združenia miest a obcí myjavského regiónu, IČO: 35 593 032, M.R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, vo výške 3,- EUR
/1 obyvateľ za účelom finančnej podpory Nemocnice s poliklinikou Myjava, spolu vo výške 15 078,- EUR (5 026 obyvateľov Brezovej
pod Bradlom k 31.5.2017),
• rozpočtové opatrenie č. 4/2017, ktorým
sa vykonáva II. zmena rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na rok 2017 tak, ako bola
predložená,
• VZN č. 5/2017 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území
mesta Brezová pod Bradlom,
• VZN č. 6/2017, ktorým sa vyhlasuje
obecné chránené územie „Ostriež“ na území
mesta Brezová pod Bradlom,
• návrh Harmonogramu zasadnutí a činnosti MsZ na II. polrok 2017 a stanovené
dátumy 27. 9. 2017 a 6. 12. 2017. Harmonogram zasadnutí a program MsZ je orientačný,
v prípade potreby bude aktualizovaný,
• p. Dušana Ondreičku za člena komisie
pre životné prostredie, výstavbu, územné plánovanie a dopravu od 28.6.2017,
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• poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017 pre Slovenský Červený kríž,
územný spolok Senica vo výške 250,- EUR
na úhradu nákladov spojených s prevzatím
zlatej plakety MUDr. Jana Janského v Ženeve pánom Vladimírom Mižialkom, občanom
Brezovej pod Bradlom,
• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017.
• Zobralo na vedomie:
• Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu
28. 6. 2017,
• Správu z vykonanej kontroly dodržiavania VZN č.1/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta
Brezová pod Bradlom,
• Správu z vykonanej kontroly dodržiavania VZN č. 5/2010 o prepravnej službe a dodatku č. 1 k VZN zo dňa 12. 12. 2013 schváleného uznes. č. 121/2013,
• Správu z vykonanej kontroly dodržiavania ustanovení zák.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

MESTSKÝ ÚRAD

XXV. ročník Stretnutia
miest a obcí so spoločným
názvom Březová – Brezová

V
sobotu
29. júla 2017
usporiadalo
mesto Brezová
pod
Bradlom
už
dvadsiate
piate stretnutie
českých a slovenských miest
a obcí so spoločným názvom
Březová - Brezová. História týchto podujatí sa začala písať od roku
1993 a otcom myšlienky stretávania sa Březovákov bol pán Jan Přibys zo Sokolova. Ten zistil,
že v Čechách je takýchto obcí a miest trinásť,
na Slovensku dve. Po náročných organizačných
začiatkoch sa tieto stretnutia stali tradíciou a konajú sa každoročne vždy v inom meste alebo
obci. V Brezovej pod Bradlom sa táto akcia konala po prvýkrát v roku 1998, potom v rokoch
2004, 2009 a po ôsmich rokoch opäť v Brezovej
pod Bradlom. Tohtoročného športového zápolenia sa zúčastnili športové tímy z deviatich miest
a obcí: Březová u Karlových Varů, Březová u Sokolova, Březová u Umonína, Březová u Uherského Brodu, Březová nad Svitavou, Březová
u Zlína, Březová u Vítkova, Březová u Hořovic
a domáca Brezová pod Bradlom. Deň sa začal
veľkolepým nástupom všetkých účastníkov (cca
600 ľudí), za pochodu dychovej hudby Myjavci
pod taktovkou pána Vladimíra Húsku.

– stav a vývoj dlhu Mesta Brezová pod Bradlom,
• Správu o činnosti mestskej rady,
• plnenie rozpočtu mesta k 31. 3. 2017 –
príjmy, výdavky, programový rozpočet podľa
štruktúry,
• informáciu o stave vymáhania pohľadávok k 31. 5. 2017,
• 3 poslanecké návrhy p. Jozefa Ďuriša, ktoré boli predložené MsZ a sú zapísané v plnom znení v zápisnici MsZ a odporučilo sa
nimi zaoberať.

Poďakovanie

Pri mojom televíznom vystúpení ohľadom
altánku v Zadnej Dolinke som nespomenul
činnosť príslušníkov Mestskej polície pri realizácii tohto altánku tým, že zapojili do práce
aj klientov mestskej nocľahárne. Ďakujem
ešte raz.
		
Branislav Kovačech
		
poslanec MsZ

Výborné podmienky v športovom areáli až
na príliš horúce počasie poskytovali amatérskym
športovkyniam a športovcom možnosti podávať
tie najoptimálnejšie výkony. K dispozícii mali aj
areál kúpaliska, bohaté občerstvenie a zaujímavé suveníry z nášho regiónu. Súčasťou stretnutí
býva aj spoločné stretnutie starostov jednotlivých Brezových. Svoje sily si mohli zmerať
v brannom preteku, ktorý bol pripravený zaujímavým a vtipným spôsobom. Po jeho úspešnom

zvládnutí sme sa so starostami previezli v hasičskej avii po protipožiarnych lesných cestách
v Dvoloch, kde sme sa zastavili pri protipožiar-

nej veži a vodných nádržiach. Cestu sme ukončili na Holotéch víške pri dobre vychladenom pive.
Hlavnú náplň stretnutí vždy tvorí šport. Tento
rok sa súťažilo vo futbale, volejbale a tradíciu si
udržujú i súťaže hasičiek a hasičov.
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Futbalového turnaja sa zúčastňujú A - tímy
dospelých. Po dramatických bojoch v troch skupinách sa do finále prebojovali tímy Březovej
u Vítkova a Březovej nad Svitavou. V nádhernej
športovej atmosfére sa z víťazstva tešila Březová
u Vítkova. Naši futbalisti skončili na peknom

treťom mieste. Vo volejbalovom turnaji súťažili
zmiešané družstvá, podmienkou bola účasť najmenej dvoch žien. Víťazstvo si odniesla Březová
u Vítkova pred našou Brezovou pod Bradlom.
Na treťom mieste skončila Březová u Sokolova.
Hasičská súťaž sa skladala zo štafety a požiarneho útoku, pričom obidva výsledky sa zrátali
a z toho vyšiel celkový víťaz. V kategórii žien získali prvenstvo reprezentantky Březovej u Vítkova pred Březovou u Zlína a Březovou u Uherského Brodu. Medzi mužmi bola najlepšia Březová
u Karlových Varov pred Březovou u Zlína a Březovou u Sokolova. Naši hasiči skončili šiesti. Treba však zdôrazniť, že celkové výsledky neboli až
také dôležité. Dôležitá bola priateľská atmosféra,
radosť zo športu, nadviazanie nových i oživenie
starých priateľstiev. Po skončení športovej časti
do tanca i na počúvanie hrala brezovská skupina KOŽKÁRI a úplne na záver Peťo Paul Pačut
z Queenmanie. Všetci sa už tešíme na XXVI.
stretnutie, na ktoré nás po slávnostnom vyhlásení výsledkov osobne pozval p. starosta Pavel
Schneider z Březovej u Vítkova.
Tohtoročné stretnutie miest a obcí so spoločným názvom Březová – Brezová by sa nemohlo
uskutočniť bez mojich kolegov, sponzorov a ďalších ochotných ľudí. Touto cestou sa chcem po-

ďakovať Hanke Valovej, ktorá mala na starosti
celú organizačnú časť stretnutia, všetkým mojim
kolegyniam a kolegom z mestského úradu, riaditeľovi a pracovníkom Technických služieb mesta
Brezová pod Bradlom a mestskej polícii. Moje
poďakovanie patrí našim dobrovoľným hasičom
za vtipne pripravenú štafetu a požiarny útok,
volejbalistom, futbalistom za výbornú reprezentáciu nášho mesta. Za spoluprácu a ústretovosť
pri realizovaní ďakujem Adke Šarudiovej s jej
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tímom a poľovníkom z PZ Klenová za prípravu
stravy pre všetkých účastníkov, Hanke Dugovej
za poskytnutie priestorov športového areálu,
SČK Senica za zabezpečenie zdravotnej služby.
Ďakujem všetkým účinkujúcim, sponzorom
a firmám, ktorí podporili toto úžasné stretnutie:
Mlyny a pekárne Školuda, MicroStep CDM
Brezová pod Bradlom,
Lekáreň Herbária, Magnum Miroslav Krištof,
COOP Jednota SD
Senica, Pohrebníctvo
Eckert, Bussines Drive
prevádzka Brezová pod
Bradlom.
Nech žije priateľstvo
medzi národmi!
Eva Ušiaková
primátorka mesta

Iskierka nádeje...

Náhrobný kameň na Fortni, pod týmto názvom bol
uverejnený článok v poslednom čísle Noviniek spod
Bradla.
Je to nelichotivé pomenovanie budovy bývalej Štátnej meštianskej školy na Brezovej pod Bradlom, pre
mladšiu generáciu známej ako bývalej Základnej školy na Piešťanskej ulici. Osud tejto budovy, ale i celého
areálu, nie je ľahostajný mnohým. Žiaľ, o jeho súčasný stav, o zdevastovanie sa pričinilo pár jednotlivcov.
Zničili to, čo im nepatrí. Siahli na cudzí, náš spoločný
mestský majetok, ktorý patrí tomuto mestu, obyvateľom žijúcim na jeho území.
Mesto Brezová pod Bradlom zrealizovalo rôzne
aktivity za účelom využitia areálu na Piešťanskej ulici. Jednou z nedávnych, ktorá sa uskutočnila 14. júna
2017 v Národnom dome Štefánikovom, bolo predstavenie návrhu využitia budovy bývalej základnej školy
Ing. Pavlom Baxom, zástupcom spoločnosti Nájomné
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byty s.r.o., na bývanie. Na tomto stretnutí s občanmi
mesta Ing. arch. Juraj Antal predstavil aj možnosti nového bývania na Hornom rade. V súčasnosti prebieha
prieskum, ktorý pomôže pri rozhodovaní poslancov
a vedenia mesta pri realizácii rozvojových aktivít
v meste. Záujemcovia o bývanie majú možnosť vyplniť dotazník, ktorý je zverejnený na webovom sídle
www.brezova.sk alebo na prízemí MsÚ, Nám. gen. M.
R. Štefánika 1. V prípade dostatočného záujmu o bývanie v bytoch, mesto vyvinie ďalšie úsilie k realizácii
projektu nájomného bývania na Hornom rade alebo
na Piešťanskej ulici.
Časť areálu bývalej základnej školy na Piešťanskej
možno využiť na bývanie. Objekt, ktorý slúžil ako byt,
neskôr ako materská škôlka, plánujeme prebudovať
na komunitné centrum. Máme záujem vypracovať
projekt na Komunitné centrum v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra SR ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje,
prioritnú os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Komunitné centrum môže slúžiť rôznym skupinám –
komunitám ľudí rôznych záujmov. Záujmová činnosť
v komunitnom centre sa môže realizovať prostredníctvom voľnočasových aktivít a záujmových krúžkov,
mala by “vypĺňať” existujúce medzery a to ako v oblasti obsahu a zamerania voľnočasových aktivít s cieľom zlepšiť kvalitu života detí, mladých ľudí, ale i staršej generácie, predchádzaním alebo znížením rizík,
súvisiacich so spôsobom ich života, umožniť im lepšie
sa orientovať v sociálnom prostredí. Môžu tu pracovať
rôzne krúžky podľa záujmu klientov, ktoré prispejú
k rozvoju zručností, vedomostí a pohybových aktivít.
Prichádza tak nová iskierka nádeje, že z areálu, ktorý v minulosti využívali prevažne deti a mladí ľudia
a bol za krátky čas nevyužívania zdevastovaný a odsunutý na okraj záujmu diania, pomenovaný ako “náhrobný kameň na Fortni”, znovu nájde nový, zmysluplný spôsob využitia.
		
Ing. Viera Nemcová
		
prednostka MsÚ
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Projekt Dušan S. Jurkovič
– náš architekt

Realizácia projektu prebieha podľa vopred určených pravidiel. V súčasnej dobe sme zaslali všetky
potrebné dokumenty, v ktorých preukazujeme, že
sme splnili všetky podmienky riadiaceho orgánu.
Jedna z nich je, aby mesto preukázalo finančné
zabezpečenie projektu. Preto na zasadnutí mestského zastupiteľstva 26. 7. 2017 prítomní poslanci
jednomyseľne schválili spolufinancovanie projektu. Naše mesto prispeje čiastkou 17 221,15 EUR,
čo predstavuje 5 % z celkového rozpočtu projektu, ktorý je 344 422,91 EUR. Prvou činnosťou pri
realizácii projektu je započatie procesu verejného obstarávania v zmysle stanovených pravidiel.
O vývoji a realizácii celého projektu vás budeme
pravidelne informovať.
J. Valihora

Gulášnici zabojovali

o brezovskú putovnú varešku

V sobotu 5. augusta sa na brezovskom námestí
napriek teplému počasiu „zahrievalo“ pri kotli-

záujemcov o dobré jedlo. Okrem kulinárskeho zážitku organizátori súťaže – Mesto Brezová pod Bradlom
a Dobrovoľný hasičský zbor Brezová pod Bradlom
- ponúkli prítomným aj dobrú zábavu, o ktorú sa
postarala domáca hudobná skupina Kožkári. Víťazov
súťaže vyberala porota v zložení Ján Sadloň, Martin
Tomášik a Vladimír Húska. Prvé miesto získali a brezovskú putovnú varešku si prevzali členovia družstva
OZ Charis. Druhé miesto patrilo družstvu Hasiči,
na treťom sa umiestnilo družstvo PZ Pole. O najsympatickejšom družstve súťaže lístkami hlasovali
návštevníci, zvolili družstvo Hasiči.
Za vydarené podujatie ďakujeme súťažným
tímom, porote, členom DHZ, zamestnancom
MsÚ a TS a hudobnej skupine Kožkári.
			
M. Valihora
Mesto Brezová pod Bradlom
a ZO Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov v Brezovej pod Bradlom
Vás pozývajú v piatok 25. augusta 2017 na

Oslavy 73. výročia
Slovenského národného
povstania

• 11.00 – 14.30 hod. Partizánskym
chodníkom – vychádzka pre deti po stopách II. odboja
Pamätná izba D. Jurkoviča – Matejková –
Vajanského ulica
• 14.30 hod. – Spomienka pri Pamätníku Jána Reptu na Vajanského ulici
• 15.30 hod. – Pamätná izba D. Jurkoviča,
filmový záznam rozprávania Jána Krutého, člena oddielu Repta za osobnej
účasti pána Krutého
nách sedem družstiev: Hasiči, OZ Posolstvo, OZ
Charis, Rudničiari z Rudníka, PZ Klenová, PZ
Pole a Jarmočníci – mesto Brezová pod Bradlom.
Bojovali v súťaži vo varení guláša o brezovskú putovnú varešku.
3. ročník tejto súťaže prilákal na námestie podporovateľov a fanúšikov jednotlivých súťažných družstiev, no najmä veľa

Hudba nepotrebuje tlmočníka

Horúce piatkové popoludnie 4. augusta na našom námestí osviežili tóny hudby
v podaní Jeugdensemble de Kunstvrienden - orchestra tridsiatich piatich mladých hudobníkov z Belgicka.

Členovia orchestra ponúkli poslucháčom zaujímavú dramaturgiu. Vo viac než hodinovom koncerte zahrali skladby klasické, ale i džezové či známe filmové melódie. Záujem
o hudbu v orchestri harmonicky spojil muzikantov rôzneho veku od sedemročných detí
až po dospelých. Hostí z Belgicka, ktorí koncert odohrali bez nároku na honorár, na pôde
mestského úradu prijala primátorka Eva Ušiaková.
M. Valihora
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V sobotu 19. 8. 2017 budete mať jedinečnú možnosť zalietať si vrtuľníkom
a vidieť z vtáčej perspektívy miesta v Brezovej pod Bradlom, ktoré sa zapísali navždy do našich dejín. Lietať sa bude zo
Sídliska Hoštáky vrtuľníkom R44 Robinson. Vyhliadkové lety budú súčasťou sprievodného programu na tohtoročnom Brezovskom jarmoku. Teší sa na vás náš team
Helico, ktorý dáva zážitkom nový rozmer.
Lietať začneme o 11:00 a let si môžete zakúpiť priamo na mieste alebo, ak nechcete
čakať v rade a mať istotu, že si zalietate, objednať na www.letyhelikopterou.sk
INZERCIA

•
Predám pozemok na záhradu v Brezovej pod Bradlom v lokalite Tehelňa.
Pozemok nie je v záhradkárskej osade,
ktorá sa nachádza hneď vedľa. Výmera
pozemku je 4235 m2. Tel.: 0903 206 042
•

POZVÁNKA

Dňa 9. 9. 2017 o 19.00 hod. Vás Lukáš Lukéro Krč pozýva na jedinečnú LIGHT ART SHOW
– svetelnú šou v kinosále Národného domu Štefánikovho. Pozývame Vás na fascinujúce živé vystúpenie maľby svetlom a môžete vidieť unikátne a jedinečné predstavenie vytvorené špeciálne len pre
Brezovú.
Predpredaj vstupeniek od 9. 8. 2017 v Pamätnej izbe D. Jurkoviča v Národnom dome Štefánikovom a v Čajovničke Jamayka, vstupné 10 EUR dospelí, 5 EUR deti. V prípade veľkého záujmu predstavenie zopakujeme ešte raz o 20.30 hod. Možnosť zakúpenia lístkov aj priamo na mieste.
Podporní partneri: Mesto Brezová pod Bradlom, Výtvarný ateliér Dowis.cz, Čajovnička Jamayka.
Dňa 8. 9. 2017 o 18.00 hod. Vás pozýva Lukáš Lukéro Krč v spolupráci so ZUŠ Brezová pod Bradlom na vernisáž výstavy svojich výtvarných prác v koncertnej sále ZUŠ v Brezovej.

NÁZORY / KOMENTÁRE

Sme svedkami
zneužívania moci?

Máme množstvo zákonov, ktoré určujú, ako
má fungovať verejná a štátna správa. Volíme si vo
voľbách starostov, primátorov i poslancov na všetkých úrovniach. Hoci sú stanovené podmienky
verejného obstarávania, často sme svedkami me-

dializovaných prípadov podozrivých z manipulácie pri týchto konaniach. Ako rôzni chytráci vedia ovplyvňovať ľudí a komisie, ktoré rozhodujú
o tom, kto sa stane víťazom tej či onej súťaže. Teda
inými slovami netransparentnosť výberových konaní býva častejšia ako by bolo žiaduce. Uvádzanie
jednou z podmienok výberového konania, za aký
počet pracovných dní sa zhotoví dielo, ktorá v konečnom dôsledku rozhodne o víťazovi, pretože ten
uviedol nereálne krátku dobu zhotovenia, sú zle
nastavené podmienky. Ak zhotoviteľ termín nedodrží a objednávateľ hradí dielo z vlastných zdrojov,

to až taký problém nie je. Horšie to je, ak prostriedky majú byť vyplatené v zmysle podmienok
vyhlásených v príslušnom operačnom programe.
V tom prípade nastáva dilema, čo ďalej. Priznať
nedodržanie termínu zhotovenia diela, alebo dátum kolaudácie uviesť iný, ako je skutočnosť. Niet
potom divu, že aktéri stanovenia takejto doby
zhotovenia i výberová komisia sú v podozrení
netransparentnosti výberu zhotoviteľa. Transparentnejšie je stanoviť dátum, do ktorého sa dielo
zhotoví, a dôslednosť výberu zhotoviteľa.
Polemikou nielen medzi občanmi, ale i poslancami bývajú názory na potrebné množstvo
pracovníkov na úradoch. Kto chce hlbšie vniknúť
do tejto problematiky a zhovára sa s konkrétnymi
zamestnancami toho ktorého úradu, dozvedá sa,
že mnohí majú obavu o svoje pracovné zaradenie.
Inými slovami nie vždy súhlasia so stanoviskom
nadriadeného, ale boja sa príslušné nariadenie nerešpektovať a hovoriť o tom, prečo s ním nesúhlasia, z obavy o stratu miesta. Má to však aj ďalšie
negatívne následky v tom, že privádzajú do omylu
príslušný orgán, ktorý vo svojom rozhodnutí nezohľadní skutočný stav.
Ľudia zahrávajúci sa s vydieraním si vedia manipulatívnym prístupom i na drobnosti zaviazať
zodpovedného pracovníka, odhaliť jeho slabiny
a dostať ho do zložitej situácie. Kto sleduje tento
negatívny trend, vie, že čestne zmýšľajúci občania
vidiac a poznajúc konkrétne prípady, sa boja často
prejaviť svoju občiansku statočnosť. Obávajú sa, že
konkrétny orgán to dôsledne nevyšetrí a samotné
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okolie jeho počin prijme rozpačito a v istých prípadoch v konečnom dôsledku môžu za nezodpovedné konanie ľudí v procese obstarávania doplatiť
všetci občania mesta.
Prax ukazuje, že najťažšie je dokazovanie takýchto skutočností, ktoré by mali skončiť potrestaním vinníka. Pretože sa nedarí spoločnosti
úspešne bojovať s týmto neduhom, chytrákov
a vydieračov to posilňuje v ich konaní, cítia sa byť
nedotknutí.
Isteže ešte sa nenašiel taký primátor, ktorý by
vyhovoval všetkým občanom. V tých obciach a
mestách, kde starosta či primátor má schopnosť
zohľadniť reálne možnosti potrieb a rozvoja mesta
vzhľadom na vývoj v spoločnosti, vie si vytvoriť
pracovný tím, ktorý je schopný realizovať jeho
zámery, sa mestu darí. Tam, kde sa pred voľbami
podarilo skupine ľudí kandidujúcich za poslancov
presvedčiť občanov, aby ich zvolili v dôsledku reálneho pohľadu a získajú v zastupiteľstve väčšinu,
pri hlasovaní sa vzájomne podporia, takéto zastupiteľstvo bude úspešné pri presadzovaní potrieb
obce, či mesta.
Vznikne tým predpoklad vzájomného doplňovania sa s primátorom či starostom v rámci
kompetencií týchto oboch orgánov. Prirodzenou
ľudskou slabosťou je i zvoľnenie pracovného nasadenia, pokiaľ to nadriadený toleruje. Keď však
pracovník cíti, že splnil svoju úlohu zodpovedne
a zrazu dostane príkaz, ktorý znevažuje jeho úsilie
len preto, že nadriadený či z kamarátstva, vydierania, či iného dôvodu tak koná, to neprospieva
na pohode. Atmosféra na takomto pracovisku
ohrozuje kvalitné fungovanie úradu alebo daného
pracoviska. Žiaden vedúci pracovník nemá rád
kritiku podriadeného, ale múdry sa z kritiky poučí
a nezníži sa k pomste. Pokiaľ sa podriadený mýli,
treba mu na faktoch omyl vyvrátiť. V tom spočíva
veľkosť a múdrosť nadriadeného pracovníka.
Keď však dotyčný pracovník sa bojí verejne
na zastupiteľstve prezentovať dané rozhodnutie
z obavy, že ani zastupiteľstvo ho nepodrží, to tiež
nie je dobre. Je pravdou, že zastupiteľstvo nemá
právo zasahovať do právomocí nadriadených dotyčného pracovníka, ale môže na základe zistených skutočností vyvinúť tlak, morálne podržať
tohto pracovníka a dať najavo svoj postoj.
Život je v neustálom dialektickom vývoji a sme
v súčasnom rýchlom tempe vystavovaní novým
výzvam a úlohám. Demokraciu si ľudia vysvetľujú po svojom. Jedni si ju zamieňajú s bezbrehou
anarchiou, mocní zase s nedotknuteľnosťou a ďalší
rezignujú v beznádeji na pozitívne zmeny v morálke spoločnosti.
Stiahnutím sa do ulity to zlepšeniu situácie neprospieva. V súčasnej tzv. občianskej spoločnosti
práve angažovanosť občanov môže zmenšovať
vplyv ľudí, ktorí parazitujú na úkor spoločnosti.
Tí skoršie narodení si pamätáme, že pred rokom 1989 bolo ďaleko zložitejšie prepustiť pracovníka. Zaoberal sa tým výbor Revolučného odborového hnutia /ROH/, pracovník sa mohol sťažovať
i na ďalších orgánoch. Pravdou je skutočnosť, že
podvodníci a zlodeji nemali zďaleka toľko priestoru ako v súčasnosti. Po roku 1989 sa odborové
hnutie rozdrobilo na Slovensku do 43 odborových
zväzov združených do Konfederácie odb. zväzov.
V súčasnosti je organizovanosť na Slovensku iba
13 %. Pre porovnanie v Nórsku a Švédsku je 65 % 70 %, Island má organizovanosť 93%. Je množstvo
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príkladov, keď odbory podržali pracovníka proti
svojvôli nadriadeného. Pracovníkovi organizovanému v odboroch príslušný odbor. zväz poskytuje
bezplatnú právnu pomoc v pracovno-právnych
sporoch.
Poznámka: domnievam sa, že organizátori
a protagonisti jubilejného 25. ročníka Stretnutia
miest a obcí Brezová - Březová si zaslúžia pochvalu za dobre zvládnutú akciu, konanú v sobotu
29. júla, ktorej prialo i počasie. Je to jeden z argumentov pre tých kritikov, ktorí hovoria, že na Brezovej sa v kultúre nič nerobí.
Hovoril som s viacerými účastníkmi z Čiech
i Moravy a pochvaľovali si okrem iného chutnú
a cenovo prístupnú stravu v rekreačnom zariadení
Partizán.
			
Ďuriš Jozef
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.

ŠKOLSTVO

ZUŠ - nový
školský rok 2017/18

V minulých Novinkách spod Bradla som sa
poponáhľala a bilancovala som hneď v prvej vete
rok, ktorý nás ešte len čaká. Kiež by bol taký istý
úspešný ako ten minulý, a možno aj lepší. Veď byť
lepší, dosiahnuť kvalitnejšie výučbové výsledky,
potešiť divákov a poslucháčov na našich akciách,
je našou snahou. Preto vás už teraz pozývame
na pripravované akcie budúceho školského roka.
Všetky sú prístupné verejnosti, či už koncerty,
besiedky alebo výstavy. Nie je potrebná žiadna
pozvánka, ani na vernisáže. V čase pracovných
hodín zamestnancov školy sa každý do priestorov spoločenskej sály dostane buď priamo, alebo
s asistenciou pracovníka školy, ktorý mu výstavné
priestory otvorí. Už na jarmoku sa môžete potešiť,
nielen vystavenými výtvarnými prácami žiakov
výtvarného odboru, ale si za symbolické ceny aj
kúpiť pamiatku na tohtoročný jarmok a podporiť
tak finančným príspevkom žiakov výtvarného odboru na zakúpenie ďalšieho materiálu na tvorbu.
Okrem úžitkových keramických výrobkov sme
pripravili sady magnetiek školy, hodvábne šatky,
smaltovanú bižutériu a nahrávku z koncertu DFS
Iskerka k 25. výročiu z ND Štefánikovho v máji
tohto roku. Keďže augustové Novinky spod Bradla môžu vyjsť neskôr, ako sa začne školský rok,
oznamujeme, že tridsiaty šiesty školský rok školy slávnostne otvoríme slovenskou hymnou 4.
septembra 2017 o 14.00 hodine v spoločenskej
sále školy. Noví žiaci sa zoznámia so všetkými
vyučujúcimi v škole, dozvedia sa ich zaradenie
k triednym učiteľom, oboznámia sa s priestorom
vyučovania a všetci obdržia predbežné rozvrhy.
A nasledujúci deň sa môže začať zaberať naplno.
Tí, ktorí váhali v máji, či ich dieťa sa stane žiakom niektorého z odborov našej školy, majú mož-

nosť vykonať dodatočné skúšky na štúdium. Nie
všetci uchádzači kvôli naplneniu tried však môžu
byť prijatí. Dodatočné prijímacie skúšky budú
prebiehať 5. - 8. septembra v čase 14.00 - 17.00
hod. v príslušných triedach. K prijatiu je potrebné rodné číslo uchádzača o štúdium a minimálny
vek dieťaťa k 1. 9. 2017 päť rokov. Neskôr nebude
možné prijať žiadneho žiaka. Pripravili sme pre
vás predbežne už kolotoč osvedčených i nových
programov, výstav pre deti i pre dospelých, výstav
našich bývalých a terajších žiakov. Každá akcia je
neopakovateľná a prináša zážitok a emócie momentu. Sledujte preto aj naše propagačné skrinky
pred Tescom a Zdravotným strediskom, kde sú
aktuálne vždy pozvánky na naše akcie.
JK

RÔZNE
(Dokončenie z minulého čísla)

Dionýz Štúr, mamutie zuby

a ja na Brezovej (pod Bradlom)

Nedalo mi to, chcel som sa dozvedieť viac.
A tak som začal pátrať medzi paleontológmi, či
neexistuje nejaká celoslovenská zbierka mamutích pozostatkov, alebo aspoň databáza zmienok
o nich. Kontaktoval som dvoch takýchto špecialistov na vyhynuté živočíchy, z ktorých mi odpovedal jeden, aj to záporne. Keď som sa nedávno
o tejto otázke, ako o námete pre článok do Noviniek spod Bradla, rozprával s PhDr. Matúšom
Valihorom, uviedol, že nález mamutích zubov
na Brezovej spomína pán biskup PhDr., ThDr. Samuel Štefan Osuský v rukopise nevydanej monografie, avšak bez bližšieho vysvetlenia. Zaujala
ma aj postava M. Veštíka. V monografii Brezová
pod Bradlom, vydanej v roku 1970, ktorú zostavili Prof. PhDr. Ján Michálek, DrSc a PhDr. Ján
Juríček, som sa v kapitole Doc. PhDr. Dariny
Lehotskej, CSc. dočítal, že na Brezovej v rokoch
1846 – 1867 pôsobil ako „podučiteľ Karol Veštík“,
on bol zrejme tým sprievodcom D. Štúra. Martin
Veštík bol jeho otec, horár, známy okrem iného
tým, že „v čase prenasledovania osnovateľov miku-

Kresánková na II. vojenskom mapovaní
z roku 1838
lášskych žiadostí poskytol útulok Ľudovítovi Štúrovi“. Chcel som upresniť aj miesto, na ktorom boli
nájdené mamutie zuby. Hľadal som kameňolom,
o ktorom písal D. Štúr, ale márne, nič som nenašiel, je možné, že nakoniec ani nebol otvorený.
O výskumoch D. Štúra na Brezovej som sa pred
časom rozprával aj s Mgr. Petrom Uhlíkom. Upozornil ma na skutočnosť, že D. Štúr mal okrem
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výskumu aj iné pohnútky na návštevy Brezovej.
Poznal sa dobre s pánom farárom Jánom Pravoslavom Leškom (1831 – 1909), ktorý v rokoch
1881 – 1909 pôsobil na Brezovej. Ešte predtým,
ako sa tu stal kňazom, uskutočnili spoločný výstup na Bradlo. Počas výletu D. Štúr našiel skamenelinu slimáka a ukázal ho J. P. Leškovi so
slovami: „Toto je obraz slovenského národa!“, vyjadrujúc tak svoj skeptický pohľad na národný život Slovákov. Na zmienku o tejto príhode natrafil
P. Uhlík v životopise poetky Ľudmily Podjavorinskej (1872 – 1951), príbuznej D. Štúra a použil
ju vo svojej knihe „V objatí rodných letokruhov“
z roku 2009. Ľ. Podjavorinská, ktorá chodievala na brezovskú faru k pánovi farárovi Leškovi,
v autobiografii uvádza, „že jej to J. P. Leška pozdejšie, už ako dieťaťu, na tom istom mieste na Bradle,
už ako farár brezovský, spomenul“.
Nakoniec pár slov o mne a Brezovej, v mojom
prípade vlastne už Brezovej pod Bradlom. Ako
rodák z Myjavy som Brezovú pod Bradlom vnímal z pohľadu vhodného východiskového bodu
na peknú turistiku, a to nielen na majestátne
Bradlo. Kým Myjavci mali k Malým, či Bielym
Karpatom dobrých pár kilometrov, Brezovania mohli do Malých Karpát vyraziť prakticky
z domu. Všetko sa zmenilo, keď som si v roku
1977 zobral za manželku Brezovanku – Anku Jančiu, môj vzťah k Brezovej nadobudol nový rozmer,
bol rozšírený o citovú stránku.
Neskôr som sa na Brezovú dostával aj v súvislosti s riešením vedecko-výskumných úloh. Ako
geomorfológ na Geografickom ústave SAV v Bratislave (1970 - 2001) som koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov minulého storočia hodnotil vývoj reliéfu severnej polovice Malých Karpát
(vrátane Brezovských Karpát, ktoré sú ich súčasťou) a Myjavskej pahorkatiny, teda aj katastrálneho územia Brezovej pod Bradlom. V priebehu
90-tych rokov som sa na spomenutom pracovisku
zaoberal hodnotením intenzifikácie erózie pôdy
následkom veľkoplošných zmien využívania krajiny, súvisiacich s kolektivizáciou, ako aj hodnotením historickej výmoľovej erózie. Obe témy som
riešil na území Myjavskej pahorkatiny, a teda opäť
aj v chotári Brezovej pod Bradlom.
Touto problematikou som sa zapodieval aj
na Katedre fyzickej geografie Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde
som prešiel v roku 2001 a kde som pôsobil až
do odchodu do dôchodku v roku 2015.
Ak mi to zdravie dovolí, rád by som sa o vybrané výsledky svojho výskumu v katastrálnom
území Brezovej pod Bradlom podelil s čitateľmi
mesačníka Novinky spod Bradla v niektorých
z ďalších čísiel.
		
Miloš Stankoviansky

Novinky
v retrospektíve času

Nedávno uplynulo 40 rokov od pamätného finále našich starších dorasteniek o titul majsteriek
ČSSR v hádzanej. Keďže pre nedostatok financií
sa tento úspešný šport v našom meste už nehrá,
nezaškodí pripomenúť niečo z bývalých úspechov
hádzanárok, a tak som nazrel do svojho Trénerského zápisníka (Peter Uhlík)
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Boli sme sústom i pre funkcionárov
a úradníkov

kali srdcia domácich fanúšikov. Boli na našej strane a ich skandovanie pri dekorovaní interáčok ako
majsteriek ČSSR – Brezová je lepšia! – bolo pohladením našich duší. Mal som pocit uspokojenia
a snáď prvý raz som sa ako tréner pri preberaní
strieborných medailí postavil na stupeň víťazov
vedľa nich.

Žilina 26. júna 1977, asfaltový štadión TJ Malá
Fatra pri kine Úsvit: Na ihrisku prebieha štyridsiata
minúta hádzanárskeho zápasu Bradlan Brezová pod
Bradlom verzus Slávia IPS Praha. Do konca zostáva
30 sekúnd a vedieme 13:12. Máme v držaní loptu.
Alena takticky prechádza medzi
vysunutou obranou súpera. Nasleduje tvrdý úder po jej rukách
a faulujúca súperka nedovolene
získava loptu. Rozhodcova píšťalka mlčí, asi stovka divákov je
zdesená spolu s nami a hráčka
Slávie sa rúti sama na našu bránu. Všetko zmeravene čaká, ako
sa to skončí. V našej bráne však
bola vtedy najlepšia dorastenecká brankárka v Československu
Anka. Sekunda, dve jej stačili
na absolútnu koncentráciu, naNa fotke S. Michálka vicemajsterky ČSSR 1977:
pnuté telo, správne vypočítaný
P. Uhlík, I. Nosko, A. Kopecká, O. Buchtová, K. Blažková, Al. Závodná,
výbeh proti strelkyni na brán- J. Adásková, Ľ. Buchtová, J. Škápik;
I. Fratričová, Š. Chrastinová, H. Bokovisku a pohroma je odvrá- háčková, E. Reptová, V. Kutálková a E. Reptová
tená! Vzápätí končí stretnutie,
Dali do hry svoje srdce. Nikdy nezabudnem
dievčatá sa radovali i plakali. Titul majsteriek ČSSR
na fantastické zákroky Anky v bráne, na umnú
mali na dosah ruky...
Netušili však, že pre skrytého režiséra turnaja a vysokoefektívnu hru kapitánky Hely i jej výborne
nastal problém. Ním naplánovaná remíza a naša sekundujúcu Alu, so zlomeným prstom hrajúcu
strata bodu nevyšla, a tak sa v zákulisí horúčkovite techničku Oľu, lišiacky strieľajúcu Ľubu, perfektne
pracuje. Inter musí vyhrať o šesť gólov so Zorou, aby brániacu Kvetu a bojujúcu Štefku, vo finále matupredbehol Bradlan! Problém? Nie, hlavný rozhodca rujúcu Janku. V obraze mi zostanú aj dva výborné
tohto podujatia F. K. (pomocník režiséra), má „úro- zákroky Vierky v kritickom čase zápasu so Sláviou.
A teraz môj najhomogénnejší dorastenecký koveň“, on to dokáže, veď už predtým zariadil našu
lektív ligovej histórie: Anna Kopecká (1959), Viera
remízu s Interom.
Čakané sa stalo skutočnosťou. Bratislavčanky Kutálková (1961), Helena Valášková (1958), Oľga
zvíťazili o šesť gólov (sic!) a o gól horšie skóre nás Buchtová (1961), Alena Závodná (1962), Ľubica
odsunulo na druhé miesto! Naše hráčky plakali, ten- Buchtová (1962), Kvetoslava Blažková (1958), Šteto raz nie od radosti, ale z bezmocnosti. Chceli to fánia Chrastinová (1959), Jana Adásková (1960),
vykričať pred celým okolím, ale na riadený podvod, Elena Reptová (1962), Iveta Fratričová (1962) a Eva
na toto u nás rozšírené svinstvo, nebolo právneho Reptová (1962). Vekový priemer iba 16 rokov.
Fakty:
podkladu, najmä keď „vrchnosť bola hŕba kujonov
Bradlan Brezová pod Bradlom – Zora Olomouc
držiacich sa preto ako reťaz pospolu, aby ich hanebnosť mala moc zákonu“ (impro na J. Kráľa). Je 12:7 (6:4) Strelkyne: H. Boháčková 4, Al. Závodná
žalostné, keď sa o tejto sentencii „divného Janka“ 4, Ľ. Buchtová 3, J. Adásková 1
Bradlan Brezová pod Bradlom – Inter Bratislava
presvedčili práve naše dievčatá.
Finále ČSSR bolo pre ne, pre nás trénerov i Slovnaft 8:8 (5:2) Strelkyne: H. Boháčková 3, Al. Záfunkcionárov príťažlivé. Bolo vyvrcholením sezóny, vodná 2, J. Adásková 1, O. Buchtová 1, Ľ Buchtová 1.
Bradlan Brezová pod Bradlom – Slávia IPS Praha
ozdobou nášho celoročného snaženia. Bez kriku
sme si ho naplánovali v lete rok predtým, po prí- 13:12 (7:7) Strelkyne: H. Boháčková 6, Al. Závodná
chode z prípravy v horách Veľkej Fatry. Najväčšiu 4, K. Blažková 1, J. Adásková 1, O. Buchtová 1
Poznámka po rokoch: Naši súperi boli vrcholovieru v úspech vlieval do mňa predseda oddielu Jozef Škápik vytváraním adekvátnych podmienok pre vými strediskami hádzanej mládeže na Slovensku
prípravu, v ktorej mi pomáhali tréner Ivan Nosko i v Čechách, podporované štátom. My sme taký štaa vedúci družstva Svetozár Michálek. A hráčky tút nemali, ale vzorne sa o nás starala TJ a patronátpoctivo trénovali... Výsledky v lige a suverénne na fabrika. Zástupca hádzanárskeho zväzu z Bravíťazstvo na medzinárodnom turnaji Družba nás tislavy mal eminentný záujem, aby k finančným
presvedčili o ich sile i súdržnom hádzanárskom prostriedkom, vloženým do vrcholového strediska
v BA, bol adekvátny i športový výsledok: majstrovkolektíve.
Konečný kľúč k bráne Žiliny sme si vybojovali ský titul! Hlavný rozhodca mi po turnaji povedal:
v Košiciach s Maratónom. Nasledujúcu špeciálnu „Peter, nemohol si to vyhrať! Bola by to bývala ostuprípravu sme zvolili správne, čo potvrdili samot- da pre Inter a zväzových funkcionárov, ale ani ja by
né zápasy o majstra ČSSR. Vysoká intenzita 2 x 20 som si už nezapískal. Odpusti mi!“
Zadosťučinenie: Z uvedenej dvanástky boli dlminút trvajúcich tréningov s 10-minútovou prestávkou bola charakteru adaptačného. Psychicky horočnými reprezentantkami ČSSR i ČSFR na majneunavovala, fyzicky bola vysoko účinná. Čarovné strovstvách sveta žien Alena Damitšová-Závodná,
prostredie Rajeckej doliny a menovite Kuneradu Anna Hradská-Kopecká a Ľubica Hlavatá-Buchtopôsobilo na dievčatá regeneračne. Potom s obrov- vá. Prvé dve reprezentovali ČSSR i na Olympijských
skou silou a koncentráciou nastúpili na žilinskom hrách v Soule a ocitli sa i v najlepšej zostave slovenštadióne, kde si svojou hrou a vystupovaním zís- ských hádzanárok storočia.
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Vyhlásenie spoločnosti

SATRO s.r.o.

SATRO s.r.o. v Brezovej pod Bradlom plánuje zotrvať a naďalej skvalitňovať svoje služby v oblasti vysokorýchlostného internetu aj
digitálnej televízie.
Vážení zákazníci!
V meste Brezová pod Bradlom navštevujú Vás,
našich zákazníkov, obchodníci z konkurenčných
spoločností a šíria zavádzajúce informácie.
Tvrdia, že naša spoločnosť SATRO s.r.o. v Brezovej pod Bradlom končí so svojou činnosťou. Takýmito nepravdivými a klamlivými informáciami
sa pokúšajú našich zákazníkov zazmluvniť u iných
spoločností, ktoré zastupujú.
Aj touto cestou Vás chceme ubezpečiť, že takéto
tvrdenia sú nepravdivé. SATRO s.r.o. v Brezovej
pod Bradlom plánuje zotrvať, a naopak, naďalej
skvalitňovať svoje služby v oblasti vysokorýchlostného internetu aj digitálnej televízie.
Ďakujeme Vám za roky Vašej vernosti a veríme,
že nám zachováte svoju priazeň aj v budúcnosti.
		
Vaše SATRO
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objavuje tzv. pasívnu spravodlivosť, ktorá je veriacemu Bohom darovaná na rozdiel od aktívnej, ktorú konáme sami. Spravodlivosť Kristova je človeku
darovaná skrze vieru. Sme spasení z Božej milosti.
Nie pre svoje zásluhy, nie pre svoje skutky, ale milosťou skrze vieru. Pán Ježiš za nás zomieral na dreve
kríža. Urobil všetko pre našu záchranu. Tento dar
môžeme len vierou prijať. Veď kto sme my ľudia, že
chceme k dokonalej obeti Božieho Syna – k dokonalému Božiemu dielu ešte niečo pridávať? Znamenalo by to podcenenie Božieho diela. Skutky viery,
ovocie viery veriaci človek prináša ako prirodzenú
súčasť kresťanského života. Po tom, čo prijal v Kristovi Božiu milosť, lásku, spasenie sa jeho život stáva svedectvom, dôsledkom novej situácie, že patrí
Kristovi a chce Ho nasledovať. Reformačný objav sa
stáva základom niečoho nového, oslobodzujúceho.
Skutky nie sú podmienkou spasenia, ale jeho dôsledkom. Ten, kto spoznal Krista a to, čo pre neho
urobil, nemôže zostať ten istý, stáva sa novým stvorením, túžiacim po tom, aby skrze jeho život bola
vzdaná vďaka a chvála jeho Spasiteľovi. Luther ďalej
pokračuje v štúdiu Písma a porovnáva ho s vtedajším životom a to mu nedovolí mlčať....
Lívia Lichancová - ev. farárka

Reformácia – začiatky NAKOPNI LETO 2017

Spomienky sú vzácnou súčasťou života jednotlivcov, spoločenstiev, národov. Rok 2017 je
pre evanjelikov augsburského vyznania na celom svete spojený so vzácnou spomienkou. Presne 31.10. 2017 si pripomenieme 500. výročie reformácie. Čo vlastne reformácia znamená a aké
boli jej začiatky?
Keď sa 10. 11. 1483 narodil v Eislebene Hansovi
a Margaréte Lutherovým druhorodený syn Martin,
nikto netušil, ako hlboko skrze neho Pán Boh zasiahne do deja ľudských dejín. Po absolvovaní základnej
školy v Mansfelde, pokračuje v štúdiu v Eisenachu.
Usilovne sa učí a v roku 1501 dostáva povolenie študovať právo. Jeho otec chce, aby sa z Martina stal
právny zástupca, ale stane sa niečo nečakané. 2. 7.
1505 sa vracia od svojich rodičov na univerzitu
do Erfurtu a zažije veľmi silnú búrku v lese pri Stotterheime. Blesky križujú oblohu a jeden udrie vedľa
neho tak, že sa ocitne na kolenách a v úzkosti volá:
„Pomôž, svätá Anna, budem mníchom.“ Márne
bolo akékoľvek prehováranie a pokusy o to, aby si to
rozmyslel. O dva týždne neskôr rozdáva všetko, čo
má a vstupuje do augustiánského kláštora v Erfurte,
ktorý bol známy svojou prísnosťou a tvrdým režimom. V roku 1506 skladá mníšsky sľub a o ďalší rok
je vysvätený za kňaza. Luther tam mnoho študuje,
číta, neustále zápasí s otázkou: „Kde nájdem milostivého Boha?“ Mníšsky rád prekladá Luthera v roku
1508 do Wittenbergu. Tam do roku 1512 študuje
teológiu, získava doktorát a ako profesor vyučuje
na wittenberskej univerzite. Zásadným spôsobom
do jeho života zasahuje cesta do Ríma, kde sa ho
najviac dotýka laxnosť kňazov a cirkevného života.
Pokiaľ on odslúžil jednu omšu, iní odslúžili za ten
istý čas 6 až 7. Ako dištriktuálny vikár navštevuje
iné kláštory a vypočúva vzájomné žaloby mníchov.
Dozerá na 11 kláštorov, kontroluje ich hospodárenie, majetky. Koncom roku 1515 je už kazateľom vo
wittenbergskom farskom kostole. Koncepty kázní si
pripravuje po latinsky. V tomto období dochádza
k reformačnému objavu. Na základe listu apoštola
Pavla Rímskym 1,17: „Spravodlivý z viery bude žiť“,

V sobotu 24. 6. 2017 sa v športovom areáli v Brezovej pod Bradlom uskutočnil už 5. ročník podujatia
NAKOPNI LETO, ktoré sa podobne ako v predchádzajúcich ročníkoch nieslo v duchu športu, zábavy,
súťaženia a charitatívnosti.
Podujatie bolo už tradične zložené z futbalových
turnajov o Pohár gen. Štefánika a o Pohár primátorky mesta a turnaja v plážovom volejbale. Sily si tu
zmeralo spolu viac ako 150 futbalistov a 30 volejbalistov. Pre deti boli pripravené nafukovacie atrakcie
a hasičské disciplíny, po ktorých absolvovaní získali
diplom a odznak Mladý hasič.
V popoludňajších hodinách spestrila akciu hudobná skupina Kabát revival Second Hand a raperi
Hely a Tono S. Od večera sa návštevníci zabávali až
do ranných hodín na Open Air Disco DJ Plutta.
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým návštevníkom podujatia a všetkým, ktorí podujatie podporili. Naša vďaka patrí Nadácii TV JOJ, modelke
Soni Štefkovej, hudobníkom: Kabát Revival Second
Hand, Hely, Tono S a sponzorom: MACCAFERRI, COOP Jednota Senica, s.d., Budiš, Max Sport,
Športreklama, Kamenárstvo Bocán, ADED. Veľká vďaka patrí mestu Brezová p. Br., pod vedením
p. primátorky E. Ušiakovej, za finančnú a organizačnú pomoc, Dobrovoľnému hasičskému zboru Brezová a v neposlednom rade všetkým dobrovoľným spoluorganizátorom, ktorí sa na organizácii podieľali.
Vďaka vám všetkým sa nám podarilo vyzbierať
1732,90 eur, ktoré boli venované rodine Adamka Janeku z Brezovej.		
Tím BI6

Milí Brezovania,

v čase čítania tohto príspevku sa nám prázdniny
pomaly schyľujú ku koncu. Uprostred mesiaca august
slávime jeden z najstarších mariánskych sviatkov – Nanebovzatie Panny Márie.
V sobotu 26. augusta o 16:00 hod. organizuje občianske združenie Posolstvo akciu s názvom „STRETNUTIE
NA LAVIČKE - Dialógom k spoznávaniu“. Konkrétne
pôjde o kurz prvej pomoci s názornými ukážkami,

spojený s diskusiou a možnosťou vyskúšať si jednotlivé
úkony. Prednášať príde MUDr. Andrej Baloník, lekár
záchrannej služby. Akcia sa uskutoční vo farskej záhrade a všetci ste srdečne vítaní!
V sobotu 2. septembra o 18:00 hod. bude v kostole
Najsvätejšej Trojice organový koncert, ktorý organizuje Spolok koncertných umelcov v rámci 26. medzinárodného hudobného festivalu Slovenské historické organy.
Pozvaným interpretom je popredný slovenský organista Marek Vrábel, profesor organovej hry na Cirkevnom
Konzervatóriu v Bratislave. Verím, že sa na tejto akcii
stretneme a prežijeme krásny umelecký večer.
V posledný prázdninový deň, to jest v nedeľu 3. septembra pri svätej omši budeme vzývať pred začiatkom nového školského roka Ducha Svätého. Pozývam
na slávnostnú omšu Veni Sancte o 10:00 hod. nielen
všetkých učiteľov a školákov!
Okrem toho dávam do pozornosti prípravu dospelých ku sviatostiam (od 14 rokov vyššie). Ide o sviatosti kresťanskej iniciácie - krst, birmovanie, sväté prijímanie. Prvé stretnutie bude v pondelok 4. septembra
o 19:00 hod. na fare. Prihlásiť sa možno kedykoľvek
v sakristii kostola. Príprava snúbencov na sviatosť
manželstva začne v sobotu 16. septembra o 9:00 hod.
na fare. Prihlásiť sa treba do konca augusta.
Všetkým prajem krásny zvyšok leta a veľa odhodlania do ďalších dní. Nech nás žehná Pán a nech nás
chráni od Zlého.
		
Ján Kliment, farár

MESTSKÁ KNIŽNICA

Nové knihy v knižnici:

• Engler, Marko: Železnice v okolí Smoleníc
a Dobrej Vody. 2. prepr. a dopl. vyd. Trnava, Kon-Press 2017. 440 s. obr. príl.
Kniha zachytáva históriu úzkorozchodných železníc Malých Karpát v okolí Smoleníc a Dobrej
Vody, knihu získala knižnica darom od autora.
• Jeffriesová, Sabrina: Vojvodova túžba.
Z angl. orig. prel. M. Ghaniová. Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 287 s.
Autorka populárnej série o nespútaných súrodencoch Sharpovcoch sa tentokrát uchádza
o priazeň slovenských čitateľov s novými romantickými príbehmi, plnými lásky, horúcej vášne, ale
i dobrodružstva.
• Kostelný, Ján Boris: Rozbresky. 1. vyd. Kežmarok, ViviT 2016. 53 s.
Zbierka básní brezovského rodáka, ktorej časť
Premeny sa dotýka priamo mesta Brezová. Knižnica knihu a ďalšie dve (Dievča pri Damašskej
bráne a Chodenie po hladine ) získala darom
od autora.
• Mankell, Henning: O krok vpredu. Zo švéd.
orig. prel. S. Jánošková. 1. vyd. Bratislava, Marenčin PT 2016. 446 s.
Severský triler od najčítanejšieho švédskeho autora, ktorý sa preslávil sériou o komisárovi Wallanderovi.
		
Spracovala: A. Fedorová

KALENDÁRIUM
• Jakobei, Pavol – evanjelický farár, spisovateľ
(nar. 9. 1. 1695 v Prietrži, zomrel 3. 8. 1752 v Mod-
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re – 265. výr. úmrtia). Po vyštudovaní teológie
vo Wittenbergu, kde bol aj ordinovaný, pôsobil
ako učiteľ na Myjave a bol rektorom na Brezovej.
Po roku 1721 pôsobil ako kaplán, od roku 1726
ako farár v Modre. P. Jakobei patrí medzi významných autorov barokovej, náboženskej a výchovnej
literatúry. Pre cirkevné školy vydal výklad Lutherovho katechizmu podľa Písma. Prezentoval sa aj
ako prekladateľ. Z množstva kníh, ktoré P. Jakobei
napísal, sú najvýznamnejšie Velmi duležité příčiny
proti hodování a opilství, smilství...(1724), Duchovní domáci hodiny (1727), Záhradka duší nemocných (1733), Modlitebný překlad (1732) a Orthographia Bohemo-Slavica (1742).
• Krutý, Štefan - hostinský, národovec (nar.
14. 8. 1847 na Brezovej – 170. výr. nar., zomrel
28. 3. 1927 na Brezovej). Bol oduševnený národný pracovník a šíriteľ slovenských kníh a časopisov. Na Brezovej pôsobil ako mäsiar, obchodník,
ovocinár, vinohradník a krčmár. Mal vlastnú slovenskú knižnicu, čo bolo v čase maďarizácie vzácnosťou a odvahou zároveň. Ako veľký národovec
spolupracoval so seniorom Jánom Pravoslavom
Leškom, učiteľmi Jurajom Chorvátom, Bohumilom Fialom a Michalom Kútzkym. Keď M. Kútzky založil na Brezovej cirkevný spevokol, Štefan
Krutý bol medzi jeho prvými členmi. Mal kladný
vzťah k mládeži a k vzdelaniu. V jeho hostinci sa
konali zasadnutia spolku miernosti a čitateľského
spolku. Vznik Československej republiky privítal
Š. Krutý s veľkým zadosťučinením. Chápal ho ako
úspech aj svojej proslovenskej práce medzi drobným ľudom.
• Štefánik, Ján – učiteľ, literárny historik, bibliograf, pseudonym Ján Nik, Ján Bradlo, Brezovský a pod., nar. 23. 2. 1901 na Brezovej, zomrel
18. 8. 1987 v Turčianskych Tepliciach, pochovaný
v Bratislave - 30. výr. úmrtia). Prvým jeho pedagogickým miestom bola rodná Brezová (1919
- 1920). Nasledovalo pôsobenie vo Vrútkach, Nových Zámkoch a v Martine. V rokoch 1930 - 1935
bol riaditeľom meštianskej školy v Tisovci, potom do roku 1939 školským inšpektorom v Bytči
a do roku 1940 v Spišskej Novej Vsi. V tomto roku
z politických dôvodov zo školských služieb odišiel. Začal pracovať v Matici slovenskej v Martine.
Po vojne až do roku 1954 bol jej tajomníkom pre
výstavbu a organizáciu členskej základne, potom
do roku 1962 vedúcim jej bibliografického odboru. Po odchode na dôchodok ostal žiť v Martine.
Počas druhej svetovej vojny sa J. Štefánik aktívne
zapojil do domáceho protifašistického odboja.
Pracoval aj v časopise Bojovník. Po ústupe povstania do hôr žil od novembra 1944 do marca 1945
ilegálne v Tisovci. Významný je jeho prínos v publikačnej a bibliografickej činnosti. Už na prelome
20. a 30. rokov publikoval v pedagogickej tlači
a v literárnych časopisoch state a články zamerané na organizáciu školstva a metodické problémy
pedagogiky. Roku 1932 vydal Súpis slovenskej literatúry pre mládež. Bibliografický charakter mala
i nadväzná materiálová stať Dvadsať rokov slovenskej literatúry pre deti a mládež, ktorá vyšla v Pedagogickom slovníku roku 1938.
Ján Štefánik sa od polovice 50. rokov plne zameral na bibliografickú činnosť. Stal sa hlavnou osobnosťou slovenskej bibliografie. Spracoval plány jej
rozvoja a pracoval na rôznych bibliografických témach. Roku 1975 vydal objavnú prácu Bibliografia
slovenských ľudových rozprávok, v ktorej podčiar-
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kol význam ľudovej literatúry v národnom živote
Slovákov.
Popri bibliografickej a vlastnej publikačnej práci sa Ján Štefánik venoval aj prekladateľstvu.
Roku 1945 bol vyznamenaný Československým
vojnovým krížom 1939, roku 1946 Radom SNP
a československou medailou Za zásluhy.
		
Spracovala: A. Fedorová

ŠPORT

Prázdniny sme
odštartovali behom

I keď sa v rovnakom čase organizovali viaceré
bežecké podujatia, Brezová pod Bradlom privítala
na svojom 18. ročníku Národného behu gen. M.
R. Štefánika vyše 300 pretekárov, ktorým prialo aj
nádherné počasie.

Detské preteky boli veľmi atraktívne vďaka tratiam priamo na námestí a diváci tak mali možnosť
neustále povzbudzovať svoje ratolesti. Začali síce
prázdniny, ale na účasti detí sa to nijako neprejavilo. Bojovalo sa o každé jedno umiestnenie.

Hlavný pretek odštartoval o 17,00 hodine.
Účastníkov na 14,5-kilometrovej trati čakal ťažký
výbeh k mohyle a cez Košariská a Baranec návrat
na námestie. Kratšia 5-kilometrová trať tiež pretekárov potrápila. Organizátori však už teraz zvažujú jej drobnú „úpravu“, ktorou by chceli prilákať
ešte väčšie množstvo Brezovanov, ktorým nejde
ani tak o víťazstvo nad súpermi ako nad samým
sebou.

Nárast nielen domácich účastníkov potešil a dal
jasne najavo, že v našom meste má športové podujatie tohto typu zmysel usporiadať.
Za vydarenou akciou a spokojnosťou účastníkov sa skrýva veľké množstvo ochotných ľudí
pomôcť. Veľké ĎAKUJEME patrí zamestnancom
mestského úradu, dobrovoľnému hasičskému
zboru, technickým službám, CVČ, mestskej polícii, OOPZ, sponzorom, BradloBike, ŠK Bradlan
a všetkým ostatným dobrovoľníkom.
Referát školstva, mládeže a športu MsÚ

Bežci z Brezovej

 25. 06. 2017 „RuggedRaceStreet“ Myjava 1 km
/124 pretekárov/
• Martin Jastrab /muži/ 7. miesto 13:10 min.
• Peter Sadloň /muži/ 28. miesto 16:34 min.
• Martin Ábel /muži/ 33. miesto 17:58 min.
• Zuzana Závodná /ženy/ 9. miesto 25:28 min.
 24. 06. 2017 „Donovalský polmaratón“ Banská Bystrica /82 pretekárov/
• Martin Plačko /muži/ 1. miesto 1:38:22 hod.
• Gabriela Plačková /ženy nad 35 r.)
3. miesto 2:15:43 hod.
 1. 07. 2017 „Národný beh Gen. M. R. Štefánika“ Brezová p. Br. 14,5 km /139 pretekárov/
• Ján Kliment /muži do 40 r./
9. miesto 1:04:24 hod.
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
19. miesto 1:12:44 hod.
• Slavomír Závodný /muži do 40 r./
25. miesto 1:16:42 hod.
• Samuel Pagáč /muži do 40 r./
26. miesto 1:17:39 hod.
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
1. miesto 55:20 min.
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
14. miesto 1:15:45 hod.
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
5. miesto 1:05:46 hod.
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
5. miesto 1:25:45 hod.
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 5 km
2. miesto 20:39 min.
• Martina Jakešová /ženy nad 35 r./ 5 km
6. miesto 30:29 min.
• Andrea Kračmarová /ženy nad 35 r./ 5 km
7. miesto 31:26 min.
• Soňa Medveďová /ženy nad 35 r./ 5 km
9. miesto 32:05 min.
• Vladimíra Vašková /ženy nad 35 r./ 5 km
9. miesto 32:05 min.
• Jana Danková /NordicWalking/ 5 km
14. miesto 45:15 min.
• Svetozár Danko /NordicWalking/ 5 km
15. miesto 45:16 min.
• Martina Lajdová /ženy do 35 r./ 5 km
8. miesto 26:28 min.
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 5 km
8. miesto 29:01 min.
• Šimon Batka /muži do 40 r./ 5 km
25:58 min.
• Ivan Bzdúšek /muži do 40 r./ 5 km
27:50 min.
• Ján Lichanec /muži nad 40 r./ 5 km
31:55 min.
• Ján Ratkoš /muži nad 50 r./ 5 km
20:29 min.
• Ivan Bzdúšek /muži nad 50 r./ 5 km
31:05 min.
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• Ján Varmuža odbehol všetkých 18 ročníkov
behu!!!
 8. 07. 2017 „Malženická 13-ka“ Malženice
13 km /128 pretekárov/
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
22. miesto 1:03:55 hod.
 08. 07. 2017 „Novolhotská pätka“ CZ Nová
Lhota 5 km
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
6. miesto 26:29 min.
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./
8. miesto 29:08 min.
 09. 07. 2017 „Malý Štrbský maratón“ Štrba
31 km /175 pretekárov/
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
5. miesto 1:59:55 hod.
• Gabriela Plačková /ženy nad 35 r./
3. miesto 2:35:11 hod.
			
Ján Varmuža

Bradlan prevalcoval Pezinok

FK Bradlan Brezová pod Bradlom (starí
páni) – PŠK Old Boys Pezinok 4:3 (2:1)
Prvé júlové sobotné popoludnie patrilo okrem
Národného behu M. R. Štefánika v Brezovej
pod Bradlom aj futbalu. Sily si zmerali starí páni
Brezovej a Pezinka. Hlavnými organizátormi
stretnutia boli na domácej strane Ivan Minárčiný, v súčasnosti vedúci A-mužstva Spartaka Tr-

Starí páni FK Bradlan Brezová pod Bradlom
nava a z hostí známy komentátor RTVS Ľuboš
Hlavena, ktorý síce ešte nedosiahol vek „starého
pána“ 35 rokov, ale výnimka potvrdila pravidlo.
Aj domáci, aj hostia nastúpili v silných zostavách, čomu zodpovedala úroveň zápasu. Prítomní
diváci videli stretnutie v dobrom tempe, plné pekných akcií a ešte krajších gólov. Bradlan sa tešil
z víťazstva 4:3. Z domáceho mužstva sa strelecky presadili aj dvaja najstarší hráči na dobre pripravenej hlavnej ploche, a to Jaroslav Potúček
po strele nešťastne tečovanej obrancom hostí
a Branislav Ciran, ktorý skóroval po milimetrovom centri Andreja Nemca, keď volejom nedal
šancu brankárovi hostí s prezývkou Neuer. Bývalý
dlhoročný hráč Brezovej Braňo Ciran, ktorý žije
v Žiline, predtým kvalitným rohovým kopom posadil loptu na hlavu Ladislava Menkynu a ten
nechytateľne zavesil. Štvrtý gól Bradlana dal nekompromisnou strelou Pavol Šido. Za hostí bol
dvakrát úspešný bývalý ligista Richard Slezák,
tréner dnes už čerstvo druholigového Interu Bratislava. Svojimi presnými strelami nedal inak výbornému domácemu brankárovi Milanovi Mrvovi šancu. Len škoda, že Richard si myslel, že svoje
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trénerské kvality musí každú minútu svojimi „pokynmi“ dokazovať aj v takomto priateľskom zápase. Tretí gól Pezinka pridal z prísne nariadenej
penalty rozhodcom Jánom Obedom Martin Valach. Po zápase nasledovalo príjemné posedenie
pri občerstvení v priestoroch areálu FK Bradlan.
Nenechali sme si ujsť ani možnosť vyspovedať
nášho mladého komentátora a moderátora Ľuboša
Hlavenu s prezývkou Čačko. Najviac nás, samozrejme, zaujímalo legendárne
bozkávanie rukavíc Jána Muchu
po zápase s Poľskom a „inteligentný“ rozhovor s trénerom Kozákom po prehre s Anglickom.
Všetko nám s úsmevom a do detailov priblížil a bol ochotný sa
s nami podeliť aj o množstvo
iných zážitkov. Je to už rozhľadený a príjemný, zároveň vtipný
mladý muž, ktorý má rád futbal
a svoju prácu.
Na záver sa patrí pripomenúť aktérov, ktorí obliekli dresy
obidvoch mužstiev. Za Pezinok
Martin Osuský – Ľuboš Hlavena, Vladimír Hupka, Martin Valach, Ján
Guštafík, Marek Forner, Tomáš Bučurič, Peter Reichbauer, Marcel Vavro, Roman Slezák,
Richard Slezák, Matúš Fedor, Michal Zemko,
Peter Bubeník, Peter Czinege, Vlado Juščák.
Za Bradlan chytal Milan
Mrva, v poli hrali Ivan
Vrkoč, Peter Mrva, Ivan
Minárčiný, Marián Michalička, Vladimír Bzdúšek, Vladimír Mĺkvy,
Ivan Sumera, Ladislav
Menkyna, Jaro Sedlačík,
Branislav Ciran, Andrej
Nemec, Dušan Závodný, Pavol Šido, Jaroslav
Potúček, tréner Peter
Varsík.
Ľuboš Barbírik st.

Brezovské cvičenky na

I. zlete Sokolskej únie Slovenska

V dňoch 1. 7. a 2. 7. 2017 sa v Gajaroch konal
historicky prvý zlet Sokolskej únie Slovenska.
Usporiadateľom zletu bola Bratislavská Sokolská
župa T. G. Masaryka a Sokol Gajary. Celkovo sa
na podujatí zúčastnilo 638 cvičencov zo Sokolskej únie Slovenska a z Českej obce Sokolskej.
Z Trenčianskeho kraja sa zletu zúčastnilo
120 cvičeniek Považskej sokolskej župy M. R.
Štefánika (z Trenčína, z Pobedimu, z Prievidze,
z Trenčianskych Stankoviec a 26 cvičeniek
z Brezovej pod Bradlom). Finále prvého zletu Sokolskej únie Slovenska patrilo celkovo 240 ženám
z celého Slovenska, ktoré zacvičili skladbu Spolu
od autoriek Emílie Fialovej, Dariny Kučerovej,
Jitky Hejtmánkovej, Jany Kosařovej a Zdeny
Šafářovej. Hlavným motívom skladby sú rozchody a spájanie českého a slovenského národa.
Skladba je rozdelená na 3 celky. Nástup na plochu a prvú časť tvorí polka v podaní Karla Gotta
a Marcely Holanovej Škoda lásky. Druhá aerobná
časť sa cvičí na skladbu Zrcadlo od Petra Jandu.

Esteticky najvýraznejšiu tretiu časť tvorí rytmická gymnastika s farebnými rukávcami na skladbu
Na Na Naa od No Name a Chinaski. Bielo-modro-červené zástavky vytvárajú symbolilku československej štátnosti. Emotívny bol aj záverečný
pochod a odchod z ihrihska na skladbu Lets go
Slovakia od Justina Topolského a Janky Daňovej.
Skladba Spolu mala premiéru práve na prvom
zlete Sokolskej únie Slovenska. V roku 2018 pri

príležitosti XVI. všesokolského zletu v Prahe a pri
príležitosti 100.-ho výročia vzniku prvej Československej republiky, bude skladba Spolu zacvičená 560-timi cvičencami z Českej obce Sokolskej a Sokolskej únie Slovenska.
Brezovské cvičenky na túto skladbu pripravila
Mgr. Edita Klandúchová. Patrí jej veľká vďaka
a uznanie za to, ako s láskavosťou, porozumením
a hlavne trpezlivosťou vedie tím brezovských
cvičeniek. Poďakovanie patrí aj všetkým cvičenkám, ktoré sa zapojili do nácviku a trávia hodiny
v telocvični. Pravidelným cvičením si upevňujú
svoje zdravie, ale hlavne pri vystúpení rozdávajú radosť z pohybu a spoločne vytvoreného diela.
Poďakovanie patrí aj pánovi Mikulinovi a firme
MicroStep, ktorá nám v rámci sponzorstva uhradila cvičebné úbory. Vďaka patrí aj nášmu dlhoročnému fanúšikovi a zároveň šoférovi pánovi
Babiarovi.
Na záver chcem ešte raz zaželať všetkým cvičenkám veľa zdravia, aby sme sa o rok mohli
stretnúť na štadióne Eden v Prahe.
			
Figurová

Brezovský šach: 11. turnaj u Apka
(Apkotour 2017)

V poradí druhý tohtoročný turnaj sa hral tentoraz 22. júla a mal rovnaké zastúpenie v počte
účastníkov ako ten predchádzajúci (14 účastníkov). Zostava turnaja sa pozmenila, nakoľko
niektorí hráči sú na väčších turnajoch alebo dovolenkujú mimo Slovenska. Avšak aj napriek tomu
možno konštatovať, že turnaj bol opäť kvalitný.
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Čo sa týka reprezentácie mesta Brezová pod
Bradlom, tak bola zastúpená opäť jedným hráčom
a tým bol tentokrát Pavol Perička. Jeho bilancia
v turnaji bola pekných 4,5 b z 9 b (50 %), pričom
zaznamenal 3 výhry, 3 prehry a 3 remízy. Husársky kúsok sa mu podaril hneď v prvom kole, keď
remizoval s prvým nasadeným hráčom a celkovo
treba povedať, že zahral dobre. Priebeh z budúceho, v tomto roku 3. turnaja u Apka, prinesieme
opäť v budúcom čísle mesačníka.
RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Letný výstup na Klenovú

V stredu 5. 7. 2017 sa uskutočnil 1. ročník letného výstupu na náš najvyšší vrch Klenová. Počasie nám prialo a na vrchole Klenovej sa stretlo 50
turistov z Brezovej, Dolného Lopašova, Chtelnice,
Sliača, Limbachu, Modry. Najstarším účastníkom
bol 77-ročný Branislav Kuchta z Modry. Najmladší 5-mesačný Matias Milčík bol vynesený v nosiči
a najmladšou, ktorá vyšliapala po svojich, bola
4-ročná Carla Závodná, obaja z Brezovej. Na vrchole panovala dobrá nálada pri gitare pána Jána
Lukačoviča z Chtelnice. Tešíme sa na vás o rok.
Stanislav Milčiík
Predseda klubu turistov Brezová

Pingpong či stolný tenis,

športová hra, ktorá sa dá hrať takmer
v každom veku. Dá sa hrať s plným nasadením a športovým výkonom, ale i rekreačne.
V každom prípade si pri nej hráči bystria svoju
pozornosť, postreh, rýchlosť, obratnosť i taktiku. Mohli sme sa o tom presvedčiť 8. 7. 2017
na 1. ročníku turnaja, ktorý zorganizovalo
občianske združenie Posolstvo.
Naším cieľom bolo zrealizovať túto súťaž tak,
aby bola prístupná čo najväčšiemu okruhu záujemcov, nielen pokročilých hráčov, ale i začiatočníkov.
Zároveň sme chceli, aby prebehla v otvorenom
vonkajšom prostredí. S pochopením pri organizovaní takejto akcie sme sa stretli u pána farára Jána
Klimenta z Rímskokatolíckej farnosti v Brezovej
p. Br. Pomohol nám technicky i organizačne tento
turnaj zrealizovať. Svojím športovým výkonom
prispel aj k napínavému priebehu podujatia.
Všetci účastníci, ktorí privítali túto možnosť
a aktívne sa zúčastnili súťaže, prežili chvíle
športového zápolenia v príjemnom prostredí
farskej záhrady. To, že aj francúzska palica sa dá
na chvíľu vymeniť za pingpongovú raketu nám
potvrdil najstarší účastník tohto turnaja 76-ročný
Ladislav Madara. Najmladšou hráčkou bola
9-ročná Sarah Peštová. Niektorí zo súťažiacich
využili svoje bohaté skúsenosti s týmto športom
a schuti si zahrali, iní sa len s touto hrou zoznámili
a vyskúšali si ju. Všetci sme však prežili príjemné
športové chvíle.
Aj touto cestou vyslovujeme srdečné
poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k zdarnému
športovému podujatiu a tešíme sa na ďalší ročník.
			
OZ Posolstvo

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 20. 08. (10. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie, nedeľa pokánia, v rámci bohoslužieb bude
prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare.
• 27. 08. (11. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie.
• 03. 09. (12. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl.
služby Božie, slávnostné otvorenie školského roka
s požehnaním detí a pedagógov. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni na fare.
15.00 hod. spoločenstvo evanjelických žien v zborovej sieni.
• 10. 09. (13. nedeľa po Sv. Trojici) Zborový deň
v Matejkovej spojený so spoločným obedom. Začiatok
o 10.00 hod. službami Božími v prírode.
• 11. 09. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek
s deťmi na fare.
• 17. 09. (14. nedeľa po Svätej Trojici)
10.00 hod. hl. služby Božie.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni
na fare		
Ev. a. v. farský úrad

POĎAKOVANIE
•

Bolesti ustali,
oči si zatvoril
a svojich najmilších
navždy si opustil.
My, ktorí sme Ťa mali radi, v srdci Ťa nosiť budeme a nikdy nezabudneme.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 7. 6. 2017 prišli
rozlúčiť s naším drahým Štefanom Martinatom. Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy. Naša veľká vďaka
patrí p. farárke Lichancovej a pohrebnej službe Eckert.
Manželka, syn Rastislav, dcéra Eva s manželom, vnuci
Števo, Ajko, Riško, Zdenko, Andy a pravnučka Vikinka.
•
Mala som Vás rada
a chcela som žiť, ale prišla moja chvíľa
a musela som Vás opustiť.
Dňa 19. 6. 2017 sme sa
naposledy rozlúčili s našou
milovanou mamou, starou
mamou, prastarou mamou,
krstnou mamou, švagrinou
Margitkou
Sopóciovou,
ktorá nás dňa 17. 6. 2017
opustila vo veku 86 rokov.
Ďakujem pekne za prejav sústrasti a kvetinové
dary od celého smútočného zhromaždenia. Ďakujem
p. farárovi z Myjavy za cirkevnú katolícku rozlúčku
a p. farárovi Jánovi Klimentovi za zádušnú omšu. Veľké
poďakovanie patrí aj pohrebnej službe Veronike Eckertovej.
smútiaca dcéra s rodinou
•

SPOMÍNAME
•
Ľudský život je sťa púpavy kvet,
rozplynie sa a viac ho niet.
Len v spomienkach prichádzaš medzi nás
a žiaden čas nezahojí ranu, čo v srdciach bolí nás.
Dňa 19. augusta
2017 si pripomíname
rok od úmrtia nášho
manžela, otca, dedka, pradedka, brata
a švagra pána Štefana
Závodného.
Venujte
mu s nami tichú spomienku.
Spomínajú
manželka a deti s rodinami.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci auguste:

Ján Batka, 93 rokov
Štefan Gabriž, 91 rokov
Anna Ciranová, 89 rokov
Alžbeta Adásková, 88 rokov
Alžbeta Valášková, 87 rokov
Ľudmila Bôžiková, 86 rokov
Anastázia Turčeková, 85 rokov
Miloslav Turček, 85 rokov
Ján Papánek, 83 rokov
Lýdia Šintálová, 83 rokov
Anna Reptová, 83 rokov
Emília Kotuláčová, 83 rokov
Ján Nosko, 79 rokov
RNDr. Vlastimil Kátlovský, 78 rokov
Alžbeta Kraicová, 76 rokov
Anna Šašková, 75 rokov
Zuzana Škanderová, 70 rokov
Milica Gavurníková, 70 rokov
Ing. Ľubomír Valent, 70 rokov
Vladimír Húska, 70 rokov

Narodili sa:
Matúš Slezák
Jakub Zeman

Manželstvo uzavreli:

Michaela Špringšicová, Pavol Koník
Barbora Malková, Pavol Bartoš
Ľubomíra Černeková, Peter Závodný

Zomreli:

Marián Ďurica, 50 rokov
Anna Misálová, rod. Plačková, 80 rokov
Viktor Ďurica, 80 rokov
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