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Vďační rodáci i mnohí ďalší Slováci sa i tento
rok s pietou prišli pokloniť pamiatke významnej
osobnosti nielen našich, ale s hrdosťou môžeme
povedať, že i európskych dejín – Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
Regionálna spomienková slávnosť na Bradle
pri príležitosti 91. výročia jeho tragickej smrti,
ktorá je každoročným prejavom vďaky a úcty,
pozostávala v tomto roku z dvoch samostatných
častí.
V pondelok 3. mája 2010 vo večerných hodinách, predvečer tragického úmrtia generála
M. R. Štefánika, sa zišli obyvatelia podbradlianskeho regiónu, aby v duchu dlhoročnej tradície predstavitelia
Brezovej pod Bradlom, Myjavy,
Košarísk a Priepasného slávnostne zapálili vatry na štyroch
rohoch mohyly.
Prítomným sa prihovoril podpredseda národnej rady Milan Hort a primátorka mesta Brezová pod Bradlom JUDr. Anna
Danková, ktorá vo svojom prejave vyzdvihla
význam osoby generála M. R. Štefánika slovami:
„Jedinečný, neopakovateľný život nášho rodáka M. R. Štefánika sa odohrával takmer na

vo viacerých oblastiach a je fascinujúce, čo všetko dokázal vykonať počas svojho života, ktorý
ukončila tragická nehoda veľmi predčasne. Jeho
historický význam nespočíva len v jeho rozhodujúcom podiele – v spolupráci s ostatnými
predstaviteľmi Národnej rady Československej
– na založení spoločného štátu Čechov a Slovákov. On bol prvý zo svojho národa, ktorý obdivuhodnými diplomatickými akciami vplýval na
európsku politiku.
Nie je veľa príležitostí, aby sme postáli v piete
a v spomienkach na človeka, ktorý svoju životnú púť zasvätil diplomatickému boju za slobodu

Bradle pri príležitosti 91. výročia úmrtia
generála M. R. Štefánika, veľkého syna slovenského národa, prišli uctiť jeho pamiatku
najvyšší štátni činitelia Slovenskej republiky na čele s predsedom Národnej rady SR Pavlom
Paškom. Spomienka sa konala
pod záštitou predsedu vlády
Roberta Fica, ktorý predniesol
i slávnostný príhovor.
Programu predchádzalo kladenie vencov
k mohyle, ako prejav vďaky a úcty k významnej osobnosti našich novodobých dejín M. R.
Štefánikovi. Aktu sa zúčastnili, okrem predsedu
národnej rady a predsedu vlády i členovia vlády,
poslanci národnej rady, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, zástupcovia ECAV,
zástupcovia veľvyslanectiev, primátori a starostovia ZMO Myjavského regiónu a zástupcovia
spolkov.
Dôstojnosť pietnej spomienky umocnila
hymna v podaní vojenskej hudby a na záver
hymnická pieseň, ktorú zaspievali členovia
mužského speváckeho zboru pri ECAV v Brezovej pod Bradlom.
Zmyslom pietneho stretnutia pri mohyle na
Bradle by malo byť pre účastníkov uvedomenie
si, že okrem úcty by sme mali cítiť i povinnosť

Vďačný národ s pietou spomínal
na generála
Milana Rastislava Štefánika

všetkých kontinentoch a bol vyplnený neustálym hľadaním a zápasom. Len čo vybuchli prvé
granáty na frontoch, vstúpil do dejín prvej svetovej vojny ako neohrozený a podmanivý diplomat so zámerom zmeniť po stáročia ustálenú
politickú mapu strednej Európy.
Bol to práve on, ktorý sa spoločne s ďalšími
významnými osobnosťami nášho kraja zaslúžil
o vznik Československa, bez ktorého by sme
nemali dnes slobodné a nezávislé Slovensko.
Generál Štefánik, ako nadaný politik a vizionár,
už na konci prvej svetovej vojny premýšľal i nad
úzkou spoluprácou národov Európy. Jeho odkaz
sa naplnil a dnes je Slovensko rovnoprávnym
členom Európskej únie.
Generál M. R. Štefánik je nesporne jedna
z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín. Bol to človek nesmierne nadaný

a nezávislosť svojej vlasti a svojho národa. Nie
je v našich silách doceniť úsilie, ktoré vynaložil
na dosiahnutie tohto cieľa. Nik z nás, ktorí sme
sa prišli v hlbokej úcte pokloniť pamiatke generála M. R. Štefánika, si nedokáže predstaviť, aký
osud by bol stihol Slovákov, keby nebolo tejto
mimoriadne silnej osobnosti, obdarenej diplomatickými schopnosťami, úžasnými vedomosťami a nesmiernou charizmou.

Z hlbokej vďaky za obetu mu naši predkovia
postavili monumentálny pomník - mohylu na
Bradle. O tom, že ju Slováci, ako symbol slobody a nezávislosti, považovali za posvätné miesto
v každej dobe, svedčí i udalosť, kedy v predvečer
pietnej spomienky, keď predseda vlády fašistického Slovenského štátu chcel predniesť slávnostný prejav na Bradle, sa rozhodli vlastenci
na protest umiestniť pred vchodom na mohylu
tabuľu s nápisom „Kto si rúcal to, čo Štefánik
zbudoval, nevkroč sem, lebo miesto toto je pre
každého Slováka sväté.“ Pod tieto slová sa podpísali naši otcovia, podpisujeme sa my a verím,
že tak budú činiť i nasledujúce generácie.“
V sobotu 8. mája 2010 popoludní si v rámci Regionálnej spomienkovej slávnosti na

svojím životom a prácou nadviazať na stále aktuálny odkaz generála M. R. Štefánika „Veriť –
milovať – pracovať“ a to nielen v prospech seba,
ale v prospech budúcich generácií Slovákov, aby
i oni mohli s takou hrdosťou ako my spomínať
na svojich predkov.
Soňa Kovačechová
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MESTSKÝ ÚRAD

Ako sme stavali máj

Stavanie mája je starobylý zvyk, ktorý sa tak,
ako vo všetkých kútoch Slovenska, tak aj na
Brezovej dodržiava. V piatok 30. apríla sa stavanie mája po prvýkrát uskutočnilo na námestí.
Počasie bolo slnečné, čo prialo dobrej nálade.
Pripravený máj ozdobili deti a mládež z DFS Iskerka a FS Brezová nielen šatkami, ale i svojím
spevom. Prítomným na dobrú náladu zahrala
dychová hudba Veselanka. Veríme, že májová
láska vás bude sprevádzať počas celého roka.
Ing. Gabriela Plačková

Hviezdicový pochod
Pri príležitosti výročia tragickej smrti generála M. R. Štefánika Mesto Brezová pod Bradlom
každoročne organizuje pre žiakov základných a
stredných škôl Hviezdicový pochod na mohylu
na Bradle. Dňa 4. mája sa Hviezdicového po-

chodu zúčastnili žiaci základných a stredných
škôl z Brezovej pod Bradlom, Myjavy, Vrbového, Nitry a Drietomy. Účastníkom pochodu
sa prihovorila primátorka mesta JUDr. Anna
Danková a predseda Spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Ján Tatara. Spoločne si všetci úctili
pamiatku generála M. R. Štefánika a spokojní,
plní dojmov a nových informácií, za pekného
počasia odkráčali do školských lavíc.
Ing. Gabriela Plačková

Projekt Solarifikácia –
nechajte Slnko platiť
poplatky za energie
Slnko už 5 miliárd rokov zásobuje Zem energiou a ďalších 5 miliárd rokov v tom bude po-
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kračovať. Slnečná energia predstavuje ekologicky čistý zdroj energie a nie je nič jednoduchšie,
ako túto energiu využiť. Za 30 minút dopadne
na zemský povrch toľko energie, koľko pri súčasnej svetovej spotrebe vystačí na jeden rok.
Napriek tomu využívame iba zlomok možností,
ktoré nám Slnko ako centrálna hviezda našej slnečnej sústavy poskytuje.
V súvislosti s pretrvávajúcou svetovou ekonomickou krízou a klimatickými zmenami sa
preto čoraz aktuálnejšou stáva potreba vypracovania projektov, ktoré veľkým i malým spotrebiteľom pomôžu znížiť energetickú náročnosť
ich domácností či podnikateľských prevádzok.
Jednou z možností, ako znížiť spotrebu energie,
je projekt Solarifikácia miest a obcí na Slovensku, ktorý začal 1. apríla 2010.
Ako už napovedá samotný názov, projekt je
zameraný na využitie sily Slnka, ktoré je považované za jeden z „nevyčerpateľných” a pritom
relatívne lacných prírodných zdrojov energie.
Ciele projektu
V prvom rade je projekt zameraný na zníženie produkcie tzv. skleníkových plynov (najmä
oxidu uhličitého) do ovzdušia prostredníctvom
využitia solárnych systémov na ohrev teplej
úžitkovej vody alebo na vykurovanie. Nemenej
dôležitým aspektom, na ktorý mysleli autori
projektu, je zvyšovanie informovanosti širokých
vrstiev obyvateľstva o samotných možnostiach
využitia slnečnej energie. Ak sa majú tieto ciele naplniť, potom je potrebné dosiahnuť vyššiu
dostupnosť solárnych systémov rodinám, ktoré
žijú v rodinných alebo bytových domoch, ale aj
pre vlastníkov či prevádzkovateľov ubytovacích
a rekreačných zariadení.
Samotný projekt Solarifikácie je preto zameraný na podporu tých domácností, ktoré sa
rozhodnú pre inštaláciu slnečných kolektorov
na ohrev teplej úžitkovej vody, resp. aj na vykurovanie. Tento projekt korešponduje s cieľmi
Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej
energie v domácnostiach v oblasti výroby tepla
zo slnečnej energie, vypracovaného Ministerstvom hospodárstva SR.
Hlavnými cieľmi projektu sú:
- zníženie emisií CO2,
- zníženie závislosti SR od plynu a iných fosílnych palív,
- zvýšenie informovanosti občanov o výhodách využívania obnoviteľných zdrojov energie,
- zvýšenie dostupnosti solárnych systémov.
Výhody Solarifikácie
V rámci projektu Solarifikácia miest a obcí na
Slovensku je zabezpečený bezplatný dovoz solárnej zostavy priamo na miesto určenia v rámci celej SR. Ak sa splní jeden z hlavných cieľov
projektu – zníženie množstva skleníkových
plynov pomocou Solarifikácie o sto ton ročne,
1. novembra 2010 prebehne žrebovanie. Vyžrebuje sa jeden majiteľ solárnej zostavy s plochými kolektormi a jeden majiteľ s vákuovo-trubicovými kolektormi. Vyžrebovaným majiteľom
sa vrátia všetky finančné prostriedky vynaložené na kúpu zostavy.
Projekt Solarifikácia umožňuje získať okrem
štátnej dotácie aj extra dotáciu, ktorej výška závisí od toho, či ide o rodinné alebo bytové domy
alebo ubytovacie a rekreačné zariadenia.

Formulár žiadosti pre získanie štátnej dotácie, ako aj jej prílohy, sú k dispozícii na pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry a na webovej stránke Ministerstva
hospodárstva SR www.sea.gov.sk/energeticke_aktivity/. Tento formulár si môžete
stiahnuť aj priamo z webovej stránky projektu Solarifikácie. Bližšie informácie k projektu
Solarifikácie získate na mestskom úrade na
oddelení výstavby, územného plánu, životného
prostredia a dopravy, prípadne na telefónnom
čísle 0911 603 599.

ŠKOLSTVO

Aktivity Materskej školy
na Budovateľskej ul.
v mesiaci máj
30. 4. si deti vyzdobili na školskom dvore májku a za sprievodu pesničiek sme si ju
spoločnými silami postavili.
Dňa 12. 5. sme boli povzbudzovať našich
kamarátov v ZŠ na atletických hrách.

Dňa 13. 5. sa uskutočnila besiedka ku
Dňu matiek
Dňa18. 5. sme privítali v našej materskej
škole pracovníka mestskej polície ml. inšp.
Pavla Londáka. Deti si mali možnosť vypo-

čuť, aké úlohy pracovníci MsP plnia, porovnávali rozdiely uniforiem, aké pomôcky
používajú pri svojej práci. Niektorí odvážlivci si mohli vyskúšať i putá. Deti odpovedali na otázky týkajúce sa ich bezpečnosti
a správneho vybavenia bicykla a jazdy na
ňom. Pán policajt zasa odpovedal na zvedavé otázky detí. Nakoniec deti poďakovali
za príjemne strávené dopoludnie.
Dňa 26. 5. k nám zavítalo profesionálne
divadlo s divadielkom Prečo stromy nechodia.
Anna Hajdučková
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S priebehom prvej aktivity ste sa mohli oboznámiť v minulom čísle Noviniek. V druhej a tretej aktivite dominoval šport. Uskutočnili sa Brezovské atletické hry (bližšie v článku Jubilejný
ročník BAH), po ktorých bol pre českých návštevníkov pripravený program v našom meste
a blízkom okolí. Navštívili Košariská, Čachtice, Podkylavu, spoločne s brezovskými žiakmi
Skalicu, Baťov kanál. Okrem poznávacej zložky
prebiehali animačné hry pre deti, ktoré boli zavŕšené večernou opekačkou v Matejkovej.

ŠKOLSTVO

Srdiečko pre mamičku
v Materskej škole
na Sídlisku D. Jurkoviča
V piatok 7. mája sa uskutočnilo slávnostné
vystúpenie detí z Materskej školy na Sídlisku
D. Jurkoviča pri príležitosti Dňa matiek. Deti zo
všetkých štyroch tried potešili svoje mamičky
milými básňami, pesničkami, scénkami a tan-

čekmi. Chceli nimi vyjadriť svoju veľkú lásku
a poďakovať sa im za starostlivosť a obetavosť.
Nejednej mamine sa zaleskla v oku slza od dojatia nad výkonom svojho dieťaťa, nad prvými vyznaniami detskej lásky, ktorými chceli povedať:
„Mami, ľúbim ťa...“. Mamičky ocenili svoje ratolesti veľkým potleskom a každá dostala k sviatku darček, ktorý im deti vlastnoručne vyrobili.
„Naša drahá mamička, prijmi bozky na líčka.
Aby si sa dobre mala, bola šťastná a vždy zdravá.
To ti prajú tvoje deti a nech ti slniečko svieti.“
Helena Konkušová

Jubilejný ročník BAH
Už po 10-ty raz privítal športový areál ZŠ
športu holdujúcich hostí na Brezovských atletických hrách. Deväť družstiev, z toho jedno
spoza rieky Moravy, nastúpilo na slávnostné

otvorenie za prítomnosti pani prednostky Valáškovej i vedúcej odboru sociálneho, školstva
a kultúry Plačkovej. Všetkých hostí privítala a
vzájomne predstavila pani riaditeľka ZŠ Gavlasová. Po sľube pretekárov a rozhodcov dejisko
následných športových súperení v duchu fairplay rozžiarili svojím vystúpením pestrofarebné
mažoretky z Pohořelíc. Aj oceľové, nadpriemerne daždivé májové nebo si dalo povedať a mohli
sa naplno rozbehnúť jednotlivé disciplíny.

Družstvo žiakov z usporiadateľskej ZŠ nenastúpilo v plnej sile, športovcov totiž neobišli
ani zranenia, ani choroby. O to väčšiu pochvalu
za bojovnosť si zaslúžia tí, ktorí sa napokon na
štart postavili. Podľa slov hlavného rozhodcu,
otca myšlienky vzniku BAH, Miroslava Bôžika
najviac svojím výkonom potešil Lukáš Gímeš
zo 6. B, ktorý z troch možných štartov získal dve
zlaté a jednu striebornú madailu! 1000 metrov
zabehol v osobnom rekorde 3:20,1 min., v diaľke
porazil všetkých ostatných súperov z mladších
žiakov a výrazne dopomohol k 2. miestu v štafete.
Zo starších žiakov bol najúspešnejší Martin Kravárik z 8. B - vybojoval striebro v behu na 60 m.
ZŠ Brezová sa v kategóriách žiakov / žiačok
pohybovala na 2. - 3. mieste, čo v konečnom
súčte bodov predstavovalo druhé miesto. Zvíťazilo družstvo z Malaciek. Po druhýkrát počas
desaťročnej histórie si putovný pohár odniesol
iný tím než domáci. Napriek tomu, že BAH sú
zároveň okresným kolom v atletike, myjavské
školy (okrem gymnázia) neprejavili záujem
ani tento rok. Organizátorov však teší finančná
čiastka zo strany Mesta Brezová pod Bradlom,
vďaka čomu sa zakúpili nové športové náradia.
Mgr. Jana Reptová

Tretia aktivita Děti deťom - Deti detěm sa
konala 22. - 23. mája v Pohořeliciach. Na športovom dni naše deti zvíťazili a doniesli domov
víťazný pohár. Popoludní otvorila tanečná skupina I.C.E. spoločnú oslavu Dňa detí pred športovou halou. Mohli si vytočiť zaujímavé ceny
na kolese šťastia, liezť po lezeckej stene, kúzliť
s kúzelníkom...
Večer bol hudobný festival skupín z regiónu
a plno zábavy. V nedeľu sme navštívili múzeum
v Dolných Vestoniciach.

Stretnutia
bez tlmočníkov
pokračujú
Projekt SETKÁNÍ BEZ TLUMOČNÍKŮ POHOŘELICE - BREZOVÁ POD BRADLOM
je zameraný na spoluprácu Mesta Pohořelice
a Mesta Brezová pod Bradlom, centier voľného
času, Základnej umeleckej školy Brezová pod
Bradlom, na poznanie moravskej a slovenskej
kultúry, zvyklostí, histórie, prírodných krás
oboch regiónov, na odstraňovanie jazykových
bariér. Celý projekt sa skladá zo štyroch aktivít, ktoré sa konajú striedavo v Pohořeliciach
a v Brezovej pod Bradlom.

Štvrtá aktivita Mesto Městu – kreatívny víkendový pobyt bez tlmočníkov sa uskutoční
v septembri v Brezovej pod Bradlom. Hlavný
program budú tvoriť workshopy zamerané na
fotografiu, film, maľbu, text a modelovanie.
Projekt sa uskutočňuje za finančnej podpory Európskej únie z Fondu mikroprojektov,
spravovaného regiónom Bíle Karpaty. Celkové náklady na projekt sú takmer 22 000 euro,
z toho dotácia Európskej únie je vo výške
85 %. Ostatné náklady projektu spolufinancuje Mesto Pohořelice a Mesto Brezová pod
Bradlom.
Na záver krátkeho zoznámenia sa s aktivitami tohto projektu mi dovoľte poďakovať
sa všetkým, ktorí sa podieľali na prípravách
a realizácii doteraz uskutočnených troch aktivít.
Za realizačný tím
Mgr. Katarína Štuchalová
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Veselý koncert
bol vážny
V podvečer 6. mája sa v spoločenskej sále
ZUŠ Brezová konal Veselý koncert s veľkým
„V“ nielen preto, že sa prítomným poslucháčom predstavil vo svojom pripravovanom absolventskom husľovom koncerte žiak II. stupňa HO ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose v Brne,

Ondřej Veselý, ale preto, že výkon tohto žiaka
bol v prednese svetových klasikov skutočne
zaujímavý. Klavírny sprievod Ondřejovi hrala
Mgr. Art. Pavla Reiffersová ArtD., ktorú v našej škole poznáme už z viacerých sólových
koncertov. Hoci je Ondřej ešte veľmi mladý,
je maturant, má za sebou už veľa odohraných
koncertov v orchestri mesta Brna zloženom
z výberu najlepších žiakov brnianskych zušiek.
Jeho skúsenosti sa odrazili i na výkone a pre našich žiakov bol výborným príkladom zvládnutia
prednesu hry spamäti pred publikom. Sme radi,
že sme mohli verným poslucháčom klasiky
v našom meste predstaviť ďalšieho nádejného
umelca a že klasika nevymrie tak ako dinosaury,
ktoré tvorili výtvarnú kulisu celému koncertu.
Mgr. Janka Kazičková

Prijímacie skúšky
do Základnej
umeleckej školy
Prijímacie skúšky do Základnej umeleckej
školy Brezová pod Bradlom (ZUŠ) pre školský
rok 2010/ 2011 sa budú konať 9. júna 2010 od
14.00 do 17.00 hodiny v priestoroch ZUŠ.
Pozývame všetkých záujemcov o štúdium
v ZUŠ v hudobnom, výtvarnom a tanečnom
odbore na prijímacie skúšky dňa 9. júna od
14.00 do 17.00 hodiny v priestoroch školy. Vyučovať sa budú všetky špecializácie a hudobné
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nástroje ako v tomto školskom roku. Žiakom
sa môže stať každý vo veku od 6 rokov (nadaný od 5). Dospelých prijmeme do tried HO
- štúdium hry na všetky nástroje, TO - orientálne a spoločenské tance, VO - keramika,
kresba a maľba, počítačová grafika. Školné
bude v školskom roku 2010/ 2011 vo výške
tohto roku, teda za 5 prvých mesiacov skupinové predmety 11,62 €, individuálne predmety (HO) 19,92 € a štúdium pre dospelých vo
všetkých odboroch 44,81 €. Deti do 18 rokov
musia prísť v sprievode rodiča kvôli vyhotoveniu administratívnej dokumentácie o prijatí
a mať k dispozícii rodné číslo budúceho žiaka.
V prípade, že v daných termínoch z vážnych
dôvodov nebudete môcť na prijímacie skúšky
prísť, môžete sa ohlásiť a dohodnúť si dodatočný termín do 20. júna. Po tomto termíne sa
stav žiakov uzatvorí, nakoľko musíme vedieť
stavy žiakov k 1. 9. 2010. Upozorňujeme preto
rodičov detí zo strednej triedy a veľkej triedy MŠ, aby sa nespoliehali na prihlásenie detí
na začiatku školského roku, lebo sa môže stať,
že dieťa nebude do ZUŠ prijaté, keďže budú
stanovené počty v jednotlivých študijných
triedach a odboroch naplnené a prekračovať
stavy nesmieme. Bližšie informácie o študijných možnostiach vám môžu poskytnúť všetci
pedagógovia školy a môžete využiť aj avizovaný Deň otvorených dverí v ZUŠ 2. júna
počas celého dňa od 9.00 do 19.00 hodiny.
Mgr. Janka Kazičková

MESTSKÁ KNIŽNICA

Stretnutie so spisovateľkou
Milé stretnutie s regionálnou spisovateľkou Zdenkou Mahajovou sa uskutočnilo
19. 5. 2010 v priestoroch čitárne Mestskej
knižnice Brezová pod Bradlom. V príjemnom prostredí sa prítomní dozvedeli o za-

čínajúcej autorke veľa zaujímavých informácií o jej prvotine – románe Zatmenie,
ktorý zobrazuje autorkin životný príbeh,
je to príbeh obdivuhodnej ženy, matky,
manželky. I napriek nie vždy pozitívnym
skúsenostiam, ktoré musela prežiť, je to
žena snažiaca sa pochopiť zmysel svojich
ciest. V súčasnosti sa pripravuje do tlače
jej ďalšia kniha, ktorá sa dostane k čitateľovi už na jeseň. Na záver besedy sme autorke popriali veľa tvorivých síl a zdravia,
vyjadrili presvedčenie, že ďalšie stretnutie

bude ešte zaujímavejšie, veď dnes stretnúť
osobnosť, ktorá vo vás zanechá dojem hlbokej ľudskosti a ušľachtilosti, nie je také
samozrejmé.
Alžbeta Fedorová

ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Martin Kukučín
a Brezová
Na 17. mája t. r. pripadlo okrúhle 150.
výročie narodenia jedného z najväčších
slovenských spisovateľov Martina Kukučína. Iste všetci tohto velikána pamätáme
zo školy, a keby aj nie, len si spomeňme na
televízny film Rysavá jalovica. Pre nás, Brezovanov, je pozoruhodné, a nie všeobecne
známe, že tento originálny epik má čosi
spoločné aj s naším mestom. Zopakujme si
pár najzákladnejších údajov o tomto spisovateľovi.
Martin Kukučín (vl. m. MUDr. Matej
Bencúr) sa narodil 17. 5. 1860 v Jasenovej
na Orave. Po stredoškolských štúdiách pôsobil ako učiteľ v rodnej obci, neskôr vyštudoval medicínu na Karlovej univerzite
v Prahe. Ako lekár chcel pôsobiť na Slovensku, nikde ho však nezobrali a život ho
zaháňal čoraz ďalej od rodnej vlasti. Najprv
bol lekárom na ostrove Brač v dnešnom
Chorvátsku, aj odtiaľ sa pokúšal vrátiť na
Slovensko. Lenže dopadlo to práve naopak,
odišiel až na samý juh Južnej Ameriky do
mesta Puna Arenas v Chile. Ani po vzniku
ČSR sa neusadil na Slovensku, ale žil v Lipiku v Juhoslávii. Tam aj zomrel 21. 5. 1928.
Jeho hrob nájdeme na Národnom cintoríne
v Martine. Ako spisovateľ napísal množstvo
poviedok zo života slovenského ľudu, pripomeňme si aspoň nezabudnuteľné diela
Rysavá jalovica a Neprebudený. Z románovej tvorby si iste spomínate na dielo Dom
v stráni z chorvátskeho prostredia a rozsiahly román Mať volá z prostredia chorvátskych vysťahovalcov v Južnej Amerike.
Vráťme sa však ku vzťahu Kukučín – Brezová. Existujú doklady, že pri svojich pokusoch o návrat z Brača na Slovensko sa
Martin Kukučín pokúšal ako lekár o miesto
na Brezovej. Tak v liste Jozefovi Škultétymu
19. XII. 1896 píše: “Ja by bol chcel ísť na
Brezovú, ale nič pozitívneho som sa nemohol dosiaľ prezvedieť.” Aj Jurovi Janoškovi píše v liste z ostrova Brač (24. 4. 1897):
“Bol som sa i obrátil ohľadom Brezovej na
Brezovanov, no myslím, nebolo im to vhod,
snáď majú svojho domorodého kandidáta –
zato mi ani nikto neodpovedal”. Nevedno,
prečo Brezovania neprijali Martina Kukčína na miesto lekára. Iné mestá – pomaďarčené – ho nechceli ako Slováka, ale Brezová aj v tom čase ešte bola tvrdo národná.
Možno ešte niekde v archíve leží dokument,
(Pokračovanie na 5. str.)
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z ktorého by sme sa dozvedeli niečo viac.
Je naozaj škoda pre našu Brezovú, že sa veľký epický majster Martin Kukučín nedostal
do nášho mesta. Keďže všade, kde bol, pozoroval život, hľadal námety pre svoju tvorbu, iste by bol veľa podnetov pre svoje diela
našiel aj na Brezovej. Určite by bol vytvoril
prózy, v ktorých by bol opísal našich predkov. Čo by sme dnes za to dali. A možno by
sme sa v školách neučili, že najlepší román
majstra Kukučína je z chorvátskeho prostredia, ale že je z našej Brezovej. Môžeme si
aspoň prečítať knihu o Kukučínovi z pera
nášho brezovského rodáka Jána Juríčka.
Martin Michálek
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Poláček, Juraj – bankový úradník (nar. 25. 4.
1913 na Brezovej, zomrel 18. 6. 1980 v Bratislave – 30. výr. úmrtia). Po vyštudovaní Obchodnej akadémie v Bratislave pracoval po celý život
v bankovníctve. Najskôr nastúpil do Investičnej
banky v Bratislave a potom až do dôchodku
pracoval v Štátnej banke československej v Bratislave. Okrem bankovníctva sa venoval vo voľnom čase najmä aktívnemu športovaniu. Hrával
volejbal a basketbal, neskôr po skončení aktívnej činnosti pôsobil ako volejbalový rozhodca.
Okrem toho zbieral známky a mince a angažoval sa v zalesňovaní extrémnych lokalít Slovenska.
Alžbeta Fedorová

CIRKEVNÉ OZNAMY
KALENDÁRIUM
Evanjelický a. v. farský úrad vás pozýva na
cirkevné podujatia:
Kopecký, Štefan – garbiar, odbojár (nar.
21. 5. 1893 na Brezovej, zomrel 2. 6. 1980 na
Brezovej – 30. výr. úmrtia). Zapojil sa do
protifašistického odboja už na začiatku vojny. Organizoval pomoc prvým českým utečencom z protektorátu, ktorí cez moravskú
obec Javorník prechádzali ilegálne na Myjavu
a odtiaľ na Brezovú k evanjelickému farárovi
Jánovi Lichnerovi. Od konca roku 1941 (po
vstupe USA do vojny) sa Štefan Kopecký zapojil do záchranných akcií zostrelených spojeneckých letcov. Z bezpečnostných dôvodov
ich neustále premiestňovali po okolí Brezovej.
Prostredníctvom pracovníkov obuvníckej firmy Baťa-Baťovany spolupracoval aj s odbojovou skupinou Flora. Jemu adresované zásielky
surových koží, ktoré nakupoval v Turecku, sa
využívali na transport rôzneho konšpiračného materiálu. Po vypuknutí povstania sa zapojil aj do otvoreného boja. Stal sa podpredsedom revolučného národného výboru na
Brezovej a materiálne i finančne podporoval
partizánsku skupinu Jána Reptu. Po potlačení
SNP bola činnosť brezovských odbojárov odhalená, preto sa musel i s ostatnými dlhší čas
schovávať pred gestapom. Koniec vojny privítal s nadšením a s veľkým elánom sa zapojil
do obnovy republiky.
INZERCIA

07. 6. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare,
09. 6. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni,
13. 6. (2. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod.
hl. služby Božie, o 14.30 hod. prehliadka spevokolov v Turej Lúke,
16. 6. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni,
20. 6. (3. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod.
hl. služby Božie, nedeľa kresťanskej rodiny,
o 14.00 hod. nešporné spomienkové bohoslužby U Mosnáčkov v Priepasnom s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej,
21. 6. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare,
23. 6. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni,
26. 6. (sobota) športový deň mládeže JKgames010 v areáli ZŠ Dolné lúky,

27. 6. (4. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod.
hl. služby Božie, slávnostné ukončenie školského roka s prislúžením velebnej sviatosti večere
Pánovej, o 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v zborovej sieni,
29. 6. (utorok) o 18.00 hod. večerné bohoslužby v kostole, sviatok apoštolov Petra a Pavla,
03. 7. (sobota) zborový zájazd do Žiliny na
II. evanjelické dni - 400-té výročie Žilinskej
synody,
04. 07. (5. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod.
hl. služby Božie, o 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni, o 18.00 hod. spomienka na 595. výročie upálenia majstra Jána Husa
v Husovom parku pri pamätníku,
05. 7. (pondelok) zborový zájazd na Branč,
slávnostné spomienkové služby Božie na sviatok vierozvestcov Cyrila a Metoda.
Každú nedeľu o 10.00 hod. nedeľná besiedka v budove evanjelickej školy (dom služieb).
Každý piatok o 17.30 hod. stretnutie ev.
mládeže v budove evanjelickej školy (dom služieb).
Mgr. Ján Ragan

MESTSKÁ POLÍCIA
Májové počasie si i na území nášho mesta vyžiadalo zvýšenú aktivitu. Silný vietor, dlhotrvajúce dažde
a lejaky zdvihli hladinu rieky Brezovka a jej prítokov. Rozhodnutím krízového štábu bolo nutné monitorovanie toku rieky Brezovka a potoku Baranec
v hodinových intervaloch a kontrola všetkých miestnych komunikácií tak, aby tieto zostali zjazdné. Na
zabezpečení zjazdnosti sa podieľali Okresná správa
ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja stredisko
údržby Myjava, Mestský hasičský zbor Brezová pod
Bradlom. Riešené boli popadané stromy a konáre na
dvor rodinného domu v Brezovej p. Br., ceste na Bradlo, ceste II. triedy na Košariská, Ulici Horný Štverník a Žriedlová dolina.
Našťastie dažde ustali a nedošlo k vyliatiu tokov
a škodám na majetku, či ohrozeniu životov. Horšia
situácia bola s množstvom vody, ktorá nemala kam
odtekať a spôsobovala miestne problémy. Premáčaná
pôda stratila schopnosť absorbovať vodu, čo viedlo
najmä na miestach, kde absentuje kanalizácia, priekopy a podobne k problémom (množstvo vody nestíhala odvádzať ani existujúca kanalizácia).
Najvýraznejšie sa dažde prejavili v okrajových častiach mesta (kopaniciach), kde často k domom vedú
z okolia rôzne lesné a poľné cesty a tieto práve privádzali v kopcovitom teréne vodu z polí k obydliam.
Hliadky MsP takto napríklad zabezpečovali potrebnú pomoc pre obyvateľov Ulice U Závodných.
V prípade vzniku mimoriadnych situácií občania
môžu tieto oznámiť na číslach:
Mestskej polície 0905 386 142
034/69 42 231
alebo stálej službe
Mestského hasičského zboru
034/62 42 222
0905 382 772
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Dňa 11. apríla 2010 uplynul rok od smrti
môjho manžela, brata, švagra a uja Janka Radošinského. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte
mu so mnou tichú spomienku.
S láskou a úctou si naňho spomínajú manželka Oľga, švagriná Anka s priateľom Jankom
a ostatná rodina

Dňa 20. apríla 2010 sme si pripomenuli nedožité 81. narodeniny našej drahej mamy, sestry, švagrinej, krstnej a tety Oľgy Šandorovej,
rodenej Krihákovej. Kto ste ju poznali a mali
radi, venujte jej s nami ticho spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Oľga
a Anka s priateľom Jankom a ostatná rodina.

Dňa 13. mája sme si pripomenuli 20. výročie
smrti nášho milovaného manžela, otca, dedka
a pradedka Pavla Rafčíka zo Štverníka. Kto ste
ho mali radi, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
manželka a deti s rodinami

Dňa 5. júna uplynie
jeden smutný rok, čo nás
navždy opustil po ťažkej
chorobe náš milovaný
manžel, otec, starký a
pradedko Ivan Kotuláč.
Kto ste ho poznali a mali
radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomína manželka, syn s rodinou, vnúčatá a pravnúčik.

Dňa 10. júna uplynie
10 rokov od odchodu do
večnosti nášho drahého
manžela, otca a starého
otca Štefana Bôžika. Kto
ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Ľudmila a
dcéry Ľubica a Jana s rodinami.



Dňa 3. júna uplynulo
20 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec Ján
Repta.
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 4. júna 2010 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec, starý
otec a brat Štefan Šagát.
Spomínajú manželka, dcéra Elenka s rodinou, syn
Štefan a sestra Viera s rodinou.

Dňa 29. júna uplynie 10 rokov odo dňa,
čo nás navždy opustil
náš drahý otec a starý otec Jozef Čerešník.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia
s rodinami.


Dňa 15. júna uplynie
rok, čo nás navždy opustila naša drahá Anna Závodná, rod. Pavlíková.
Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou, úctou a
so smútkom v srdci na
ňu spomína manžel, teta
a deti s rodinami.

Jubilanti v mesiaci máj:
Darina Nemcová, 87 rokov
Anna Janišová, 87 rokov
Judita Fajnorová, 85 rokov
Alžbeta Fajnorová, 75 rokov
Martin Krupinský, 75 rokov

Narodili sa:
Matej Benko
Samuel Zuščík

Manželstvo uzavreli:
Miroslav Novák – Mgr. Ľubomíra Oslejová
Petr Juríček - Daša Dubovská
MUDr. Pavol Tallo – MUDr. Viktória Vraštiaková

Zomreli:
Božena Vrábliková, 96 rokov
Ing. Stanislav Hanúsek, 72 rokov
Ján Lajda, 54 rokov

Za Stanislavom Hanúskom
Vo veku nedožitých 73 rokov zomrel koncom
apríla Ing. Stanislav Hanúsek. V rokoch 1986
- 1989 bol riaditeľom bývalého prosperujúceho
štátneho podniku Pružináreň a strojáreň Brezová pod Bradlom. Zosnulý aj po odchode z
postu riaditeľa trvale žil v našom meste a voľný
čas trávil v záhrade pod Bradlom. Hŕstka bývalých spolupracovníkov z fabriky sa s ním rozlúčila 28. apríla 2010 na cintoríne v Hlohovci.
Česť jeho pamiatke!
-C-

POĎAKOVANIE


Dňa 19. júna uplynie
5 rokov od smrti nášho
manžela, otca, starého otca, brata, švagra
a kamaráta Miloslava
Pagáča z Brezovej pod
Bradlom. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
manželka Alžbeta a deti Oľga a Milan
s rodinami a Marta


Ďakujeme rodine, príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí
sa prišli 4. mája rozlúčiť a
odprevadiť na poslednej
ceste môjho dobrého a
starostlivého manžela, tatu
a starkého, krstného otca,
švagra a svata Jána Polakoviča. Ďakujeme za slová
sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa snažili zmierniť náš preveľký žiaľ.
Ďakuje manželka, deti a vnúčatká.
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