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Za prípravu a realizáciu tohtoročných
fašiangov ďakujeme členkám a členom brezovského Dobrovoľnému hasičského zboru,
Folklórneho súboru Brezová, pracovníčkam
a pracovníkom Technických služieb, Centra voľného času Domček, Mestského úradu
a ďakujeme tiež Paľkovi Bakovi a jeho muzikantom.

Fašiangy
na brezovskom rínku
Kto bol v sobotu 11. februára doobeda
v Brezovej na Námestí gen. M. R. Štefánika,
mohol sa zabaviť a zajesť si na Fašiangoch
spojených s ochutnávkou zabíjačkových
špecialít.

joch vystrojení – Marika Antolová, Lucia Kováčová, Janka Bzdúšková, Katarína Pagáčová a Ondrej Pagáč – ponúkali
návštevníkov šiškami, či zázvorovým
do kalíška. Deti sa zabavili na hrách, ktoré

Ohlasy na fašiangy nájdete i v článkoch
Fašiangová zabíjačka na Brezovej pod Bradlom a Karmina Pod Bradlom na str. 6-7.
Matúš Valihora
Útvar kultúry a miestnych tradícií
MsÚ Brezová pod Bradlom

a

Žel
pre ne pripravilo CVČ Domček a na tie, ktoré
na fašiangy prišli v maskách, čakala i sladká
odmena. K vydarenému priebehu fašiangov
prispelo priaznivé počasie, výber ponúkaných zabíjačkových špecialít i muzikanti
hrajúci a spievajúci tak, že viacerí návštevníci
neodolali a pustili sa do spevu i tanca.

n

Šikovné gazdiné a majstri z brezovského Dobrovoľného hasičského zboru začali
na rínku už ráno s prípravou zabíjačkových
špecialít. Od 10. hodiny návštevníkom hrali i spievali muzikanti Paľka Baka a naši
muzikanti z FS Brezová – Paľo Michalička
s Jožkom Markom. V brezovských kro-

žie

inárodnému
Medz
dň
k
e
u
ni

8. marec je plný vyhlásení o tom, aké
sú ženy v živote spoločnosti dôležité,
akú nezastupiteľnú úlohu plnia. My si
želáme, aby rovnosť, rešpekt, vážnosť,
úcta, oceňovanie žien boli každodennou
súčasťou života našej spoločnosti. Aby ste
sa aj Vy, milé Brezovčanky, mohli cítiť
rovnocenné, rešpektované, vážené, ctené,
oceňované. A predovšetkým milované
Vašimi najbližšími.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Brezovej pod Bradlom sa uskutočnilo
16. 2. 2017 za účasti 11 poslancov MsZ,
občanov a zamestnancov mesta.
• MsZ schválilo:
- návrh investičných akcií s prioritou na rok
2017,
- žiadosť p. Jána Noska, bytom Partizánska
ul. 225, Brezová pod Bradlom o prevod nehnuteľností – predaj pozemku parcely registra
E-KN č. 2089 o výmere 381 m2, druh pozemku orná pôda, parcely registra C-KN č. 2134
o výmere 552 m2, druh pozemku orná pôda
a časti parcely registra C-KN č. 2123/2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere cca 50 m2 vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom do vlastníctva Jána Noska a parcely
registra E-KN č. 6452 vo výmere 2326 m2, druh
pozemku orná pôda vo vlastníctve Jána Noska
do vlastníctva Mesta Brezová pod Bradlom,
- žiadosť BradloInvest SK trade, s.r.o., správcu majetku vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v administratívnej budove s. č. 341
na Nám. gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod
Bradlom o predaj spoluvlastníckych podielov
k pozemku prislúchajúceho k jednotlivým bytom a nebytovým priestorom, časť parc. reg.
E-KN č. 1278 vodná plocha (C-KN č. 1173/2
zastavané plochy a nádvoria) vo vlastníctve
Mesta Brezová pod Bradlom, zapísaných na LV
4856 v zmysle GP č. 4/2017 (vypracoval GEOGIS SK, s.r.o., Sibírska 1329, 908 51 Holíč),
- žiadosť p. Ivana Pantúčka a manželky Ivety,
bytom Baranecká ul. 165, Brezová pod Bradlom o predaj cca 130 m2 časti parcely reg. E-KN
č. 730 druh pozemku vodná plocha, časť parcely E-KN č. 732/1 druh pozemku ostatná plocha
a časť parcely 27811/2 druh pozemku trvalé
trávnaté porasty (prechádzajú časťou parcely
C-KN č. 639/1 zastavaná plocha a nádvorie)
vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom,
za kúpnu cenu 6,50 € za m2, t.j. spolu 132 m2
- 857 € 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).
- žiadosť p. Igora Rechtoríka, bytom Cesta
SNP č. 344/1 Brezová pod Bradlom a manželky p. Jaroslavy, bytom Brezová pod Bradlom
o predaj nehnuteľností vo vlastníctve Mesta
Brezová pod Bradlom, časti pozemku o výmere cca 170 m2 z parcely registra E-KN č. 27825/1
lesné pozemky, ktorá sa nachádza pod parcelou registra C-KN č. 4211/3, ostatná plocha
o výmere 230 m2, vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom v celkovej výmere 179 m2 za kúpnu cenu spolu 626,50 € ,
- žiadosť p. Petry Škvorcovej, bytom Horný rad 534/5, Brezová pod Bradlom o kúpu
nehnuteľností, pozemku, časť parcely reg. „E“
č. 947/4 vodná plocha a časť parcely reg. „E“
č. 869 ostatná plocha o výmere spolu 82 m2 vo
vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom v podiele 1/1 za kúpnu cenu 6,50 € za m2, t.j. spolu
533 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa
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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).
- dotácie z rozpočtu mesta na rok 2017:
Lyžiarsky klub BRADLAN vo výške 800 €
na náklady za dodávku elektrickej energie na I.
a II. polrok 2017, na nákup 2 ks pozinkovaných
lán so zalisovanými okami, na revíziu mechanickej a elektrickej časti vleku,
Športový klub BRADLAN Brezová vo výške
1 500 € na nákup športového oblečenia a obuvi
pre bežcov viditeľne označeného názvom Brezová pod Bradlom,
Futbalový klub BRADLAN Brezová pod Bradlom vo výške 20 000 € na prenájom priestorov,
dopravné, športové pomôcky, štartovné OBFZ,
ceny a diplomy, odmeny trénerov a účtovníčky
(okrem odmien vyplácaných v zmysle zákonníka práce),
Občianske združenie CHARIS vo výške 800 €
na činnosť klubu pre mládež Úžina,
Asociácia priateľov Francúzska vo výške
4 000 € na čiastočné financovanie dopravných
nákladov účastníkov stretnutia partnerských
miest Paulhan – Brezová pod Bradlom a nákladov na reprezentáciu mesta,
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brezová
pod Bradlom vo výške 1 000,- € na farskú púť
do Mariazellu, Heiligenkreuzu, Kahlenbergu
(príspevok na dopravu) a na akciu Pôstna polievka (nákup potravín),
Cirkevný zbor ECAV Brezová pod Bradlom vo
výške 1 000,- € na autobusový zájazd do rodiska predreformátora Majstra J. Husa,
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Brezová pod
Bradlom v spolupráci s Cirkevným zborom
ECAV Brezová pod Bradlom vo výške 2 000,- €
na reštaurovanie hlavného kríža na cintoríne
v Brezovej pod Bradlom,
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika vo
výške 1 500,- € na čiastočnú úhradu nákladov
na vydanie časopisu BRADLO – vydanie č. 72,
73,
- dodatok č. 4 ku Zmluve o nájme súboru
nehnuteľných a hnuteľných vecí uzavretej podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. v platnom znení, § 663 a nasl. a § 721 a nasl. zákona
č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 269 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov uzavretej medzi Mestom
Brezová pod Bradlom a firmou ENGIE, a.s.
(predtým Hetech Services a.s. resp. COFELY
a.s.) zo dňa 15. 7. 2008 a účelové určenie finančných prostriedkov z dodatočného nájomného, určeného v čl. IV. bod 1. písm. d) dodatku
č. 4, na finančné vysporiadanie súdneho sporu
s Bytovým podnikom Brezová, spol. s.r.o.,
- zverenie majetku – technické zhodnotenie budovy Základnej školy, obstarávacia cena
technického zhodnotenia 814 391,44 EUR,
do správy rozpočtovej organizácie Základná
škola ku dňu 1. 3. 2017,
• MsZ schválilo VZN:
• VZN č. 1/2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území mesta Brezová pod Bradlom,
• VZN č. 2/2017 o mestskej polícii,
• VZN č. 3/2017 o vyhradení plochy a ur-

čení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov počas volebnej kampane pre voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby
do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov
samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy mesta,
• VZN č. 4/2017, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území mesta
Brezová pod Bradlom,
• Dodatok č. 7 k VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl
a školských zariadení na území mesta Brezová
pod Bradlom.
• MsZ zrušilo:
Na základe protestov prokurátora Okresnej
prokuratúry Nové Mesto nad Váhom
• VZN č. 11/2004, ktorým sa obmedzuje
alebo zakazuje fajčenie na vybraných verejne
prístupných miestach na území mesta Brezová
pod Bradlom v plnom rozsahu,
• VZN č. 13/2004 o prevádzke a poskytovaní služieb na Národnej kultúrnej pamiatke
Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika
na Bradle v plnom rozsahu,
• VZN č. 3/2009 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene mesta Brezová pod Bradlom
v plnom rozsahu,
• VZN č. 3/2015 o niektorých podmienkach
držania psov na území mesta v plnom rozsahu,
• VZN č. 4/2006 o mestskej polícii mesta
Brezová pod Bradlom v plnom rozsahu,
• VZN č. 5/2015 o vyhradení plochy a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane v plnom rozsahu,
• VZN č. 1/2012 O prevádzkovom poriadku
pohrebiska na území mesta Brezová pod Bradlom v plnom rozsahu,
• uznesenie MsZ číslo 146/2015 zo dňa
02. 12. 2015 v plnom rozsahu.
• MsZ zvolilo:
do Rady školy Centra voľného času, Námestie 7. apríla 409/20, Brezová pod Bradlom
za zriaďovateľa MUDr. Pavla Talla.
• MsZ zobralo na vedomie:
- rozpočtové opatrenia č. 7/2016 a č. 8/2016,
ktorými bola vykonaná rozhodnutím primátorky mesta V. zmena rozpočtu Mesta Brezová
pod Bradlom na rok 2016 vrátane programového rozpočtu,
- správu o činnosti Mestskej polície Brezová
pod Bradlom za rok 2016,
- správu o činnosti Mestskej knižnice za rok
2016,
- informáciu o činnosti MsR za obdobie
od 7. 12. 2016 do 16. 2. 2017,
- správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Brezová pod Bradlom za II. polrok 2016,
- prehľad plnenia interpelácií poslancov MsZ
zo dňa 7. 12. 2016,
- správu o vybavovaní sťažností a petícií
za rok 2016,
- správu z vykonanej kontroly hospodárenia
v Technických službách mesta Brezová pod
Bradlom za rok 2015,
- správu o plnení uznesení MsZ ku dňu
16. 2. 2017.
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• MsZ neschválilo:
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok
2017 pre občianske združenie Posolstvo vo výške 800,- € na stolnotenisový turnaj a stretnutie
na lavičke (dialógom k spoznávaniu).
MsZ vyjadrilo nespokojnosť s nerealizáciou
navrhovaných opatrení v personálnom audite.
Záznam z rokovania MsZ si môžete pozrieť
na TVB.

Odignorujeme znovu
regionálne voľby?

Na ostatnom zasadnutí MsZ vo februári som
požiadal kolegov poslancov, aby porozmýšľali, či by nebolo potrebné pokúsiť sa vytypovať
z Brezovej vhodného kandidáta na poslanca
do VÚC.
Považujem za vhodné i cez Novinky spod
Bradla týmto osloviť občanov, aby sa aktívne
k tomu vyjadrili. Poslanci na to nereagovali, ale
primátorka áno. Podľa nej pani Abramovičová
je dostatočne známa verejnosti, preto by mala
mať aj našu podporu. Domnievam sa, že pani
Abramovičová je schopná na túto funkciu. Vážim si jej schopnosti. Preto som navrhol primátorke, aby ju pozývala na zasadnutia nášho zastupiteľstva, kde by referovala o dianí vo VÚC
a zároveň vypočula si názory a požiadavky poslancov a prítomných občanov.
Vychádzam z toho, že i na Brezovej sa nájde
schopný a zvoliteľný kandidát na túto funkciu.
Podľa mňa Brezová ako mesto by malo zohrávať prioritnú úlohu a pozíciu medzi susednými
obcami. Preto uvítam akúkoľvek iniciatívu, pohľady a názory, ako ďalej postupovať.
			Ďuriš Jozef
			poslanec MsZ

Počet sobášov:			
z toho občianskych:		

17
11

Počet občianskych pohrebov:

18

Uvítanie detí na MsÚ:		

12

Priemerný vek obyvateľov: 		

42,2 r.

Najvyšší vek: 95 rokov, Anna Reptová
Najstarší občania:
Anna Reptová 			
95 r.
Anna Marková 			
94 r.
Božena Valehrachová 		
94 r.
Anna Krihová 			
93 r.
Darina Nemcová 			
93 r.
Ján Batka 			
92 r.
Mária Bzdúšková 			
90 r.
Štefan Gabriž 			
90 r.
Ľudmila Kostelná 			
90 r.
Anna Meszárošová 		
90 r.
Spracovala: Alena Slobodová

Oznam

Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje, že
ponúka na predaj stoly z bývalého trhoviska. Cena stola je 20 eur za kus. Po zaplatení
na MsÚ si kupujúci stôl vyzdvihne na Technických službách, Staničná ul. 265/34.

MESTSKÝ ÚRAD

Demografické zloženie
obyvateľov mesta k 31. 12. 2016
Počet obyvateľov:			5068
z toho ženy:			2587
muži:			
2481
Počet narodených detí:		
z toho dievčatá:			
chlapci:			

43
20
23

Počet prisťahovaných: 		
z toho ženy:			
muži:			

77
38
39

Počet odsťahovaných:		
z toho ženy:			
muži:			

88
44
44

Počet zomretých:			
z toho ženy:			
muži:			

50
23
27

Priemerný vek zomretých:		
z toho ženy:			
muži:			

74 r.
76 r.
72 r.

Pamätná izba

Dušana Samuela
Jurkoviča v roku 2016

V priebehu roku 2016 Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
popri svojej základnej ponuke - expozícii predstavujúcej osobnosť architekta Jurkoviča, jeho
vzťah k rodnému podbradliansko-podjavorinskému kraju i jeho diela v tomto kraji, pripravila
pre svojich návštevníkov množstvo podujatí,
prednášok, prezentácií a krátkodobých výstav.
Pamätnú izbu v roku 2016 navštívilo 4540 ľudí.
Pamätná izba bola v roku 2016 otvorená počas 236 dní. Najvyššiu návštevnosť dosiahla
v mesiacoch máj: 400 ľudí, júl: 390 ľudí, august: 859 ľudí, september: 678 ľudí. Najnižšia
návštevnosť bola v januári, kedy bola pamätná
izba otvorená 9 dní a navštívilo ju 74 ľudí. Celková návštevnosť pamätnej izby v roku 2016
bola 4540 ľudí. Pre porovnanie v roku 2015 bola
pamätná izba otvorená počas 239 dní, navštívilo
ju 3835 ľudí.

Dôležitou skupinou návštevníkov pamätnej izby
boli návštevníci najväčšieho Jurkovičovho diela
v našom kraji - Mohyly M. R. Štefánika na Bradle.
Početnú skupinu tvorili i organizované zájazdy,
najmä školské, ale i turistické, či rôznych spolkov.
V roku 2016 navštívilo pamätnú izbu 30 takýchto
zájazdov. Pamätná izba si váži pokračujúcu spoluprácu s brezovskou základnou školou i oboma
materskými školami. V roku 2016 učitelia a žiaci
školy absolvovali v pamätnej izbe 17 prezentácií
a výstav, deti z materských škôl navštívili pamätnú
izbu štyrikrát.
 15. 1. pri príležitosti 50. výročia úmrtia
brezovského rodáka, architekta Jura Tvarožka,
pripravila pamätná izba predstavenie knihy
Juro Tvarožek, architekt a staviteľ. Knihu osobne predstavil jej autor, historik umenia Miroslav
Hrdina. Pre prítomných si pripravil podrobnú audiovizuálnu prezentáciu života a tvorby architekta.
 11. 3. sa v priestoroch pamätnej izby konalo
prvé z piatich stretnutí s históriou v rámci cyklu
nazvaného V kúte belohorskom. Tieto stretnutia boli venované každodennému životu našich
predkov v podbradliansko-podjavorinskom kraji. V audiovizuálnych prezentáciách sa prítomní
mali možnosť dozvedieť sa ako žili, čo si obliekali,
ako bývali, čo jedli, čo robili, čomu verili, o čom
rozmýšľali. Prvé stretnutie sa venovalo téme
odevu predkov.
 18. 3. sa konalo 2. zo stretnutí cyklu V kúte
belohorskom. Bolo venované bývaniu predkov.
 1. 4. nasledovalo 3. stretnutie cyklu V kúte
belohorskom. Témou bola strava. Súčasťou stretnutia bola i ochutnávka jedál našich predkov, ktoré
pripravili a priniesli sami účastníci stretnutia.
 8. 4. sa v pamätnej izbe konala prednáška a audiovizuálna prezentácia naslovovzatého
znalca geomorfológie nielen nášho kraja Miloša
Stankovianskeho nazvaná Zmeny prírodného
prostredia podbradliansko-podjavorinského
kraja vplyvom osídľovania a aktivít osadníkov.
Zorganizoval ju brezovský klub SMRŠ.
 15. 4. prebehlo 4. stretnutie cyklu V kúte belohorskom, venované zamestnaniu. Jeho súčasťou
bola výstava predmetov spojených s najvýznamnejším brezovským remeslom - garbiarstvom.
 22. 4. sa konalo záverečné 5. stretnutie cyklu
V kúte belohorskom. Venovalo sa nehmotnej kultúre. Pre návštevníkov stretnutia bola pripravená
výstava kníh a rukopisov z brezovského ev. av. cirkevného archívu.
 3. 5. v rámci spomienkovej slávnosti pri
príležitosti 97. výročia tragickej smrti generála
Štefánika pamätná izba pripravila výstavu Obnova Mohyly generála M. R. Štefánika na Bradle.
Výstava bola venovaná 20. výročiu ukončenia obnovy Mohyly, ktorá sa uskutočnila v rokoch 1989
až 1996. Obnovu Mohyly výstava pripomenula
prostredníctvom dobových fotografií z archívu
zosnulého tajomníka Spoločnosti M. R. Štefánika Jána Iždinského, dobových fotografií z archívu
mesta a predmetov spojených s touto obnovou.
Výstavu počas jej trvania v dňoch 3. mája až
5. júna 2016 navštívilo 420 ľudí.
 25. 6. pre akciu Nostalgická jazda vlakom
pripravila pamätná izba prezentáciu Železnice
v Brezovej pod Bradlom. Prezentácia na veľkoplošnej obrazovke predstavila 32 dobových
i dnešných fotografií železníc na území nášho
mesta.
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 13. 8. sa konala prvá z akcií Brezovského
kultúrneho leta - audiovizuálna prezentácia fotografií starej Brezovej, ktorá slúžila zároveň ako
pozvánka na kultúrne podujatia v rámci XXV.
Brezofského jarmeku.
 20. 8. začala ďalšia z akcií Brezovského kultúrneho leta - výstava Klubu železničných modelárov Bratislava. Modelová železnica s jazdiacim
vláčikom, modely vlakov a dobové železničiarske
uniformy potešili najmä detských návštevníkov.
K dispozícii boli i výpisy z kroniky železničnej
stanice v Brezovej. V sobotu 20. 8. v čase konania XXV. Brezofského jarmeku výstavu videlo 493
návštevníkov, čo bola zároveň najvyššia denná
návštevnosť pamätnej izby v roku 2016. Výstava
trvala do 10. 9.
 26. 8. sa v rámci Brezovského kultúrneho
leta uskutočnili oslavy 72. výročia Slovenského
národného povstania. Pamätná izba do programu osláv prispela audiovizuálnou prezentáciou
Odboj vo fotografiách, ktorá stručne predstavila vyhlásenie Slovenského národného povstania
v Brezovej, odchod dobrovoľníkov do Povstania
i úspešný partizánsky odboj v Brezovej a okolí.
Prezentáciu rozšírili vystavené osobné predmety
Jána Reptu – veliteľa oddielu Repta II. partizánskej brigády M. R. Štefánika.
 16. 9. sa konala záverečná akcia Brezovského
kultúrneho leta, Spomienka na židovských obyvateľov Brezovej. Audiovizuálna prezentácia priblížila osud brezovských Židov od ich príchodu až
po deportácie do koncentračných a vyhladzovacích táborov, ktoré mali za následok koniec židovskej komunity v Brezovej. Ján Kostelný predniesol
vlastné básne a predstavil zážitky z návštevy pamätníka Jad Vašem. Program zavŕšila návšteva
brezovského židovského cintorína.
 22. 9. sa pamätná izba zapojila do Osláv
Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pamätnú izbu navštívili predseda Národnej rady SR
Andrej Danko, minister obrany SR Peter Gajdoš
a náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim. Zoznámili sa s účasťou Jurkovičových
predkov v udalostiach roku 1848 i s Jurkovičovými pamätníkmi udalostí roku 1848, pri ktorých
sú konané oslavy Dňa Ozbrojených síl. Zaujal ich
model Mohyly znázorňujúci jej vnútorné priestory.
 11. 11. pamätná izba spoluorganizovala Spomienkovú slávnosť pri príležitosti 98. výročia
ukončenia I. svetovej vojny. V pamätnej izbe žiaci základnej školy vzhliadli audiovizuálnu prezentáciu venovanú tomuto výročiu.
 17. 11. si mesto Brezová pod Bradlom pri
príležitosti 120. výročia narodenia a 25. výročia
úmrtia pripomenulo pamiatku svojho rodáka,
diplomata, právnika a humanistu Jána Papánka, spolutvorcu Charty OSN. Spomienka sa
v priestoroch pamätnej izby konala symbolicky
v Deň boja za slobodu a demokraciu. Účastníkov
privítala primátorka Eva Ušiaková. Život a dielo
Jána Papánka predstavila audiovizuálna prezentácia. Prítomní mohli vidieť i dobový filmový
záznam Papánkovho protestu na pôde Organizácie Spojených národov proti komunistickému prevratu z februára 1948.
 Dobrovoľné finančné príspevky, ktoré návštevníci venovali pamätnej izbe, dosiahli v roku
2016 sumu 796,63 eur.
			
Matúš Valihora
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Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s., hodnotilo 2926 slovenských obcí a miest z hľadiska ich finančnej a majetkovej bonity. Mesto Brezová pod
Bradlom bolo vyhodnotené nasledovne:
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Pozývame Vás na divadelné predstavenie

A j mu ž i majú svoje dni

12. 4. 2017, 19.00 hod., ND Štefánikov Brezová pod Bradlom

Vstupné: 14 €, predpredaj: 12 €
Vstupenky v predpredaji si môžete zakúpiť v ND Štefánikovom od 13. 3. do 11. 4. 2017 v čase
pondelok až piatok 10.00 – 13.00 hod., 13.30 – 18.00 hod. a 12. 4. 2017 hodinu pred predstavením.
Bližšie info: www.brezova.sk, alebo na t. č. 0915 878 006

NÁZORY / KOMENTÁRE

Myšlienky J. A. Komenského

sú stále aktuálne

Už tradične 28. marca si hlavne učiteľská verejnosť pri príležitosti Dňa učiteľov pripomína
dielo a myšlienky učiteľa národov J. A. Komenského. Zároveň sa zamýšľa nad súčasným stavom
školstva.
Rýchlym napredovaním nových technológií
vo výrobnej i terciárnej sfére spoločnosti sa
kladú stále vyššie požiadavky na učiteľov i žiakov a študentov. Náš súčasný školský systém
je už niekoľko rokov podrobovaný rôznym
názorovým prúdom, ako ďalej pokračovať.
Na MŠ SR sú vytvorené pracovné tímy hľadajúce optimálne riešenia fungovania školského
systému.

Domnievam sa, že objektívne uvažujúci učitelia, ktorí učili pred rokom 1989, uznajú, že
za socializmu sa so žiakmi a študentmi pracovalo lepšie. Učiteľ zďaleka tak ako v súčasnosti
nebol vystavený povyšovaniu sa niektorých žiakov z dobre situovaných rodín, nenarážal na šikanu medzi žiakmi, nestretával sa s aroganciou
niektorých rodičov, ani nezápasil s problémami
rodín žijúcich pod hranicou životného minima.
Hlavný problém vidím v tom, že vtedy ústava
zaručovala ľuďom prácu, ale zároveň aj povinnosť pracovať, čo v súčasnej dobe neplatí. Táto
základná ľudská potreba, ktorá tu absentuje, sa
prenáša do kriminality, pretože v každej etape
vývoja spoločnosti, je časť ľudí, ktorým sa nechce poctivo pracovať a parazitujú na úkor spoločnosti. Tento spoločenský fenomén sa cez médiá,
naše okolie i z rodín prenáša do školských lavíc.
Učiteľ však toto všetko musí zvládať.
Počas môjho vyše tridsaťročného pôsobenia
vo funkcii majstra na učilišti som sa stretával so

žiakmi s rôznymi vedomosťami a schopnosťami. Viacerí absolvovali i vysoké školy a zastávajú v živote významné funkcie. Boli ale aj takí,
ktorým nešla matematika, fyzika či slovenčina,
nehovoriac o cudzích jazykoch. Mali však remeselnú zručnosť a stali sa z nich výborní remeselníci.
Uvediem jeden z mnohých prípadov. Keď začala prevádzka Odborného učilišťa na Brezovej,
v septembri 1971, žiaci sa na stroje dostali až
od januára 1972, pretože učňovské dielne neboli
dovybavené strojmi. Výuka sa dovtedy zabezpečovala v PSB, na tzv. ručných pracoviskách.
Žiaci pracovali na strojoch každý druhý týždeň. Teda striedala sa prax s teoretickým vyučovaním. To znamená, že od januára do konca júna
boli na strojoch 2,5 mesiaca. Mal som v skupine
mimoriadne zručného chlapca, ktorý prepadol
z neodborného predmetu. Bol som si vedomý
toho, že učiteľ každého predmetu má kritéria
hodnotenia v zmysle klasifikačného poriadku.
Tento žiak neurobil ani opravnú skúšku a so školou sa musel rozlúčiť. Nedokázal som presvedčiť
vyučujúcu, aby ho nenechala prepadnúť. Tohto
chalana po prepustení zo školy zamestnala jedna opravárenská firma, kde pracoval na sústruhu
a on predčil svojich spolupracovníkov, vyučených s praxou svojimi zručnosťami. Postupne si
diaľkove dorobil výučný list.
Týmto príbehom chcem poukázať na to, že
učiteľ musí byť pedagóg. Pod pojmom pedagóg
myslím i to, že predpísané osnovy a klasifikačný
poriadok v niektorých prípadoch by nemal vnímať ako dogmu. Učiteľ by sa mal u žiaka zamerať na to pozitívne, čo v ňom je, povzbudiť ho
v tom, v čom zaostáva. Keď takýto žiak má pocit,
že učiteľ mu dáva najavo jeho neschopnosť, školu
začne nenávidieť. Preto mi často prídu na myseľ
Komenského zásady, hlavne zásada primeranosti
a názornosti,
Škola by nemala byť strašiakom. Viete, čo prežívajú rodičia i deti, ktorým to tak nepáli? Na rodičovské združenia chodia najradšej rodičia detí
s výborným prospechom. Radi si vypočujú chvály
na svoje ratolesti. Ale čo prežíva rodič žiaka so
zlým prospechom? Ide tam s obavou, so stresom.
Šťastní sú tí rodičia, ktorí majú talentované deti.
Každý rodič by mal rád talentované deti. Žiaľ,
príroda nás všetkých neobdarovala schopnosťami, ktoré by sme si želali. Ale každý človek chce
slušne žiť. Keby sme boli všetci múdri, prehnane
povedané, nemal by kto manuálne pracovať.
Keď som pôsobil na učilišti, istý čas som chodil na tzv. nábor. Pri rozhovoroch s výchovnými poradcami som ich požiadal, aby sa poradili
a v niektorých predmetoch rozdelili žiakov na dve
skupiny. U tých najschopnejších uplatňovali vyššie nároky a v tej druhej skupine nižšie. Išlo hlavne o matematiku. Veď žiak, ktorý nestačí tempu
nárokov, každé ďalšie učivo ho ubíja a vedomosti
sa neprehlbujú. V súčasnosti vystupuje do popredia angličtina. Sledujem tie nároky na žiakov.
Mám dvoch vnukov na ZŠ. Keď žiak je niekoľko
dní chorý, rodičia majú starosť od spolužiakov
prinášať úlohy a učivo, ktoré v škole preberali
za jeho neprítomnosti. V takom zemepise, biológii a podobne rodičia vedia poradiť. Ale napríklad pri úlohe anglického jazyka, kde treba tvoriť
vety a doplňovať slová vo vetách, teda ovládanie
gramatiky, je väčšina rodičov bezradná. A takéto
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učivo sa už vyžaduje od piatakov. Problémy v tom
majú aj tí najschopnejší a čo potom tí menej jazykovo nadaní?
Domnievam sa, že tie nároky sú na deti
prehnané. Neverím ani štatistikám, ktoré
uvádzajú, že naši žiaci vedomosťami zaostávajú za ich rovesníkmi zo západnej
Európy. Ak sú však výsledky testov pravdivé, nech autori uvedú, akú majú týždennú
hodinovú dotáciu na daný predmet v krajinách západnej Európy. Výraznejšiu úlohu aktuálneho pohľadu na výuku smerom
k nadriadeným i podriadeným, by mali zohrávať riaditelia škôl.
Je pravdou, že za socializmu náš školský
systém mnohé krajiny obdivovali. Naše školy vychovávali všeobecne vzdelaných ľudí so
širokým rozhľadom. Nedostatkom bola skutočnosť, že hlavne vysoké školy neposkytovali priestor na napredovanie u študentov, ktorí
vynikali v jednom odbore a boli nútení sa
učiť a skladať skúšky z toho, v čom boli priemerní a nebavilo ich to. Kapitalisti napríklad
pri výuke učebných odborov nepotrebovali
učiť rodný jazyk, občiansku výchovu a podobne. Sústredili sa len na odbornosť, ktorú
pri svojej profesii budúci remeselník bude
nevyhnutne potrebovať.
Náročná úloha na učiteľov ZŠ čaká – komunikovať s rodičmi i deviatakmi, aby sa zamýšľali nad tým, či nie je vhodné u väčšiny
žiakov študovať na stredných odborných školách. Žiaľ, ponovembroví politici obetovali
učňovské školstvo, remeselníkov stále viac
a viac chýba, štát nevie prijať účinné opatrenia. Nedá mi nespomenúť tento výrok ministra školstva, za vlády I. Radičovej, v relácii o 5
minút 12: ,,Nech si rodičia dajú deti študovať
tam, kam chcú, je to demokratické.“ Áno, je
to demokratické, ale pre spoločnosť škodlivé.
Tak potom sa nedivme, ak šéf školstva je taký
,,národohospodár.“
Malo by nám ísť o to, aby škola nebola odtrhnutá od života. Mali by sme sa zamyslieť
nad tým, či je správne, aby žiak mal len poslušne sedieť, počúvať a nediskutovať. V súčasnosti sme svedkami úsilia viac posilniť vedomie žiakov o našej histórii, čo je správne.
Telocvikári a lekári bubnujú na poplach slabej pohybovej aktivity žiakov, vyhýbaniu sa
telesnej výchove Žiaci sú však nárokmi učiva
preťažení. Preto treba hľadať rozumnú cestu
v racionalizácii potrieb vedomostí vyžadujúcich od žiakov.
Na záver použijem jeden z múdrych výrokov Komenského: „Čokoľvek sa v škole robí,
nech to slúži budúcemu životu“. Vám, pani
učiteľky a páni učitelia na všetkých stupňoch
škôl, prajem, aby sa Vám táto myšlienka darila napĺňať, k čomu Vám želám dobré zdravie
a potrebnú dávku entuziazmu.
			
Ďuriš Jozef
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie Noviniek spod Bradla.
Svoje názory, postrehy a komentáre posielajte elektronickou poštou na adresu:
mesto@brezova.sk alebo poštou na adresu
vydavateľa Noviniek spod Bradla.
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ŠKOLSTVO

Zimné akcie v MŠ

9. 1. 2017 – víla Zimuška prostredníctvom hier, piesní a tvorivých činností oboznámila škôlkarov s charakteristikou zimného obdobia.
25. 2. 2017 – prišiel na besedu člen poľovníckeho zväzu POLE, pán Ivan Hargaš. Porozprával o ich práci, poukázal na starostlivosť o zvieratá v lesoch hlavne v zimnom
období.
15. 2. 2017 – z Piešťan zavítalo k nám
bábkové divadlo „Slniečko“. Bábkovou hrou
MALÍ HUNCÚTI, v ktorej využili marionety, sa deti dozvedeli o režime dňa.
20. 2. 2017 hudobno-zábavným
programom na tému ČO MÁME NAJRADŠEJ potešila deti Simsalala. Zaspievala
vlastné i známe detské piesne, pri ktorých
deti hrali do rytmu na detských hudobných nástrojoch.
22. 2. 2017 – bol dňom, kedy šašo JAŠO
privítal všetky masky z ríše rozprávok, zvieratiek, rastlín na karnevalovom bále. Po promenáde sa masky roztancovali a fašiangové
obdobie sme ukončili „šiškovým“ obedom.
23. 2. 2017 – sa predškoláci zúčastnili vedomostnej súťaže MÚDRE HLÁVKY v Myjave. Našu MŠ reprezentovali Veronika Bašnárová, Natália Klandúchová a Leo Závodný
s triednou pani učiteľkou Oľgou Beňákovou.
		
Helena Konkušová
		
MŠ, Sídl. D. Jurkoviča

25. výročie ZUŠ Brezová
Pozvánky na najbližšie akcie

• 10. - 24. 3. 2017 výstava Pavla Blažka
NOČNÉ RUŽE o 17.00 hod.
• 8. 3. 2017 koncert k MDŽ TÓNY PRE
VŠETKY ŽENY o 16.30 hod.
• 30. 3. - 12. 4. 2017 výstava VEĽKONOČNÉ ZVYKY o 14.30 hod.
Úspešnú výstavu EKO ZUŠ si mohli diváci
v našej škole pozrieť neplánovane až do 8. 3.
nakoľko vernisáž výstavy P. Blažka s názvom
NOČNÉ RUŽE sme kvôli autorovej inej výstavnej aktivite museli posunúť až na 10. marca. Výstavou s ekologicky ladeným pohľadom
detí na to, ako a čím ľudia vplývajú na našu
planétu, sa mohli teda pokochať aj návštevníci koncertu k MDŽ TÓNY PRE VŠETKY
ŽENY. Výstava bola ladená optimisticky,
farebne i námetovo pútavá a práce od detí
predškolského veku až po dospelácke zátišia divákov zaujali. Teší nás, že aj veľká časť
rodičov sa bola pozrieť na výtvarnú prácu
svojho dieťaťa. Dúfame, že zaujme aj pripravovaná výstava s názvom VEĽKONOČNÉ
ZVYKY, ktorou chceme privítať nadchádzajúce veľkonočné sviatky, vernisážou už 30.
marca o 14.30 hodine. Na výstave tentokrát
bude veľká časť venovaná keramickým výrobkom z ktorých budú niektoré aj na predaj. Môžete sa tak potešiť novými nápadmi
jarnej dekoračnej výzdoby aj u vás doma.

Koniec februára nebol len začiatkom jarných
prázdnin, ale aj koncom triednických prehrávok hudobníkov, kde žiaci pred rodičmi
a spolužiakmi z triedy konkrétneho učiteľa,
predniesli výsledky svojej polročnej pracovnej činnosti, aby si mohli rodičia porovnať
študijné výsledky svojho dieťaťa v porovnaní s ostatnými žiakmi. Týchto prehrávok
sa zúčastňujú aj žiaci štúdia pre dospelých.
Zodpovednosť, veľká chorobnosť a tréma až
tak veľmi neovplyvnili výkony žiakov a tak
triedne prehrávky všetkých vyučujúcich
splnili svoj význam a boli malým interným
koncertom pre prítomných rodičov. Zároveň
boli aj predbežným výberom žiakov na pripravovaný koncert v ZUŠ a hudobné čísla
do akcie odmeňovania darcov krvi 16. marca
v obradnej sále MsÚ. Folkloristi z DFS Iskerka zasa potešili svojím krátkym programom
plesajúcich 24. 2. 2017 na plese v Bukovci.
Okrem toho, že je mesiac marec mesiacom
knihy a MDŽ, je aj mesiacom Dňa učiteľov.
Dovoľujem si preto všetkým svojim kolegom
zo školských inštitúcií za ich kompetentnosť,
trpezlivosť, tvorivosť, potrebnú učenlivosť
a výdrž zaželať potrebné pevné nervy a vieru
v pochopenie a docenenie od okolia. A aby
sme nemuseli stále vysvetľovať uštipačníkom
že my, tak ako deti, nemáme prázdniny, ale
v tom čase čerpáme, ako iní pracujúci, dovolenku a náhradné hodiny, ktoré si vopred zadarmo odpracujeme nadpočetnými hodinami alebo suplovaním. Samozrejme, všetkým
želám aj dobrú imunitu, dobrú náladu a veľa,
veľa pochopenia pre deti i samých seba!
		
Jana Kazičková

RÔZNE

Fašiangová zabíjačka
na Brezovej pod Bradlom

Dňa 11. februára 2017 sa konala na námestí
v Brezovej pod Bradlom fašiangová zabíjačka,
ktorú sprevádzali veselí muzikanti. Známou
piesňou „Gajdujte gajdence“ privítali Brezovanov, ktorí si pochutnávali na jaterničkách,
klobásach, kapustnici, pečenom rebierku,
oškvarkoch a iných zabíjačkových špecialitách.
K tomu varené vínko a nemohli chýbať ani
šišky, ktoré rozdávali krojovanky z FS Brezová. V tomto chrípkovom období dobre padlo aj
zázvorové od p. primátorky E. Ušiakovej. Veru,
bolo tam všetko, čo na takej fašiangovej zabíjačke má byť, ale aj niečo navyše. Bola možnosť
zakúpenia čerstvého, voňavého mäsa.
Veď niekedy si prasa vychovali čochvíľa
v každom dome a potom zo zabíjačky si navzájom posielali karminu a tak mali stále čerstvé
mäso. Opaľovalo sa slamou na vôňu, na chuť
ale aj na farbu a bez domácej slivovičky by nebola zabíjačka a potom bolo aj veselo.
Ľudové tradície a folklór sú mi veľmi blízke
a tiež mojej rodine. Je úžasné, že ľudia v tomto
uponáhľanom svete sa dokážu zastaviť a potešiť
z takýchto krásnych akcií. Poďakovanie patrí
Mestu Brezová pod Bradlom, že zachováva tieto tradície a tiež veľká vďaka všetkým, ktorí sa
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podieľali na zabíjačkových dobrotách, veď sú to
starosti pohostiť toľko ľudí.
Ďakujeme.
Jarmila Plačková

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto
nemá kožúška zima mu bude... Takto si
spievajú jahniatka a kozliatka na Plačkéch dvore a tešia sa na zelenú trávičku,
na slniečko, ale aj na Veľkú noc.

Karmina Pod Bradlom

Každá kuchyňa
hovorí veľa o dejinách a kultúre
jednotlivých národov i regiónov. Pre
slovenskú kuchyňu
je charakteristická
rozmanitosť,
značné regionálne
odlišnosti ako i množstvo receptov, ktoré sa zachovali a boli predávané z generácie na generáciu. Pre náš podbradliansky kraj sú typické jedlá
na báze ovocia z miestnych surovín a zdrojov.
Špecifickým obohatením našich receptov sú
jedlá, ktoré ovplyvnili skúsenosti získané z putovania Brezovanov za prácou, remeslom alebo
obchodom. Najlepšie je to badateľné na výrobkoch z domácich zabíjačiek, ktoré boli obohatené maďarskou i rakúskou kuchyňou. Ešte
v šesťdesiatych rokoch 20. st. žili medzi nami
mäsiarski majstri, ktorí sa vyučili vo Viedni.
Recepty sa zachovali, prispôsobili regionálnym
zvyklostiam. S príchodom zimy nastal čas zabíjačiek. Súčasťou každej poriadnej zabíjačky bola
na záver zabíjačková hostina, na ktorú máme
na Brezovej echt brezovské pomenovanie – karmina.
Na karmine už po hotovom diele sa zišla celá
rodina, nezriedka i susedia a známi. Bola to
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vlastne malá spoločenská udalosť, niekedy i so
spevom a tancom.
Tak tomu bolo aj v sobotu 11. februára, kedy
sme sa stretli počas fašiangov na brezovskom
rínku. Okrem kultúrneho programu sme mohli
ochutnať aj naše zabíjačkové špeciality. Málokto si uvedomuje, že to bola v poradí 12. akcia
Dobrovoľného hasičského zboru za spoluúčasti
mesta. Kto niekedy pripravoval domácu zabíjačku, vie veľmi dobre, koľko to dá práce a teraz si
predstavte pripraviť niekoľko sto porcií. Obdobne aj o týždeň, v sobotu 18. februára, sme mali
možnosť stretnúť sa v Reštaurácii U Sváka Ragana na ochutnávke zabíjačkových špecialít. To si
zaslúži uznanie i pochvalu.
V tejto súvislosti je významné, že to neboli
ojedinelé aktivity. Minulý rok sa naše družstvo
Řeštaurácie U Sváka Ragana vedené Braňom Kovačechom veľmi úspešne zúčastnilo VII. ročníka
nadregionálneho festivalu zabíjačkových špecialít (www.zbojska.sk). Festivalu sa zúčastnilo 16
družstiev z Čiech, Poľska, Srbska a Maďarska.
Podobných aktivít sa v minulých rokoch realizovalo viacero, spomeniem len niektoré:
Zimný festival jedla, karminy v penziónoch
na Košariskách a Podkylave za účasti
zahraničných návštevníkov, projekty a semináre občianskych združení Penzióny Pod
Bradlom a Slow Food. Do tohto zoznamu celkom určite patrí i projekt MAS Kopaničiarsky
región, ktorého výstupom sú vybrané produkty
našej gastronómie.
Odpočet jednotlivých aktivít orientovaný
na našu kuchyňu by nebol úplný, keby som nespomenul aktivity organizované naším mestom.
Minulý rok sme mali III. ročník súťaže vo varení
guláša O brezovskú putovnú varešku a III. ročník charitatívnej kapustnice. Regionálna gastronómia je nedeliteľnou súčasťou každého Brezofského jarmeku.
V každom prípade môžeme konštatovať,
že v našom meste i kraji je dnes dostatok ľudí
i organizácií, ktoré sa systematicky venujú regionálnej gastronómii. Majú skúsenosti, nezriedka
i dobré výsledky z tejto oblasti nášho kultúrneho
dedičstva. A to nie je málo.
V tejto súvislosti je potrebné, aby sme pokračovali ďalej. V nasledujúcich rokoch stoja pred
nami na Brezovej pod Bradlom významné kultúrno-spoločenské výročia, ktorých sa zúčastnia
ľudia z celého Slovenska i zahraničia. Stojí pred
nami úloha, aby sme kultivovane prezentovali naše hodnoty. Vieme sa postarať, aby sa naša
kuchyňa stala nie najdôležitejšou, ale významnou zložkou týchto podujatí? Nuž, hádam aj áno,
keď sme za uplynulé roky toľko urobili.
Všetko záleží od nás, od nášho odhodlania
a prístupu. Či chceme a môžeme urobiť niečo
i pre naše mesto, pre zlepšenie kvality života
v ňom.
			
Ján Valihora

Úspech Ľudovej hudby

Paľa
Michaličku
Iste teraz viacerí z nás sledujú v televízii po-

pulárnu folklórnu súťaž Zem spieva. Aj u nás sú
ľudia, ktorí pestujú naše folklórne tradície, len
možno nie sú tak mediálne zviditeľnení.

V rámci Folklórneho súboru Brezová ale aj
samostatne u nás pôsobí Ľudová hudba Paľa Michaličku. Tvoria ju Pavol Michalička - heligónka,
Jozef Marko - trúbka a Jakub Janšto - klarinet.
Vystupujú na folklórnych podujatiach v našom

kraji (Letorosty spod Bradla, Muziganské Priepasné, Medzinárodný folklórny festival Myjava) a obohacujú aj kultúrne podujatia v našom
meste, naposledy ste ich mohli vidieť a najmä
počuť na Fašiangoch.
Ľudová hudba Paľa Michaličku však zožala
veľký úspech i na celoštátnej úrovni. Postúpili
do celoštátneho kola postupovej súťaže a prehliadky ľudových hudieb, speváckych skupín,
sólistov spevákov a inštrumentalistov Stretnutie
s piesňou, ktoré sa konalo 12. a 13. novembra
2016 v Dolnom Kubíne. Ľudová hudba Paľa Michaličku bola zaradená do zlatého pásma a ocenená ako laureát súťaže. Gratulujeme!
			
M. Valihora

Zo života Denného
centra seniorov

Fašangi sa krátá, už sa nenavrátá,
staré dífki lajú, že sa nevidajú.
Aj tento rok sa zišli seniori DCS a ZOJDS
v Dennom centre, aby sa spoločne zabavili na fašiangovom posedení, ktoré sa uskutočnilo 28. 2.
2017. Tombola s množstvom hodnotných cien
a dobré jedlo prispeli k výbornej nálade a príjemne strávenému popoludniu. Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom, vďaka ktorým bola
tombola bohatá:
MICRO Step CDM s.r.o. – Ing. Ján Mikulina,
AVIR SK s.r.o. Brezová – Rastislav Allina, Mesto
Brezová, COOP Jednota Brezová, predajca
z Čadce – Miroslav Ohrádka, predajca z Komárna – Erika, manželia Eckertovci, Autodopravca
– Milan Jánoš, DC seniorov Brezová, PD Brezová, Mix – Eva Vlčková, SOKRATES COLOR
SLOVAKIA s.r.o. – Ivan Kraic, Kvetinárstvo
– Eva Závodná, Domáce potreby – Ján Dodrv,
Bradloinvest – Drogéria Ing. Ján Repta, Lekáreň
Herbária, Suveníry a Darčeky Anna Holdošová,
Bižutéria – Jana Prevajová, Kvetinárstvo – Andrea Číková, Reštaurácia RAGAN, Reštaurácia
APKO, Reštaurácia BELAN, Tipsport – Dana
Sadáková, AREPO – Ing. Samuel Valášek, Pedikúra BETTY, Oľga Allinová, Ján Ábel, Ľubka
Badinská, Anna Kubicová, Alžbeta Mikulinová,
Alžbeta Fajnorová, Marienka Reptová, Božka
Reptová, Alžbeta Poláčková, Janka Valášková.
Ďakuje vedúca DC seniorov Oľga Allinová.
			
Anna Kubicová
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Bežci z Brezovej

 21. 01. 2017„LH24 – Winter Extrem
Race“ Ostravice - majtrovstvá ČR jednotlivcov a dvojíc /212 dvojíc/, 24 – hodinový beh
na Lysej Hore.
• Martin a Gabriela Plačkovci /kat. 35 - 40 r./
2. miesto, 104 km za 24 hodín
 23. 01. 2017 Vyhodnotenie súťaže „Moravsko-Slovenského pohára za rok 2016“
Gbely
Celkovo bolo v pohári 37 pretekov. Bodovaných bolo maximálne 22 najlepších umiestnení. Pretekov sa zúčastnilo 13.337 pretekárov zo 14 krajín.
• Ján Varmuža /kat. nad 60 r./
1. miesto, 13972 bodov - 22 pretekov
• Andrea Borovská /kat. ženy nad 35 r./
8. miesto
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
11. miesto
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
30. miesto
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./
9. miesto
Z Brezovej bodovali v pohári aj: Samuel
Pagáč, Martin Plačko, Ján Kliment, Ján Gološinec, Ján Nosko, Juraj Radkoš, Martina
Lajdová, Andrea Pagáčová, Hana Škápiková,
Slavomír Mikita, Jaroslav Škápik, Čestmír
Kračmar ml.
 18. 02. 2017 „SVIT SPARTAN WINTER
SPRINT“ 5 km /2111 pretekárov/
• Martin Jastráb /kat. muži ELITE/
9. miesto 49:10 min.
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 25. 02. 2017 „Suchovská pätnástka“
Suchá nad Parnou 15 km /141 pretekárov/
• Margita Varmužová /ženy nad 40 r./ 7,65 km,
14. miesto 51:03 min.
• Andrea Borovská /ženy/ 7,65 km
3. miesto 34:43 min.
• Čestmír Kračmar /muži/ 15 km
35. miesto 1:11:35 hod.
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 15 km
6. miesto 1:24:30 hod.
• Megan Čuvalová /dievčatá/ 810 m
1. miesto
• Tobias Čuvala /ml. chlapci/ 270 m
2. miesto
			
Ján Varmuža

a Sadloň M. Na poslednej šachovnici vyšiel
naprázdno Švarc. V 9. kole hostili domáci
šachisti rezervu Gbelov, ktorú dokázali zdolať rovnakým výsledkom ako ich vyššie nasadené družstvo a zvíťazili v pomere 3,5 : 1,5.
Vyhrali Perička P., Brath a Švarc, remizoval
Sadloň J. a svoju partiu nezvládla Škápiková.
Treba podotknúť, že v tomto stretnutí mali
domáci šachisti šťastenu na svojej strane.
Pričom na poslednej šachovnici nevyužil
hosťujúci hráč ponúknutú šancu domáceho
šachistu. V predposlednom 10. kole privítajú
šachisti družstvo CVČ Senica B, ktoré figuruje na 3. priečke a očakáva sa náročný duel.
RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Brezovský šach

Futbal na Brezovej

Zvládnuté derby a ďalší skalp naftárov

Na programe 4. ligy skupiny A21 boli ďalšie 2 kolá, z ktorých vyšli šachisti spod Bradla
bodovo naplno. Najskôr v 8. kole cestova-

li do rezervy Vrbového, kde sa už tradične
očakávalo derby. V tomto stretnutí brezovskí šachisti zvíťazili pomerom 2 : 3. Vyhrali Perička T. a Sadloň J., remizovali Škápik

Guľatá futbalová lopta od nepamäti bola veľkou láskou mladých chlapcov, ktorí mali radi
pohyb a vzrušenie. Futbal má svoje miesto
takmer na každom kontinente a štáte sveta.
Prináša radosť, uspokojenie, ale i smútok z neúspechu a prehier. Preto patrí medzi najobľúbenejšie a najvzrušujúcejšie športové odvetvia.
I u nás na Brezovej pod Bradlom má futbal
svoju tradíciu. Najmä v minulých rokoch boli
ihriská plné detí, mládeže, ale i dospelých. Hrali sa rôzne výkonnostné súťaže pod hlavičkou
TJ Baník, TJ Bradlan a posledne ŠVS Bradlan
Brezová. Ale i rôzne turnaje a propagačné zápasy. Boli roky, kedy „A“ mužstvo dospelých
hralo majstrovstvá kraja a dorast I. celoštátnu
ligu. Vystriedalo sa v mužstvách veľa hráčov,
trénerov, funkcionárov a podporovateľov futbalu.
Žiaľ, v súčasnosti sa hrajú nižšie súťaže
a do žiackych, mládežníckych mužstiev je
problém získať hráčov, ale i trénerov, funkcionárov a najmä financie. Starší žiaci sú v súťaži
V. ligy, dorast hrá VI. ligu a dospelí VII. ligu
– ktorí po jesennej časti vedú tabuľku svojej
skupiny. Nuž, aspoň takto.
O historii futbalu na Brezovej by sa dalo
povedať veľa a taktiež spomenúť jeho aktérov
a podporovateľov, najmä za existencie podniku
Kovové tkaniny, Pružináreň a strojáreň, a jeho
riaditeľa Ing. Juraja Reptu, podporou ktorého
futbal, ale i hádzaná, motorizmus (Enduro)
a iné boli úspešné a taktiež i podmienky od vtedajšieho SOU a športového areálu.
Niečo k histórii futbalu. Keď mala hádzaná
na Brezovej jubileá, vždy sa tomu venovala pozornosť a boli pripravené zaujímavé programy.
A tak 50 rokov brezovskej hádzanej vďaka učiteľovi, dlhoročnému trénerovi a funkcionárovi
v hádzanej je podchytených v jeho dvojdielnej
knihe S loptou ku Kalokagatii. Žiaľ už dnes i hádzaná na Brezovej je minulosť a s ňou i ihriská
a športová hala. Spomínam to preto, že začiatky futbalu na Brezovej podľa záznamov siahajú
do 30-tych rokov minulého storočia, spočiatku ako len sporadický neorganizovaný futbal.
Rok 1937 vraj už hovorí o založení futbalového
klubu, vybudovaní ihriska a o organizovanom
futbale (cca v priestore terajšieho štadióna).
Stretol som sa i s údajom rokov 1941-1942. Prikláňam sa však k roku 1937, kedy priekopníkmi a zakladateľmi futbalu na Brezovej boli Ján
Petráš, Ivan Janiš, Pavol Kovár a ďalší. Ak by
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sme rok 1937 brali ako správny údaj, tak v tomto roku by pripadlo 80 rokov organizovaného
futbalu u nás na Brezovej.
Myslím si, že teraz je nás viacej, čo futbal
hrali v minulých rokoch a majú svoje poznámky, archívy, fotografie a pamätajú si z vlastných
skúseností. Určite sa zachovali rôzne materiály
od už nežijúcich pamätníkov futbalu, hráčov,
funkcionárov a fanúšikov futbalu. Možno by
bolo dobré tieto informácie, archívy, podklady
pokúsiť sa dať dohromady a vydať brožúrku,
knižku o histórii brezovského futbalu. Týmto
by sa dala pocta tým, ktorí futbal založili, dlhé
roky i aktívne hrali, boli funkcionári v jednotlivých rokoch, alebo rôznym spôsobom šport
podporovali. Ak sú takéto pramene o brezovskom futbale, skúsme ich vyhľadať a vytvoriť
dielo na počesť nášho futbalu. Mám zato, že ak
sa nestane ešte v tomto období, ďalšia generácia
už asi ťažko túto situáciu využije a to i pre sťaženú možnosť dostupných materiálov. Čo na to
pamätníci a znalci futbalu na Brezovej?
			Ivan Ďurkovič

Pozvánka

Klub turistov Brezová Vás pozýva v sobotu
25. 3. 2017 na Brezofské 500-fky, 4. ročník,
štart je o 8.00 hod. z námestia v Brezovej.
Nezabudnite si dobroty na opekanie. Tešíme
sa na Vašu účasť.

MESTSKÁ KNIŽNICA

Činnosť Mestskej knižnice
Brezová pod Bradlom za rok 2016

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom
(Msk) je verejnou knižnicou, ktorá zabezpečuje slobodný prístup k informáciám pre
verejnosť z vlastných knižničných fondov
a sprístupňovaním vonkajších informačných
zdrojov. Je organizačnou zložkou mesta Brezová pod Bradlom, patrí pod Útvar kultúry
a miestnych tradícií, vedúci PhDr. Matúš
Valihora. Knižnica má vypracovaný štatút,
knižničný a výpožičný poriadok pre používateľov knižnice. Metodické, vzdelávacie, poradenské služby poskytuje Msk Brezová pod
Bradlom Verejná knižnica Michala Rešetku
v Trenčíne. V roku 2016 v knižnici pracovali
2 odborné knihovníčky – pani Jana Bôžiková na plný úväzok a pani Alžbeta Fedorová
na dohodu.
Mestskú knižnicu Brezová pod Bradlom
navštívilo v roku 2016 - 6 550 používateľov,
stav knižničného fondu k 31. 12. 2016 bol
25 123 knižničných jednotiek (k.j.), počet
čitateľov 488 (z toho detí do 15 rokov 221),
počet výpožičiek 18 460. Prírastok nových
kníh bol 232 k.j., zakúpených za 2 100 €.
Výdavky na činnosť knižnice boli 34 169
€, príjmy od čitateľov (zápisné, upomienky,
MVS, kopírovanie) 905 €. Knižnica odoberá
20 druhov novín a časopisov, ktoré sa požičiavajú absenčne i prezenčne (bolo uskutočnených 885 výpožičiek novín a časopisov
za rok 2016).
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Výpožičný proces a akvizícia prebieha
elektronicky v programe Clavius. Čitatelia využívajú on line katalóg, počet vstupov
do katalógu za minulý rok bol 521.
Počet bibliografických a faktografických
informácií pre používateľov knižnice bol
1 043, MVS (medziknižničná výpožičná služba) využilo 24 používateľov. Výpožičné hodiny knižnice – pondelok až piatok: 9.00 -12.00
hod. 12.30 -17.00 hod., streda: 12.30 - 16.00
hod. (Od februára 2017 sa výpožičné hodiny
predĺžili aj na sobotu: 9.00 -11.00 hod. počas
školského roka).
Msk uskutočnila 46 kultúrno-spoločenských podujatí – pre deti literárne hodiny, literárne popoludnia, kvízy, literárne a výtvarné súťaže, informatické hodiny o knižnici,
exkurzie – spolu 43. Pre dospelých návštevníkov to boli 3 podujatia (beseda so spisovateľkou Janou Pronskou, výstavy k výročiu Jána
Papánka a Samuela Jurkoviča). O každom
väčšom podujatí boli čitatelia Noviniek spod
Bradla informovaní v mesačníku.
Knižnica má dobrú spoluprácu so školami
v meste: ZŠ, ZUŠ, CVČ, materskými škôlkami i so všetkými spoločenskými organizáciami v meste, cirkvou.
		
Alžbeta Fedorová

Medailón o Jánovi Juríčkovi

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom
zorganizovala 30. 1. 2017 medailón k 95. výročiu narodenia spisovateľa, historika Jána
Juríčka (narodil sa 29. 1. 1922 na Brezovej),
ktorého sa zúčastnili žiaci 8. A triedy. Žiaci
boli oboznámení so stručným životopisom
nášho rodáka, jeho tvorbou. So záujmom
sme si vypočuli zážitky jeho sesternice Jelky
Juríčkovej, ktorá nám pútavo porozprávala
o ich rodinných vzťahoch a väzbách, o tom,
ako mu celá rodina pomáhala pri získavaní
určitých informácií, ktoré potreboval pri písaní svojich kníh. Zaujímavý bol aj rodinný

album, ktorý priniesla, a tak žiaci mali možnosť spoznať Jána Juríčka i po ľudskej stránke.
V rodinnej tradícii, spisovateľskej činnosti,
v súčasnosti pokračuje aj pani Jelka Juríčková
i vnučka pána Juríčka Zuzka Kepplová.
Ďalší medailón o Jánovi Juríčkovi knižnica
zorganizovala 31. 1. 2017 pre žiakov 9. ročníkov a 6. 2. 2017 pre 8. B triedu.
Deti si mali možnosť pozrieť i výstavku
literatúry od autora, ktorá sa nachádza vo
fonde knižnice, sú to hlavne monografie.
Popri vlastnej populárnovedeckej tvorbe sa

Ján Juríček podieľal aj na vydávaní kníh ako
redaktor a spoluautor, zodpovedný redaktor

(Slovenský literárny album, Malá encyklopédia spisovateľov sveta, Encyklopédia spisovateľov sveta…).
			
A. Fedorová

KALENDÁRIUM
• Blažek, Pavol – komunálny pracovník
(nar. 15. 9. 1933 na Brezovej, zomrel 18. 3.
1987 na Brezovej – 30. výr. úmrtia). Pôsobenie Pavla Blažeka bolo hlavne v komunálnej
sfére. Najprv pracoval na okresnom úrade ako
tajomník Spoločnosti pre šírenie politických
a vedeckých poznatkov v Senici. V septembri
1961 začal pôsobiť ako tajomník Miestneho
národného výboru na Brezovej, potom ako
predseda. V komunálnej sfére prešiel viacerými funkciami. Významne sa podieľal na rehabilitácii občanov Brezovej, ktorí boli neoprávnene postihovaní v päťdesiatych rokoch.
Počas jeho komunálneho predsedovania sa
stala Brezová mestom. Profesionálnu kariéru
komunálneho politika Pavla Blažeka zastavil príchod vojsk armád Varšavskej zmluvy
v auguste 1968. Vstup „spriatelených“ armád
odsúdil, za čo bol 31. 7. 1970 prinútený vzdať
sa funkcie predsedu mestského úradu. Roku
1989 bol rehabilitovaný.
Pavol Blažek patrí neodmysliteľne do najnovších dejín Brezovej.
• Hurban, Jozef Miloslav – národný buditeľ, evanjelický farár, spisovateľ (nar. 19.
3. 1817 v Beckove- 200. výr. nar., zomrel
21. 2. 1888 v Hlbokom). Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti moderných slovenských dejín. Po skončení štúdií prijal
J. M. Hurban miesto kaplána na Brezovej
(1840 -1843). Založil tu nedeľnú školu, spolok miernosti a najmä posilňoval národné
cítenie a vedomie. Venoval sa spisovateľskej a vydavateľskej činnosti. V roku 1842
vydal almanach literárnych prác nazvaný
Nitra, v ktorom debutoval Andrej Sládkovič. Roku 1843 odišiel za farára do Hlbokého, kde zostavil druhý ročník Nitry. Spolupracoval so Štúrom v otázke spisovného
slovenského jazyka. Za základ zvolili stredoslovenčinu. Roku 1846 založil Slovenskje
pohladi na vedi, umeňja a literatúru, ktoré vychádzali, okrem revolučných rokov,
do roku 1852. V revolučnom roku 1848
spolu so Ľ. Štúrom burcovali národ na ob-
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ranu slovenských dobrovoľnícke zbory
proti Kossuthovmu vojsku. Známa je jeho
plamenná reč na Brezovej a prednesenie
Žiadosti slovenského národa v stolici Nitrianskej. Po bitke pri Világoši 13. augusta
1849 museli Maďari zložiť zbrane, rovnaký
osud stihol Hurbanových dobrovoľníkov.
Ďalšou pracovnou aktivitou J. M. Hurbana
bola cirkevná a literárna práca. Neohrozene bojoval za práva slovenskej evanjelickej
cirkvi, čo dokumentoval spisom Cirkev
evanjelicko-luteránska v jejich vnitřních živlech a bojích. Za toto dielo ho roku 1861
menovala lipská univerzita svojím čestným
doktorom. Nasledujúci rok založil Cirkevné
listy, ktoré vydával 12 rokov. Jeho literárna činnosť obsiahla všetky žánre a oblasti.
Písal politické články, literárne úvahy, životopisy, kritiky, spomienky, cirkevné, dejepisné a cestopisné rozpravy, ale aj básne
a novely, z ktorých je najcennejší Olejkár
z roku 1846.
• Chorvát, Ján Jaromír – legionár, odbojár (nar. 23. 3. 1897
vo Veličnej na Orave
-120. výr. nar., zomrel
31. 5. 1978 v Piešťanoch). Jeho detstvo sa
viaže k Brezovej, kde
jeho otec pôsobil ako
učiteľ. Za svoju legionársku i odbojovú činnosť bol Ján J. Chorvát
ocenený viacerými vyznamenaniami. Medzi
najvýznamnejšie patria Anglický vojnový
kríž, Československý
vojnový kríž, medaila
SNP a medaila slovenského bohatiera.
• Krutý, Štefan
– hostinský, národovec (nar. 14. 8. 1847
na Brezovej, zomrel
– 28. 3. 1927 na Brezovej – 90. výr. úmrtia). Bol oduševnený
národný pracovník
a šíriteľ slovenských
kníh a časopisov.
Na Brezovej pôsobil
ako mäsiar, obchodník, ovocinár, vinohradník a hostinský.
Mal vlastnú slovenskú knižnicu, čo bolo
najmä v čase maďarizácie
vzácnosťou
a odvahou zároveň.
Mal kladný vzťah
k mládeži a k vzdelaniu. V jeho hostinci
sa konali zasadnutia
spolku miernosti a čitateľského spolku. Navyše sa tam hrávalo
divadlo. Vznik československej republiky
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privítal Štefan Krutý s veľkým zadosťučinením. Chápal ho ako úspech aj svojej osobnej
proslovanskej práce medzi drobným ľudom.
• Lacko, Martin (sváko Ragan) – garbiar,
obchodník (nar. 7. 3. 1847 na Brezovej – 170.
výr. nar., zomrel 7. 8. 1931 na Brezovej). Pre
svoju vtipkársku a veselú povahu bol sváko
Ragan, ako ho prezývali, veľmi populárny
a zažil mnoho zábavných príhod. Na jednom z jarmokov vo Vrbovom sa zoznámil so
spisovateľom Elom Šándorom, ktorý na častých návštevách Brezovej jeho rozprávanie
o huncútstvach zachytil a vydal knižne pod
názvom Sváko Ragan z Brezovej. Publikácia je
významným dokumentom doby a ľudí, ktorí
ju v malom mestečku a okolí tvorili. Podľa
tejto knihy bol natočený aj úspešný rovnomenný televízny seriál s nezabudnuteľným
Jozefom Krónerom v hlavnej úlohe.
		
Spracovala: A. Fedorová

Milí Brezovania,

prežívame prvý jarný mesiac, ktorý sa
celý nesie v pôstnom duchu. Stalo sa tradíciou, že pápež adresuje na začiatku pôstneho obdobia veriacim posolstvo, v ktorom
predstavuje určitú myšlienku na uvažovanie a ponúka plán, ako plodne prežiť Veľký
pôst. Tohtoročné posolstvo Svätého Otca
Františka má názov: „Božie slovo je darom. Druhý je darom.“ Vychádza zo známeho podobenstva o boháčovi a Lazárovi,
ktoré nachádzame v Lukášovom evanjeliu.
Okrem iného pápež František v pôstnom
posolstve píše: „Koreňom boháčovho zla je
to, že nepočúval Božie slovo; to ho doviedlo
k tomu, že už nemiloval Boha, a preto pohŕdal svojím blížnym. Božie slovo je živou
silou, schopnou vzbudiť v ľudských srdciach
obrátenie a človeka znovu nasmerovať na
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Boha. Uzatvorenie srdca pred darom, ktorým je prihovárajúci sa Boh, má za následok uzatvorenie srdca pred darom, ktorým
je blížny.“ Pápežova diagnóza teda znie –
človek ignoruje Boha a zabúda na druhého;
je mu ľahostajný, nevšíma si ho, netrápia ho
problémy blížneho, nezaujíma sa o ne...
Ako reakciu organizuje rímskokatolícka
cirkev na Brezovej akciu Pôstna polievka
dňa 31. marca (piatok) poobede od 14.00
do 16.00 hod. na námestí M. R. Štefánika.
Zakúpením porcie polievky za dobrovoľný
príspevok (napr. 1 €) môžeme prispieť do
zbierky pre brezovskú nocľaháreň. Z vyzbieraných prostriedkov sa kúpi pre nocľaháreň niečo užitočné, podľa ich potreby.
Okrem toho pozývam všetkých veriacich na pobožnosť krížovej cesty, ktorú
sa budeme modliť v kostole Najsvätejšej
Trojice vždy v piatok 45 min. pred začiatkom večernej omše a v nedeľu o 15.00 hod.
Na záver svojho príspevku chcem všetkým katolíkom pripomenúť prikázanie
aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať
Oltárnu sviatosť na Veľkú noc. Veľkonočná spoveď bude v našej farnosti v sobotu 8. apríla doobeda medzi 8.30 a 10.00
v kostole Najsvätejšej Trojice. Povzbudzujem aj tých, čo už dávno na spovedi neboli, čo váhajú, boja sa alebo sa hanbia.
Neexistuje hriech, ktorý by nemohol Boh
odpustiť, ak úprimne ľutujeme!
		
Ján Kliment, farár

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 14. 03. (utorok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni.
• 16. 03. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni.
• 19. 03. (3. nedeľa pôstna, Oculi) 10.00 hod.
hl. sl. Božie v zborovej sieni. V rámci sl. Božích si pripomenieme 200. výr. nar. J. M.
Hurbana. Po skončení sl. Božích bude krátka
spomienka pri pamätníku J. M. Hurbana.
• 20. 03. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
• 21. 03. (utorok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni.
• 23. 03. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni.
• 26. 03. (4. nedeľa pôstna, Laetare)
10.00 hod. hl. sl. Božie (detské) v zborovej sieni. 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v zborovej sieni.
• 28. 03. (utorok) 18.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni.
• 30. 03. (štvrtok) 18.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni.
• 02. 04. (5. nedeľa pôstna, Smrtná, Iudica)
10.00 hod. pašiové služby Božie v chráme
Božom. 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v zborovej sieni s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej pre seniorov. 15.00 hod.
spoločenstvo evanjelických žien. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v Priepasnom.
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• 03. 04. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
• 03. 04. - 07. 04. (pondelok – štvrtok)
18.00 hod. pôstny modlitebný týždeň v zborovej sieni.
• 07. 04. (piatok) o 18.00 hod. zakončenie
pôstneho modlitebného týždňa s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 09. 04. (6. nedeľa pôstna, Kvetná, Palmarum) 10.00 hod. pašiové služby Božie
v chráme Božom. Po službách Božích bude
prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
• 13. 04. (Zelený štvrtok, Dies viridium)
18.00 hod. večerné služby Božie v chráme
Božom s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 14. 04. (Veľký piatok, Parasceve)
10.00 hod. Veľkopiatočné pašiové služby
Božie v chráme Božom s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej. 18.00 hod.
večerné služby Božie v chráme Božom s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 16. 04. (1. slávnosť veľkonočná, Pascha,
Vzkriesenie Pánovo, Resurrectio Domini)
10.00 hod. slávnostné služby Božie v chráme Božom. 14.00 hod. slávnostné nešporné
bohoslužby v zborovej sieni.
• 17. 04. (2. slávnosť veľkonočná) 10.00 hod.
slávnostné služby Božie s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej v chráme Božom.
Každý piatok o 17.30 spoločenstvo evanjelickej mládeže a dorastu. Každá nedeľa
o 10.00 detská besiedka. Všetko v priestoroch bývalej ev. školy (Dom služieb).
		
Ev. a. v. farský úrad

Zomrel Milan Proksa

Z Myjavy prišla smutná správa, že v 85.
roku svojho života zomrel 2. marca 2017
Mgr. Milan Proksa, rodák z Malého Zálužia,
od roku 1968 až do odchodu na dôchodok
dlhoročný pedagóg v ZŠ na Jablonskej ceste. Predtým učil žiakov dvanásť rokov v brezovskej základnej škole matematiku, fyziku
a práce v dielni (na ktorej vybudovaní mal
veľkú zásluhu). Dosahoval výborné vyučovacie výsledky, známy bol svojou odbornosťou a náročnosťou, na čo jeho žiaci dodnes
spomínajú. Tých si však vedel získať i bohatou mimoškolskou činnosťou – technickými
záujmovými krúžkami, tradičnou pešou turistikou, cyklistikou po Slovensku (spojenou
s táborením). Zaučil dievčatá a chlapcov aj
do hádzanej, hry, ktorú poznal z Nitry. Kolegom učiteľom i žiakom rád poslúžil ako javiskový technik pri uvádzaní divadelných hier
a akadémií. K odchodu z Brezovej do Brestovca ho spolu s manželkou Alžbetou, učiteľkou slovenčiny a ruštiny, donútili rodinné
okolnosti.
Zosnulý zanechal v našom meste trvalú
stopu a rád sa pod Bradlo vracal. Nezabudli na neho ani žijúci spolupracovníci a žiaci
z ročníkov 1945-1953, ktorí ho vyprevadili
do večnosti na evanjelickom pohrebe.
Česť jeho pamiatke!
				
puk

POĎAKOVANIE
•
Osud ti nedoprial s nami byť,
no v našich srdciach budeš žiť.
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym,
ktorí sa dňa 11. 2. 2017
prišli naposledy rozlúčiť s našim milovaným
manželom, synom, otcom, dedkom, bratom
a švagrom Jarom Sadákom, ktorý nás navždy
opustil vo veku 53 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Veľké poďakovanie za dôstojný priebeh obradu vyslovujeme pani
farárke a pánovi farárovi Lichancovcom
i Jánovi Papánkovi a pohrebnej službe Eckert
z Myjavy. Pozostalá rodina ďakuje personálu
Sanatória Dr. Elena Dérer za príkladnú, i keď
krátku, starostlivosť a opateru.
S láskou široká smútiaca rodina.
•
Dňa 1. marca 2017
sme sa v bratislavskom
krematóriu naposledy
rozlúčili s našou milovanou mamou, starou
a prastarou mamou,
pani Annou Gregorovičovou, rodenou Lehotayovou, ktorá nás
navždy opustila dňa
22. februára 2017 vo veku 84 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.		
smútiaca rodina
•

SPOMÍNAME
•
Spomienky na Vás nám nezoberie čas a všetko
s Vami krásne zostane navždy v nás.

Dňa 30. 1. 2017 uplynulo 8 rokov, čo nás
vo veku 79 rokov navždy opustila naša drahá
mamička, stará mama, sestra Alžbeta Tomášiková, rod. Sadloňová.
Dňa 23. 12. 2016 uplynulo 20 rokov od
smrti nášho otca, starého otca Jána Tomášika.
Kto ste ich poznali a mali radi, venujte im
spolu s nami tichú spomienku.
synovia Dušan a Jaroslav a dcéra Viera
s rodinou
•
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•
So smútkom v srdci ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial dlhšie s nami byť,
no v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 20. decembra
2016 uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustila
naša drahá mamička,
starká a babička Anna
Martonová. Kto ste ju
poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.
Poznámka: Z technických príčin nebola
spomienka uverejnená v minulom čísle, za čo
sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie.
•
Zostal si navždy v našich srdciach, nezabúdame.
Dňa 13. 2. uplynulo 19 rokov, čo zomrel
náhle náš otec, starý otec a kamarát, pán Ján
Kriško.
So zármutkom naňho spomínajú synovia
Jaroš, Ján a dcéra Eva s rodinami, ako i všetci,
čo ho poznali.
Česť jeho pamiatke!
•
Odišli ste tíško, niet vás medzi nami,
v našich srdciach však žijete spomienkami.

Dňa 22. 2. 2017 uplynulo 7 rokov, ako nás
navždy opustil náš otec, dedko, pradedko
Martin Výdurek a 12. 3. 2017 to bude už 14
rokov, čo nás navždy opustila naša mama,
babka a prababka Jozefa Výdurková, rod.
Košíková. S láskou a úctou spomínajú deti
s rodinami.
•
Mama, to slovo je cennejšie ako hocijaké iné na svete.
Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať,
odišla si bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Dňa 5. 3. sme si pripomenuli 25. smutné
výročie úmrtia Emílie Závodnej, rod. Krásnej.
S láskou spomínajú: manžel Štefan a deti
Oľga, Ľubomír, Anička, Branislav s rodinami.
•

•
Odišla si od nás ako krásny sen.
Nepovedala si ani zbohom, už neprídem.
Zostali nám len spomienky
a odkaz jediný, chýbaš v kruhu celej rodiny.
Dňa 10. marca si
pripomíname
ťažký
odchod našej milovanej maminky, babičky
a prababičky Vlasty
Suchovskej pred rokom. Kto ste ju spoznali a mali radi, spomínajte s láskou a úctou
s nami.
stále smútiaca rodina

•
Už dvadsať rokov v tmavom hrobe ležíš,
prečo ten čas tak rýchlo beží.
V našich srdciach stále miesto máš,
z neba sa na nás pozeráš.
Dňa 18. 3. 2017 si
pripomenieme
20.
výročie úmrtia nášho drahého manžela,
otca, brata Dušana
Fajnora a 24. 3. 2017
nedožitých 70 rokov.
S láskou spomína manželka, syn a ostatná rodina.
•

•
Chýbaš nám, Peter, ale slová sú málo!
Vyjadriť verbálne, čo sme tvojím odchodom
stratili, by v žiadnom slovníku neobstálo.
Spomíname s láskou, i keď bolesť je zovretá
v hrudi
a hoci rokmi otupieva, sem – tam sa budí.
Chýbaš nám, syn, brat, otec, priateľ, švagor,
kamarát!
Kto ťa mal česť v živote spoznať, mal ťa rád.
Spomíname celá rodina a priatelia.
12. marca bolo 10 rokov, čo si nám nečakane odišiel.
Peter Gabriš z Brezovej pod Bradlom.

•
Ty, čo pozeráš sa na nás z druhého brehu,
kým bol si tu s nami, dával si nám lásku,
nehu,
teraz bdieš nad nami a chrániš nás anjelskými krídlami.
Tebe patrí spomienka, až srdce sa chveje,
veď ten, čo blízky bol, už tu s nami nie je.
Plamienok lásky v nás navždy bude tlieť,
raz znova stretneme sa, niet už cesty späť...
Dňa 16. 3. 2017 uplynie 5 rokov odo dňa,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec,
starý a prastarý otec
Samuel Duga.
S láskou a úctou
spomínajú manželka
a dcéry Milka, Zuzka
a Betka s rodinami.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA


Jubilanti v mesiaci marci:
Anna Potúčková, 85 rokov
Ján Mikulina, 84 rokov
Ladislav Krihák, 84 rokov
Ľubomír Juck, 83 rokov
Mária Janišová, 83 rokov
Anna Papuláková, 83 rokov
Anna Horniačková, 83 rokov
Ján Piliar, 82 rokov
Anna Boorová, 82 rokov
Aurélia Bucalová, 82 rokov
Eleonóra Mayerová, 79 rokov
Emília Kraváriková, 78 rokov
Mária Nosková, 78 rokov
Ľudmila Ušiaková, 77 rokov
Anna Horniačková, 77 rokov
Milan Slezák, 77 rokov
Ivan Fajnor, 76 rokov
Alžbeta Kraváriková, 75 rokov
Anna Reptová, 75 rokov
Ján Nosko, 75 rokov
Ľudmila Chvaštulová, 70 rokov
Vlasta Holotová, 70 rokov
Jozef Pánsky, 70 rokov
Mária Vašková, 70 rokov
Vladimír Baran, 70 rokov


Narodili sa:

Matias Milčík
Eliška Šenkarčíková
Alex Závodný
David Zekucia


Zomreli:

Božena Sládková, r. Bôžiková, 79 rokov
Anna Suchánová, r. Mikulinová, 80 r.
Milan Fajnor, 51 rokov
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