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Máme za sebou Celonárodnú spomienkovú slávnosť uskutočnenú pri príležitosti
100. výročia tragickej smrti generála Milana
Rastislava Štefánika. O tom, že to bola v našom meste udalosť roka, vari už nikto súdny

lia. 4. mája sme si dôstojne pripomenuli
nášho krajana, rodáka z Košarísk. Úspešný
priebeh spomienkových slávností, vysoká
účasť i úroveň prezentovaného programu
hádam už presvedčila i pochybovačov alebo
váhajúcich.
Viem, o čom hovorím, pretože počas
posledných
rokov
bolo nutné zviesť
zápas s mnohými
provinčnými
názormi. V roku 2017
sme navrhli novú
koncepciu májových

pamäti národa, na www.brezova.sk/mesto/
prehlad-projektov-mesta/projekty/). Stačí sa
pozrieť na plagáty celoštátnej spomienkovej
slávnosti z roku 2017, kde chýbajú viacerí
partneri, ktorí vtedy odmietli podieľať sa na
spomienkových slávnostiach.
Počas celého obdobia posledných troch rokov to bol zložitý a náročný proces, aby sme
presadili novú koncepciu, podľa ktorej sme
spolu s partnermi zorganizovali slávnosti už
v rokoch 2017 a 2018 za účasti tisícov návštevníkov.
Celý proces presadenia novej koncepcie
nakoniec vyvrcholil v roku 2018, kedy Ministerstvo kultúry SR zostavilo koordinačný

Spomienkové
slávnosti
na Milana Rastislava Štefánika
nepochybuje. A navyše ten týždeň pred slávnosťami celý právom patril Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Počuli a videli sme veľa
aktivít venovaných jeho osobnosti – v televízii, rozhlase, novinách, na webe.
Príprave nového konceptu spomienkových slávností sme venovali veľa času a úsi-

spomienkových slávností na Bradle ako
oslavu celého Štefánikovho diela a nie iba
spomienku na jeho
tragickú smrť (viď
Areál Bradlo – miesto
výbor, ktorý pripravil rad podujatí k významným výročiam Milana Rastislava Štefánika v r. 2019 a 2020. Rokovaniam koordinačného výboru sme venovali mimoriadnu
pozornosť, zorganizovali sme dvakrát jeho
rokovanie na Brezovej pod Bradlom a podarilo sa nám presadiť podstatnú väčšinu
z našej koncepcie.
Naše mesto nakoniec rozhodnutím vlády SR z februára 2019 získalo zo štátneho
rozpočtu dostatok finančných prostriedkov,
721 602 EUR. Na Bradle v najbližších dvoch
rokoch mesto Brezová pod Bradlom z týchto
prostriedkov realizuje výstavbu infocentra,
revitalizáciu chaty a ďalšie úpravy vegetácie.
Z týchto prostriedkov boli financované aj
tohtoročné spomienkové slávnosti. Na našom námestí sme už mohli predstaviť aj logo
Areálu Bradlo na banneroch umiestnených
na stožiaroch osvetlenia. Mohli sme tak urobiť, pretože jednu z úloh Areálu Bradlo – múzeum tvorcu Mohyly D. S. Jurkoviča – sme už
zrealizovali z prostriedkov, ktoré sme získali
zo Štrukturálnych fondov EÚ.

(Pokračovanie na 2. str.)
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(Dokončenie z 1. str.)

Dôstojná realizácia tohtoročných spomienkových slávností je dobrý predpoklad
na uskutočnenie celého komplexného projektu. Stále sme v situácii, že mnohé je ešte pred
nami, nedoriešené, vo vývoji. V krátkej dobe
je potrebné riešiť dopravu Brezová – Bradlo.
Stovky áut v posledných dňoch, zápchy na
bradlianskej ceste (nedeľa 21. 4. 2019), chýbajúce parkoviská nás v tom utvrdzujú. Po
rekonštrukcii chaty na Bradle musíme inak
pristúpiť k úrovni občerstvenia návštevníkov Areálu ako doteraz. V najbližších rokoch
je potrebné riešiť organizačné i personálne
otázky Areálu. Je naliehavé, aby sme vo vláde Slovenskej republiky presadili pravidelný
finančný príspevok na trvalú udržateľnosť
Areálu. Proces dotvorenia Areálu Bradlo je
však už naštartovaný, je dôležité ho dokončiť,
ako i riešiť všetky vyvolané problémy.
V sobotu 4. mája 2019 sme si teda dôstojne pripomenuli na Bradle 100. výročie
tragickej smrti gen. M. R. Štefánika. Súbežne prebiehal aj rad aktivít v rámci programu
spomienkových slávností s účasťou tisícov
občanov našej vlasti. Tieto výsledky sme dosiahli len a len vďaka angažovanému prístupu
za posledné roky. Celoštátne spomienkové
slávnosti sme tak dostali do pozície štátnoreprezentačného charakteru, čo nás zaväzuje,
aby sme pokračovali aj ďalej. Aby sme miesto
posledného odpočinku nášho hrdinu, generála Milana Rastislava Štefánika, dôstojne
dotvorili ako Areál Bradlo – miesto pamäti
národa.
Ján Valihora
administrátor Pracovnej skupiny

MESTSKÝ ÚRAD

Poďakovanie

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s partnermi usporiadalo v sobotu 4. mája
2019 Celonárodnú spomienkovú slávnosť
pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti
gen. M. R. Štefánika. Na realizáciu spomienkovej slávnosti bol potrebný rozsiahly tím
ľudí.
Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje za prípravu a priebeh celej spomienkovej slávnosti
i sprievodných aktivít Úradu vlády Slovenskej
republiky, ministerstvu kultúry, ministerstvu
obrany a všetkým ostatným partnerom.
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Ďakujeme účinkujúcim v spomienkovej slávnosti, kolektívu zamestnancov
mestského
úradu,
technickým službám,
mestskej polícii, štátnej polícii, vojenskej
polícii, ozbrojeným
silám, dobrovoľným
i štátnym hasičom,
zdravotníkom. Ďakujeme
obyvateľom Ulice Dr. Št.
Osuského za uvoľnenie parkovacích miest. Ďakujeme občanom
nášho mesta za priateľské prijatie účastníkov spomienky.
Veľká vďaka Vám všetkým, že ste svojou
ochotou a prácou prispeli k dôstojnému priebehu Celonárodnej spomienkovej slávnosti.
MsÚ Brezová pod Bradlom

Keď sa sloboda rodila

V piatok 26. 4. 2019 na Námestí gen. M.
R. Štefánika – pred pamätnou tabuľou na
Šaškovom dome – si účastníci pripomenuli
171. výročie udalostí Brezovskej jari 1848.

napísali „najslávnejšiu kapitolu dejín Brezovej,
ktorá zohráva významnú úlohu z celonárodného
hľadiska.“
Dnes si pripomíname 171. výročie udalostí
Brezovskej jari 1848.
V Brezovej sa 25. apríla 1848 konal pohreb
notára Žigmunda Valoviča a večer hrali študenti
divadelnú hru „Starý kompán alebo Pätnásťročný kandidát“. Dom organára Martina Šaška,
pred ktorým stojíme a v ktorom sa divadlo konalo, bol pre túto príležitosť vyzdobený červeno-bielymi národnými zástavami. Po skončení
divadla prijali prítomní Hurbanov návrh, aby sa
28. apríla konalo v Brezovej zhromaždenie s cieľom porady o žiadostiach slovenského národa.
Na tomto zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo
tu, na brezovskom „rínku“, sa zišlo 3000 ľudí
z Brezovej a okolitých obcí. Hlavný prejav mal
Hurban. Z improvizovaného pódia - na rínku
postaveného stola – slávnostne vyhlásil petíciu
známu ako „Žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej“. Tieto požiadavky však zo strany
vtedajšej moci neboli splnené.
V septembri 1848 naši predkovia preto po
prvý raz povstali v boji za našu národnú slobodu. 22. septembra vybojovali v Brezovej dobrovoľníci prvé víťazné bitky tohto povstania a boj
za národnú slobodu sa stáva dôležitou súčasťou
dejín nášho mesta.
Národné hnutie, ktoré v Brezovej dospelo
k prvému vyvrcholeniu v r. 1848, tu nezaniklo.
V radoch obyvateľstva bolo rozvinuté už pred
rokom 1918, čo vtedy na Slovensku ešte zďaleka nebolo samozrejmé. Nie je náhoda, že práve
z Brezovej vzišli Milan Rastislav Štefánik, Štefan
Osuský, Ján Papánek i ďalší, ktorí kládli základy
našej štátnosti.
Udalosti roku 1848 nám môžu byť inšpiráciou
v tom, že sloboda nie je samozrejmosťou. Že ak
chceme byť slobodní, slobodu si máme uvedomovať, požadovať ju, a ak treba, bojovať za ňu.

Hľadáme plavčíka
na
kúpalisko
Mesto Brezová pod Bradlom hľadá na let-

Na pamiatku Brezovskej jari 1848 mesto
na Šaškovom dome vyvesilo štátnu zástavu a repliku dobovej bielo-červenej zástavy. Zástavy budú vyvesené až do septembra
tohto roku, kedy si pripomenieme udalosti
brezovskej jesene roku 1848. Prítomným sa
prihovoril primátor mesta Jaroslav Ciran, nasledovala audiovizuálna prezentácia v Múzeu
Dušana S. Jurkoviča.
			
M. Valihora

Príhovor primátora mesta:

Vážení prítomní,
k vrcholným okamžikom minulosti našej Brezovej patria udalosti roku 1848. Už v prvej monografii Brezovej sa konštatuje, že tieto udalosti

nú sezónu plavčíka na kúpalisko. Plavčík
musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, ktorými sú absolvovanie kurzu vodnej záchrannej
služby s kvalifikáciou plavčíka pre bazény.
Veková hranica je 18 rokov. Kurz zabezpečí
mesto Brezová pod Bradlom.
Hľadáme tiež záujemcu na pozíciu predaj
vstupeniek počas letnej prevádzky kúpaliska.
Veková hranica 18 rokov.
Záujemcovia sa môžu hlásiť u Ing. Denisy
Zuščíkovej na MsÚ Brezová pod Bradlom,
tel.: 034/69 42 225, mobil: 0915 878 001, email: denisa.zuscikova@brezova.sk
Mesto Brezová pod Bradlom ponúka
na prenájom priestory bufetu na kúpalisku počas letnej sezóny (júl-august).
Záujemcovia sa môžu prihlásiť u Ing.
Jána Michálka, prednostu MsÚ, na tel. č.
034/694 22 29, 0905 722 856, ktorý zároveň poskytne bližšie informácie.
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Poďakovanie
za
spoluprácu
Mesto Brezová pod Bradlom

ďakuje
obyvateľom mesta, ktorí sa zúčastnili dňa
1. 5. 2019 zvolanej brigády pri príležitosti
Dňa Zeme. Tento rok sa brigády zúčastnilo
naozaj veľa ľudí, čo nás príjemne prekvapilo, a sme Vám veľmi vďační, že ste svoj
sviatočný čas venovali skrášleniu našej Brezovej. Teší nás, že máme spoločný cieľ a zároveň máme obyvateľov mesta, ktorí vedia
priložiť ruku k dielu a sú ochotní prispieť
k rozvoju nášho mesta. Mesto Brezová pod
Bradlom taktiež privíta aj Vaše postrehy na
skrášlenie našej Brezovej.
Boli sme rozdelení do niekoľkých skupín
a preto sa nám podarilo vykonať kus práce.
Dokončili sme úpravu areálu Mohyly na
Bradle, vyčistili sme od odpadkov okolie
kúpaliska a športového areálu, vyzbierali sme odpadky od železničnej stanice až
do mesta, okolie Zadnej dolinky, náterom
v brezovských farbách sme obnovili jednotlivé zábradlia a zvodidlá popri cestách
(Bradlianska, Myjavská a Staničná ulica,
pri čerpacej stanici, u Minárčiných). Taktiež sme skrášlili aj autobusové zastávky
(Myjavská ul., u Minárčiných, Hurbanova
dolina, u Vaškov, u Držkov) a drevený stánok na námestí. Sme veľmi radi, že sa nám
podarilo urobiť veľa práce, ktorú je po nás
aj vidieť.
Brigádu sme zakončili spoločnou opekačkou v Zadnej dolinke, ktorá bola príjemným spestrením tohto pracovného
a zároveň sviatočného dňa. Sviatok práce
sme spolu oslávili prácou.
Zároveň mesto ďakuje aj členom Dobrovoľného hasičského zboru mesta Brezová
pod Bradlom a členom Poľovného združenia POLE, ktorí mali brigádu v mesiaci
apríl. Poďakovanie patrí aj zamestnancom
mestského úradu, ktorí na brigáde dňa 26.
4. 2019 spoločne čistili a upravovali areál
Mohyly na Bradle a samotnú Mohylu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami pri ďalšej
spoločnej mestskej brigáde.
Mesto Brezová pod Bradlom
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sviatok. Ľudia, ktorí sa zúčastnili tejto brigády, boli rozdelení do skupín, ktoré rozviezol po stanovištiach pán primátor Mgr.
Jaroslav Ciran spolu s prednostom úradu
mesta pánom Ing. Jánom Michálkom. Niektoré skupiny natierali zábradlia pri potoku,
iné skrášľovali autobusové zastávky, niektorí
boli na Bradle a dávali krajší look prírode
okolo mohyly M.R.Š. a ostatní zbierali odpadky, ktoré nedbalí ľudia odhadzujú po
našom meste.
Akcia bola skvelo organizovaná primátorom Ciranom i prednostom Michálkom.
Všetci sme sa snažili dať do práce maximum
a myslíme si, že výsledok našej práce nám
dal za pravdu. Ak sa stretnú ľudia, ktorí majú
spoločný cieľ, tak potom niet pochýb o tom,
že sa aj takáto akcia vydarí.
Brigádu sme ukončili spoločnou opekačkou v Zadnej dolinke.
Na záver treba vysloviť veľkú vďaku novému vedeniu mesta, hoci sú zvolení len krátky
čas, ale ich činy sú viditeľné. Prajme im veľa
úspechov v riadení mesta a ústretových občanov, aby naše mesto napredovalo.
Partia dobrovoľníkov,
ktorým záleží na svojom meste

Lavičky
O lavičkách pre bezdomovcov prebehla

v médiách živá diskusia. Podľa nášho vnímania je potrebné v bezdomovcoch vidieť
ľudí. Nech si myslíme čokoľvek, každý z nás
sa môže ocitnúť v podobnej situácii. Vedieť
sa vcítiť je primárnou podmienkou účinnej
pomoci. Ak budeme mesto chápať ako celok,
verejný priestor sa stane súčasťou nášho širšieho domova. Bezdomovcov môžeme začať
chápať nie ako škodnú a nepriateľov, ale ako

Slovo pochvaly mestu
i poriadkumilovným ľuďom

Chceli by sme zareagovať na akciu pod názvom „Brigáda ku dňu Zeme“, ktorú 1. mája
zorganizovalo mesto Brezová pod Bradlom.
Sme partia dobrovoľníkov, ktorá každoročne
usporadúva brigádu na zbieranie odpadkov
v regióne nášho mesta. Tento rok sme sa však
rozhodli, že sa pripojíme k akcii mesta.
Boli sme veľmi milo prekvapení, keď
sa pri mestskom úrade zišiel úctyhodný
počet ľudí. Vážne sme nedúfali, že v našom
meste žijú ľudia, ktorým ešte záleží v akom
prostredí žijú a ako naše mesto vyzerá.
Musím spomenúť a pochváliť aj pracovníkov
technických služieb, ktorí tiež usilovne
a aktívne pracovali, hoci 1. máj je štátny

spolubývajúcich, ktorí to majú v mnohom
ťažšie. Väčšina z nich si tento životný štýl nevybrala. Časť z nich si ho volí vedome, lebo
život na ulici je pre nich prijateľnejší ako
akékoľvek zväzujúce pravidlá ubytovní alebo
usadeného fungovania. Tak či tak, podať im

pomocnú ruku, ktorú neodmietnu, znamená
udržať dialóg a investovať doň viac, ako do
represívnych či kontrolných opatrení.
Na druhú stranu oni môžu zasa upraviť
a skrášliť tu našu spoločnú ,,lavičku“.
MsP Brezová pod Bradlom

Poďakovanie

Ďakujeme za prijatie v Múzeu D. S. Jurkoviča v piatok dňa 17. mája. Ohlas všetkých
účastníkov (bolo nás 41 z Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska) bol veľmi priaznivý. Výklad bol obšírny, vyčerpávajúci, bol
perfektný, veľmi obohacujúci a mohli sme
počuť ale i „vidieť“ mnoho z histórie z konca 19. a začiatku 20. storočia. Najmä detailný
model mohyly na Bradle bol pre nás veľmi
príjemným prekvapením.
Vyslovujeme Vám, vážený pán Valihora,
vďaku za všetko, čím ste prispeli k naplneniu
všetkých očakávaní účastníkov tohto poznávacieho podujatia, členov Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska.
Všetci budeme na Vaše prijatie a odborný
výklad s vďakou spomínať!
Ján Cesnek
predseda KR ÚNSS, Bratislava

NÁZORY / KOMENTÁRE

Že by som sa mýlil?

Pozorne som sledoval po voľbách do samosprávy, čo sa deje, hlavne na rokovaní
mestského zastupiteľstva, ako po voľbách sa
vyjadrovali poslanci, o čo im ide, čo by chceli
dokázať, ako budú pozitívne pôsobiť medzi
občanmi, ako si ich budú získavať pri riešení
problémov, ako budú načúvať ich pripomienky atď.
Spozornel som, o akú širokú paletu otázok
sa zaujímali na rokovaniach. Začali sa zaujímať aj o také problémy, ktoré boli pre minulé
vedenie mesta „tabu“. Preto som napísal aj
príspevok pod názvom „Blýska sa na lepšie
časy?“ V príspevku som vyjadril nádej a pochválil som poslancov aj primátora. Aj takýto
príspevok bol odkladaný, vraj pre nedostatok
priestoru v Novinkách. Následné moje pozorovanie maria náznaky nie celkom seriózneho správania sa niektorých poslancov, ale
aj zamestnancov MsÚ. Niektoré stanoviská,
ohovárania a kritiku dávajú dosť najavo, čo
určite neprispieva k utužovaniu kolektívu
MsZ a MsÚ. Určite to neprispieva ani ku
kladnému názoru občanov, či skutočne chcú
predstavitelia mesta riešiť ich predsavzatia
a potreby. Preto by bolo dobré, keby tí, ktorých sa moje poznámky týkajú, sa zamysleli nad tým, či im skutočne záleží na riešení
problémov a budovaní mesta, alebo len na
vybíjaní si svojho ega.
Ešte k jednej otázke by som sa chcel vyjadriť. V Novinkách č. 3 z r. 2019 bol zverejnený
článok pod názvom „Reakcia: Pohoda na pracovisku, Skapal pes“, ktorý napísala p. Erika
Mezešová, ktorú osobne nepoznám. Článok,
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ktorého obsah som konzultoval a snažil sa pochopiť v dvoch súvislostiach s viacerými priateľmi. Spomína sa v ňom meno „Ďuriš“. Pretože nebolo uvedené krstné meno, nevieme,
o ktorého Ďuriša ide, na Brezovej je ich viac.
Niektoré časti článku, ako by sa týkali mňa,
ale niektoré absolútne nie. Vôbec som nič
také nepovedal, nenavrhoval. Z obsahu článku sme tiež nepochopili, o čo vlastne pisateľke
ide. Preto sa pisateľke ospravedlňujem, ak na
konkrétne poznámky nereagujem. Asi som
nechápavý, ale rád sa vyjadrím, ak myslela
moju osobu.
			
Alojz Ďuriš

Reakcia na článok

V 3. čísle Noviniek spod Bradla bol uverejnený článok pána Poláčka, na ktorý by som
chcel reagovať.
Pre vytvorenie správneho obrazu odporúčam čitateľom vyhľadať si a prečítať článok
„Fakty bez komentára ...“ na webovej stránke
mesta v sekcii mestské noviny, ročník 2013
číslo11-12, kde je v bodoch popísané, ako
súťaž na výstavbu pavilónu C v ZŠ prebiehala, aké bolo prepojenie medzi verejným
obstarávateľom, víťazom súťaže a vtedajším
poslancom NR SR za stranu Smer-SD pánom
Vladislavom P. Ani stopa náznaku transparentnosti, skôr „učebnicový“ príklad smeráckeho tendra.
Tu hneď odpoviem na otázku pána Poláčka: „Aké som mal pohnútky, keď som
preferoval cudziu firmu?“ Jedinou mojou
pohnútkou /a nielen mojou/ bolo preferovať
transparentnosť, nie konkrétnu firmu. Žiaľ,
to sa nedalo povedať o vtedajšom štatutárovi
mesta. Aktéri tejto „súťaže“ už akosi zabúdajú, že i keby som sa neodvážil postaviť voči
tomuto spôsobu výberu zhotoviteľa, že i tak
pri tejto súťaži Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval porušenie zákona zo strany
mesta, z dôvodu neopodstatnenosti použitia
priameho rokovacieho konania bez zverejnenia.
Nespokojnosť s priebehom príprav tejto
investičnej akcie vyjadrili všetci prítomní poslanci na MsZ v septembri 2013.
Druhá súťaž bola formou elektronickej
aukcie a naivne sme si mysleli, že to už bude
čisté. Všetci členovia komisie sme mali možnosť sledovať túto aukciu on-line. Zaujímavé
bolo sledovať pohyb, resp. nepohyb ponukových cien od jednotlivých účastníkov súťaže.
Ten pohyb cien bol čisto symbolický, len tak,
aby sa nepovedalo, vôbec nebolo vidieť snahu
firiem na druhej a nižšej pozícii, aby túto súťaž vyhrali. „Zhodou okolností“ mala byť víťazom stavebná firma bývalého zamestnanca
okresnej ŠTB. Všetci členovia komisie sme sa
v ten istý deň zhodli na zrušení aj tejto súťaže.
Jediný, čo podľa informácií chcel súťaž s tými
istými aktérmi opakovať, pre údajné technické problémy v on-line spojení, bol štatutár
mesta /nominant strany Smer/. Zaujímavé,
že technické problémy namietali až na druhý
deň, ako sme súťaž zrušili. Je logické, že ak
mám v tak významnej súťaži technický problém a chcem ju vyhrať, volám ihneď.
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Po týchto dvoch pokusoch sme sa konečne
dočkali transparentnej súťaže, ktorú zabezpečoval občan nášho mesta, ku ktorému mali
poslanci plnú dôveru. Podotýkam, že som
nebol členom komisie, ani som sa nezúčastnil žiadneho rokovania v súvislosti s touto súťažou. Prihlásených bolo viac ako 10 firiem.
Zaujímavosťou je, že aktéri prvej súťaže sa
neprihlásili ani do druhej, ani do tretej súťaže. „Víťaz“ druhej súťaže dal ponuku o 100
tis. € nižšiu oproti pôvodnej.
Rozdiel medzi „smeráckou“ cenou a vysúťaženou je 290 tis. €. Pán Poláček vyššiu cenu obhajoval nestabilným podložím, a tým aj zvýšenými nákladmi. Z jeho
reakcie mohlo vyplynúť, že nikto iný o tomto
podloží nevedel. Pozrime sa teda na silu jeho
argumentov.
O nestabilnom podloží sa vedelo už pri
spracovávaní projektovej dokumentácie.
V technickej správe je tento stav podrobne
popísaný, bol vypracovaný inžiniersko-geologický prieskum, kde sa robili sondy do hĺbky
7,0 resp. 8,0 m, ktoré boli následne vyhodnotené geológom. Na základe toho bolo v projekte navrhnutých 27 pilót priemeru 400 mm,
20 pilót priemeru 600 mm a v pôvodnej
prepojovacej chodbe 11 mikropilót. Predpísané armovanie v pilótach bolo 5 m. Na
stavbu bol vypracovaný podrobný realizačný
projekt a na základe neho tzv. výkaz výmer,
čiže presný položkovitý rozpis objemu prác
a materiálov, kde je zahrnutý každý úkon.
Rozpočtár k tomu robil ocenenie pre zistenie predpokladaných investičných nákladov.
Účastníci súťaže na základe výkazu výmer
predkladali svoje cenové ponuky. O priebehu
prác sa viedol stavebný denník a aj z neho
vyplýva, že práce pri zakladaní stavby boli
kontrolované, či sú v súlade s projektovou
dokumentáciou. Boli kontrolované zo strany
stavebného dozoru, projektanta, statika, zástupcu investora.
Z dlhoročnej praxe viem, že je bežné, že
výsledná cena je aj o 30 perc. nižšia oproti
rozpočtovanej bez toho, aby to bolo na úkor
kvality – všetky práce sú priebežne kontrolovateľné.
Súhrn prác – zemné práce, zakladanie, zakladanie na pilótach a mikropilóty boli spolu
vyčíslené podľa rozpočtu na 104 tis. €. Podľa
vysúťaženej ponuky cena týchto prác bola 79
tis. €., čo je nižšie o 24 percent.
Naozaj obstojí vysvetlenie, že cena bola
vyššia minimálne o 290 tis. kvôli podložiu?
Bolo viac firiem, ktoré v tejto súťaži dali
cenu nižšiu minimálne o 250 tis. € oproti
rozpočtu.
Pri výbere zhotoviteľa sa okrem ceny posudzuje aj to, či je firma schopná zvládnuť takúto stavbu, koľko má zamestnancov, akú má
techniku, aké má referencie. Sú firmy, ktoré
sa dokážu presadiť na bežnom trhu, ale sú aj
firmy, ktorým sa darí len pri určitých smerzákazkách.
Pri mojej námietke voči nominácii pána
Poláčka za člena investičnej komisie ako poradného orgánu som nikoho neobvinil z kartelovej dohody, len som konštatoval, že súťaž
mala znaky takejto dohody.

Počas môjho pôsobenia ako poslanca som
vždy presadzoval transparentnosť a odbornosť, nikdy som nesledoval osobné záujmy
ani neobhajoval záujmy jednotlivca, ktoré by
boli na úkor ostatných. O odbornosti pána
Poláčka nepochybujem a či sa zúčastnil netransparentnej súťaže vedome alebo nevedome, nebudem riešiť. Ruku na srdce, kto by si
do súkromnej firmy zobral hocikoho za poradcu, o ktorom vie, že sa zúčastnil v tendre
pre neho nevýhodnom? Prečo by sme sa mali
v samospráve správať inak ako v súkromnej
firme? Narábame s verejnými financiami a je
našou povinnosťou dbať o účelné vynakladanie finančných prostriedkov.
Vďaka nakoniec transparentnej súťaži sme
v konečnom dôsledku mohli spraviť ďaleko
viac ciest a chodníkov, napr. Družstevná ulica, Horný rad, Záhumnie, Osuského, Budovateľská, Dolina. Aj toto bola, pán Poláček,
moja pohnútka, prečo preferujem transparentnosť a neodradia ma od toho ani citácie
paragrafov Trestného zákona.
		
Ing. Ivan Bzdúšek
		
poslanec MsZ

Akú Brezovú chceme?

Tento článok som sa rozhodla napísať ako
reakciu na článok v Novinkách č. 3, venovaný
dianiu na MsZ, uverejnený na strane 2. Predmetný článok je opisom pocitov a dojmov
poslanca Ďuriša, okorenený osobnou zaujatosťou voči pani Zekucii a ďalším novým
poslancom, ktorí boli odprezentovaní ako
nejakí štatisti do počtu, bez vlastného názoru.
Avšak článok tohto typu neprospieva nikomu. Došlo akurát k rozvíreniu množstva negatívnych emócií, kope vysvetľovania a uvádzania vecí na pravú mieru. Energia, ktorá
mohla byť venovaná rozvoju mesta Brezová
pod Bradlom, sa venuje riešeniu osobných
pocitov.
Poslanci by nemali konať ako deti a verejne žalovať prostredníctvom článkov, aj to
možno len preto, že zrazu nie sú v žiadnej
z komisií. Noví poslanci sú legitímne zvolení
a veľká časť občanov Brezovej pod Bradlom
im dala dôveru. Preto chcem poprosiť pána
Ďuriša, aby sa do budúcna zdržal verejných
osobných útokov a smeroval svoje konanie
konštruktívne. Ak má osobný problém, aby
si ho vyriešil s danou osobou. Je to veľmi nefér, takto sa vyjadriť o poslancoch, ktorí sa
nemôžu brániť, a svojím správaním poškodiť
ich meno.
Tu by bol možno namieste podnet aj pre
redakčnú radu, aby takéto články neuverejňovala bez pohľadu protistrany, aby si čitatelia mohli vytvoriť vlastný názor na problematiku.
Na záver si teda všetci odpovedzme na
otázku, v akej Brezovej pod Bradlom chceme
žiť. V takej, kde spojíme svoje sily a s inšpiratívnymi nápadmi a riešeniami sa budeme
posúvať vpred, alebo v meste, kde sa budeme
hašteriť, vzájomne sa osočovať a ľudí, ktorí sa
chcú snažiť, hneď odradíme.
		
Jana Michaličková
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Petícia obyvateľov
Hurbanovej a Vajanského ulice
v Brezovej pod Bradlom

Vážený pán primátor, vážení páni poslanci
MsZ,
ešte v roku 1997 bola spísaná petícia 91
obyvateľov Hurbanovej a Vajanského ulice,
ktorí požadovali zákaz alebo odľahčenie
prejazdu nákladnej a kamiónovej dopravy v tejto skoro poslednej zachovalej historickej časti mesta. Hlavné dôvody boli:
narušená statika takmer všetkých starých
brezovských domov, viditeľné praskliny
na fasádach, citeľné otrasy v interiéroch,
nadmerná hlučnosť, výtlky na cestách, 3 x
90-stupňová zákruta a s tým spojené problémy pri vjazde a výjazde na túto komunikáciu. Týmito ulicami prejde denne veľa detí,
dôchodcov, mamičiek s kočíkmi, cyklistov,
turistov... Uplynulo už niekoľko volebných
období a nič sa nezmenilo a ani neurobilo.
Dokonca ani sľúbená úprava dopravného
značenia – jednosmerná premávka, zníženie rýchlosti na 40 km/h a zákaz predbiehania - sa neuskutočnila. Autá tu chodia oveľa
väčšou rýchlosťou, ale policajtov som tu ešte
nevidela. Ale predsa jedna zmena tu nastala
v prospech obyvateľov a návštevníkov mesta
– konečne sa prinavrátil chodník cez Husov park. Pevne veríme, že nový p. primátor
a p. poslanci MsZ sa konečne začnú touto
vážnou problematikou zaoberať a nájdu
riešenie, ako pomôcť nielen „dolnokončanom“, ale všetkým, ktorí prechádzajú týmito
ulicami.
Jarmila Plačková
a obyvatelia dotknutých ulíc

strana č. 5

ŠKOLSTVO

Aktuality ZUŠ – máj, jún

 3. 6. 2019 účasť na MDD – 15.00 Námestie
M. R. Štefánika
 5. 6. 2019 výstava ABSOLVENTI 2019 –
vernisáž 5. 6. o 16.30 hod.
 6. 6. 2019 koncert ABSOLVENTI 2019 –
TO a HO o 16.30 hod.

udalosti okolo jeho smrti. Naši žiaci podali
veľmi dobrý výkon, za čo im patrí pochvala nielen ich učiteľmi. Zaujímavý, poučný
ale i veselý program prežili 21. mája v doobedňajších hodinách v našej škole deti z MŠ
a ZŠ, ktoré sa zúčastnili dňa otvorených dverí. Deti si domov odnášali pozvánku v tvare
lodičky a týmto sme ich pozvali na prijímacie
skúšky, ktoré v priebehu 2 dní ukážu a nastavia možný stav žiakov v budúcoročnom
školskom roku. Posledné predstavenie sa absolventov začiatkom júna a praktické a teoretické skúšky ukončia ich vzdelávanie v našej
škole v ISCED 1B, ISCED 2B a v ŠPD. Žiaci
však môžu pokračovať v štúdiu na vyššom
stupni vzdelávania, okrem ŠPD, bez prijímacích skúšok. Dúfame, že si nájdete do spoločenskej sály školy cestu a prídete sa pozrieť
aspoň na absolventskú výstavu žiakov i dospelákov do konca školského roku.
				
JK

Faux pas prezidenta

Pri slávnostnej spomienke stého výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika 4. mája na Bradle prezident SR Kiska sa
prejavil v nedobrom svetle. Mám na mysli tú
skutočnosť, že vo svojom príhovore pozdravil občanov Košarísk a Myjavy, ale zabudol
pozdraviť občanov Brezovej a Priepasného,
ako priľahlých obcí Bradla. Ja tento jeho
prešľap vnímam, buď ako úmysel, alebo ako
neschopnosť a nezáujem. Takéto niečo by
sa nemalo prihodiť ani predstaviteľovi štátu
na nižšej úrovni ako je prezident republiky.
Dobre vedel, že cestuje do Brezovej. Za celé
volebné obdobie svojej funkcie ani raz neprijal pozvanie na spomienkové slávnosti. No
a teraz prišiel na pozvanie predsedu vlády SR
ako hostiteľa a takto sa prejavil.
ĎURIŠ Jozef,
poslanec MsZ v Brezovej pod Bradlom
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.

Program bol plný zvykov, hier a posolstiev,
ktoré deťom priblížili Štefánika po všetkých
stránkach jeho osobnosti od detstva až po

Aprílové a májové aktivity

v MŠ Sídl. D. Jurkoviča

Už 2. mája sme otvorili workshopom a vernisážou ďalšiu z výstav VO s názvom ROZKVITNUTÁ LÚKA. Výstava svojím farebným
akcentom zo všetkých rôznymi technikami
spracovaných prác rozsvietila celú spoločenskú sálu školy. Na vernisáži si deti spoločne
vytvorili „iskerku“, teda sedmokrásku, symbol
nášho DFS. Výstava vytvorila peknú atmosféru aj koncertu 7. mája venovanú sviatku matiek, ROZKVITNUTÝ SVET. Iskerkáči si tak
mohli formou generálky preskúšať svoj pripravený program na spoločný kultúrny program
so ZUŠ Myjava konaný 9. mája v KD Samka
Dudíka venovanému výročiu M.R. Štefánika.

 3. 4. sa uskutočnili tvorivé dielne na
tému „Jarné variácie“ v triede Včielok. Deti
spolu s rodičmi tvorili z rôzneho materiálu výrobky na výzdobu k Veľkej noci.
 26. 4. z príležitosti Dňa Zeme sa deti prostredníctvom lienky Bodkulienky dozvedeli
o dôležitosti ochrany životného prostredia
pre ľudí i zvieratá. O triedení a separácii odpadu ich poučil Vláčik Separáčik.
 7. 5. navštívili deti z triedy Včielok a Lienok (strednáci a veľkáči) Hvezdáreň v Hlohovci. Hviezdičkové nebo planetária im poskytlo nezabudnuteľný zážitok a nové, veku
primerané poznanie o planétach, hviezdach
a vesmíre.
 13. 5. a 14. 5. boli dňami, kedy si deti
v jednotlivých oddeleniach uctili a potešili
svojím vystúpením mamičky z príležitosti Dňa matiek. V slávnostnom programe
nechýbali básne, piesne i tančeky a na záver
deťúrence obdarovali mamičky vlastnoručne
vyrobeným darčekom.
 15. 5. zahrali bábkoherečky z Divadla
na hojdačke zo Serede rozprávku O Jankovi
Polienkovi.
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 21. 5. sa deti z triedy Včielok a Lienok
zúčastnili Dňa otvorených dverí v ZUŠ, kde
sa oboznámili s odbormi, ktoré táto škola ponúka.
 28. 5. absolvovali predškoláci a trieda
Včielok výlet do Bojnej, kde navštívili Ranč
pod Babicou.
		
Helena Konkušová

Škola v prírode

V dňoch 12. – 17. mája 2019 boli žiaci prvého stupňa ZŠ v škole v prírode v rekreačnom
zariadení penziónu OLIWA Trenčianska
Teplá. Vďaka skvelým animátorkám a animátorom, výborným kuchárkam deti prežili

krásny týždeň plný hier a zábavy. Ďakujeme
všetkým, ktorí deťom prispeli sponzorskými
darčekmi,
sladkosťami,
odmenami,
hračkami. Poďakovanie patrí: p.
Ing. I. Bzdúšek,
COOP Jednota,
TESCO – supermarket – p. Trnavská, lekáreň
HERBÁRIA,
p.
Veronika
Škápiková, p. uč.
K. Škápiková,
ČS – Slovnaft
Brezová p., J.
Nosko, p. D.
Mrvová, p. L.
Ďurišová, PSA Citroen – rod. Hlavková, rodina Slezáková.
		
Adriana Nosková

Vítanie jari v MŠ...

Po zasneženej zime sme sa už všetci tešili
na sviežu slnečnú jar. Vždy ju u nás v materskej škole začíname vynášaním Moreny a prinesením Letečka (halúzka ozdobená stužkami a vajíčkami). Keďže bola toho roku Veľká
noc neskôr, zvolili sme na zvítanie sa s jarou
iný postup.
Slnečné počasie nám prialo, my sme neváhali a vybrali sme sa na výlet do hvezdárne v Sobotišti. Pripomenuli sme si deň
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astronómie, vypočuli sme si krátky výklad
o slnečnej sústave. Dramatický bol výstup
k ďalekohľadu, zostup ešte dramatickejší! Radostné chvíle nás čakali na dvore hvezdárne,
keď sme sa potešili pohľadom na koníky v susedstve.
Po ceste pozýval na návštevu starobylý hrad Branč. Neobišli sme ho.
Krátka turistická vychádzka nám
prospela, ponúkli sa nám krásne
výhľady do okolia, dýchla na nás
história. Keby sme mali v ruksakoch špekáčiky, do škôlky by sme
sa veru neponáhľali. Autobus však
čakal a tety kuchárky tiež. Neviem,
čo bolo väčšie lákadlo. /Samozrejme, že viem - cesta autobusom, ale nechceme si
pohnevať tety kuchárky,
ktoré sa o nás každodenne starajú./ Cesta
autobusom niektorých
zmohla, ale nad obedom
sme zvíťazili všetci!
Keď sme už boli takí rozvýletovaní, využili sme nasledujúci slnečný deň na odomknutie studničiek pri príležitosti Svetového dňa
vody. Maláci boli pri studničke na
Záhumní a my starší v Baranci.
Morenu sme vyniesli, Letečko
priniesli, aj vajíčka s rodičmi namaľovali!
Nuž teda: VITAJ JAR!!!
I. Šimová, MŠ Budovateľská

RÔZNE

Z činnosti Denného centra

V mesiaci apríl, máj sa v Dennom centre
(DC) Brezová pod Bradlom uskutočnilo niekoľko zaujímavých podujatí. Spevácka skupina Kapoše sa zúčastnila 8. 4. 2019 na pietnej
spomienke, ktorú organizovalo mesto Brezová k 74. výročiu oslobodenia mesta, kde svojím vystúpením obohatili pietny akt pri Dejinnom pamätníku na miestnom cintoríne.
2. 5. 2019 sa v DC uskutočnilo podujatie
„Čaj o tretej“, ktoré bolo venované 100. výro-

čiu úmrtia generála, vojaka, astronóma a diplomata M. R. Štefánika. Prezentáciu o tejto
významnej osobnosti predviedla vedúca DC
p. Zuzana Hrajnohová. Program spestrili
speváčky Kapoše piesňou, ktorá patrila medzi Štefánikove obľúbené .

Výbor DC Brezová a ZO JDS pripravili
13. mája 2019 pre svojich členov ďalšie zaujímavé podujatie“ Deň matiek.“ V slávnostne
vyzdobených priestoroch sa stretli členovia
DC, ktorých privítala vedúca DC p. Zuzana Hrajnohová, k prítomným členkám sa
s prihovoril Ing. Július Slovák, ktorý nám
priblížil význam tohto dňa. Členky DC pozdravil i primátor mesta Mgr. Jaroslav Ciran.
Program spestrili deti z Materskej škôlky
z Budovateľskej ulice, ktoré predviedli krásny program venovaný mamičkám, ktorý bol
poprepletaný piesňami, básničkami i tancom. Detičky odovzdali vlastnoručne vyrobené záložky všetkým zúčastneným členkám.
Srdečná vďaka za pekný program patrí pani
učiteľkám Bachárovej i Pagáčovej. Po programe nasledovalo bohaté občerstvenie a o zábavu sa postarali Heligonkári spod Bradla
Priepasné – páni Ján Marko a Ivan Hrajnoha.
Veríme, že všetky členky DC prežili príjemné pondelňajšie popoludnie. Chceme
poďakovať p. Janke Valáškovej za výborné
zákusky a všetkým členkám, ktoré pomáhali
pri obsluhe, tiež ďakujeme i za voňavé konvalinky od pani Boženky Reptovej.
				
A.F.

Výstava Štefan Osuský
a Česko-Slovenské vojsko
vo Francúzsku v rokoch
1939-1940

18. apríla 2019 v priestoroch Múzea Dušana Samuela Jurkoviča uskutočnili o.z.
Osobnosti Pod Bradlom a Klub vojenskej
histórie protifašistického odboja Trenčín
vernisáž výstavy Štefan Osuský a Česko-Slovenské vojsko vo Francúzsku v rokoch 19391940.
Výstava je venovaná pamiatke slovenských
a českých vojakov, ktorí bojovali za slobodu
svojej vlasti a proti nacistickému Nemec-
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ku ako aj pocte nášmu rodákovi Štefanovi
Osuskému.

Za o.z. Osobnosti pod Bradlom sa prítomným prihovoril Ján Repta, 130. výročie narodenia nášho rodáka Štefana Osuského
pripomenul Matúš Valihora. Vznik výstavy
podrobne predstavil pplk. Miroslav Ondráš
z Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja Trenčín.
Pre veľký záujem bola výstava reprízovaná
v dňoch 16. až 31. 5. 2019.
Usporiadatelia výstavy i Múzeum D. S. Jurkoviča oceňujú a vážia si spoluprácu s brezovskou základnou školou, v rámci ktorej si
prišli výstavu pozrieť i žiačky a žiaci viacerých ročníkov školy.
			
M. Valihora

Poďakovanie

Vrelé poďakovanie pani Betke Fedorovej za organizovanie a moderovanie
spomienkového posedenia dňa 29. 5.
2019 nad knižkou našej mamičky Oľgy
Tvarožkovej r. Halabrínovej Brezová
naša rodná, pri príležitosti 20. výročia jej
úmrtia a 110. výročia jej narodenia.
Moje poďakovanie patrí aj pracovníčkam knižnice a denného centra, ktoré
sa podieľali na organizácii tohto milého
priateľského stretnutia a spomínania. Srdečná vďaka.
Zlatica Vrábliková, r. Tvarožková
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Mons. Vendelín Pleva, niekdajší šéfredaktor Katolíckych novín a riaditeľ SSV, toho
času arcidiecézny ekonóm.
Srdečne pozývam všetkých
farníkov na hodovú slávnosť!
Vo štvrtok 20. júna je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
- Božieho tela. Slávnostná
svätá omša bude o 18:00
hod. Ako predĺženie slávnosti vykonáme nasledujúcu nedeľu 23. júna tradičný
sprievod ulicami Brezovej.
Povzbudzujem všetkých katolíkov k hojnej účasti, aby
sme takto verejne manifestovali našu vieru v živú Ježišovu prítomnosť v Oltárnej
sviatosti. Nedeľná omša začne 23. 6. 2019
o 10:00 hod, po jej skončení pokračuje eucharistická procesia.
V sobotu 29. júna slávime prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, apoštolov. Slávnostná
svätá omša začne ako v nedeľu, t. j. o 10:00
hod. V nedeľu 30. júna začne svätá omša mimoriadne o 2 hodiny skôr, t. j. o 8:00 hod !!!
Ďalšia slávnosť nás čaká v piatok 5. júla - sv.
Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.
Svätá omša bude ráno o 8:00 hod.
Na záver dávam do vašej pozornosti 3. ročník ping-pongového turnaja. Uskutoční sa
v sobotu 13. júla na farskom dvore, začneme
o 10:00 hod a prihlásite sa tým, že skrátka
prídete na faru. Verím, že sa zastavíte; každý
bude ocenený a pohostený. Všetci sa zabavíme a niektorí aj vyhrajú!
Ján Kliment, brezovský farár

Vystavené boli zaujímavé knihy o jeho živote, vedeckej i diplomatickej ceste, či už to boli
knihy z oblasti beletrie pre dospelých, literatúry faktu, náučnej literatúry, periodickej tlače,
príležitostné známky, pozvánky, regionálne
výročia, detská literatúra, poézia a tiež reálie
zo života M. R. Štefánika. Výstavu otvoril odborným výkladom vedúci kultúry mesta Brezová, historik PhDr. Matúš Valihora, ktorej
sa zúčastnili žiaci ZŠ Brezová pod Bradlom.
Výstava bola vhodným a zaujímavým podujatím, navštívilo ju veľa návštevníkov a zároveň
bola zdrojom nových informácií o tejto významnej osobnosti.
				
A.F.

Nové knihy v knižnici:

V Mestskej knižnici Brezová pod Bradlom
bola od 6. 5. - 30. 5. 2019 nainštalovaná výstava „Milan Rastislav Štefánik v literatúre,“

• Boldišová, Andrea: Láska s farbou pomaranča. Liptovský Mikuláš, Elist 2019. 252
s.
Kniha je voľným pokračovaním románu
Okno do duše. Román slovenskej autorky,
kde hlavní protagonisti príbehu sa vyrovnávajú s pravdou a ochorením dcéry Janky.
• Červenák, Juraj: Biela veža. Bohatier
– kniha štvrtá. 1. vyd. Žilina, Artis Omnis
2019. 302 s.
Záver epickej historickej fantasy série o výprave kyjevského kniežaťa Svjatoslava proti
Chazarskej ríši a kaukazským kmeňom.
• Freeman, Brian: Nočný vták. Najstrašnejšie spomienky sú tie, ktoré si nepamätáme. Z angl. orig. prel. B. Horná. Bratislava,
Ikar 2018. 358 s.
Ďalší triler špičkového autora psychologických detektívok.
• Hlavatá, Dana: Ženatý so svokrou. 1.
vyd. Bratislava, Marenčin 2019. 157 s.
Autorka knihy pracuje ako dramaturgička
v RTVS viac ako dvadsať rokov. Táto kniha
poviedok je jej päťdesiata.
• Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka.
Snehová bitka. Z angl. orig. prel. E. Guričanová. Bratislava, Ikar 2019. 217 s.
Trinásty diel obľúbeného „odvážneho bojka“ je voľným pokračovaním tejto zaujímavej
série napísanej pre detského čitateľa.
				
A. F.

ktorá bola venovaná 100. výročiu úmrtia
diplomata, vedca a vojaka M. R. Štefánika.

(Pokračovanie na 10. str.)

MESTSKÁ KNIŽNICA

Výstava literatúry

Milí priatelia,

prvý letný mesiac je v tradícii katolíckej
cirkvi venovaný úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Z toho dôvodu sa pri každej
svätej omši počas júna budeme modliť litánie
k Božskému srdcu. Samotný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vychádza tento rok
na piatok 28. júna. Slávnostná svätá omša
spojená s modlitbou vešpier, poďakovaním
na konci školského roka a zasvätením Božskému Srdcu bude 28. 6. 2019 o 18:00 hod.
Okrem toho nás čakajú ďalšie mimoriadne udalosti. V nedeľu 16. júna slávime titul
farského kostola - Najsvätejšej Trojice. Ako
slávnostný celebrant a kazateľ nás navštívi
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(Dokončenie zo 7. str.)

Zmena
výpožičných hodín:

Oznamujeme čitateľom knižnice, že
v mesiacoch jún, júl, august 2019 budú
soboty zatvorené.
Výpožičné hodiny júl, august:
Pondelok: 9,00 - 12,00 • 12,30 - 16,00 h.
Utorok:
9,00 - 12,00 • 12,30 - 16,00 h.
Streda:
9,00 - 12,00 • 12,30 - 16,00 h.
Štvrtok: 9,00 - 12,00 • 12,30 - 16,00 h.
Piatok:
9,00 - 12,00 • 12,30 - 16,00 h.
Sobota:
ZATVORENÉ

Novinky spod Bradla 5 / 2019

KALENDÁRIUM

ŠPORT

Pripomíname si v júni: Bežci z Brezovej
• Chorvát, Juraj – hudobník, učiteľ (nar. 24. 4.
1862 v Dolnom Sŕní, zomrel 13. 6. 1934 v Zariečí, pochovaný v Kochanovciach – 85. výr.
úmrtia).
• Jurkovičová, Anna – osvetová pracovníčka
(nar. 17. 6. 1864 na Turej Lúke – 155. výr. nar.,
zomrela 21. 1. 1931 v Skalici).
• Nebling, Ján – katolícky farár (nar. 1738
v Trnave, zomrel 8. 6. 1814 v Dolanoch – 205.
výr. úmrtia).
• Viest, Karol – učiteľ, národovec (nar.19. 6.
1844 v Revúcej – 175. výr. nar., zomrel 30. 1.
1903 na Myjave).
Spracovala: A. Fedorová

 19. 4. 2019 „CUTT Bíle Karpaty“ Vápenky CZ 29 km/prevýšenie 1300 m (163 pretekárov)
• Andrea Borovská /kat. ženy/
3. miesto 2:43:18 hod
• Čestmír Kračmar /kat. muži/
33. miesto 2:58:00 hod
• Matúš Tomáška /kat. muži/
53. miesto 3:27:00 hod
• Ján Varmuža /kat. muži/
56. miesto 3:33:00 hod
 27. 4. 2019 „Jablonická desiatka“ Jablonica 10 km/4 km (170 pretekárov)
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./10 km
4. miesto 55:06 min
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./4 km
12. miesto 21:49 min
28. 4. 2019 „Kamzík-Baba-Kamzík“ Malé
Karpaty 53 km/26 km (152 pretekárov)
• Martin Plačko /muži nad 40 r./ 53 km
1. miesto 4:09:08 hod
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./ 53 km
1. miesto 4:37:15 hod
• Gabriela Plačková /ženy nad 35 r./ 53 km
2. miesto 5:19:23 hod
• Radoslav Jančí /muži nad 40 r./ 26 km
36. miesto 2:24:36 hod

Novinky spod Bradla 5 / 2019
 28. 4. 2019 „City Run Trnava“ Trnava
10 km (476 pretekárov)
• Margita Varmužová /ženy nad 60 r./
1. miesto 58:39 min
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
7. miesto 53:59 min
5. 5. 2019 „Beh Zábudišovou“ Bošáca 5,3 km
• Andrea Borovská /ženy nad 40 r./
2. miesto 27:01 min
• Margita Varmužová /ženy nad 40 r./
4. miesto 34:10 min
• Ján Varmuža /muži nad 50 r./
4. miesto 33:19 min
 8. 5. 2019 „Rohatecká desiatka“ Rohatec
CZ 10 km/5 km (183 pretekárov)
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./5 km
14. miesto 26:50 min
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./10 km
5. miesto 52:00 min
 11. 5. 2019 „Memoriál F. Daniša“ Trstín
8,1 km (86 pretekárov)
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
2. miesto 33:38 min
 12. 5. 2019 „Beh okolo Tematína“ Lúka
14,5 km (61 pretekárov)
• Ján Gološinec /muži nad 40 r./
6. miesto 1:11:12 hod
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
13. miesto 1:27:41 hod
			
Ján Varmuža
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tempe 2 x 15 minút na partiu, s počtom kôl
9. Prekvapivým víťazom celého turnaja sa stal
Hlohovčan pán Michal Slamena.
Foto a autor: RNDr. Peter Brunovský, PhD.
Klub turistov Brezová Vás srdečne pozýva na Letný regionálny zraz turistov,
ktorý sa uskutoční v sobotu 22. 6. 2019.
Prezentácia účastníkov medzi 8 - 9.00
v Matejkovej. Trasa pre turistov aj cykloturistov. Občerstvenie zabezpečené,
tešíme sa na Vás.

Majsterka a druhá
vicemajsterka SR v karate
sú dievčatá z Brezovej

Majstrovstvá Slovenskej republiky detí
a žiakov v karate sa konali 11. mája na vý-

Brezovský šach:

Memoriál Štefana Gürschinga
v Šaštíne-Strážach

Ďalší v poradí 12. ročník šachového turnaja
sa hral opäť v kultúrnom dome pútnického
mestečka Šaštín-Stráže. Tento deň bol zároveň
sviatkom práce a tak sa ho zúčastnilo hojné

množstvo prívržencov tohto kráľovského
športu. Celkový počet účastníkov sa vyšplhal
na číslo 68 a z tohto počtu nás najviac
zaujímalo, ako sa bude dariť nadšencom družstva CVČ Brezová pod Bradlom. Ako jediný
zástupca na tomto turnaji reprezentoval pán
Stanislav Déšť (na foto prvý sprava). Do turnaja bol nasadený ako 37. a finišoval na 30.
mieste. Jeho bilancia predstavovala 5 výhier
a 4 prehry. Môžeme teda skonštatovať, že
zahral solídne a celkovo uhral nadpolovičnú
väčšinu bodov. Turnaj sa hral v zrýchlenom

chode Slovenska
v meste Poprad.
Mladí karatisti
sa mohli na
najvyššie športové podujatie
v rámci Slovenskej republiky,
ktorým vyvrcholila aj súťažná sezóna,
nominovať cez 3
kolá Slovenského pohára. Konali sa 16. februára v Trenčíne,
23. marca v Myjave a posledné
bolo v Starej Ľubovni 13. apríla. Cenné body
za umiestnenia v súťaži si karatisti museli obhájiť v tvrdej konkurencii kvalitných
zápasníkov z celého Slovenska. Výsledkom
ich snaženia bol zoznam nominovaných
mladých karatistov na Majstrovstvá SR, ktoré
sa konali v Poprad Aréne, zúčastnilo sa ich
61 klubov a súťažilo 595 pretekárov. Slovenský pohár a Majstrovstvá SR majú súťažné
disciplíny rozdelené na agility - pohybovo
rýchlostná zdatnosť, kata - súborové cvičenie
a kumite - športový zápas na časový limit.

V
oddieli
karate Telovýchovnej
Jednoty Spartak
Myjava sa zameriavame pri
súťažiach výlučne na športové kumite. Za
náš oddiel sa na
majstrovstvách
v kumite zúčastnilo osem
zápasníkov :
Natália
Michálková,
Paulína Horňáková, Abigail Kičková,
Milan Foltín,
Jakub Michálek, Michaela

Lanková, Roland Petráš
a Ondrej Eliáš.
Medailové umiestnenia
si z našich pretekárov vyzápasila Natálka Michálková, 1. miesto a stala sa
majsterkou SR v kategórii
kumite dievčatá 6-7 ročné
do 28 kg a zároveň sa stala víťazkou Slovenského pohára za rok 2019.
Milan Foltín si obhájil 2. miesto a stal sa vicemajstrom SR v kategórii kumite chlapci 8-9
rokov nad 34 kg pokročilí. Abigail Kičková si
vybojovala 3. miesto a stala sa druhá vicemajsterkou v kategórii kumite mladšie žiačky 8-9
ročné do 32 kg začiatočníčky.
Veľké poďakovanie patrí všetkým mladým
karatistom, ktorí reprezentujú náš oddiel
karate TJ Spartak Myjava a odovzdali kus
dobrej práce. Vďaka nim a prvotriednej práci trénerov pod vedením Petra Dobiaša je
naše kopaničiarske karate vysoko hodnotené
v rámci celoslovenského pôsobenia a hrdo
si obhájilo svoju pozíciu aj na tohtoročných
Majstrovstvách SR. Mladým karatistom prajeme i v ďalšej zápasníckej sezóne veľa síl,
športového šťastia a neutíchajúce nasadenie,
ktoré venujú športovému karate.
			
rodičia

O pohár Bradla

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci
s ŠK Osuské zorganizovalo v sobotu 11. mája už
3. ročník detského šachového turnaja O pohár
Bradla. Turnaj sa uskutočnil v priestoroch CVČ
Domček. Zmerať sily si prišlo 31 detí z Brezovej
pod Bradlom, Košarísk, Myjavy, Senice, Bratislavy, Skalice, Trnavy a okolia.
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Turnaj je súčasťou súťaže Grand prix mládeže Slovenského šachového zväzu. Deti z celého
Slovenska hrajú turnaje a do celkového poradia
sa započítava najlepších 7 výsledkov. Následne
prvých 10 postupuje do semifinále a finále. Deti
hrajú spolu v jednom turnaji, ale vyhodnocujú
sa v 3 kategóriách do 8, 11 a 14 rokov osobitne
u chlapcov a osobitne u dievčat.
Na úvod privítala hráčov aj rodičov zástupkyňa mesta Ing. Silvia Čuvalová. Zaželala dobré
nápady, pekné ťahy a tiež pozvala všetkých zúčastnených na návštevu mohyly a pamätnej izby.
Toto pozvanie mnohí účastníci po skončení turnaja radi využili.
Na dodržiavanie pravidiel súťaže dohliadal skúsený medzinárodný rozhodca Rastislav Diviak.
Turnaj sa hral na 9 kôl v tempe 2 x 15 minút.
Víťazom turnaja sa stala Silvia Fajtáková zo
Záhoráckeho šachového klubu, ktorá súperom
povolila iba jednu remízu, a teda získala 8,5
bodu. Na druhom mieste skončila Nina Kubíková
z KŠN Bratislava so ziskom 7 bodov. Tretie miesto
obsadil Krištof Višváder, ktorý uhral 6,5 bodu.
Deti z CVČ Brezová sa umiestnili nasledovne:
Matúš Truban získal 3 body a Tomáš Ďuríček
2 body.
Každý účastník si okrem občerstvenia odniesol aj drobnú cenu.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa šachový turnaj mohol
uskutočniť: Mesto Brezová pod Bradlom, ŠK
Osuské, Trezor – caffe & bar, Presso bar, Kaviareň
vo dvore, ERWEL, DONAS a AKU servis.
V mene detí „ĎAKUJEME!“
			
Tomáš Perička

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 16. 6. (Svätá Trojica - Sancta Trinitas)
10.00 hod. slávnostné služby Božie v chráme
Božom s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej.
• 19. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 23. 6. (1. nedeľa po Svätej Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej
sieni.
• 26. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 29. 6. (sobota) 18.00 hod. večerné bohoslužby v chráme Božom, sviatok apoštolov
Petra a Pavla.
• 30. 6. (2. nedeľa po Svätej Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie v chráme Božom, slávnostné ukončenie školského roka s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej.
• 5. 7. (piatok) 10.00 hod. spomienkové
služby Božie na sviatok vierozvestcov Cyrila
a Metoda na hrade Branč.
• 7. 7. (3. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie v chráme Božom. Po skonče-

ní služieb Božích – spomienka pri Husovom
pomníku pri príležitosti 604. výročia upálenia Majstra Jana Husa. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby zborovej sieni.
• 14. 7. (4. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie v chráme Božom.
 Tábory:
• 22. 7. – 26. 7. Denný detský tábor na fare
v Brezovej pod Bradlom
• 28. 7. – 2. 8. Seniorátny tábor v Kováčovej
8. 8. – 11. 8. Dorastový tábor v Klenovci
 Zmena oznamov vyhradená!
Každý piatok o 17.00 spoločenstvo evanjelickej mládeže.
Každá nedeľa o 10.00 detská besiedka.
Všetko v priestoroch bývalej ev. školy (Dom
služieb).
		
Ev. a.v. farský úrad

SPOMÍNAME
•
Dňa 3. mája 2019 sme
si pripomenuli 10. výročie
úmrtia nášho syna Ivana
Toráča. Kto ste ho poznali,
spomínajte s nami. S láskou
rodičia, sestry Janka a Aďka
s rodinou a babka.
•
Dňa 12. 5. uplynulo
10 rokov od úmrtia pani
Alžbety Sivákovej, rod.
Minárčinej.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
•
Dňa 14. mája 2019 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil Ivan Petrík.
S láskou a úctou spomína
rodina.
•
Dlhých 40 rokov uplynulo dňa 4. júna 2019 odo
dňa, kedy zhasli navždy oči
milé a stratil sa úsmev môjho milovaného brata, pána
Milana Batku. Stále medzi
nami veľmi chýba, veď mal
len 21 rokov a veľkú chuť
žiť. Kto ste ho poznali, spomínajte, prosím,
spolu s nami.
S láskou spomína sestra Oľga s rodinou.
•

•
Dňa 5. 6. 2019 si pripomíname 10. výročie úmrtia
nášho drahého manžela,
otca, starého otca Ivana
Kotuláča. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
Manželka Emília a syn
Ivan s rodinou
•
Dňa 17. 6. 2019 uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustila
mama,
stará
a prastará mama Margita Sopociová. Kto ste ju
poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
dcéra Jana s rodinou.
•
Dňa 20. júna si pripomíname smutné 3 roky, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Risto Petkovský.
S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
•
Dňa 25. 6. 2019 si pripomenieme tretie smutné výročie úmrtia Mirky Lehockej, rod. Polákovej. S láskou
a úctou spomínajú mama,
deti, manžel, brat Jozef s rodinou, krstná mama s deťmi, ostatná rodina a známi,
ktorí ju mali radi.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa:
Tomáš Pardavý
Michal Jasenák
Denis Horný
Jakub Repta
Michal Bašnár
Júlia Závodná

Manželstvo uzavreli:

Lukáš Podmajerský, Ivana Šipkovská
Marián Holenka, Miriama Majerčíková
Ondřej Jelínek, Barbora Babincová

Zomreli:

Ľudmila Kostelná, rod. Slaná, 92 rokov
Zuzana Poláčiková, 53 rokov
Anna Maliariková, rod. Heráková, 67 rokov
Ján Obeda, 72 rokov
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