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V nedeľu, 22. septembra, sa v našom
meste konali oslavy Dňa Ozbrojených síl
Slovenskej republiky a slávnostné rokovanie
vlády Slovenskej republiky venované Roku
Milana Rastislava Štefánika.

Predseda vlády Peter Pellegrini vo svojom
prejave uviedol: ... Zišli sme sa tu dnes v historickom meste, ktoré má svoje významné miesto
v slovenských dejinách. Tu v roku 1848 brezovský kaplán Jozef Miloslav Hurban vyhlásil známe Žiadosti slovenského
národa a počas národnobuditeľského povstania
sa stala Brezová sídlom
Slovenskej národnej rady.
A práve na miestach
v okolí vybojovali slovenskí dobrovoľníci prvé víťazné bitky ... Ak však hovoríme o hrdinoch z roku
1848, musíme spomenúť
aj ... Milana Rastislava
Štefánika ... tento muž
svojimi činmi ukázal, že
ich obeť nebola márna
a ich sen sa pretavil do
skutočnosti a Slováci začali žiť v slobodnom a demokratickom štáte...
Od 12.30 hod. na poli pod Barancom prebiehali statické a dynamické ukážky techniky
a spôsobilostí ozbrojených síl. Návštevníci videli showprogram Čestnej stráže OS SR, ukážky vojenskej polície a jej kynológov, boj zblízka,
tiež hudobné vystúpenia, medzi nimi i domáci
folklórny súbor Brezová. Na poli boli vystavené
zbrane a vojenská technika. Program vyvrcholil

22. september
v našom meste...

22. september je Dňom Ozbrojených síl Slovenskej republiky na pamäť prvých víťazných bitiek Slovenského povstania vybojovaných v Brezovej 22. 9. 1848.
Program Dňa Ozbrojených síl SR sa začal
ekumenickou
bohoslužbou v evanjelickom
kostole. Pokračoval pietnymi aktami na Mohyle
M. R. Štefánika na Bradle
a pri Pamätníku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste.
Na brezovskom námestí prebehol slávnostný nástup ozbrojených
síl, ktorého sa zúčastnili predseda vlády, minister obrany, predseda Výboru NR SR pre obranu
a bezpečnosť, náčelník Generálneho štábu OS
SR, členovia vojenského diplomatického zboru,
veteráni, primátor Brezovej, predstavitelia samospráv, ďalší hostia i verejnosť. Zaznel Rozkaz
prezidentky Slovenskej republiky č. 9/2019 ku
Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Prezidentka republiky zdôraznila kontinuitu udalostí roku 1848 s Milanom Rastislavom Štefánikom, prvým i druhým odbojom a Slovenským
národným povstaním.

dvomi dynamickými ukážkami ozbrojených síl.
Zapojili sa do nich samohybné húfnice Zuzana,
modernizované bojové vozidlá pechoty, tanky,
dvojica lietadiel L-39 Albatros, či dvojica vrtuľníkov UH-60 Black Hawk. Vojakov najviac
potešila vysoká návštevnosť, ktorú na svojom
oficiálnom facebookovom účte Ozbrojené sily
SR odhadli na viac ako 10 tisíc ľudí.
Po skončení nástupu ozbrojených síl na námestí sa v budove mestského úradu uskutočnilo
slávnostné rokovanie vlády Slovenskej republi-

(Pokračovanie na 2. str.)

Príhovor primátora mesta
Jaroslava Cirana
ku Dňu Ozbrojených síl SR

Vážený pán minister obrany, vážený pán
predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, vážený pán náčelník Generálneho štábu
Ozbrojených síl, vážení členovia vojenského
diplomatického zboru, ctení hostia, milí spoluobčania, vojaci Ozbrojených síl!
Stojíme na Prietržskej ceste – presne na
jednom z troch miest prvých víťazných bojov
Slovenského povstania z 22. septembra 1848.
Našich predkov – obyvateľov Brezovej
i okolitého podbradliansko-podjavorinského
kraja – výrazne formoval, okrem iného, dlhý
zápas za slobodu. Najprv bojovali za slobodu
ich protestantskej viery. Pre jej obranu sa zúčastňovali protihabsburských povstaní – Bethlenovho, Thökölyho i Rákocziho. V septembri
1848 sa slovenskí politickí vodcovia rozhodli
vstúpiť do ozbrojeného povstania za slobodu
svojho národa. A boli to práve obyvatelia tohto kraja, ktorí boli ochotní ísť za slobodu – tentokrát za slobodu národnú – opäť do boja. Tu,
v Brezovej, boli 22. septembra vybojované prvé
víťazne bitky povstania a Brezová sa ako centrum prvého Slovenského povstania zapísala
do celoslovenských dejín.
22. september je na pamäť týchto bojov
Dňom Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
Vážení prítomní,
tu, na Prietržskej ceste, nám boj z 22. septembra 1848 pripomína pamätník od architekta Dušana Jurkoviča. Verím, že spomienku na
udalosti roku 1848 si uchováme nielen prostredníctvom miest pamäti, ako je tento pamätník, ale uchováme ju najmä v našich mysliach
a v našich srdciach.
Boj za slobodu zo septembra 1848 bol inšpiráciou pre našich predkov – generála Milana
Rastislava Štefánika a legionárov v čase prvej
svetovej vojny i pre našich predkov bojujúcich
v Slovenskom národnom povstaní a partizánskom odboji počas druhej svetovej vojny.
Verím, že odkaz roku 1848 je a bude inšpiráciou i pre nás. Verím, že sloboda, demokracia a spravodlivosť sú našimi hodnotami. Tieto hodnoty musíme chrániť, a keď
to je potrebné, musíme za ne bojovať. Tak,
ako to dokázali naši predkovia. Záštitou
obrany týchto hodnôt sú Ozbrojené sily
Slovenskej republiky.
Vojaci !
Blahoželám Vám k Vášmu dnešnému sviatku
– Dňu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(Príhovor z pietneho aktu pri pamätníku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste)
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ky venované Roku Milana Rastislava Štefánika.
Rokovania sa zúčastnili aj primátor Brezovej Jaroslav Ciran, starosta Košarísk Štefan Antol, starosta Priepasného Peter Czere a Mária Gallová
zo Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Vlá-

da zobrala na vedomie Správu o príprave a realizácii podujatí a aktivít v rámci Roku Milana
Rastislava Štefánika do 16. septembra 2019.
Celoslovenskú spomienkovú slávnosť pri
100. výročí tragickej smrti M. R. Štefánika zo 4.
mája 2019 správa posúdila ako „veľmi vydarenú
a pozitívne hodnotenú“. Vláda ďalej schválila
návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov
v sume 343 000 eur určených „na nové aktivity
realizované v meste Brezová pod Bradlom a obciach Košariská a Priepasné, ktoré sú spojené

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Z rokovania MsZ

Šieste zasadnutie mestského zastupiteľstva sa
uskutočnilo 24. 9. 2019 za účasti 9, neskôr 10,
z 11 poslancov.
 MsZ schválilo:
• predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom, v zmysle geometrického
plánu, ktorý dá vypracovať žiadateľ na vlastné náklady. Pôjde o predaj pozemkov parciel
registra C-KN č. 1645, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 49
m², C-KN č. 1227, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o celkovej výmere 73 m²,
C-KN č. 1108, druh pozemku ostatná plocha,
(evidovanej na LV č. 1700 ako parcela E-KN
č. 1192 ako ostatná plocha) o celkovej výmere cca 39 m², C-KN č. 1177/1, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere
82 m², C-KN č. 141/9, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 89 m²,
C-KN č. 153, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o celkovej výmere 54 m² (za kúpnu
cenu podľa znaleckého posudku, ktorý si dá
vypracovať žiadateľ na vlastné náklady). Po
vypracovaní vyššie uvedeného geometrického
plánu MsZ v Brezovej pod Bradlom schváli
predaj nehnuteľnosti, ním odčlenenej časti
pozemku, ktorá prejde do vlastníctva Západoslovenskej distribučnej a.s., IČO: 36 361 518,
DIČ: 2022189048, so sídlom Čulenova 6,
816 47 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 e) zákona
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najmä s osobnosťou generála Milana Rastislava
Štefánika“. Mesto Brezová pod Bradlom z týchto prostriedkov získa 75 000 eur určených pre
Areál Bradlo, pre Múzeum D. S. Jurkoviča na
múzejnú činnosť a pre dostavbu pamätníkov
Dr. Štefana Osuského a Dr. Jána Papánka. Vláda
tiež na rokovaní uložila
ministerke kultúry do 31.
decembra 2020 „predložiť
návrh mechanizmu, ktorý
zabezpečí trvalú udržateľnosť Areálu Bradlo“ (materiály z rokovania vlády
sú uverejnené na: https://
rokovania.gov.sk/RVL/
Material/24184/1).
Naše mesto teda získa ďalšie financie, ktoré
môžeme
pripočítať
k 721 000 eurám na aktivity spojené s osobnosťou M. R. Štefánika určeným pre mesto
uznesením vlády SR zo 6. 2. 2019. Pozícia Brezovej v oboch spomenutých uzneseniach vlády
SR je súčasťou cieľavedomého, od roku 2015
trvajúceho, úsilia o získanie prostriedkov na
realizáciu Areálu Bradlo, tak aby mohol byť
plne využitý jeho potenciál ako miesta pamäti národa a aby bola zabezpečená jeho trvalá
udržateľnosť.
			
Matúš Valihora

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako i Zásad hospodárenia
s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom, Čl.
6, bod 4. písmeno b).
• predbežný súhlas s predajom nehnuteľností - pozemkov vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom, v zmysle geometrického plánu,
ktorý dá vypracovať žiadateľka na vlastné náklady. Pôjde o odčlenenie časti parcely registra
E-KN č. 2797/1, druh pozemku ostatná plocha
o výmere cca 45 m2 (za kúpnu cenu, podľa Cenovej mapy platnej v meste Brezová pod Bradlom Zóna II. - 6,50 € za m2 ). Uvedené parcely
sú v KN zapísané na LV č. 1700 pre obec a k.ú.
Brezová pod Bradlom vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku. Po vypracovaní vyššie uvedeného geometrického plánu MsZ v Brezovej
pod Bradlom schváli predaj nehnuteľností, ním
odčlenených častí pozemkov, ktoré prejdú do
vlastníctva Dáši Semánikovej, rod. Ďuroškovej,
bytom Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako i Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom, Čl. 6, bod
4. písmeno b).
• kúpu nehnuteľností - pozemkov vo
vlastníctve Cirkevného zboru Evanjelickej
cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
Brezová pod Bradlom, IČO: 34012591. DIČ:
2021471265, so sídlom Piešťanská ul. 16, 906 13
Brezová pod Bradlom v zmysle geometrického
plánu č. 113/2018, vyhotoveného spoločnosťou
GEOGIS SK, spol. s r.o., Sibírska 1329, 908 51
Holíč, úradne overeného dňa 21. 11. 2018 pod
číslom 356/18, odčlenenú časť:

- parcely registra E-KN č. 20449/1, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 21 695 m²,
zapísaná na LV č. 2072 pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom, označená ako diel č. 6, ktorý
vstupuje do parcely registra C-KN č. 4/3, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m²,
- parcely registra E-KN č. 20449/1, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 21 695 m²,
zapísaná na LV č. 2072 pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom, označená ako diel č. 9, ktorý
vstupuje do parcely registra C-KN č. 4/6, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 342 m², za cenu 8,82 € / m² na základe znaleckého posudku č. 3-2019, ktorý vypracovala
Ing. Alžbeta Jelínková, Pakanská 16, 907 01
Myjava, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie
Odhad hodnoty nehnuteľnosti, Pozemné stavby. Celková výmera pozemkov je 452 m². MsZ
v Brezovej pod Bradlom schváli kúpu nehnuteľností - pozemkov, odčlenené časti pozemkov
podľa geometrického plánu prejdú do vlastníctva Mesta Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M.
R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom,
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a, ods. 8 e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako i Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod
Bradlom, Čl. 6, bod 4. písmeno b).
• kúpu nehnuteľností - pozemkov vo
vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť
Brezová pod Bradlom, IČO: 34016791, DIČ:
2023732711, so sídlom Bukovská cesta 513,
906 13 Brezová pod Bradlom v zmysle geometrického plánu č. 113/2018, vyhotoveného
spoločnosťou GEOGIS SK, spol. s r.o., Sibírska
1329, 908 51 Holíč, úradne overeného dňa 21.
11. 2018 pod číslom 356/18, odčlenenú časť:
- parcely registra E-KN č. 2, druh pozemku
záhrada o celkovej výmere 3 395 m², zapísaná
na LV č. 937 pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom, označená ako diel č. 7, ktorý vstupuje do
parcely registra C-KN č. 4/4, druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m²,
- parcely registra E-KN č. 2, druh pozemku
záhrada o celkovej výmere 3 395 m², zapísaná na LV č. 2072 pre obec a k.ú. Brezová pod
Bradlom, označená ako diel č. 8, ktorý vstupuje
do parcely registra C-KN č. 4/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390
m², za cenu 8,82 € / m² na základe znaleckého posudku č. 3-2019, ktorý vypracovala Ing.
Alžbeta Jelínková, Pakanská 16, 907 01 Myjava,
znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie Odhad
hodnoty nehnuteľnosti, Pozemné stavby. Celková výmera pozemkov je 415 m². MsZ v Brezovej pod Bradlom schváli kúpu nehnuteľností
- pozemkov, odčlenené časti pozemkov podľa
geometrického plánu prejdú do vlastníctva
Mesta Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R.
Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §
9a, ods. 8 e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako i Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod
Bradlom, Čl. 6, bod 4. písmeno b).
• kúpu nehnuteľností - pozemkov vo vlastníctve Alžbety Ciranovej r. Bzdúchovej, bytom
Brezová pod Bradlom, a Danice Bzdúchovej,
r. Bzdúchovej, bytom Bratislava, v zmysle ge-
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ometrického plánu č. 17/2013, vyhotoveného
spoločnosťou GEOGIS SK, spol. s r.o., Sibírska
1329, 908 51 Holíč, úradne overeného dňa 3. 4.
2013 pod číslom 55/13, odčlenenú časť:
- parcely registra E-KN č. 20458, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 2 816 m²,
zapísaná na LV č. 2861 pre obec a k.ú. Brezová
pod Bradlom, označená ako diel č. 12, ktorý
vstupuje do parcely registra C-KN č. 17/12,
druh pozemku záhrada o výmere 568 m²,
- parcely registra E-KN č. 20458, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 2 816 m²,
zapísaná na LV č. 2861 pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom, označená ako diel č. 5, ktorý
vstupuje do parcely registra C-KN č. 17/5, druh
pozemku záhrada o výmere 13 m²,
- parcely registra E-KN č. 20458, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 2 816 m²,
zapísaná na LV č. 2861 pre obec a k.ú. Brezová pod Bradlom, označená ako diel č. 6, ktorý vstupuje do parcely registra C-KN č. 17/6,
druh pozemku záhrada o výmere 5 m², za cenu
5,00 € / m². Celková výmera pozemkov je 586
m². MsZ v Brezovej pod Bradlom schváli kúpu
nehnuteľností - pozemkov, odčlenené časti pozemkov podľa geometrického plánu prejdú do
vlastníctva Mesta Brezová pod Bradlom, Nám.
gen. M. R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod
Bradlom, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9a, ods. 8 e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako i Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Brezová pod Bradlom, Čl. 6, bod 4. písmeno b).
• rozpočtové opatrenie č. 7/2019, ktorým
sa vykonáva IV. zmena rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019 tak, ako bola
predložená,
• Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Brezová pod Bradlom
• odňatie majetku – multikára, inventárne
číslo 5/023, dátum obstarania 26. 11. 1992, obstarávacia cena 3 902,25 EUR, zostatková cena
0,00 EUR zo správy príspevkovej organizácie
Technické služby ku dňu 24. 9. 2019,
• odňatie majetku – nákladné auto Š 706,
inventárne číslo 11/023, dátum obstarania 26.
11. 1992, obstarávacia cena 13 817 EUR, zostatková cena 0,00 EUR zo správy príspevkovej organizácie Technické služby ku dňu 24. 9. 2019,
 MsZ zobralo na vedomie:
• Správu o plnení uznesení MsZ,
• stanovisko komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie - príjmy, výdavky,
programový rozpočet podľa štruktúry a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu
k 30. 6. 2019,
• plnenie rozpočtu mesta na rok 2019 k 30.
6. 2019 – príjmy, výdavky, programový rozpočet podľa štruktúry a monitorovaciu správu
k programovému rozpočtu k 30. 6. 2019,
• rozpočtové opatrenie č. 5/2019, ktorým sa
vykonáva III. zmena rozpočtu mesta Brezová
pod Bradlom na rok 2019,
• stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
IV. zmeny rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019,
• stanovisko komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie k návrhu IV. zmeny
rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na rok
2019,
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• rozpočtové opatrenie č. 6/2019, ktorým sa
vykonáva IV. zmena rozpočtu mesta Brezová
pod Bradlom na rok 2019,
• Operačný plán zimnej údržby miestnych
komunikácií a chodníkov v pôsobnosti Mesta
Brezová pod Bradlom v zimnom období 2019
– 2020,
• Informáciu o stave vymáhania pohľadávok
k 15. 9. 2019,
• Informáciu o projektoch v realizácii,
v schvaľovacom procese, neschválené projekty.

MESTSKÝ ÚRAD

Vážení spoluobčania!

Primátor mesta Brezová
pod Bradlom Jaroslav Ciran a poslanci mestského
zastupiteľstva
Vás pozývajú na stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa

23. októbra 2019 o 16:00 hod
(streda)

v kinosále Národného domu Štefánikovho za účasti vedúcich oddelení MsÚ,
hlavného kontrolóra, riaditeľa TS a náčelníka MsP.
Predmetom stretnutia bude prehľad
činnosti MsÚ a MsZ v roku 2019 a prehľad pripravovaných projektov a zámerov vedenia mesta na rok 2020.
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Brezovská priehrada

je zrekonštruovaná a začala sa napúšťať

Vodná nádrž v Brezovej pod Bradlom bola
bez vody už desať rokov. Symbolický akt uvedenia nádrže do opätovnej prevádzky prebehol v pondelok 30. 9. 2019 za účasti primátora mesta Brezová pod Bradlom Jaroslava
Cirana, riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. (SVP) OZ Bratislava
Jozefa Dúcza a bývalej primátorky mesta Evy
Ušiakovej.
SVP prostredníctvom zhotoviteľa zrekonštruoval a na základe schválenia manipulačného poriadku vydaného Okresným úradom
Myjava odovzdal do užívania vodnú stavbu

Brezová pod Bradlom, ktorá prioritne slúži na ochranu pred povodňami. Dôvodom
rekonštrukcie vodnej stavby bol havarijný
stav južnej strany hrádze, pričom hrozila jej
deštrukcia. V rámci opráv bola vybudovaná

nová podzemná tesniaca stena v osi hrádze
po celej jej dĺžke, upravená bola aj koruna
hrádze a boli doplnené pozorovacie sondy
pre sledovanie hladinového režimu podzemných vôd. Projekt rekonštrukcie vodnej
stavby bol financovaný zo zdrojov EÚ prostredníctvom Operačného programu Kvalita
životného prostredia. Celkové náklady boli
273 118,80 EUR bez DPH (z toho stavebné
práce 254 862,40 EUR bez DPH). Napúšťanie
priehrady potrvá približne dva roky v závislosti od prírodných podmienok. Najväčšia
hĺbka bude 8 metrov, výška hrádze je 12 metrov a výška novovybudovanej tesniacej betónovej steny je v priemere 17 metrov.
Všetci veríme, že obnovená priehrada
prispeje, okrem zvýšenia protipovodňovej
bezpečnosti mesta, aj k rozvoju cestovného
ruchu a rybolovu, že sa na brehy priehrady vráti život. Kedysi sa v nej v lete plávalo
a v zime korčuľovalo. Mesto má záujem vybudovať v blízkej budúcnosti pri priehrade
oddychovú zónu s posedením, ohniskom
a grilom. Aj územný plán mesta počíta s východným brehom priehrady na športové a rekreačné využitie. Z koruny hrádze je krásny,
tzv. chránený pohľad na Štefánikovu mohylu
na Bradle.
		
MsÚ

Na Bradlianskej ulici

a na cintoríne budú nové chodníky

Spoločnosť Cesty Nitra začala realizovať
výstavbu chodníka na Bradlianskej ulici v súlade s plánom investičných akcií mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019. Technické
služby Brezová pod Bradlom začali výstavbu
nového chodníka v zadnej časti cintorína,
ktorý uľahčí prístup k hrobovým miestam.
Prosíme občanov o trpezlivosť, zvýšenú
opatrnosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov pracovníkov. Zároveň sa tešíme, že o pár týždňov budete môcť
využívať dlho požadované a očakávané chodníky.				 MsÚ

Poďakovanie

Pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania obyvatelia Hurbanovej
Doliny iniciatívne, dobrovoľne a nezištne vyčistili Pamätník partizánskych bojov
v Hurbanovej Doline.
Autorom tohto pamätníka je rodák z nášho
kraja, architekt Dušan Samuel Jurkovič. Pamätník má tvar pyramídy pokrytej kamenným obkladom nepravidelných tvarov. Na
čelnej strane pamätníka je umiestnená nápisová tabuľa.
Pamätník je zhodný s pamätníkom hurbanovských bojov na Prietržskej ceste. Oba
navrhol Dušan S. Jurkovič v roku 1944 ako
pripomienku slávnych hurbanovských udalostí roku 1848. Oba však boli postavené až
v roku 1948, po smrti D. S. Jurkoviča. V prípade pamätníka v Hurbanovej Doline došlo
k zmene – bol oficiálne venovaný pamiatke
partizánskych bojov zo 6. 1. 1945 na Danech
Vrchu, kde 70 partizánov bojovalo proti 700
útočiacim Nemcom.
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Obyvateľom Hurbanovej doliny – rodinám
Kováčiných, Kvasnicovcov, Michaličkovcov,
Olgyayovcov – ktorí pamätník vyčistili, patrí
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povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane
alebo krajnej núdzi oznámiť mestskému úradu, kde je pes evidovaný.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť.
			
Pavol Londák

Poďakovanie
zaslúžená vďaka. Vážime si tento príklad občianskej iniciatívy hodný nasledovania. Ďakujeme.
Múzeum Dušana S. Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom
Matúš Valihora

Upozornenie pre majiteľov psov

Mestská polícia upozorňuje majiteľov psov,
že na základe zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov psy, ktoré sa narodili pred 31. augustom 2018 musia byť začipované najneskôr
do 31.októbra 2019. Pes narodený od 1. septembra 2018 musí byť začipovaný najneskôr
do 12 týždňov veku.
Mestská polícia ďalej informuje majiteľov
psov o zákone č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov.
V tomto zákone okrem iného je uvedené:
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90
dní na území Slovenskej republiky podlieha
evidencii psov, ktorú v našom meste vedie
mestský úrad, ktorý vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa,
ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný oznámiť mestskému úradu,
kde je pes evidovaný. Držiteľovi psa bude za
úhradu vydaná náhradná známka.
Vodiť psa mimo chovného priestoru môže
len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii,
pričom je povinná predchádzať tomu, aby
pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá.
Vodiť nebezpečného psa (ktorý pohrýzol
alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám
napadnutý alebo vyprovokovaný) mimo
chovného priestoru môže len osoba, ktorá je
plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom
priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo
osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad.
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol;
ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe,
ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je

Dňa 18. 9. 2019 som sa vybrala na kontrolu
k lekárke. Po ceste som sa stavila v bankomate Slovenskej sporiteľne vybrať si peniaze na
lieky. Všetko prebehlo bez problémov. Keď
vypadli bankovky a chcela som si ich dať do
peňaženky, ucítila som, že moju ruku zovrela cudzia ruka a peniaze mi ukradla. Začala
som kričať o pomoc a zlodej v šedej mikine
s kapucňou sa dal na útek. Zobrala som svoje
barle a išla som krádež nahlásiť na políciu.
Pomohol mi mestský policajt P. Londák.
Všetko na polícii spísali a medzitým prišiel
p. Branislav Dunka a hovoril, že keď počul
volanie o pomoc, bežal za zlodejom. Spolu
s policajtmi zlodeja vypátrali a usvedčili
z krádeže. Peniaze uňho našli. Touto cestou
sa chcem poďakovať p. Branislavovi Dunkovi, policajnému zboru a aj právničke p. Kolníkovej za pomoc.
		
Alžbeta Poláčková

Exkurzia
ZO SZPB
z Brezovej pod Bradlom

Tento rok si pripomíname 80 rokov od vypuknutia druhej svetovej vojny, najrozsiahlejšieho ozbrojeného konfliktu v dejinách,
ktorého sa zúčastnilo 61 štátov sveta. Počas
šiestich rokov jej trvania zomrelo takmer 60
miliónov ľudí, z čoho veľkú časť tvorilo civilné obyvateľstvo. Obete, ktoré prinieslo toto
vojnové besnenie, si uctili zástupcovia a sympatizanti Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO
SZPB) z Brezovej pod Bradlom v dňoch 13.
– 15. septembra 2019 návštevou miest smutne
zapísaných do dejín 20. storočia.
Kladenie kytice v Mauthausene

Pamätník obetiam tragickej udalosti v meste Melk
Prvú našu zastávku pri
tejto príležitosti predstavoval koncentračný tábor Mauthausen v Hornom Rakúsku, kde je v súčasnosti zriadené

múzeum. V jednej zo zachovaných budov
areálu je umiestnená stála výstava, ktorá živo
zachytáva desivú atmosféru tohto miesta.
Obrovské ľudské utrpenie a obete Mauthausenu sme si uctili tichým položením kvetov. Druhou zastávkou v Hornom Rakúsku
bol pamätník, ktorý je umiestnený v areáli
dnešných kasární v meste Melk. Práve v týchto miestach bol 19. februára 1945 nešťastne
spojencami zbombardovaný nemecký konvoj
piatich nákladných áut vezúcich slovenských
politických väzňov do koncentračného tábora v Mauthausene. Esesáci počas streľby z áut
povyskakovali a skryli sa za stromy. Avšak
väzňom nedovolili vystúpiť. Medzi obeťami
tohto nešťastia boli aj obyvatelia Brezovej
pod Bradlom, a to Vladimír Kovár starší, Ján
Mikulec a Štefan Repta. Obete tejto tragédie
sme si uctili položením kvetov a minútou
ticha. Poslednou zastávkou spojenou s históriou druhej svetovej vojny bol bratislavský
Slavín. Aj tu sme na znak vďaky a úcty položili kvety, čím sme si pripomenuli pamiatku
6845-tich pochovaných sovietskych vojakov,
ktorí zomreli počas bojov o mesto a okolitý
región odohrávajúcich sa v posledných týždňoch vojny.
Počas exkurzie sme okrem miest spojených s druhou svetovou vojnou navštívili aj
iné historické miesta, a to Valtice, Lednice
a Devín.
		
Anna Abramovičová

NÁZORY / KOMENTÁRE

Historické mesto

Keby som písal tento článok ešte minulý
mesiac, tak za názvom by bol asi otáznik. Po
prejave premiéra Pellegriniho na našom rínku v nedeľu 22. septembra to už nejde. Všimli
ste si, ako nazval našu Brezovú pod Bradlom?
Historické mesto.
Takýto titul sme mohli získať len a len po
prelomovom roku 1989. Bez zásadných politických i spoločenských zmien by to nebolo
možné. K tomu zákonite musíme pripočítať
1. január 1993, vznik Slovenskej republiky.
Všetky tieto okolnosti nás dostali do popredia.
Naše mesto aj celý podbradliansko-podjavorinský región zohrali jedinečnú úlohu v modernej histórii Slovenska. Spomeňme udalosti
z roku 1848 – nitrianske žiadosti, činnosť
Slovenskej národnej rady v Brezovej i víťazstvo povstaleckých vojsk 22. septembra 1848
v Brezovej. Ďalšie míľniky našich dejín položili osobnosti z nášho mesta i blízkeho okolia
počas prvej svetovej vojny. Aj vďaka činnosti mužov prvého odboja – Milana Rastislava
Štefánika, Štefana Osuského i Jána Papánka
vznikol prvý spoločný štát Čechov a Slovákov. Ruku k dielu priložili tiež naši legionári,
ktorých bolo len z Brezovej 31. So cťou sme
obstáli aj v druhom odboji počas druhej svetovej vojny. Partizánsky oddiel Jána Reptu,
súčasť II. Štefánikovej brigády, dosiahol výnimočné výsledky, medzi ktoré určite patrí aj
oslobodenie Brezovej 7. apríla 1945 vlastnými
silami. Je potešujúce, že taký vynikajúci a re-
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nomovaný historik, ako je čestný občan nášho
mesta, Dr. Jan Tesař, sa podujal na spracovanie tejto doby. „Hrdinovia bojov za slobodu
1848 - 1849, 1914 - 1918, 1944 - 1945“ – takto
zhrnul všetky spomenuté dejinné udalosti náš
krajan Dušan S. Jurkovič v nápise vytesanom
v kameni na Dejinnom pamätníku na cintoríne. K týmto osobnostiam musíme priradiť aj
Juraja Reptu, dlhoročného riaditeľa PSB – budovateľa z obdobia industrializácie.
Všetky tieto udalosti majú bezprostredný
dopad, dnes sa dajú dokonca vyčísliť.
V roku 2015 sme urobili prieskum návštevnosti na Bradle. Vyšla značne vysoká návštevnosť – 70 500 návštevníkov ročne. Po štyroch
rokoch sme prieskum zopakovali. Výsledok
– 128 800 návštevníkov. Prieskum pre mesto
vypracovala Katedra služieb a cestovného ruchu z Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave pod vedením doc. Ing. Anny
Michálkovej, PhD. (prieskum je na webovej
stránke mesta – sekcia aktuality).

ŠKOLSTVO

Netradičné „branné“

V jeden septembrový piatok sme využili
hrejivé slnečné lúče na zorganizovanie povinného účelového cvičenia (kedysi branné
cvičenie). Ráno sa pred
školou zhromažďovali
nielen peší turisti, ale aj
cyklisti s riadnou výbavou, vrátane ochrannej
prilby. Miesto určenia
bolo pre všetkých rovnaké, pričom cestou jednotlivé cyklistické skupinky
obiehali ostatných a tí im
mávali, povzbudzovali...
Vo Dvoloch si deti oddýchli, posilnili sa, stíšili... a presunuli k novému

RÔZNE

Chválospev na matku živiteľku

Ing. Ján Ábel (38), náš spoluobčan, civilne
pracujúci vo financiách, zúčastnil sa prednedávnom televízneho DUELU, uvádzaného
sympatickým Gregorom Marešom. V náročnej vedomostnej súťaži Janko obstál vynikajúco, čím udivil aj samotného moderátora.
Hlavne však nás, ktorí sme reláciu sledovali z vlastného domáceho pohodlia, očaril zjavom a pokojom pred televíznymi kamerami.
Nestresoval ho ani krátky časový limit pre
odpovede na otázky, či už humanitného alebo prírodovedného charakteru. Jeho úspešnosť bola v prvom prípade 93 a v druhom 89
percentná!
Emaily od priateľov som dostal až z východného Slovenska aj s otázkou, že či toho
šikovného Brezovčana poznám!? Rád som
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Čiže nárast návštevnosti o 82,7 %. Uvedené
údaje nás jednoznačne utvrdzujú v presvedčení, že dotvorenie Areálu Bradlo je veľmi žiaduce. Pokiaľ v najbližších dvoch rokoch zvládneme tento proces na úrovni doby – investície,
organizácia činnosti Areálu, vytvoríme tým
kvalitatívne úplne novú situáciu.
Nášmu mestu môže titul historické prisúdiť
podstatne viac ľudí ako jeden politik, hoc je
to aj premiér. A to bude veľmi významné i pre
ďalší rozvoj nášho mesta prostredníctvom cestovného ruchu.
			
Ján Valihora
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory
ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko
redakcie Noviniek spod Bradla.
Svoje názory, postrehy a komentáre posielajte elektronickou poštou na adresu:
mesto@brezova.sk alebo poštou na adresu
vydavateľa Noviniek spod Bradla.

pamätníku SNP. Pán riaditeľ Ladislav Menkyna odovzdal slovo Matúšovi Valihorovi, ktorý
žiakom primeraným spôsobom vysvetlil historické súvislosti s dôrazom na miestne udalosti. Veríme, že aj tento deň prispel k tomu,
aby deti nevnímali slobodu a súčasné vymoženosti ako nemeniteľnú samozrejmosť.
			
J. Reptová

odpovedal, že som ho dokonca aj učil. Keď
sme sa s Jankom stretli a tlmočil som mu
moje uznanie zverejniť, on len sucho poznamenal: „Nepíšte o mne, pán učiteľ, je to celé
hlavne o našej brezovskej škole, ktorá nás
ako žiakov viedla k pravosti a múdrosti. Má
storočné jubileum, o ktorom ste v tomto roku
hodne písali a budem rád, ak moje vystúpenie
v televízii bolo takým malým príspevkom k tej
storočnici.“
Aj napriek tvojej skromnosti Janko, vedz,
že naša spoločná „alma mater“ je na teba
hrdá!
		
Mgr. Peter Pavel Uhlík

Zo života Denného centra

Po teplom lete sa seniori z Denného centra a ZO JDS Brezová pod Bradlom aktívne
zapájajú do činností, ktoré si naplánovali na
tento rok. Už 28. 8. 2019 pri príležitosti celomestských osláv SNP naše speváčky Ka-

poše obohatili svojím vystúpením kultúrny
program pri pamätníku partizánskeho veliteľa Jána Reptu.
2. 9. 2019 sme sa vybrali na turistický výlet
do Matejkovej, ktorý bol spojený s opekačkou. Aj napriek tomu, že nám zapršalo všetko
dobre dopadlo a „opekačky“ sa zúčastnilo 21
členov DCS.
Bolo to príjemné posedenie v peknom prostredí!
18. 9. 2019 sa uskutočnil výlet členov DCS
a ZO JDS Brezová do Modry a na hrad Červený Kameň. V Modre sme navštívili múzeum Ľ. Štúra, politika, spisovateľa, jazykoved-

ca, kodifikátora spisovnej slovenčiny, kde nás
sprevádzala s odborným výkladom lektorka, potom sme sa zastavili na modranskom
cintoríne pri hrobe Ľ. Štúra, kde sme zapálili sviečku a položili kytičku kvetov tomuto
nášmu velikánovi. No a nasledovalo ďalšie
zaujímavé stretnutie v modranskej dielni. Tu
nás oboznámili s výrobou modranskej keramiky, mali sme možnosť nahliadnuť do jednotlivých dielní a skonštatovali sme, že je to
zaujímavá ručná práca, ktorá vyžaduje umelecké vlohy. Tiež nám bol premietnutý film
z histórie tohto keramického odboru a mohli
sme si v predajni zakúpiť výrobky, ktoré tu
vyrábajú.
Nakoniec sme náš výlet zakončili návštevou hradu Červený Kameň, kde nás sprievodkyňa veľmi podrobne poinformovala
o histórii a pánoch, ktorí sídlili na hrade.
Poprechádzali sme sa po krásnych záhradách
a plní dojmov, s boľavými nohami, sme sa
vybrali domov. Výletu sa zúčastnilo 31 členov i nečlenov DCS. Sme radi, že tento výlet sa tak vydaril (ďakujeme vedúcej DCS p.
Zuzane Hrajnohovej za jeho zorganizovanie),
vyšlo nám aj počasie, bolo slnečno a trochu
veterno, ale stálo to za tú námahu! Veríme,
že i ďalší členovia centra sa zúčastnia ďalších
podujatí, ktoré pre nich pripravuje výbor
DCS a ZO JDS Brezová pod Bradlom.
				
A.F.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí
prispeli 2 percentami z daní na liečbu Tomáškovi Londákovi. Ďalej ďakujeme všetkým firmám, organizáciám a anonymným darcom,
ktorí prispeli peňažne na účet IBAN, SK55
5600 0000 0046 2049 7001. Ak môžete prispieť čo i len 1 € na účet, budeme vďační.
		
Veľmi pekne ďakujú
		
starí rodičia Londákovci
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Poďakovanie

Ďakujem pánovi doktorovi Tibenskému
a jeho zdravotnej sestre za záchranu môjho
života, ktorú mi poskytli v poslednej sekunde. Ošetrili ma na ambulancii a privolali
rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá ma odviezla
ihneď do nemocnice Myjava. Ešte raz veľmi
pekne ďakujem a prajem im všetko najlepšie
v ich práci.
Anna Schieberová-Nováková

Nostalgická spomienka

(120 rokov od otvorenia železnice Jablonica - Brezová)

Železničná trať Trnava – Kúty, spolu
s dráhou Jablóncz – Berezó, teda Jablonica
– Brezová, bola v sústave uhorských železníc
vybudovaná súkromným kapitálom ako regionálna trať. Na finančné náklady jej výstavby
prispel štát desiatimi percentami.
S nápadom na železničné prepojenie Záhoria s Považím prišiel poslanec uhorského
snemu a senický rodák Viliam Paulíny – Tóth
v roku 1871. Jeho projekt však dostal reálnu
podobu až koncom storočia. Premávka, po
celej trati z Kútov do Trnavy a späť začala
v roku 1898. Dňa 6. septembra 1899, teda
presne pred stodvadsiatimi rokmi, bol k nej
pripojený úsek z Jablonice do Brezovej. Už
počas výstavby sa objavil návrh na predĺženie trasy cez Myjavu do Nového Mesta nad
Váhom, neskoršie sa uvažovalo o spoji s Piešťanmi cez Vrbové. Pre neúnosné finančné požiadavky však z plánov zišlo.
Vznik Československa 28. 10. 1918 priniesol zmenu i na železnici. Úradníci nového
štátu obsadili jablonickú stanicu 20. 11. 1918
a nový prednosta v Brezovej pán Čečetka
nastúpil o dva dni neskôr. Bolo to za dosť
dramatických okolností, keď odchádzajúci
skompromitovaný predchodca sa ho pokúsil
otráviť (sic!). Samotná doprava po trati bola
obnovená 28. 11. 1918, a to po obsadení Trnavy československým vojskom. Vtedy pribudla k Hradišťu pod Vrátnom aj nová zastávka Osuské, ďalšie dve - Jablonica (obec)
a Brezová pod Bradlom (Štverník), až v roku
1937. Cez druhú svetovú vojnu sa uvažovalo
o predĺžení trate na Myjavu tunelom pod Pokrivníkmi. Práce na projekte boli ukončené
v roku 1946. K jeho realizácii však tiež nedošlo.
V dlhoročnej histórii našej železnice sa
vyskytla nejedna významná či dramatická
situácia. Koncom marca 1919 pricestoval
z Bratislavy do rodnej Brezovej, po dlhých
štrnástich rokoch, československý veľvyslanec v Londýne Dr. Štefan Osuský. “Prišiel
v ovenčenom železničnom vozni, ale nie vlakom zvláštnym, ten neprijal pre súčasný nedostatok uhlia”, napísal vtedy jeho bratranec
Samuel Osuský... Smutný bol v dejinách trate
10. máj 1919, kedy do rodného kraja doviezli
z Bratislavy cez Trnavu a Jablonicu bezduché telo generála, doktora M. R. Štefánika,
ktorého na druhý deň uložili do pôvodného hrobu na Bradle... Ešte v tom istom roku
do základov zhorelo depo a o rok neskoršie
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i strecha staničnej budovy v Jablonici... V januári 1924 bola následkom zaviatia koľajníc snehom prerušená doprava na päť dní...
V rokoch výstavby Štefánikovej mohyly na
Bradle podľa projektu architekta Dušana
Jurkoviča dovezený bol v 194 nákladných
vagónoch stavebný kameň travertín, vyťažený a opracovaný firmou Miglierini vo vápencovom lome Dreveník - Spišské Vlachy. Pri
odhalení pamätníka 23. 9. 1928 pricestovala
vlakmi do Brezovej pod Bradlom väčšina
z účastníkov dlho očakávanej slávnosti...
Koncom januára a začiatkom februára 1929
boli snehové fujavice, po ktorých záveje medzi zastávkou Osuské a Jablonicou dosiahli
dĺžku osemsto, výšku päť metrov a dopravu
obnovili až po dvoch týždňoch (11. 2. bola
vo Vígľaši nameraná teplota -41°C!)... V stanici Jablonica sa 6. 9. 1939 vzbúrili do Poľska
rukujúci vojenskí záložníci a napadli hliadkujúcich slovenských gardistov... Dňa 2. 11.

1944 bol na 7,2/3 kilometri v chotári Hradišťa pod Vrátnom vyhodený osobný motorový vlak, čím za nezmyselný a surový čin
samozvaného domáceho “partizána” zaplatilo deväť ľudí životom, medzi nimi aj traja
Brezovčania – Anna Čambalová-Kopecká
(1912), Anton Rakický (1913) a Ján Rechtoris (1925). Od akcie sa dištancovali povstalci odriadu “Repta” a spoločný ekumenický
pohrebný obrad vykonali 4. 11. 1944 na brezovskom rínku ev. farári Ján Lichner a Pavel
Škrinár (z Bukovca) s katolíckym dekanom
Ernestom Pastírikom. Okrem tohto smutného prípadu nebola počas druhej svetovej vojny železnica odbojármi ohrozovaná... V júni
1953, júli 1954, apríli 1955, júli 1972 a júni
1979 zatopil potok “Brezová” železničnú stanicu. Voda siahala až 50 cm nad koľajnice!...
V roku 1968, kedy sa konala na Bradle nezabudnuteľná májová spomienka na M. R.
Štefánika, bolo na Brezovú pod Bradlom vypravených desať osobných vlakov.
Potom v roku 1969 začala a v lete 1973
skončila obnova celej trate na osový tlak 20
ton. Vyžadovali to potreby brezovských fabrík. Keď bola v roku 1982 dokončená elektrifikácia železnice Kúty – Trnava, zastavil
v Jablonici osobitný Ex30101. Spolu s ďalšími
hosťami si náčelník Východnej dráhy J. Záhorský prezrel dobudovanú napájaciu stanicu trakčného vedenia.
Po zmene politických pomerov v roku
1989 poklesol na našej železnici objem osobnej i nákladnej prepravy a s tým prišli i organizačné zmeny. Dňom 31. 12. 1993 bola brezovskej stanici odobratá samostatnosť a od 1.

1. 1994 bola účtovne pričlenená k Jablonici.
Poslednou úradujúcou brezovskou prednostkou bola Ľubica Kaňková.
V Brezovej pod Bradlom ešte máme v pamäti slávnosť spred štvrťstoročia k 95. výročiu trate, spojenú s celodennými folklórnymi
podujatiami na a pri železničnej stanici, kedy
“parný vlak” s lokomotívou Albatros privítal “uctivú rečú” richtár z čias sváka Ragana
Martin Holdoš (1947-2011): “Ctení páni! Vitajte teda na štácii poctivej Brezovej... Hladom
u nás neumrete, šak uvidíte. Aj modranského
vína máme plné pivnice...”
Oslavy storočnice sa na “konečnej” stanici konali aj 11. septembra 1999, ako súčasť
programu “8. brezofského jarmeku”. Napriek
snahe zachrániť “našu“ železnicu, bola osobná doprava zrušená. Dvanásťkilometrovú trať
z Brezovej pod Bradlom do Jablonice prešiel
posledný vlak s cestujúcimi v piatok 31. januára 2003 desať minút pred 18. hodinou. Na
druhý rok, ešte v zachovalej budove železničnej
stanice, natočil Stano
Štepka nevydarený film
Konečná stanica (2004).
Realizoval ho podľa
svojej dobrej javiskovej
predlohy, o kdesi “zastrčenej” železničnej stanici, k čomu poslúžila tá
naša spred 105 rokov.
Išlo o bizarné dialógy
cestujúcich
rôzneho
spoločenského postavenia, ale filmom oživotvorená budova vyvolala v pocitoch domácich pamätníkov skôr smútok.
Nostalgia za vlakom pretrváva dodnes.
Svedčí o tom aj spomienková akcia pripravená k tohoročnému jubileu železnice v sobotu
14. septembra 2019 v Brezovej pod Bradlom.
Mesto využilo ochotu “Klubu priateľov železníc Trnavy a okolia” vypraviť nostalgický
motorový vlak z päťdesiatych rokov minulého storočia. Ako, na podujatí neprítomnému
autorovi článku prezradila pracovníčka brezovského mestského úradu Simona Halabrínová, tak cestujúcich privítala na “konečnej”
tradičná domáca dvojica “Ščeván z Judu” a na
heligónke hrala Anna Kalayová. Slávnostný
príhovor mal primátor mesta Jaroslav Ciran
a za spomínaných priateľov železníc ich predseda Jozef Schmidt. Naplnený vlak sa otočil
do Jablonice a späť dvakrát. Čakajúcich na
brezovskej stanici zaujal aj otvorený stánok
s domácimi suvenírmi, v druhom sa prezentovali železničiarski modelári z Bratislavy.
Fungovala aj kyvadlová doprava na Bradlo.
Je dôležité, že medzi nostalgikmi sú aj optimisti, ktorí veria, že železničná premávka na
jubilujúcej železnici sa raz znova obnoví, lebo
si to vyžiada stále sa zhoršujúca situácia s prírodným prostredím a verejná doprava bude
jednou z možností, ako znova alternovať automobilovú dopravu. Či to bude za rok, alebo za desaťročie či neskoršie, nie je dôležité,
dôležité pre obce na trati bude nedopustiť jej
fyzické zničenie, ako sa to v mnohých prípadoch stalo inde. Treba veriť, že k obnove raz
príde.			
Peter Uhlík
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KALENDÁRIUM

Pripomíname si v septembri:

• Lichner, Ján – národný buditeľ, evanjelický farár (pseudonym: Ján Blažej) – nar.
25. 5. 1882 v Blažovciach, zomrel 26. 9. 1964
v Bratislave – 55. výr. úmrtia.
• Repta, Ján – partizánsky veliteľ – nar. 8.
9. 1914 na Brezovej – 105. výr. nar., zomrel
13. 1. 1999 na Brezovej.
• Štefánik, Ivan – verejný činiteľ, právnik
– nar. 9. 9. 1889 na Brezovej – 130. výr. nar.,
zomrel 1. 2. 1979 v Bratislave.
				
A.F.

ŠPORT

Bežci z Brezovej

 17. 8. 2019 „Beh Radošovskými vinohradmi“ Radošovce 10 km/5 km (116 pretekárov)
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 5 km
8. miesto 27:19 min
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 10 km
7. miesto 57:56 min
 17. 8. 2019 „NightCityRun“ Piešťany 10
km/5 km (293 pretekárov)
• Milan Reško /kat. muži/ 5 km
9. miesto 19:38 min
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• Martin Čerešník /kat. muži/ 10 km
28. miesto 50:01 min
 24. 8. 2019 „Beh kúpeľným parkom“ Smrdáky 6 km (104 pretekárov)
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
5. miesto 32:12 min
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./
8. miesto 34:02 min
• Matias Čuvala /predškoláci/ 100 m
8. miesto
 24. 8. 2019 „Čachtický polmaratón“
Čachtice 21,1 km (276 pretekárov)
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
1. miesto 1:31:50 hod
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
46. miesto 1:56:44 hod
 29. 8. 2019 „Orešanskými vinohradmi“
Dolné Orešany 13 km (144 pretekárov)
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
1. miesto 1:00:20 hod
• Zuzana Hoštaková /kat. ženy/
6. miesto 1:34:31 hod
 31. 8. 2019 „Lodenice Run“ Piešťany 7 km
(62 pretekárov)
• Milan Reško /kat. muži/
9. miesto 29:22 min
 31. 8. 2019 „Beh vďaky“ Senica-Prietrž-Rehušovia 11,1 km (43 pretekárov)
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
1. miesto 51:01 min
• Andrea Borovská /ženy/
1. miesto 58:52 min
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
6. miesto 1:00:02 hod
• Margita Varmužová /ženy/
5. miesto 1:16:36 hod
• Ján Varmuža /muži nad 50 r./
9. miesto 1:17:46 hod
 7. 9. 2019 „Medlenov chodník“ Gbely 10,4
km/6,4 km (99 pretekárov)
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 6,4 km
5. miesto 36:15 min
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 10,4 km
4. miesto 1:00:15 hod
 7. 9. 2019 „Rýchlik Zoška“ Bratislava
horský beh 50 km (189 pretekárov)
• Ján Gološinec /kat. muži/
5. miesto 4:37:29 hod
• Čestmír Kračmar /kat. muži/
124. miesto 7:05:23 hod
 14. 9. 2019 „Kopaničiarska 10-tka“ Myjava 10 km/6,6 km/3,3 km (104 pretekárov)
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./ 10 km
1. miesto 37:37 min
• Ján Repta /muži do 40 r./ 10 km

8. miesto 37:39 min
• Michal Pavlík /muži do 40 r./ 10 km
13. miesto 42:09 min
• Branislav Bôžik /muži do 40 r./ 10 km
19. miesto 47:11 min
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./ 10 km
21. miesto 49:40 min
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 10 km
6. miesto 53:33 min
• Andrea Borovská /ženy nad 40 r./ 6,6 km
2. miesto 27:53 min
• Margita Varmužová /ženy nad 50 r./ 6,6 km
3. miesto 36:08 min
• Martin Čerešník /kat.muži-hobby/ 3,3 km
6. miesto 13:33 min
• Kristína Zmeková /kat. žiačky/ 600 m
1. miesto
• Lukáš Foltýn /kat. žiaci/ 600 m
12. miesto
• Pavlína Marková /kat. ml. žiačky/ 400m
4. miesto
• Nelka Foltýnová /kat. najml. žiačky/ 200m
15. miesto
 15. 9. 2019 „Žilinský polmaratón“ Žilina
21,1 km
• Stanislav Janovíček /muži do 40 r./
88. miesto 2:07:27 hod
			
Ján Varmuža

Brezovský šach:

Turnaj 4-členných družstiev
v Osuskom

Občianske združenie LIDER v spolupráci so šachovým klubom Osuské a podporou
obce Osuské usporiadali v termíne 14. septembra šachový turnaj pod názvom PERYCUP. Turnaj sa konal v kultúrnom dome,
kde bol riaditeľom Tomáš Perička a hlavným
rozhodcom medzinárodný arbiter Rastislav
Diviak. Tohto turnaja sa celkovo zúčastnilo
14 družstiev a hralo sa na 9 kôl. Z reprezen-

INZERCIA

•
Kúpim parcelu v záhradkovej osade.
Č. telefónu 0908 747 325
•
Dám do prenájmu garáž na Družstevnej ulici.
Volať po 16.00 na tel. č. 0907 257 346
•
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tantov nášho mesta nás najviac zaujímalo
družstvo Stará garda, za ktoré hrali Rastislav
Nemečkay (3b z 8b), Juraj Sadloň (3,5b z 8b),
Peter Hanzlúvka (1,5b zo 4b), Pavol Perička
(4b z 8b) a Branislav Škápik (5b z 8b). Tento tím v konečnom poradí obsadil 8. miesto
s 12 bodmi, pričom zaznamenal 4 výhry a 5
prehier. Víťazom turnaja sa stalo družstvo ŠK
Osuské. Pre prvých troch najlepších boli pripravené peňažné ceny a v rámci občerstvenia
bol zabezpečený bufet počas celého turnaja.
Foto: Klub šachových nádejí Bratislava
Autor: RNDr. Peter Brunovský, PhD.

CIRKEVNÉ OZNAMY

Cirkevné oznamy

• 20. 10. (18. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. Poďakovanie za úrody
zeme, v rámci služieb Božích bude prislúžená
velebná sviatosť Večere Pánovej. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare.
• 23. 10. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 27. 10. (19. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie.
• 30. 10. (streda) 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 31. 10. (štvrtok) 17.00 hod. slávnostné
služby Božie v chráme Božom na pamiatku
502. výročia reformácie.
• 3. 11. (20. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie. 14.00 hod. spomienka na
mestskom cintoríne pri príležitosti pamiatky
zosnulých.
• 6. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 10. 11. (21. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni na fare. 15.00
hod. Spoločenstvo evanjelických žien v zborovej sieni.
• 13. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni na fare.
• 17. 11. (22. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie.
Zmena oznamov vyhradená!
Každý piatok o 17.00 h. spoločenstvo evanjelickej mládeže a dorastu.
Každá nedeľa o 10.00 h. detská besiedka.
Všetko v priestoroch bývalej ev. školy
(Dom služieb).
CZ ECAV Brezová pod Bradlom oznamuje
svojim členom, že cirkevný príspevok (7 € na
osobu) na rok 2019 si môžu uhradiť osobne na
farskom úrade alebo poukázať na účet.
Číslo účtu: SLSP: 82 0900 0000 0000 3722 7612
OTP: SK18 5200 0000 0000 1222 1732
		
Ev. a. v. farský úrad

POĎAKOVANIE
•
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa dňa 11. 9. 2019 prišli
rozlúčiť s našou drahou pani Mgr. Evou
Včelkovou. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pani Vierke Dobrovodskej a za účasť
učiteľskému zboru z Chtelnice. Naše poďakovanie patrí i domu sociálnych služieb
Adonis v Krajnom a pohrebníctvu Eckert.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary. Smútiaca
rodina.
•

•
Dňa 19. 10. 2019 si pripomenieme prvé výročie
úmrtia môjho manžela,
starkého, dedka, bratranca,
pána Jána Poláčka. S láskou spomína manželka
s celou pozostalou rodinou.
•
Dňa 21. októbra 2019 si
pripomenieme 25. výročie
úmrtia Jána Janeku. S láskou spomínajú manželka,
deti, vnúčatá a ostatná rodina.
•
Dňa 6. 10. 2019 si pripomíname 1.výročie, čo nás
navždy opustil drahý manžel, otec a dedko Samuel
Varga. S láskou a úctou
spomína manželka a dcéry
s rodinami.

SPOMÍNAME
•
Dňa 6. 10. sme si pripomenuli 3. smutné výročie
od smrti Miloslava Beňa.
S láskou spomínajú manželka Emília, synovia Miloslav,
Ján a Martin s rodinami,
sestry Viera a Eva s rodinami a ostatná rodina.

•
Dňa 7. októbra sme si
pripomenuli smutné 10. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, starkého,
dedka, brata, švagra a kamaráta Jána Holotu. Kto
ste ho mali radi, spomínajte
s nami. S láskou manželka,
syn Mário s rodinou, dcéra Adka s rodinou,
všetky vnúčatá a sestry s rodinami.
•
Dňa 13. 10. 2019 budú už
3 roky, čo nás navždy opustila pani Jozefína Krišková, všetci na ňu s hlbokým
zármutkom spomíname,
stále si nemôžeme na jej
neprítomnosť zvyknúť. Veľmi nám chýba, ale život ide
ďalej. Spomínajú na ňu deti, nevesta, vnuci, brat, sestra, pravnuci Tomas a Alex, ako
i všetci známi. Česť jej pamiatke.
•
Dňa 14. októbra 2019
je tomu už 5 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná dcéra, sestra, družka
a priateľka Marcela Bzdúšková, rodená Babincová.
Spomínajú rodičia, brat
Peter, sestra Andrea, neter
Layla, synovec Henrick, druh Marek s rodinou. Navždy zostaneš v našich srdciach.
•

•
Dňa 23. 10. 2019 by sa
naša drahá mama a stará
mama Alžbeta Tomášiková, rodená Sadloňová,
dožila 90 rokov. Kto ste ju
poznali, spomeňte si s nami.
•

Spomíname na
smutné
výročia
úmrtia rodičov Sivákovcov,
Štefana
v r. 2007 a manželky Emílie v r. 2009. Kto ste
ich poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou syn Vladimír s rodinou a ostatná
rodina.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa:

Lilien Nesnadná

Manželstvo uzavreli:

Matúš Fojtlín, Lucia Babiarová
Andrej Kudoláni, Miroslava Bartošová
Martin Bielka, Lucia Kamenčíková
Richard Prevaj, Eva Šulovská
Peter Urban, Adriána Balážová

Zomreli:

Mgr. Eva Včelková, 75 rokov
Anna Papuláková rod. Talábová, 85 rokov
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