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Spoločnosti M. R. Štefánika a ďalších neziskových
organizácií, ako aj občanov
Brezovej pod Bradlom,
boli pamätnými medailami ocenení príslušníci Ozbrojených síl SR, ktorí sa pričinili
o rozvoj OS SR počas ich 20-ročnej histórie.
Oslavy pokračovali pri Pamätníku hurbanovských bojov na Prietržskej ceste, kde sa
prítomným prihovoril náčelník GŠ OS SR

Oslavy Dňa Ozbrojených síl SR
v Brezovej pod Bradlom

však aj miestom, kde sa písali stránky našej
slovenskej vojenskej histórie už v 19. storočí.
Dnešný slávnostný deň je o to významnejší,
že Deň Ozbrojených síl SR oslavujeme v roku,
kedy si pripomíname 20. výročie vzniku Slovenskej republiky a jej Ozbrojených síl,“ povedal na úvod svojho vystúpenia generálporučík
Vojtek. Podľa náčelníka Generálneho štábu
boli tri výpravy v rokoch 1848-1849 jediný(Pokračovanie na 2. str.)

Láska a úcta
k starším ľuďom
je prirodzeným
zákonom,
ktorý poznajú
všetky národy...
Stovky ľudí naplnili 22. septembra 2013
Námestie M. R. Štefánika v Brezovej pod
Bradlom, aby si pripomenuli 22. september
– Deň Ozbrojených síl
Slovenskej
republiky.
Nastúpení
príslušníci
Čestnej stráže Ozbrojených síl SR a Čestnej
stráže prezidenta SR
v slávnostných a historických uniformách vytvorili sviatočnú atmosféru osláv slovenských
vojakov, ktoré sa uskutočnili neďaleko historického hurbanovského bojiska.
Za účasti náčelníka Generálneho štábu
Ozbrojených síl SR generálporučíka Petra Vojteka, zástupcov Vojenskej
kancelárie
prezidenta
SR, veliteľov operačných
veliteľstiev
Ozbrojených síl SR, primátorky
Brezovej pod Bradlom
a starostov priľahlých
obcí, príslušníkov Klubu generálov SR, Zväzu
vojakov SR, Únie vojnových veteránov, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,

generálporučík Peter Vojtek. „Malebný kraj
pod Bradlom - skalnatým výbežkom dominujúcim rodnému kraju Milana Rastislava
Štefánika - hrdinu slovenského národa - je

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má
pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych
vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s
deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek
je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Mesiac október by mal byť pre nás všetkých
aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v
našom okolí. Starnutie je zákonitý, všeobecný
jav, ktorému podliehajú všetky živé organizmy, teda aj my ľudia. Je to nezvratný a postupný proces v našom živote. Úcta k starším
ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia,
pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti,
ktoré odovzdávajú nám, mladším. Nemali
by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, úcty a rešpektu k
druhému človeku - bez rozdielu veku. Láska
a úcta k starším ľuďom je prirodzeným zákonom, ktorý poznajú všetky národy.
Milí seniori,

do ďalších rokov života vám prajeme mnoho zdravia, elánu a chuti. Nech jeseň vášho
života je krásna, pokojná a slnečná. Nech je
popretkávaná pevným zdravím, silami žiť
plnohodnotný život, radosťou a potešením
z vašich najbližších. Nech vám prinesie veľa
presvedčenia, že sa oplatí žiť pre seba samých,
ale aj pre svojich blízkych. Nech slnko šťastia
svieti na vašu cestu aj v ďalších rokoch.
Mesto Brezová pod Bradlom
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mi slovenskými vojenskými akciami za tisíc
rokov od pádu Veľkomoravskej ríše. „Tieto
udalosti si každoročne pripomíname a skláňame sa pred odvahou a nebojácnosťou všetkých
slovenských dobrovoľníkov, ktorí obetovali

svoje životy v mene tradičných európskych
revolučných hodnôt, v mene slobody a práva
na sebaurčenie národa,“ priblížil historické
udalosti generál. Vystúpenie a bojový úspech
slovenských dobrovoľníkov v septembri 1848
v Brezovej pod Bradlom si vojaci od roku 1998
každoročne pripomínajú 22. septembra ako
Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
„Aj dnes sme sa tu stretli, aby sme si spoločne pripomenuli dôležitosť a význam vojenskej
služby, poďakovali sa všetkým ženám a mužom
v uniformách, ktorí sú našimi kolegami, priateľmi. Zároveň sú to však ľudia, ktorí sú profesionálmi v rámci svojej vlastnej osobnej misie
- pomáhať ľuďom cítiť sa bezpečnejšie a istejšie
vo svojich domovoch, aby sme sa mohli zobúdzať do pokojného ticha a mieru. Je mi cťou
tu dnes vystúpiť a vyzdvihnúť význam slovenských Ozbrojených síl, ktorých príslušníci
už 20 rokov nasadzujú svoje životy pri plnení
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náročných úloh obrany vlasti,“ povedal Vojtek
pri pamätníku. Podľa generála je dôležité neustále pripomínať celej slovenskej spoločnosti
kľúčovú úlohu Ozbrojených síl v rámci plnenia
záväzkov Slovenskej republiky v náročných zahraničných vojenských operáciách. „Nemožno nespomenúť ani príkladnú pomoc v oblasti
nevojenských ohrození,
pomoc pri živelných
pohromách a nešťastiach, ktorú neobchádzajú ani obyvateľov
našej krajiny,“ zdôraznil.
Pri príležitosti Dňa
Ozbrojených síl SR náčelník generálneho štábu vzdal úctu všetkým
päťdesiatim piatim príslušníkom, ktorí počas
20-ročnej histórie slovenských Ozbrojených
síl položili svoje životy pri plnení svojho poslania v zahraničných operáciách. Zároveň vyjadril vďaku za každodennú náročnú a svedomitú
prácu všetkým profesionálnym vojačkám a vojakom, ktorí si plnia svoje povinnosti aj v súčasných ťažkých ekonomických podmienkach.
Pamätné medaily pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl SR a 20. výročia vzniku OS SR si
z rúk generálporučíka Vojteka prevzali generáli a dôstojníci v zálohe a vo výslužbe, ktorí
sa osobne pričinili o budovanie Armády SR
a Ozbrojených síl SR počas ich dvadsaťročnej
histórie. Medailami boli ocenení aj zástupcovia únií, zväzov a neziskových organizácií, ktoré spolupracujú s Ozbrojenými silami a propagujú ich v rámci svojej činnosti. Program
slávnostného dňa uzavrel miestny evanjelický spevácky zbor hymnickou piesňou Kto za
pravdu horí.
mjr. Milan Vanga

MESTSKÝ ÚRAD

Nové garáže
Mesto Brezová pod Bradlom zabezpečí
formou obchodnej verejnej súťaže výstavbu nových garáží na Ul. Horný rad (vedľa
supermarketu CBA). Výstavba je naplánovaná v 1. štvrťroku 2014. Obyvatelia,
ktorí majú vážny záujem o kúpu novej
garáže, prihláste sa, prosím, na oddelení
výstavby, ÚP, ŽP a dopravy – Ing. Denisa Zuščíková, zuscikova@brezova.sk,
034/694 22 25, 0915 878 001. Uveďte
svoje kontaktné údaje a počet garáží, aby
sme vás mohli následne kontaktovať.
Denisa Zuščíková

Oznámenie Pohrebnej služby
Eckert návštevníkom cintorína
Oznamujeme všetkým návštevníkom cintorína v Brezovej pod Bradlom, že pri príležitosti sviatku Všetkých svätých a Pamiatky
zosnulých bude dom smútku v čase od 28.10.

September 2012
V súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013
partneri projektu Region Bílé Karpaty a Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásili 9. výzvu v
oblasti podpory - 1.6 Fond mikroprojektov
na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Cieľom výzvy bolo podporiť aktivity na
rozvoj drobnej cezhraničnej infraštruktúry
cestovného ruchu.
November 2012
Zo strany Mesta Brezová pod Bradlom
bola podaná žiadosť o finančný príspevok na
vybudovanie Náučného chodníka Bradlo.
8. apríl 2013
Všetky podmienky zo strany žiadateľa boli
splnené a žiadosť bola oficiálne schválená.

PARTNERI PROJEKTU
Žiadateľ finančného príspevku: Mesto Brezová pod Bradlom
Cezhraničný partner: Obec Nová Lhota
CIELE PROJEKTU
1. Vybudovanie Náučného chodníka Bradlo a zrealizovanie sprievodných aktivít, čím
sa docieli podnietenie záujmu detí a mládeže
o kultúru, históriu, osobnosť gen. M. R. Štefánika a ich aktívne trávenie voľného času,
ako prevencia voči negatívnym celospoločenským javom.
2. Podpora aktívnych foriem trávenia voľného času a kultúrno-poznávacích foriem
cestovného ruchu v regióne Veľká Javorina
– Bradlo.

do 4.11.2013 v čase od 8.00 do 17.00 otvorený
každodenne. V tomto čase (alebo na požiadanie kedykoľvek) sú sprístupnené toalety a je
možnosť zapožičať si drobné náradie, metly,
vedrá, vrecia na odpad, poháre na kvetiny, či
zapaľovač na sviečky.
Veronika ECKERT
0908 273 718

Náučný chodník Bradlo
OTVORENÝ
V Novinkách spod Bradla č. 7/ 2013 sme
vás informovali o schválení projektu Náučný
chodník Bradlo, o jeho zámeroch a plánovaných aktivitách. Dlhodobá myšlienka vybudovania náučného chodníka sa začala postupne
premieňať na skutočnosť už na jeseň 2012.

3. Zvýšenie informovanosti návštevníkov
Brezovej a mohyly.
4. Zmiernenie negatívnych vplyvov na
okolitú prírodu a životné prostredie (výmena a osadenie nových odpadkových košov na
trase a v cieli náučného chodníka).
AKTIVITY PROJEKTU
V rámci mikroprojektu boli stanovené aktivity, ktorých realizáciou sa prispelo k dosiahnutiu konkrétneho výsledku.
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Aktivita č. 1: Spracovanie informácií a
tém náučného chodníka, výroba a osadenie
informačných tabúľ. (Náučný chodník začína na autobusovej stanici, ktorá je vo väčšine
prípadov prvým kontaktom návštevníka s
Brezovou. Odtiaľ sa trasa chodníka napája na
červenú turistickú značku, Štefánikovu magistrálu a pokračuje po nej na Bradlo. Hlavnou témou Náučného chodníka je osobnosť
gen. M. R. Štefánika, okolitá príroda a krajina
regiónu Veľká Javorina – Bradlo. Konkrétne
texty a ich rozmiestnenie sú výsledkom spolupráce s pracovníkmi Ekocentra Nová Lhota
a historikom nášho mesta. Po trase náučného
chodníka je rozmiestnených osem informačných tabúľ, ktorých obsahom je: Brezová pod
Bradlom, Architekt Dušan Jurkovič a Brezová, Podbradliansko-podjavorinský kraj, Príroda Podbradliansko-podjavorinského kraja,
Život a dielo M. R. Štefánika, Mohyla M. R.
Štefánika a Výhľad z Mohyly na Bradle. Jedna informačná tabuľa, ktorá opisuje Brezovú
a náučný chodník, je umiestnená u cezhraničného partnera, v obci Nová Lhota.)
Aktivita č. 2: Výmena a doplnenie mobiliáru v cieli náučného chodníka na Bradle.
(Pôvodný stav mobiliáru na Bradle bol po estetickej i funkčnej stránke v nevyhovujúcom
stave. Odpadkové koše takisto nevyhovovali
súčasným požiadavkám na funkčnosť a estetiku a bola potrebná ich výmena.)
Cieľom umiestnenia lavičiek pri dvoch informačných tabuliach - pri stúpaní na Bradlo
- bolo zvýšiť komfort a pohodlnosť pre turistov.)
Aktivita č. 3: Spracovanie a tlač informačného letáka o Náučnom chodníku Bradlo.
(Spracovanie, tlač a distribúcia letáka o náučnom chodníku prebehlo súčasne s tvorbou
textov a materiálov, ktoré boli podkladom k
informačným tabuliam. Distribúcia letákov
je naplánovaná do obcí a miest regiónu Veľká
Javorina – Bradlo, inštitúcií cestovného ruchu
a regionálneho rozvoja, školských zariadení,
turistických informačných kancelárií. Leták
bude slúžiť v prvom rade ako informačný a
propagačný materiál pre turistov a návštevníkov regiónu.)
Aktivita č. 4: Informačná konferencia o
realizovanom projekte. (Cieľom konferencie,
ktorá sa uskutočnila 25. septembra 2013, bola
prezentácia vybudovania Náučného chodníka Bradlo, kde účastníci s odborným komentárom virtuálne absolvovali jeho trasu.)
Aktivita č. 5: Otvorenie Náučného chodníka Bradlo - terénna aktivita. (Otvorenie
sa uskutočnilo 23. septembra 2013 absolvovaním trasy náučného chodníka žiakmi
Základnej školy Brezová a Základnej školy
Nová Lhota z Brezovej na Bradlo k Mohyle M. R. Štefánika s odborným komentárom
Matúša Valihoru. Zrozumiteľnou formou sa
účastníci dozvedeli nové informácie o prírode a krajine regiónu a najmä o osobnosti gen.
M. R. Štefánika.)
Aktivita č. 6: Realizácia publicity projektu. (Počas realizácie celého projektu bola
zabezpečená jeho publicita na www.brezova.
sk, v regionálnych novinách, v regionálnej
televízii, na výveskách mesta a školských za-
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riadení. Všetky tlačené materiály - pozvánky,
letáky, regionálne noviny a pod. obsahovali
prvky povinnej publicity v súlade s príručkou
pre prijímateľa.)
Aktivita č. 7: Vyhodnotenie projektu. (Počas realizácie projektu bolo priebežné vyhodnocovanie aktivít. Na záver sa uskutoční spoločné stretnutie všetkých členov realizačného
tímu a prebehne záverečné vyhodnotenie
projektu a plnenia cieľov projektu. Stretnutie
sa uskutoční v Novej Lhote v Centre environmentálnej výchovy za účasti všetkých realizátorov.)

s názvom Každý má svoj kríž porota navrhla
udeliť 15 cien a 12 čestných uznaní. Už tretí
rok za sebou bola medzi ocenenými aj Mgr.
Jana Kazičková, riaditeľka ZUŠ v našom
meste, za kolekciu monotypov v kategórii
autorov vo veku nad 25 rokov s výtvarným
vzdelaním. Svojimi vystavenými monotypmi Ave Eva a Témy rozhovoru reprezentovala ako jediná medzi vystavujúcimi i
ocenenými Myjavský okres. Výstava ponúkla divákom experiment, tvorivosť, spontánny
prejav, objasnila symboly a okrem poskytnutia umeleckého zážitku nútila zamyslieť sa
nad socio-afektívnymi schopnosťami autorov a individuálnymi hodnotovými orientáciami. Túto zaujímavú výstavu ste si mohli
pozrieť do 29. septembra.
Janka, blahoželáme.
Gabriela Plačková

ĎAKUJEME

Veríme, že vybudovaním náučného chodníka sa zvýši návštevnosť turistov na Bradle
a Mohyle a je akýmsi odrazovým mostíkom
na ďalší rozvoj cestovného ruchu v našom
meste a regióne.
Trasa náučného chodníka nie je náročná,
preto je určená všetkým vekovým kategóriám. Poslúži školám na vzdelávanie sa priamo
v prírode, rodinám na vychádzky s deťmi, ale
hlavne všetkým, ktorí majú radi prírodu a
chcú spraviť niečo pre svoje zdravie.
Gabriela Plačková

V minulých Novinkách spod Bradla sme
priblížili atmosféru v poradí už XXII. Brezovského jarmoku, ktorý sa uskutočnil v dňoch
23. – 24. augusta 2013. Jeho zrealizovanie
patrí medzi neľahké úlohy organizátorov.
Mesto Brezová pod Bradlom by chcelo touto cestou poďakovať všetkým, ktorí
sa podieľali na jeho organizácii, sponzorom, ktorí prispeli finančne či materiálne
a všetkým občanom, ktorí sa zapojili do
jeho prípravy a priebehu:
Technické služby Brezová, Mestský a dobrovoľný hasičský zbor Brezová, Mestská
polícia Brezová, Centrum voľného času
Brezová, Klub pletenej cipky, Mestský úrad
Brezová, ZSE a. s., Cofely a. s., NEFI Ing. Ján
Nemšák, KAMEX Miroslav Polák, Mlyn a
pekáreň Ramón Školuda, Lekáreň Herbária,
COOP Jednota s. d ., Reštaurácia U Tvarožkov, Ovocie – Zelenina Jozef Jurovatý, BEL-

Reprezentovala aj naše mesto
Už päťdesiaty ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2013 bol
v tomto roku slávnostne otvorený 6. septembra v Art centrum Synagóga v Trenčíne.
Vyhlasovateľom a odborným garantom
je z poverenia Ministerstva kultúry SR
Národné osvetové centrum v Bratislave a
organizačným garantom Trenčianske osvetové stredisko spolu s Trenčianskym samosprávnym krajom. Túto trojstupňovú
súťaž v piatich kategóriách v celoslovenskom
kole z ôsmich krajských súťaží porota obsadila 433 prácami od 222 autorov. V synagóge
bolo vystavených 200 prác od 141 autorov.
Okrem hlavnej ceny pre Zuzanu Sámelovú za
prácu vytvorenú kombinovanými technikami

LIS Zlatica Mikulinová, BC Torsion spol. s.
r. o., ERKO spol. s. r. o., MicroStep CDM s. r.
o., Promys Trade Slovakia a. s., ADED spol.
s. r. o. A. Šarudiová, Kadernícky salón CLIVIA, Penzión Holotéch víška, Prima Zdroj,
spol. s. r. o., TIPOS a TRAFIKA D. Sadáková, Klenoty Janka Prevajová, Kozmetika ANITA A. Daneková, PD Brezová pod
Bradlom, Textil Adria, Kaderníctvo Irena
Bajzová, Kadernícky salón MICHEL, Čajovnička Jamayka, VARO – verejné stravovanie,
Pohrebníctvo Eckert, Stavebná firma Milan
Rejduga, Lekáreň Oliwer, VVZ, s. r. o., Pálenica Rastislav Potúček, Textil VESNA V. Gažová, Odevy – Textil AP,
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Hračky – papier J. Slezáková, FotoStudio
Slávka Mikulinová, PT Univerzál Pavol Táborský, Pedikúra Alžbeta Ikášová, Reštaurácia U sváka Ragana, KVETY A. Ďurišová
- Číková, MasážeRelax Iveta Boháčková,
Masáže NIKA Helena Potúčková, Darčeky
– suveníry MIX A. Holdošová, Chovateľské
potreby MVDr. J. Hamerlík, Mäso – údeniny
M.Smaženka, COMPO SPORT Miloš Slezák,
Motoclub FREE SPIRIT, Sokrates Colour
Slovakia, s. r. o., Domáce potreby – rozličný
tovar A. Dodrvová, Zmrzlina M. Abdulai,
TV SEN.
Ďakujeme.
Mesto Brezová pod Bradlom

D ar y z e m e 2 0 1 3

V dňoch 27. - 30. septembra 2013 sa v ND
Štefánikovom konala výstava Dary zeme,
kedy sme mali možnosť opäť vdýchnuť atmosféru výsledkov práce našich pestovateľov,
či už tých, ktorí si dopestujú plody v záhradkách pri svojich domoch, alebo tých, ktorí sú
organizovaní v záhradkových osadách.
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Pre záhradkárov bola nepochybne prínosom prednáška pána profesora Ivana
Hričovského, kde na úvod privítal hostí
p. Ivan Ďurkovič.
Profesor Ivan Hričovský zaujal svojím
rozprávaním o pestovaní rôznych odrôd
ovocných drevín a celkovo tohto „kumštu“
dopestovať a uchovať si tradície i v záhradách.
Prisľúbil, že sa určite v našom meste nestretáme posledný raz, pretože má veľký záujem
pricestovať v mesiaci marec na pozvanie
pani primátorky do niektorej zo záhrad a
ukázať záhradkárom v praxi ako sa prevádza štepenie ovocných drevín. Okrem pána
Hričovského prijal pozvanie člen okresného
výboru slovenského zväzu záhradkárov
p. Milan Paracka, ktorý tvoril s pánom profesorom odbornú porotu.
Po ukončení prednášky vybrali najkrajšie
exponáty, ktoré poputujú na výstavu do
Senice.
Ocenenia získali odrody: 1. cena Rubín Štefan Mosnáček, 2. cena Rubinola – Ing. Ivan
Bzdúšek, 3. cena Topaz – Ľudmila Plačková,
najkrajšou hruškou bola Lukasova, zimná
– Peter Ištok, ďalej bola ocenená paprika –
Adely Królikovej a hrozno biele – Jána Ábela.
Oceneným gratulujeme!
Súčasťou výstavy a jej oficiálneho otvorenia bol pochod „brezovských strašidielok“
pod názvom Noc svetiel. Pri tejto príležitosti
zorganizovalo vo štvrtok Centrum voľného
času aktivitu, na ktorej si deti mali možnosť
zhotoviť masku, lampión, alebo vyrezať svetlonosa ...
Pozornosť okoloidúcich, či už peších, motorizovaných, alebo tých, ktorí sledovali dianie spoza okien svojich príbytkov, pritiahol

odmeny, ktoré venovali ZO Pod Vinohrádkami a Mesto Brezová pod Bradlom.
Ďakujeme:
Mestu Brezová pod Bradlom, zamestnancom mestského úradu, ZO Pod Vinohrádkami
– Ľ. Plačkovej, A. Dankovej, V. Labudovej,
I. Boháčkovej, CVČ Brezová pod Bradlom,
Školskému klubu, MŠ I., MŠ III. a ZUŠ Brezová
pod Bradlom, MsHZ Brezová pod Bradlom,
Andrejovi Hacajovi, Technickým službám Brezová pod Bradlom a MsP Brezová pod Bradlom za bezpečný priebeh sprievodu.
Zároveň ďakujeme sponzorom podujatia:
OZ Jozef Jurovatý a mäsiarstvu Mari – Jana.
OZNAM
Pre veľký záujem si budete mať možnosť
zakúpiť na MsÚ knihu pána profesora
I. Hričovského – Rok v ovocnej záhrade,
praktické rady záhradkárom v hodnote 9 €.
Bližšie informácie o predaji budú vyhlásené v mestskom rozhlase a uverejnené na
webovej stránke mesta www.brezova.sk.
Hana Valová

František Nedvěd
potešil Brezovú

23. septembra 2013 sa uskutočnil v Národnom dome Štefánikovom koncert Františka Nedvěda, ktorý spolu so synom Vojtom

a hudobnou kapelou odohrali nostalgicky
známe piesne zo spoločného albumu Františka a Honzu Nedvědovcov. Rúže z papíru,
Tulácke ráno, či Na kameni kámen si spolu
so spevákom pospevovalo celé publikum.
Kvalitné hudobné predstavenie bolo okorenené humornými poznámkami na účet
Františka Nedvěda, za čo ich diváci odmenili svojím úprimným smiechom, a zároveň
aj potleskom. Koncert bol pre prítomných
ozajstným hudobným zážitkom.
Gabriela Plačková

Tento rok sa ujala spoluorganizovania s
mestom záhradková osada Pod Vinohrádkami, kde je predsedníčkou pani Ľudmila
Plačková. Svojím prístupom k pripravovanej
akcii iba potvrdila, že titul predsedníčky jej
patrí právom. Aktívne sa podieľala na zorganizovaní a cennými radami dala výstave
pravé meno.

sprievod „brezovských strašidielok“, ktorého
sa zúčastnili malí aj veľkí. V cieli na nich
čakal teplý čaj a neodmysliteľnou súčasťou
tohto pochodu už tradičný omastený chlieb s
cibuľkou. Každé „strašidielko“ dostalo sladkú
odmenu.
Po oficiálnej časti boli vyhlásené výsledky
odbornej poroty. Ocenení dostali knižné

ŠKOLSTVO

Ako sme začali...

Leto nám prešlo ani sme sa nenazdali. Bolo
nám síce horúco, ale pri vode, na horách,
v záhradách zoologických, alebo v našich
sme si oddýchli.
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Kolektív zamestnancov nastúpil v nezmenenej zostave. “Škôlku“ opustili predškoláci,
ktorí pyšne s novými aktovkami zamierili do
školy. Privítali sme nových škôlkarov, ktorí
posilnili naše rady, zaplnili triedu očakávaním, obavami z nepoznaného a často hlasným srdcervúcim plačom. Ale tak to býva,
každý začiatok je ťažký...
Podarilo sa nám vynoviť časť interiéru novým nábytkom, pripravili sme triedy tak, aby
sme sa tu cítili všetci dobre a aby sme si mohli
zaspievať :
„Naša škôlka, školička, pekná ako pesnička, máme sa v nej všetci radi, všetci sme v nej
kamaráti...“
Ivana Šimová, MŠ Budovateľská ul.

Pozvánky do ZUŠ

Prebiehajúca výstava z detských prác žiakov VO ZUŠ s názvom ZOO, ktorú môžu
návštevníci zhliadnuť v spoločenskej sále
školy od 12. septembra do 8. októbra, poskytuje milý detský pohľad na problém ochrany
zvierat a zachovania druhov, uvedomenia si
ich rôznorodosti a životných potrieb. Okrem
plošných prác našich žiakov je vystavených
i niekoľko výkresov zo ZUŠ Senica, ktoré
s origamami a priestorovo riešenými stvárneniami zvieratiek od najmladších žiakov školy vytvárajú hravým poňatím priestor i pre
fantáziu hry. Výstava uvoľní priestor pre ďalšiu výstavu s názvom ZLATÁ JESEŇ . Túto
výstavu otvoríme vernisážou 10. októbra o
15.00 hodine a potrvá do 29. októbra. Verí-
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tivity opäť zúčastní i DFS Iskerka s tanečnou
i hudobnou zložkou.

Poďakovanie
Vedenie ZUŠ, pedagógovia a žiaci VO sa aj
touto cestou chcú poďakovať bývalej žiačke
VO RNDr. Anne Plačkovej - Sadloňovej za
jej opakovaný štedrý sponzorský dar formou
glazúr a farbičiek pre triedu keramiky i VO.
Anička, ďakujeme!

Oznam záujemcom o štúdium v ZUŠ
Všetkým, ktorí chceli prihlásiť svoje dieťa
alebo seba na prijímacie skúšky po prijímacom termíne, oznamujeme, že prijať žiaka na
štúdium v ZUŠ môžeme najneskôr pre 1. polrok na začiatku školského roka len do termínu na vypracovanie štatistík pre centrálnu
evidenciu žiakov a pred druhým polrokom v
určenom termíne. Preto je potrebné sledovať propagačnú skrinku ZUŠ pred Tescom,
na pošte, pred MsÚ, v ZUŠ, v Novinkách, na
stránkach mesta, v mestskom rozhlase. Rodičia sa musia vopred zaujímať a môžu sa informovať v ZUŠ o možnosti štúdia od polovice
januára 2014.
Jana Kazičková

MESTSKÝ HASIČSKÝ ZBOR

Súťaž
hasičov
Dňa 31. augusta 2013 Dobrovoľný hasič-

me, že prácami s touto témou rozžiarime celú
sálu na pripravovaný koncert pre deťmi milovaných starých rodičov s názvom NAŠIM
NAJMILŠÍM 24. októbra o 16.30 hodine.
Okrem prezentácie výtvarných prác na výstave Dary Zeme poriadanom referátom kultúry a CVČ pripravujeme kolekciu výtvarných
prác s témou hudby a tanca, ktorú vystavíme
spolu so žiakmi VO ZUŠ Pohořelice pri poslednej spoločnej aktivite v rámci projektu
SPOLOČNÉ TÓNY TANCA 18. a 19. októbra v Pohořeliciach. Spolu s výtvarníkmi sa ak-

ský zbor Brezová pod Bradlom usporiadal
v priestoroch námestia mesta XIII. ročník
súťaže hasičských družstiev mužov a žien
o pohár mesta Brezová pod Bradlom. Účasť
družstiev bola oproti minulým rokom slabšia. Celkove sa zúčastnilo 11 hasičských
družstiev. Zúčastnené družstvá privítala primátorka mesta p. Eva Ušiaková a privítala aj
hostí: predsedníčku krajského výboru DPO
Trnava p, Martu Hurbanisovú a predsedu
OV DPO Myjava p. Pavla Macúcha. Po krátkej porade veliteľov družstiev, ktorú vykonal
hlavný rozhodca súťaže p. Pavol Majtán, sa
začala samotná súťaž, ktorá prebiehala dvojkolovo. Výsledky zaznamenávala elektronická časomiera z DHZ Turá Lúka. Sčítacia
komisia bola z DHZ Krajné. O umiestnení
rozhodoval lepší dosiahnutý čas.

Výsledky: kategória ženy – 1. miesto DHZ
Vrbové 41,81 s.
kategória muži –
1. miesto DHZ Jablonka 18,04 s.
2. miesto DHZ Prašník 19,36 s.
3. miesto DHZ Popud. Močidľany 19,41 s.
4. miesto DHZ Vrbové 20,41 s.
5. miesto DHZ Jablonica 20,90 s.
6. miesto DHZ Plavecký Mikuláš 21, 25 s.
7. miesto DHZ Vankovia 23,16 s.
8. miesto DHZ Lozorno 25,53 s.
Na záver súťaže vecné ceny – poháre odovzdala primátorka mesta spolu
s predsedom DHZ Brezová pod Bradlom
p. Jaroslavom Stančíkom. Treba vysloviť
poďakovanie domácim členom DHZ za
usporiadanie súťaže a uvarenie výborného
gulášu.
Dušan Michalička

Vážení občania!
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiarov, o čom nás presvedčuje štatistika
požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto
nežiadúcim javom, chceme vás stručne informovať o tom, ako im predísť.
Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích
telies, nedovolená manipulácia s otvoreným
ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru a pod. V poslednom
období, žiaľ, aj úmyselné podpaľačstvo.
Hasiči vám ponúkajú niekoľko dobre
mienených rád:
- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé
materiály a nenechávajte ich bez dozoru,
- inštaláciu vykurovacích telies zverte
vždy odborníkom, podľa pokynov výrobcu,
- dbajte na to, aby vykurovacie telesá
boli umiestnené na nehorľavej podložke
a odborne zaústené do komínových prieduchov,
- zabezpečte si pravidelné čistenie a kontrolu komínov,
- dávajte pozor, aby neboli ponechané
v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče,
ktorých technické parametre a vyhotovenie
vyžadujú trvalý dozor,
- dodržujte predpismi stanovené zásady
pre skladovanie a používanie horľavých
kvapalín, kovových tlakových nádob na
propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.
Vážení spoluobčania,
len dôsledným dodržiavaním požiarnobezpečnostných predpisov predídete možnému vzniku požiarov vo vašich domácnostiach. Pripomíname vám, že hasiči sú
pripravení odborne vám poradiť v otázkach
požiarnej ochrany. Môžete ich navštíviť na
hasičskej stanici na Ul. družstevná.
Využite preto túto možnosť, aby celá vaša
rodina prežila zimné obdobie spokojne
a bez obáv z požiarov.
Vaši hasiči
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PRECHÁDZKA STAROU BREZOVOU

ŠPORT

Brezová pod Bradlom –
– Sparta Praha 0:0

7) Východná strana Rínku

MESTSKÁ KNIŽNICA

Na fotografii a) vidíte východnú stranu
brezovského Rínku (dnes Námestie generála M. R. Štefánika).
V popredí fotografie
dominuje mestský dom
postavený za richtárov
Michaela Gréka a Martina Vrabca v rokoch
1730 až 1731. Tento poschodový dom bol prvou stavbou mestského
charakteru v Brezovej.
Stál v mieste dnešného
mestského úradu. Bol
zbúraný v auguste
1947 kvôli výstavbe
dnešného mestského
úradu, ktorú zachytáva
fotografia b).
Matúš Valihora

V sobotu 21. septembra 2013 síce
počasie v Brezovej pod Bradlom bolo
upršané, ale v Malackách vykuklo slniečko, aby sa pozrelo na futbalový medzinárodný turnaj ČSFA Cup U10 a U7.
Tohto turnaja sa zúčastnili aj chlapci
a dievčatá z futbalového krúžku CVČ
Brezová. Spolu odohrali 7 zápasov, z
ktorých 5 prehrali a v 2 zápasoch uhrali remízu, ako napr. s českým súperom
Sparta Praha skončil výsledok 0:0. Do
brány sa podarilo vsietich po 3 góly
Šimonovi Batkovi a 2 góly dal Martin
Ingr. Zostava družstva na turnaji bola:
Linda Boháčková, Šimon Batka, Martin Ingr, Diana Šarudiová, Juraj Bartoš,
Viliam Hodor, v bráne statočne bránil
Jakub Cibulka a na všetkých dozeral
tréner Ľubomír Jankových.

Ešte na konci letných prázdnin sa i u
nás v Brezovej pod Bradlom konal dňa
29. augusta 2013 futbalový turnaj na
štadióne ŠVS Bradlan. Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá z Piešťan, z Nového
Mesta n./V., z Moravan n./V. a domáce
družstvo. Výsledky turnaja našich hráčov so súpermi boli:
• Brezová p./Br. - Piešťany 5:0
Góly: 3 Boháčková, 1 Batka, 1 Ingr
• Brezová p./Br. - Moravany 2:3
Góly: 1 Ingr, 1 Batka
• Brezová p./Br. - Nové Mesto n./V. 4:3
Góly: 2 Batka, 1 Boháčková, 1 Ingr
Celkové umiestnenie bolo nasledovné:
1. Moravany
2. Brezová pod Bradlom
3. Nové Mesto nad Váhom
4. Piešťany
Touto cestou by sme chceli poďakovať
manželom Šarudiovcom za bezplatné
poskytnutie priestorov na štadióne ŠVS
Bradlan.
rodičia
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BEŽCI Z BREZOVEJ

Brezovan Martin Plačko po maratóne v Banskej Bystrici medzi bežeckou elitou. Porazili
ho len dvaja bežci z Kene.
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Ján Varmuža (muži D)
4. miesto
Daniel Borovský (ml. žiaci)
2. miesto
Tobias Čuvala (benjamínkovia)
4. miesto
Megan Čuvalová (prípr. dievčatá)
1. miesto
• 19. 9. 2013
TRNAVSKÁ HODINOVKA
Martin Plačko (muži)
1. miesto (41 kôl - 16,5 km)
Gabriela Plačková (ženy)
4. miesto (32 kôl - 12,9 km)

• 31. 8. 2013
LIPOVSKÁ DESIATKA (CZ) – 10 km
Ján Varmuža (muži D)
6. miesto
Daniel Borovský (ml. žiaci)
4. miesto
Andrea Borovská (ženy)
5. miesto
• 7. 9. 2013
SMRDÁKY – 6 km
Ján Varmuža (muži D)
6. miesto
Tobias Čuvala (benjamínkovia)
1. miesto
Megan Čuvalová (prípr. dievčatá)
3. miesto
• 8. 9. 2013
MRAZNICKÉ CHODNÍČKY - Častá
– 8,8 km
Ján Varmuža (muži D)
5. miesto
• 8. 9. 2013
MARATÓN BANSKÁ BYSTRICA
– 42,1 km
Martin Plačko (muži)
3. miesto, čas 2:48 hod.
Gabriela Plačková (ženy 21,1 km)
8. miesto
• 14. 9. 2013
HOLÍČ – 8,9 km
Ján Varmuža (muži)
7. miesto
Daniel Borovský (ml. žiaci, 900 m)
4. miesto
• 15. 9. 2013
ZLATNÍCKA DOLINA - Skalica – 11 km

• 22. 9. 2013
DRAHOVSKÁ DESIATKA
– 10 km
Martin Plačko (muži)
4. miesto
Gabriela Plačková (ženy)
1. miesto
Lukáš Plačko (ml. žiaci)
6. miesto
Megan Čuvalová (ml. žiačky)
2. miesto
Linda Plačková (ml. žiačky)
7. miesto
Ján Varmuža

NÁZORY OBČANOV

Vlastný prepad sa začal na znamenie
červenej rakety. Otec s tromi mínermi
utekali cez koľajnice, vzali so sebou aj
výpravcu, ktorý ich zaviedol k hradlu,
kde uložili mínu a odpálili. Potom
zneškodnili niekoľko výhybiek a akcia
sa skončila výstrelom bielej rakety. Po
prepade partizánskeho oddielu Čapajev, 9. septembra 1944, sa otec dostal
do zajatia. Z vlaku idúceho cez Maďarsko do Nemecka vyskočil v obci Čeklís
/dnes Bernolákovo/. Cesta do Brezovej
pod Bradlom mu trvala desať dní. V novembri 1944 ho Mikulec vyslal do Banskej Bystrice ako spravodajcu, kde mal
ústne odovzdať šifry Kostelnému a Halabrínovi, ktorí pracovali v slobodnom
vysielači. Z Ružomberka ho spojka doviedla do Nemeckej Ľubče a Železného.
Musel sa vrátiť, pretože Banská Bystrica
padla. Na spiatočnej ceste prechádzal
Kvačianskou dolinou, kde narazil na
skupinu asi 150 partizánov s ruským
veliteľom Veličkom. Zajali ho ako špióna a vydali rozkaz zastreliť. Otec sa odvážne bránil. Veliteľ v zázname o partizánskych zboroch na Slovensku našiel
oddiel Čapajev, súhlasil aj popis Kostelného a Halabrína a rozkaz zrušil. Môj
otec Štefan Kriho patril k spolutvorcom
našej prítomnosti, ktorú treba aj dnes
pestovať a podporovať, aby vzácne činy
vynikajúcich a obetavých ľudí nezapadli v temnotách nevedomosti a neúcty.
Anna Lukačíková

S odstupom času ...
V Brezovej pod Bradlom sa 8. apríla
konal spomienkový akt pri príležitosti
oslobodenia mesta. Tento deň bol šťastným i nostalgickým. Kyticu ruží dostala
moja mama Anna Krihová k svojej deväťdesiatke v podobe vďaky. Druhú kyticu v podobe spomienok som zaniesla na hrob svojmu otcovi – odbojárovi
Štefanovi Krihovi. Preto mi dovoľte zaspomínať si na neho aj pri príležitosti
68. výročia ukončenia 2. svetovej vojny,
ale aj pri príležitosti 69. výročia SNP,
s odstupom času a z nadhľadu si i dnes
zaslúži úctu a rešpekt. Žil vo chvíľach
strastiplných – prežíval, pretože bol
vychovaný vo vytrvalosti a odolnosti.
Chcem vzkriesiť pár spomienok na nezabudnuteľné dni hrdinstva, bôľu a utrpenia. V jarných mesiacoch r. 1944 bol
vyslaný na front východného Slovenska
a stal sa veliteľom rádiostanice v Giraltovciach. Podarilo sa im nadviazať spojenie s čapajevovcami. Začiatkom júna
1944 prešiel k partizánom do oddielu
Čapajev v Slánskych horách. Medzi veliteľmi bol aj Ľ. Kukorelli. 25. augusta
vybrali 70 mužov, z toho 15 sovietskych, na prepad železničnej stanice
v Margecanoch. Veliteľom akcie bol
kapitán Kurjačev, oblečený v uniforme
nemeckého dôstojníka. Rus Griša v dlhej peleríne vyrazil prvý a ľahkým guľometom zneškodnil Nemcov v krčme.

Poďakovanie
V rámci investičných akcií v rozvoji
mesta na tento rok boli okrem iných akcií i opravy miestnych komunikácií na
Ul. J. M. Hurbana, časť Budovateľskej ul.
V súčasnom období sú už komunikácie,
t.j. úprava povrchu cesty zrealizované a
podarilo sa opraviť i miestnu komunikáciu na Ul. odbojárov.
I touto cestou, verím že i v mene obyvateľov týchto ulíc, avšak osobne za Budovateľskú ul. v okolí štvorbytoviek, patrí poďakovať za dlho očakávanú opravu.
Súčasne sa upravilo i blízke okolie, trávniky a vybudovali parkovacie miesta. Poďakovanie patrí vedeniu mesta, Mestskému
zastupiteľstvu a komisiám pri MsZ, dodávateľovi, ale i pracovníkom Technických
služieb mesta za vybudovanie parkovacích
miest a úpravu zelene.
Je teraz už aj na bývajúcich občanoch,
aby prispievali k udržiavaniu čistoty v
upravenej zeleni a najmä vodiči motorových vozidiel využívali parkovacie miesta
a rešpektovali potrebu voľného prechodu
vozidiel po ulici k výkonu služieb, ako napr.
vývoz odpadov, údržbu v zimnom období
vozidlami technických služieb, prípadne
inej potrebnej technike. K tomuto by bolo
možno vhodné upraviť dopravný režim
potrebnými dopravnými značkami.
Ivan Ďurkovič
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INZERCIA

•
Predám 3-izbový byt v OV na Ul. Dr. Št. Osuského 523/8 (prízemie)
čiastočne opravený. Cena dohodou. T. č. 0915 796 012
•
Predám garsónku v OV o výmere 31 m2 s veľkým balkónom. Západná
strana, čiastočne zrekonštruovaná, nové plastové okná, nový radiátor,
v zateplenom obytnom bloku.
Cena: 14.000 €. Kontakt: 0903 264 370
•

Poďakovanie

Slovenský zväz telesne postihnutých v Brezovej pod Bradlom ďakuje
p. Ramonovi Školudovi, p. Dušanovi
Hílkovi a konateľovi firmy SVAMAN
Dr. Švancarovi za sponzorný príspevok.
Alena Greguštobiresová,
predsedníčka SZŤP

Pri príležitosti Mesiaca úcty k straším Vás pozývame na koncert
Dychovej hudby Myjavci, ktorý sa uskutoční dňa 28. októbra 2013
o 17,00 hod. v Národnom dome Štefánikovom.
Srdečne ste vítaní.
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KALENDÁRIUM
Gavora Dušan – energetik (nar.
23. 10. 1908 na Brezovej – 105. výr. nar.,
zomrel 16. 11. 1997 v Piešťanoch). Po vyštudovaní Vyššej priemyselnej školy strojníckej v Bratislave pôsobil ako technický
úradník v bratislavských Západoslovenských elektrárňach, potom nasledovala
dvadsaťročná práca vo Východoslovenských elektrárňach, kde najprv pokračoval
v projektoch i stavbe sietí vysokého a nízkeho napätia. Podieľal sa na stavbe i montáži parnej elektrárne v Krompachoch. Po
skončení druhej svetovej vojny nastal prudký nárast spotreby energie. Z Krompách sa
D. Gavora zapojil do riadenia montážnych
prác na vodnej elektrárni v Kostolnej a pod
jeho vedením bola hydrocentrála roku 1953
spustená do prevádzky. Pôsobil aj v Považských elektrárňach v Trenčíne, na vodnom
diele Nosice, známe pod názvom Priehrada mládeže.. Roku 1956 strávil necelý rok
v Severnej Kórei, kde sa podieľal na rekonštrukcii tamojších vodných elektrární. Zo
známych vodných diel na Slovensku pôsobil D. Gavora v rokoch 1970-1976 na výstavbe hydraulickej časti Liptovskej Mary a
na montáži vodného diela Kráľová pri Šali
a Hričov pri Žiline.
Jančí Juraj – právnik, poslanec (nar.
29. 10. 1918 na Brezovej – 95. výr. nar., zomrel 24. 2. 1999 v Essene, pochovaný v Bratislave). Ako mladý právnik pracoval vo
funkcii ústredného tajomníka Združenia
priemyslu v Bratislave. Najdlhšie obdobie,
od roku 1951 až do odchodu do dôchodku roku 1981, pracoval v Kovospracujúcom podniku v Bratislave. Okrem profesie
právnika sa angažoval aj stranícky a politicky. Krátko po vojne sa stal členom Demokratickej strany a v rokoch 1945-1946
aj poslancom za túto stranu v Slovenskej
národnej rade. Medzi jeho záľuby patrilo
predovšetkým včelárstvo. Do Slovenského
zväzu včelárov vstúpil roku 1950 a postupne prešiel všetkými funkciami v tejto spoločenskej organizácii. Začal publikovať vo
Včelári odborné články a roku 1966 mu vyšla kniha Včelia materská kašička, neskoršie Právna príručka včelára. Zúčastnil sa
množstva vedeckých, technických i umeleckých súťaží a podujatí, troch svetových
kongresov včelárov, navyše získal množstvo včelárskych ocenení a vyznamenaní.
Po pražskom prevrate a nástupe komunistov ho vyhodili zo zamestnania a odstavili
z politickej činnosti. JUDr. Juraj Jančí sa
aktívne zapájal aj do života bratislavských
Brezovanov. V rokoch 1976-1981 bol richtárom Krajanského krúžku Brezovanov
v Bratislave (tzv. Cechu Tatarov).
Papánek Ivan – muzikant (nar.
27. 2. 1914 na Brezovej, zomrel 13. 10. 1998
na Brezovej – 15. výr. úmrtia). Už na začiatku školských rokov sa Ivan Papánek zaujímal o hudbu, najmä o husle a spev. Navštevoval súkromnú hudobnú školu, ktorú
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založil farár Ján Lichner. Okrem hudby mu
bol blízky šport. Pod vedením náčelníka
brezovského Sokola Ladislava Procházku
bol členom gymnastického družstva nazývaného Brezovskí sokoli, známeho po celej
republike. I. Papánek sa aktívne zapojil aj
do protifašistického odboja na Brezovej. Po
vypuknutí SNP až do konca vojny pôsobil
pod vedením Jána Reptu ako „proviantný“.
Ako spevák a hudobník sa vždy podieľal na príprave kultúrnych programov
v Národnom dome Štefánikovom, najmä
v Slovenskej besede. Išlo o národné večery, na ktorých hrával i spieval aj s bratom
Jurajom Papánkom. Rovnako sa podieľal na podujatiach poriadaných Živenou
a Maticou slovenskou. Ako člen cimbalovej muziky Jána Petruchu sa zúčastnil
viacerých významných podujatí, medzi
najpamätnejšie patrila oslava 700. výročia
založenia Brezovej. Práve vtedy sa zrodila
myšlienka založiť folklórnu skupinu, ktorej program choreograficky pripravoval
Ing. Jozef Lehotský. I. Papánek pôsobil aj
v cirkevnej oblasti. Roku 1982 ho cirkevné presbyterstvo zvolilo za hospodárskeho
vedúceho cirkevného zboru na Brezovej,
po odstúpení Mateja Janovíčka z funkcie
kantora začal túto prácu vykonávať. Rovnako prevzal miesto dirigenta Kútzkeho
spevokolu, ktorý okrem nábožných piesní
nacvičil aj spieval aj okolo 60 národných
a svetských piesní.
Poláček Juraj – garbiar, obchodník (nar.
7. 1. 1836 na Brezovej, zomrel 4. 10. 1928
na Brezovej – 85. výr. úmrtia). Spolu s bratmi Janom a Martinom „prebrázdil“ Európu,
venoval sa najmä nákupu oviec a vzápätí so
ziskom ich predaju. Veľmi dbal na staré rodinné tradície. Po skončení cestovania za
obchodom sa venoval poľnohospodárstvu.
Brezovskí bratia Poláčkovci-Tolari boli náruživí včelári a každý mal doma vlastnú pálenicu, boli vážení a dôležití občania, bez
ktorých sa neobišlo nijaké dôležité cirkevné alebo svetské rozhodnutie.
Sucháč Karol – učiteľ, národovec (nar.
10. 10. 1808 v Pustých Uľanoch – 205. výr.
nar., zomrel 25. 4. 1863 na Brezovej). Od
roku 1831 žil a pracoval ako učiteľ na Brezovej, počas jeho pôsobenia sa zapojil do
slovenského národnoemancipačného boja
po boku štúrovcov. Spolupracoval s J. M.
Hurbanom a pomáhal v osvetovej práci
v podbradlanskom kraji. Spolu s Hurbanom a ďalšími štúrovcami vypracoval v rokoch 1842-1843 Zákony nedeľnej školy na
Brezovej, bol jej predsedom a knihovníkom. Od roku 1844 bol zástupcom Tatrína. Pod vplyvom Samuela Jurkoviča založil
roku 1746 na Brezovej gazdovský spolok
a bol jeho účtovníkom i správcom. Bol spolutvorcom brezovských Žiadostí slovenského národa v stolici Nitrianskej z 28. apríla
1848. Pracoval ako agitátor a podieľal sa
na príprave septembrovej dobrovoľníckej
výprave na Brezovej. Bol dobrovoľníckym
kapitánom a účastníkom zimnej aj letnej
výpravy.
Alžbeta Fedorová

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 06. 10. (19. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Božie.
• 09. 10 (streda) 18.00 hod. biblická hodina na fare.
• 13. 10. (20. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Božie, 14.00 hod. nešporné bohoslužby na fare.
• 16. 10 (streda) 18.00 hod. biblická hodina na fare.
• 20. 10. (21. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Božie, poďakovanie za úrody
zeme, v rámci služieb Božích bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
• 23. 10 (streda) 18.00 hod. biblická hodina na fare.
• 27. 10 (22. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. sl. Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby na fare (zmena času z letného na
zimný).
• 30.10 (streda ) 17.00 hod. biblická hodina na fare.
• 31. 10 (štvrtok) 17.00 hod. večerné sl.
Božie na pamiatku reformácie v chráme
Božom. Po skončení bohoslužieb reformačné posedenie v zborovej sieni spojené
s prezentáciou ciest po stopách M. Luthera.
• 03. 11 (23. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. sl. Božie, po službách Božích bude
prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej
(140. výročie posvätenia chrámu). 14.00
hod. pietne stretnutie na mestskom cintoríne pri príležitosti Pamiatky zosnulých.
• 10. 11. (24. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. slávnostné Služby Božie pri príležitosti 140. výročia posvätenia chrámu.
Slávnostným kazateľom bude dôstojný
brat biskup západného dištriktu M. Krivda. 14.30 hod. Nemý svedok viery – hudobno-duchovné pásmo slova a hudby
o histórii evanjelického kostola, saxofón
– V. Húska, organ – J. Pleša.

Ev. a.v. cirkevný zbor
v Brezovej pod Bradlom
Vás pozýva
na hudobno-duchovné pásmo slova
a hudby o histórií evanjelického
kostola

Nemý
svedok
viery,

•
ktorý sa uskutoční v nedeľu
10. novembra 2013 o 14.30 hod.
v ev. kostole.
Hudobný doprovod:
saxofón – V. Húska, organ – J. Pleša.
•
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POĎAKOVANIE

Blízka pozostalá rodina úprimne ďakuje
všetkým, ktorí dňa 28. augusta 2013 odprevadili na poslednej ceste nášho manžela, otca,
dedka a pradedka Štefana Vaška, ktorý nás
navždy opustil dňa 26. augusta 2013 vo veku
78 rokov. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pani
farárke a pohrebnej službe Eckert. Ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca manželka s pozostalou rodinou

Nezomrel ten, kto ostáva ľudských srdciach.
Úprimne
ďakujeme
všetkým priateľom, susedom, ktorí dňa 4. septembra 2013 odprevadili
na poslednej ceste nášho
otca a manžela Vojtecha
Tomáša Vojačka, ktorý
nás navždy opustil dňa
1. septembra 2013 vo veku 74 rokov. Za dôstojnú
rozlúčku ďakujeme pani Vierke Dobrovodskej,
speváckemu zboru a pohrebnej sužbe Eckert.
Naše poďakovanie patrí aj kolektívu interného
oddelenia nemocnice Myjava za liečenie a starostlivosť v poslednom období jeho života. Ďalej
ďakujeme susedom za pomoc pri jeho opatrovaní.
rodina Vojačeková

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí dňa 10.
septembra 2013 odprevadili na poslednej ceste
našu drahú manželku, mamu, starú a prastarú
mamu, sesternicu, príbuznú a známu Annu
Zaťkovú, ktorá nás náhle opustila dňa 8. septembra 2013 vo veku 80 rokov. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina


SPOMÍNAME

Dňa 6. septembra 2013
uplynuli 3 roky od smrti
Marty Grambličkovej,
rod. Hanusovej. Spomíname na teba, Martuška
naša! Všetci, čo ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Manžel Jaroslav, dcéry
Andrejka a Katka s rodinami, vnuk DOMINIK, brat Jozef, sestra Eva
s rodinami a Starí Brezovani z FS Brezová.

Dňa 10. septembra 2013 uplynulo 40 rokov, čo
nás navždy opustil otec, starý otec a dedko Martin Mikulina.
S láskou spomína dcéra s rodinou.



Dňa 9. septembra 2013
uplynuli 2 roky od smrti
Juraja Ilenčíka a 23. apríla
2013 sme si pripomenuli
nedožitých 90 rokov jeho
života.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Osud je občas veľmi
krutý, nevráti, čo vzal,
zostanú iba spomienky
a v srdci veľký žiaľ. Už nepočuť Tvoj hlas, neprídeš
už medzi nás, už 10 rokov
spíš svoj večný sen, zostala
na Teba krásna spomienka
len. Dňa 12. septembra
2013 uplynulo 10 rokov, čo
nás navždy opustila naša drahá mamička a starká
Uršuľka Mikulková, rod. Nízka. Ako z jej očí
žiarila láska a dobrota, tak nám bude chýbať dokonca života.
Spomínajú dcéry s rodinami.

Desať rokov je za nami,
čo nepočujeme Tvoj hlas,
zostávaš medzi nami a
spomienky žijú v nás.
Dňa 30. septembra 2013
uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Štefan Stančík. Ktorí ste
ho poznali a mali radi,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.

Už nikdy nevráti sa čas.
Môžeme len kyticu z lásky
na tvoj hrob dať, zapáliť
sviecu a ticho spomínať.
Dňa 11. októbra 2013
uplynie 5 rokov od smrti drahého manžela, otca
a dedka pána Bohumila
Maleka.
S úctou spomína celá rodina.

Ako ticho žil, tak ticho
odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Dňa
23. októbra 2013 uplynie
20 rokov od smrti nášho
drahého manžela, otca a
dedka Františka Danka.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami



Dňa 30. októbra 2013
uplynie 10 rokov, čo nás
opustil môj manžel, náš
otec a starý otec PhMr.
Ladislav Valjan. S láskou
a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku.
rodina Valjanová

Dňa 30. októbra uplynú
tri roky od tragickej smrti
manžela, otca, brata Stanislava Milčíka.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, nezabudne.
Spomína manželka so
synmi a ostatná rodina.


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci október:
Pavol Adámek, 90 rokov
Mária Bzdúšková, 87 rokov
Ľudmila Kostelná, 87 rokov
Ján Závodný, 86 rokov
Anna Griechenbaumová, 85 rokov
Júlia Valjanová, 84 rokov
Ján Poláček, 82 rokov
Samuel Šagát, 82 rokov
Judita Kopecká, 75 rokov
Ján Pagáč, 75 rokov
Alžbeta Hirmajerová, 70 rokov
Anna Medvedíková Volon, 70 rokov
Katarína Mosná, 70 rokov
Štefan Rybárik, 70 rokov
Milan Snopek, 70 rokov
Petra Tomášková, 70 rokov
Vlastimil Závodný, 70 rokov

Narodili sa:

Karin Mikudíková
Ella Hoško
Martin Dodrv
Nina Maniačková
Thea Šnircová

Manželstvo uzavreli:
Jonáš Boor, Sabína Železiková
Matúš Tomáška, Lenka Bzdúšková
Martin Ondrejech, Radka Sochorová
Ján Malek, Ivana Jančíková

Zomreli:

Štefan Vašek, 78 rokov
Vojtech Vojaček, 74 rokov
Anna Zaťková, rod. Jánošová, 80 rokov
Anna Csenteová, r. Kožáková, 84 rokov
Alena Slobodová
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