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Každý deň je v našich životoch výnimočný.
Ale nie každý deň k nám do nášho mestečka
priletí UFO. Stalo sa tak 1. júna, kedy sa námestie na jeden deň stalo vesmírom. Začala
sa oslava Medzinárodného dňa detí v Brezovej pod Bradlom. Oslavu otvorili svojím
tančekom pod vedením Marty Šindelárovej
mažoretky z CVČ Domček, primátorka Eva

Deň detí 1. júna 2017

fotografie. Aby sa stali vesmírčanmi museli
podstúpiť maľovanie na tvár. Keďže vesmír
je veľký, stali sa napr. psíkom, mačičkou,
kvietkom, motýľom. Tvár zmenili pod rukami Lenky a Moniky. Nie všetko je vo vesmíre
také jednoduché. Čelili nástrahám ničivých
meteoritov pri Marošovi, Igorovi a Vaneske,
bránili sa pred útokmi zlých vojakov z inej
planéty pod vedením
Lea a Kika, zostrojovali rakety pri Zuzke
a Marte a po zostrojení sa mohli vydať
na ďalšiu zaujímavú

dičov mali marťanky z Považskej sokolskej
župy M. R. Štefánika, ktoré takisto odlietali
a prilietali s UFOM tešiacim sa z veľkej návštevnosti malých i väčších pasažierov. Totožnosť malých vesmírčanov si overovali Aďka
a Alenka. Ani jedno dieťa neodišlo z tejto stanice bez toho, aby mu na ruke svietilo meno
z pečiatkovej abecedy.
Ďalšou skúškou, ktorú nezvládli všetci, bola
planéta DHZ. Tam totiž hasiči z tejto planéty
preverovali ich odvahu – zoskočiť z vesmírnej
lode do záchrannej plachty vôbec nie je jednoduché. Po absolvovaní celej cesty dostalo každé dieťa odmenu a na okamih sa aj ono mohlo

Ovládli nás vesmírčania

Ušiaková a nesmrteľná teta z vesmíru, ktorá
deťom vysvetlila, ako treba žiť v našom mestečku. Prvé deti navštívili vesmírnu stanicu,
kde im mimozemšťanka Terka rozdávala
kartičky, na ktoré potom zbierali z rôznych
stanovíšť písmenká. Na Mačacej planéte pomáhali nájsť mačičke PA – Monike – priateľa PI, ktorého mohli spoznať podľa jeho

cestu, kde sa mohli cvaknúť s E.T. mimozemšťanom. Zachraňovali život mimozemským mláďatám, kde boli Viki, Sabča, Natália
a občas nesmrteľná teta, ktorá lietala po celom vesmírnom mestečku. Taktiež marťančatá sa vyhrali dosýta s obrovskou a malou
stavebnicou, či skákaním na nafukovacom
hrade. Dohľad nad drobcami okrem ich ro-

stať vládcom vesmíru a odfotiť sa na veľkom
tróne. Kým odletelo UFO, Monika, Marta
a nesmrteľná teta sa pokúsili o tímovú a nakoniec úspešnú záchranu mláďat. Zamávali sme
UFU, ktoré odletelo za pomoci detí, mimozemšťanov z planéty REATEK a usporiadateľov späť do nekonečného vesmíru. Mimozem(Pokračovanie na 2. str.)
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šťan Matúš všetko dokumentoval a zvečnil tak,
aby sme si pri čítaní spomenuli na tento deň.
Verím, že všetkého bolo dostatok - občerstvenia, zmrzliny, cucu vaty, balónov, hračiek,
rôzneho sortimentu, zábavy, smiechu, dobrej
nálady a aj najväčší vládca vesmíru, SLNKO,
nám doprial krásne prežitý deň.
Veľké ďakujem patrí aj mimozemšťanovi
Mirkovi z planéty Zahraj nám, ktorý nás počas
celej akcie rozveseľoval hudbou.
Veľké ďakujem patrí tiež zamestnancom
MsÚ, CVČ Domček, TS mesta Brezová, DHZ
Brezová pod Bradlom, mládeži, Považskej sokolskej župe M. R. Štefánika, p. M. Krištofovi,
MsP Brezová a úúúúúúplne všetkým, ktorí cestovali do budúcnosti, alebo sa vrátili do minulosti...
Vaša nesmrteľná teta z vesmíru.
				 H.V.

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

A predsa tečie

Po mnohých obavách občanov Baraneckej
ulice, ale aj ostatných občanov nášho mesta
som sa rozhodol pozrieť, prečo voda netečie.
V roku 1979 sa dvaja mládenci Ján Hradský,
ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami, a Ján
Dodrv rozhodli, že spravia studienku v Baranci pod skalou. Studienka tam bola aj predtým, len na inom mieste. Ustúpila ceste. Studienka bola funkčná veľa rokov, až v jeseni
v roku 2016 začala jej činnosť slabnúť. Na jar
roku 2017 prestala tiecť úplne. Mnohí starší Barančania si nepamätajú, že by niekedy
netiekla. Viacerí hovorili, že sa stratili pramene. Tak som sa rozhodol, že sa pozriem,
čo je príčinou. V sobotu 3. júna spolu Ivanom Vŕbikom, klientom mestskej ubytovne,
sme studienku otvorili a začali čistiť. Keď to

videli niektorí občania Baraneckej ulice (Ján
Dodrv, ktorý ju s Jánom Hradským, ako som
už písal v úvode tohto článku, spravili, ďalej Ján Ožvoldík ml., Andrej Primič a Štefan
Šimek), pridali sa k nám. Po náročnej práci,
keď sme ju vyčistili, sme našli príčinu. Tak
sme sa rozhodli, že ju prehĺbime. Nakoniec
sme ju prehĺbili o 60-70 cm a prišli sme k štyrom prameňom. Takže v sobotu už voda tiekla. V stredu 7. júna sme prácu skrášľujúcimi
úpravami dokončili.
Do budúcna chceme studničku prestrešiť,
aby do odtoku nepadalo lístie.
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Týmto chcem všetkým, ktorí sa zúčastnili, veľmi pekne poďakovať a p. Ožvoldíkovi
a p. Vraštiakovi za materiálnu pomoc.
Na záver odkaz pre p. riaditeľa TS: „Tí ktorí
chodia na vodu, nech si ju vyčistia!“
Takže: „Tí, ktorí na ňu chodia, tak si ju aj
vyčistili!“
		
Branislav Kovačech
		
poslanec MsZ

Ospravedlnenie

Ospravedlňujem sa za neskorý príchod
na MsZ dňa 28. 6. 2017 poslankyniam
a poslancom, ktorí hlasovali za poslanecký
návrh Br. Kovačecha, aby ročné nájomné
za užívanie poľovného revíru Klenová bolo
vo výške 5 000 eur. V dôsledku mojej neprítomnosti pri tomto hlasovaní chýbali dva
hlasy, aby tento návrh bol prijatý. Po zvážení
všetkých skutočností ho považujem za reálnejší vzhľadom na daný stav, ako ten, ktorý
MsZ schválilo. Môj oneskorený príchod bol
zapríčinený prehliadnutím začiatku MsZ,
v domnení, že začiatok je o 16.00 hod.,
čo považujem sám za neospravedlniteľné.
Žiaľ, prvýkrát oneskorený príchod som mal
v apríli, ale v dôsledku dôležitej rodinnej udalosti som však ohlásil neskorší príchod. Mrzí
ma skutočnosť, že vtedy moja neprítomnosť
spôsobila, že jeden hlas rozhodol o tom, že
MsZ odsúhlasilo odkúpenie pozemku pre
mesto, s ktorým som nesúhlasil. Vnímal som
to ako uprednostňovanie záujmu jednotlivcov pred potrebami mesta.
		
poslanec MsZ Ďuriš Jozef

MESTSKÝ ÚRAD

Dušan S. Jurkovič –
– náš architekt

je názov projektu, ktorý bol schválený pre
naše mesto v procese hodnotenia eurofondov
v programe INTERREG Slovenská republika –
Česká republika. Naším partnerom v projekte je
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíne – jeho
expozícia v Luhačoviciach.
Uspieť v súťaži 97 podaných projektov, kde
bolo vybraných na realizáciu len 22 projektov
vrátane nášho, je výnimočný úspech. Zámerom
projektu je vznik novej múzejnej expozície a revitalizácia prízemia Národného domu Štefánikovho. Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod
Bradlom pripomenie jeho život a dielo v mieste,
v ktorom Jurkovič vyrastal, kde je i pochovaný
a v ktorom existuje sedem jeho diel, vrátane
toho najznámejšieho – Mohyly gen. M. R. Štefánika na Bradle. Celkový rozpočet projektu je
355 733 EUR, realizácia začne tento rok a ukončenie bude v roku 2018.
V rámci projektu vytvoríme v priestoroch
múzea aj Jurkovičovu izbu – diorámu s pôvodným nábytkom, ktorý navrhol D. S. Jurkovič.
Tieto muzeálie nám bezplatne zapožičia náš
partner projektu – múzeum z Luhačovíc. Primeraný priestor bude venovaný aj predstaveniu

Brezovej ako miesta, ktoré Jurkoviča výrazne
formovalo.
Súčasťou projektu sú aj aktivity orientované
na blížiace sa 150. výročie narodenia D. S. Jurkoviča v auguste 2018. Veľká sála Národného
domu bude vybavená novým audiovizuálnym
systémom, aby sme mohli realizovať plánované
aktivity projektu – seminár a filmový večer pre
verejnosť, na ktorom uvedieme nový film Dušana Trančíka o Jurkovičovi.
Projekt bol od začiatku koncipovaný s cieľom
nielen vytvoriť múzeum, ale aj obnoviť a rozšíriť aktivity v oblasti kultúry – nové výstavné
priestory, moderné audiovizuálne vybavenie so
systémom pre kinopremietanie s multikanálovým zvukom 5.1, s rolovacím plátnom a podporou pre prehrávanie Blue-ray, DVD, CD.
Súčasťou revitalizácie Národného domu bude aj
vytvorenie nových možností pre usporiadanie
rôznych aktivít – semináre, konferencie, prednášky a podobne.
Súčasný stav národnej kultúrnej pamiatky
Národného domu Štefánikovho je poznamenaný viac ako 90-ročnou službou verejnosti. Je
preto nanajvýš potrebné obnoviť a rozšíriť jeho
činnosť. Realizáciou projektu Dušan S. Jurkovič – náš architekt vytvoríme nové možnosti
pre jeho činnosť využívajúce i súčasné digitálne
technológie
O projekte i jeho realizácii vás budeme pravidelne informovať. Bližšiu predstavu o ňom
môžete získať aj na webových stránkach mesta,
kde je umiestnený vypracovaný Námet projektu, ktorý bol súčasťou našej úspešnej žiadosti.
Za pracovný tím projektu
Dušan S. Jurkovič – náš architekt
Ján Valihora,
vedúci projektový manažér

Letná sezóna na kúpalisku

S príchodom letných prázdnin bolo opäť
otvorené letné kúpalisko v našom meste. Pred
otvorením sezóny bolo potrebné v areáli kúpaliska zrealizovať viaceré opatrenia, aby kúpalisko spĺňalo prísne hygienické a bezpečnostné
normy. Okrem pravidelného čistenia a údržby
areálu bolo zakúpené ešte jedno čerpadlo na filtrovanie vody, takže momentálne je úprava
vody zabezpečená tromi čerpadlami a tromi
filtrami. Bufet na kúpalisku bude prevádzkovať
firma ADED, s.r.o. (manž. Šarudiovci), pričom
sa uvažuje o viacerých sprievodných akciách,
prvou bolo Nakopni leto. V prípade záujmu
o prenájom kúpaliska zo strany niektorých firiem, bude kúpalisko vždy na jeden deň zatvorené (spravidla v sobotu). Príjem z prenájmu
bude slúžiť na úhradu aspoň časti nákladov
na prevádzku kúpaliska. Verejnosť bude vždy
vopred informovaná prostredníctvom mestského rozhlasu a webu.
Úprava bazénovej vody je vykonávaná podľa požiadaviek Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva v Trenčíne, ktorého pracovníci
zobrali vzorky vody, takže voda vo veľkom ako
aj v detskom bazéne je vhodná na kúpanie. Prosíme návštevníkov, hlavne deti, aby dodržiavali
návštevný poriadok a riadili sa pokynmi plavčíka, aby nedošlo na kúpalisku k žiadnej nešťastnej udalosti.
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Otváracie hodiny a vstupné:

Prevádzka od 27. 6. do 3. 9. 2017 (podľa
počasia)
Po – Ne 10,00 hod. - 19,00 hod.
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Súťaž vo varení
guláša 2017

Dospelí / 1,50 €
deti do 18 r., ZŤP, dôchodcovia / 1,00 €
deti do 6 r. / zdarma
vstup po 18,00 hod. / dospelí / 1,00 €
vstup po 18,00 hod. / deti do 18 r., ZŤP,
dôchodcovia / 0,50 €
skupinová zľava nad 20 osôb / 50% zľava
prenájom slnečníka / 1 €
prenájom lehátka / 1 €
		
Mgr. Jaroslav Ciran

Rekonštrukcia objektu
Centra voľného času

Mesto Brezová pod Bradlom
podalo
žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z operačného programu
Kvalita životného prostredia (OPKŽP).
Hlavnou myšlienkou projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej
budovy – školského zariadenia slúžiaceho
ako Centrum voľného času v meste Brezová
pod Bradlom z dôvodu vysokej energetickej
náročnosti pri prevádzke z hľadiska vykurovania objektu a osvetlenia interiérových
priestorov.
Zníženie energetickej náročnosti bude
dosiahnuté štyrmi základnými prvkami:
• zateplením obvodového plášťa objektu certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom,
• zateplenie strešného plášťa dodatočnou tepelnou izoláciou,
• výmenou výplní okenných a dverných
otvorov s izolačným trojsklom,
• výmenou zastaralých žiarivkových a žiarovkových svietidiel za moderné LED svietidlá a v neposlednom rade inštaláciou vetrania s rekuperačnými jednotkami, ktoré znížia
potrebu tepla na vykurovanie z dôvodu vetrania objektu. Týmto dochádza k úspore
energie na vykurovanie objektu vo výške viac
ako 70% nákladov.
Predmetom rekonštrukcie bude objekt samotného centra voľného času mimo priestorov slúžiacich na komerčné využitie (klub
dôchodcov, posilňovňa a pre rôzne záujmové
skupiny), pretože táto časť budovy, bohužiaľ,
nebola oprávnená na čerpanie NFP.
Rekonštrukcia objektu začína v mesiaci jún
a potrvá do septembra.
		
Filip Lang
		
Referát rozvoja projektov

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci
s Dobrovoľným hasičským zborom vyzýva
všetkých gulášnikov, ktorí chcú predstaviť
svoje kulinárske umenie, aby sa prihlásili na 3. ročník súťaže vo varení GULÁŠA
O brezovskú putovnú varešku.
Súťaž sa uskutoční 5. augusta 2017 od 13.00
hod. na Nám. M. R. Štefánika v Brezovej
pod Bradlom. Prihlásiť sa môžete do 3. 8.
2017. Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť
na www.brezova.sk, alebo vystrihnúť v tomto
čísle Noviniek spod Bradla. Vyplnenú prihlášku prineste osobne, alebo zašlite na adresu: Mesto Brezová pod Bradlom, Nám. M.
R. Štefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom
alebo e-mailom: valova@brezova.sk. Bližšie
info na tel. č. 0915 878 005.
 Súťažné podmienky:
• počet účastníkov v družstve: minim. 3, maximálne 5 osôb, ktoré musia mať zdravotné
preukazy,
• družstvá sa musia prezentovať v čase od 12.00
do 13.00 hod. u usporiadateľa súťaže,
• družstvo si určí názov podľa vlastného uváženia,
• družstvá musia mať vlastný kotlík, min. objem 5 litrov,

• družstvo uvarí guláš počas trvania súťaže
z vlastných surovín, mäso na guláš bez obmedzenia množstva a druhu mäsa, musí byť pokrájané vopred (nesmie sa krájať na mieste)
a variť sa bude tak, že oheň nesmie byť položený
na holej zemi,
• pripravovať suroviny na varenie (krájanie
cibule, založenie ohňa a pod.) je povolené až
po oficiálnom vyhlásení súťaže. Do tejto doby si
môže družstvo pripraviť len stanovište,
• za každý lístok predaného guláša (0,33 l) budú
družstvu na konci súťaže preplatené 2,- eurá. Túto
podmienku sa súťažiaci zaväzujú rešpektovať.
 Družstvo si musí priniesť:
• chlieb ku gulášu,
• kuchynské náčinie (varecha, nože, doska
na krájanie...),
• koreniny a ingrediencie podľa vlastnej vôle,
• masť alebo olej,
• slnečník alebo malý prístrešok proti slnku
alebo dažďu (nie je podmienkou),
• nádobu na pitnú vodu.
 Usporiadateľ zabezpečí:
• drevo, pitnú vodu, taniere a lyžice,
• lístkový predaj guláša, pričom bude každému
súťažiacemu preplatený počet lístkov, za ktoré
vydal guláš,
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• stôl na prípravu guláša iba na požiadanie (nachádza sa v prihláške),
• stánok s občerstvením,
• kultúrny program.
 Zloženie poroty:
• predseda + 2 členovia,
• odborná porota bude hodnotiť celkový
vzhľad, vôňu, chuť, kvalitu a konzistenciu mäsa
guláša,
• v čase ukončenia súťaže odovzdá vedúci každého družstva misku so súťažnou vzorkou guláša usporiadateľovi, ktorý ju následne odovzdá
porote na posúdenie,
• vzorky guláša budú hodnotené anonymne,
• okrem oficiálnej poroty budú najlepšie súťažné družstvá vyhodnotené i návštevníkmi.
Peniaze z predaja obdržia súťažné družstvá
až po vyhodnotení súťaže.
Od všetkých súťažiacich bude usporiadateľ
vyžadovať súťaženie v zmysle FAIR PLAY. Víťaz
sa stane držiteľom Putovnej varešky na jeden
rok. Občerstvenie a kultúrny program zabezpečuje usporiadateľ.
Na stretnutie s vami sa tešia usporiadatelia
súťaže 3. ročníka súťaže vo varení GULÁŠA O
brezovskú putovnú varešku.

Fotosúťaž na tému
Vynálezy
a inovácie
Iniciatíva
očami
M. R. Štefánika v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom
a C&C Slovakia pri
príležitosti 4. ročníka
podujatia Očami M. R.
Štefánika, vyhlasuje
fotosúťaž na tému Vynálezy a inovácie.
Dnešný človek používa v bežnom živote
množstvo vymožeností, ktoré mu umožňujú
jednoduchší, bezpečnejší a pohodlnejší
život. Sú to napríklad
dopravné prostriedky,
stroje v práci a domácnosti, možnosti
starostlivosti o zdravie a tým predĺženia
života, ale i možnosti
využitia voľného času
a podobne.
Vďaka ľudskej všímavosti,
kreativite
a túžbe po poznaní,
môžeme mnohé vynálezy využívať bez
veľkej fyzickej záťaže.
Často stačí len zapnúť
gombík a veci sa dejú
samé.
M. R. Štefánik bol
astronómom, cestovateľom, letcom či diplomatom, no okrem
toho bol aj technicky
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zdatným človekom, ktorý sa snažil popri
svojej vedeckej práci zameranej na astronómiu aj o zlepšenie prostriedkov potrebných
na jej skúmanie. Disponoval nielen nápadmi, ale svoje vízie dokázal taktiež uskutočniť. Vymyslel „hozentrágle“, pánske traky
na nohavice, skladaciu fajku, ktorá sa dala
rozložiť na tri kusy, zdokonalil spektroheliograf, prístroj na pozorovanie Slnka. Navrhol
sčítavač volebných hlasov, pričom
vtedy ešte neexistovalo všeobecné
volebné právo ani v Uhorsku.
Človek vopred nevie, či jeho
objavy budú úspešné a pre
spoločnosť prospešné. Mnohých
vynálezcov
poznáme
vďaka
jednému
známemu
objavu
a pritom toho vynašli veľa. Ktoré
vynálezy najviac oslovili vás
a máte s nimi aj osobné skúsenosti?
Zapojte sa do fotosúťaže a pošlite
nám fotografie, ktoré túto tému
podľa vás najlepšie vystihujú.
Nezabudnite ku každej fotografii uviesť jej výstižný popis (názov). Fotografie nám môžete poslať
prostredníctvom
prihlasovacieho formulára „Prihlásenie do súťaže“ do 30. 09. 2017. Formulár
i bližšie informácie o súťaži nájdete
na www.ocamistefanika.sk

Zažali sme
svetlo spomienky

Na základe výzvy Československej obce
legionárskej si v nedeľu 1. júla dve desiatky
prítomných pripomenuli 100. výročie bitky
pri Zborove zapálením sviečok i v Brezovej
pod Bradlom.

Pri Pomníku slobody, pred tabuľou s menami
legionárov z Brezovej, privítala prítomných primátorka mesta Eva Ušiaková a o Zborovskej bitke prehovoril Peter Uhlík. Potom účastníci zapálili na pomníku sviečky – ako svetlá spomienky
na bitku, ktorá bola veľkým a víťazným vystúpením československých legionárov bojujúcich
na východnom fronte za našu budúcu národnú
slobodu. 		
M. Valihora

ŠKOLSTVO

Júnové akcie v MŠ

1. jún – bol dňom, kedy mali sviatok naše
deti. Škôlkari z triedy lienok a včielok dostali
k MDD darček v podobe výletu na Minifarmu do Lubiny. Celou farmou ich sprevádzala
farmárka Zuzana, ktorá im predstavila všetky
zvieratká v ich „mini“ podobe. Deti tak poznávali prasiatka, kozičky, teliatko, ovečky, rôzne
druhy sliepok, zajačikov, prepelice, koníky i poníky. Videli však aj kengury, lamy, huso-kačky
a mnohé iné. Dozvedeli sa tiež, odkiaľ zvieratká
pochádzajú, ako sa o ne treba starať a čo jedia.
Ostatné deti z triedy kuriatok a motýlikov
tiež neprišli skrátka. Pani učiteľky im pripravili
na vyzdobenom škol. dvore športové dopoludnie. Prenášali farebné loptičky vo vedierkach,
preliezali „bruškom“ húseničky, skákali vo
vreciach, bežali slalomom pomedzi prekážky,
zatancovali si na detské piesne z CD. Potom už
naháňali farebné balóniky a využili preliezky
na pohyb a hry.
9. jún – sa uskutočnilo stretnutie poľovníkov s deťmi z oboch MŠ u Minárčiných
v spolupráci s MsÚ. Privítal ich pán M. Polá-
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Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na

 29. 7.

BREZOVSKÉ
KULTÚRNE LETO

		
		

Areál ŠVS

XXV. ročník Stretnutia miest a obcí so spoločným
názvom Březová – Brezová

		

Kožkári, Queenmania (Peter P. Pačut)

 5. 8.

Námestie generála M. R. Štefánika

		

3. ročník Súťaže vo varení guláša

 18. až 19. 8.

Námestie generála M. R. Štefánika

		

XXVI. Brezofský jarmek – Slávnosti Sváka Ragana

 25. 8.

Z Pamätnej izby D. S. Jurkoviča do Matejkovej

		

Partizánskym chodníkom

		

(vychádzka a program pre deti po stopách II. odboja)

 28. 8.

Vajanského ul., Pamätná izba D. S. Jurkoviča

		

73. výročie Slovenského národného povstania

		
		

- kladenie vencov pri pamätníku Jána Reptu na Vajanského ul.
- premietanie rozprávania člena oddielu Repta Jána Krutého

 2. 9.

Námestie generála M. R. Štefánika

		

18. medzinárodný zraz Citröen 2CV Club Slovakia

 21. 9.

Národný dom Štefánikov

		

Jozef Miloslav Hurban a Brezová

		

- komponovaný program pri príležitosti Roku J. M. Hurbana
Zmena programu vyhradená

ček s členmi poľovníckeho združenia POLE.
Na deti čakali stanovištia, kde plnili rôzne úlohy. Poľovníci deťom pripravili aj pohostenie vo
forme špekáčkov, ktoré si opekali nad ohníkom
a zapili čajom. Vyskúšali si aj jazdu na koníkoch a povozili sa na štvorkolke. Na záver deti
dostali od poľovníkov sladké balíčky a pani učiteľky ruže.

V popoludňajších hodinách sa pre našich
predškolákov začala netradičná rozlúčka s materskou školu – Indiánska noc. Deti sa premenili na Indiánov a v areáli MŠ indiánskymi cestičkami plných nástrah sa dostali až k pokladu.
Ich pozorným očiam však neunikli zelené stužky. Vydali sa po ich stopách, a tie ich priviedli
na Horný rad, kde v obilí objavili nešťastného

vodníka Čľupka. Zablúdil, nemal ani kvapku
vody v krhličke a bol hladný. Deti ho pozvali
na opekačku do škôlky. Po večeri pobudol s Indiánmi v hrách a tí mu potom naplnili krhličku vodou a odprevadili ho do blízkeho potoka.
Po návrate pokračovali voľné hry, druhá večera a prechádzka večerným mestom. Veru, už
boli poriadne unavení, a tak si len umyli zúb-
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ky, prezliekli do pyžám, vypočuli si rozprávku
a pokojne všetci pospali. Ráno si po nich prišli
po raňajkách rodičia. Za odmenu dostali Diplom Orlieho Pierka.
19. 6. – navštívila deti víla Letnička. Hravou
formou ich oboznámila s charakteristickými
znakmi prichádzajúceho ročného obdobia –
leta. Svoju šikovnosť a zručnosti jej deti ukázali
pri krčení papiera /čerešničky na klobúčiku/,
strihaní /slnečník, ryby, hriva leva/ a lepení.
29. 6. – prišiel čas rozlúčky našich predškolákov. Slávnostná atmosféra vládla na MsÚ
v sobášnej sieni, kde deti dostali na pamiatku Osvedčenie predprimárneho vzdelávania
a knihu.
Všetkým deťom prajeme krásne prázdniny, nech si užijú slnečné letné dni a kolegom
učiteľom oddych na načerpanie tvorivých síl
do ďalšieho školského roka.
		
Helena Konkušová
		
MŠ Sídl. D. Jurkoviča

Cesta za poznaním...

Hovorí sa, že cesta za poznaním je ťažká a tŕnistá. Pri príležitosti dňa letectva
a kozmonautiky a blížiaceho sa výročia smrti
letca a hvezdára M. R. Štefánika vydali sme sa
na cestu za poznaním do hvezdárne.
Čuduj sa svete a vôbec to nebola cesta ťažká
a tŕnistá, ale cesta úžasná a malebná. Zážitok bol
už len cesta autobusom po našom regióne - výhľad na okolie, kľukaté a kopcové cesty - do Sobotišťa je ich veru neúrekom.
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so spoločnosťou KOOPERATIVA poisťovňa,
a.s. ViennaInsurace Group venuje vzdelávaniu
detí v oblasti prvej pomoci.

O prvej pomoci sme už mali besedu
s lektorkou zo Slovenského Červeného kríža,
zameranú pre rodičov, ale tento kurz bol určený pre deti v školských zariadeniach. Lektorky - záchranárky veku primeraným spôsobom
deti oboznámili ako správne zavolať záchranku, čo robiť, ak sa kamarát zraní na ihrisku,
ako zistiť, či je človek v ohrození života. Možno
sa zdá skoro už v predškolskom veku začínať
s takými vážnymi témami, ale ako sa hovorí:
„radšej skôr ako nikdy“. V dnešnej dobe už aj
škôlkari majú mobily a v nich uložené číslo
112, tak aby vedeli, kedy ho majú použiť. Bolo
úžasné sledovať, ako sa deti s nadšením pokúšajú oživiť plyšového macíka masážou srdca,
uložiť kamaráta do stabilizovanej polohy! Deti
mali zážitok a možno práve pre tento dobrý
zážitok sa nebudú báť v budúcnosti poskytnúť
pomoc niekomu, kto ju bude potrebovať!
I. Šimová, MŠ Budovateľská

Bilancia ZUŠ

V Sobotišti nás privítal malý modrý domček
s kupolou. Musím priznať, že sme mali obavy či
sa tam všetci zmestíme... Zmestili sme sa! Pán
nám urobil primeraný výklad s prezentáciou, ale
ten strmý výstup do kopule, ďalekohľad a zostup
- to bol adrenalín! Jediná chyba bola zamračená
obloha, ale kostolná veža „hore nohami“! Koľkí
ste to už videli? My škôlkari už áno!
Na záver však musím povedať, že pri kreslení zážitkov z výletu, vežu nenakreslil nikto, ale
modrý domček s kopulou, ďalekohľad a na prvom mieste sa umiestnil autobus. Takže možno
tip pre rodičov - ak chcete urobiť deťom radosť,
odvezte sa autobusom!
I. Šimová, MŠ Budovateľská
poznámka: článok mal vyjsť v minulom čísle
Noviniek spod Bradla, z technických príčin ho
uverejňujeme až v tomto čísle, za čo sa ospravedlňujeme.

Zdravotnícki záchranári v MŠ

V mesiaci máj sme využili ponuku neziskovej organizácie FALCK, ktorá sa v spolupráci

Školský rok 2017/2018 je za nami, deti sa tešia z prázdnin a učitelia bilancujú. Čo bolo dobré
a čo by mohlo byť ešte lepšie, čo sa dá posunúť
ďalej a kde sú hranice konečné. Vieme, že nájsť
ten správny postup, nasmerovanie, prístup,
motiváciu a... ešte mnoho iných faktorov nie je
jednoduché. Ani momentálne zjavné výsledky
nemusia byť tým pravým ukazovateľom. Veď ako
sa dá umenie vnímať a hodnotiť objektívne! Je to
vrcholne subjektívna záležitosť. Každý z nás cíti
a vníma inak, iné momenty, iné zvuky, iný pohyb, iná farba, sú pre nás to, čo nás rozcíti, dojme, rozplače či rozveselí. Napriek tomu sú súťaže
vo všetkých druhoch umenia a hodnotenie je
pre deti i pedagógov akýmsi ukazovateľom momentálneho smerovania jednotlivých súťaží. Aj
naša škola sa zúčastňuje, hlavne výtvarný odbor,
viacerých celoslovenských i medzinárodných súťaží. V tomto roku zo 16 súťaží získali ocenenia
žiaci zatiaľ v deviatich. Leandro Russo v Aká
bude Európa 2017, medzinárodná Mudrochova paleta – Martin Malek, Nela Ištoková, Alex
Fančovič a Viktória V. Ušiaková, v celoslovenskej Veľkonočnej pohľadnici Tomáš Michálek,
v medzinárodnej Ríša fantázie Samuel Janeka,
v súťaži ZUŠ-iek Prales dnes - včera - zajtra Natália Michálková, Jozef Madzia, Nina Janeková
a Vladimíra Klempová, v medzinárodnej Zlatý
drak Laura Suchovská, Jakub Boháček, Jakub
Michálek, Bibiana Bartáková, v bienále Cesta
čiary osobitné ocenenie Nina Janeková, Samuel
Janeka, Viktória Boledovičová, Ema Reptová,

v medzinárodnej Bohúňovej palete Oliver Benko, Zuzana Holičová, Anna Nádašská, v súťaži
Krídla fantázie Patrícia Pantúčková. Všetky súťaže nie sú doteraz ešte vyhodnotené. Ceníme si
všetky ocenenia bez poradia, aj keď nás teší, že
tých prvých miest bolo najviac. Tretie miesto sme
získali aj za kostýmy v súťaži Miss úlet v Pohořeliciach, kde si ich našich 13 modeliek aj predviedlo.
Za týmito cenami sa skrýva tvorivá práca a vedenie učiteliek nášho VO, správny výber prác do súťaží a prístup detí k všetkým činnostiam. Tí, ktorí
chodia na naše každomesačné výstavy, tak vlastne nevidia to, čo pokladáme za najlepšie, lebo to
zasielame do súťaží. Ak si v priemere zrátame
približne desať až pätnásť zaslaných prác zo školy,
bola by to jedna krásna ďalšia výstava. Práce sa
však zo súťaží nevracajú a zostávajú v archívoch
usporiadateľov. Preto pomyselný potlesk patrí
Mgr. Kataríne Sedlákovej, Jane Koníkovej, Dis.
a Mgr. Jane Kazičkovej. Z triedy každej z nich sa
žiaci pravidelne umiestňujú aj v súťažiach, kde sú
stovky a tisíce súťažiacich z viacerých krajín. S výsledkami z keramickej triedy M. Kováča, okrem
výstav, sa môžete stretnúť hlavne na každom jarmoku. Tie do súťaží neposielame, neosvedčilo sa
nám to. Hudobníci, napriek množstvu súťaží sa
týchto nezúčastňujú, okrem speváckej – Slovenského slávika. Tento rok na okresnom kole získal
2. miesto Daniel Sedlák. Folkloristi mali pred
sebou výzvu 35-ročného jubilea, a tak sa tanečnej
súťaže tento rok nezúčastnili.
Kto bol na koncerte k 35. výročiu DFS, pochopil. Navyše sme tento školský rok oslávili
v decembri aj 25. výročie samostatnej ZUŠ-ky
v našom meste. Viacero verejných vystúpení
v ND Štefánikovom namotivovalo rodičov aj
záujemcov zo širšieho okolia k účasti na prijímacích skúškach do našej školy. Prijali sme v čase
prijímacích skúšok 57 nových žiakov – do VO
20, TO 20, HO 17, z toho do prípravného štúdia 36 detí, do ročníkov 21. Predbežne teda stav
žiakov v budúcom školskom roku by nemal napriek odchádzajúcim a končiacim absolventom
klesnúť pod terajší stav. V tomto roku nám končí
60 absolventov v ISCED 1B, ISCED 2B a ŠPD vo
všetkých troch odboroch. V 4. ročníku 1. časti,
teda v primárnom štúdiu, bolo z toho 32 žiakov
s predpokladom ďalšieho pokračovania v 2. časti štúdia, teda sekundárneho. Samozrejme žiaci
odchádzajúci na stredné školy, vysokoškoláci
a časť dospelých štúdium ukončí. Všetci absolventi výtvarného štúdia z tried Mgr. Kataríny
Sedlákovej, Jany Koníkovej, Dis. a Miloša Kováča, Dis. sa nám predstavili 7. júna 2017 na svojej
slávnostnej absolventskej výstave v spoločenskej
sále školy spolu s absolventmi klavírnej triedy
Dušany Adamcovej, Dis – 4/1/1 A. Durec, N.
Krištofová, 4/2/2 Z. Durcová. Program doplnili
flautičkári z primárneho štúdia HO B. Konrád
/V. Petruchová/ a A. Menkynová /Hasa J./.
Absolventi 4/1/1 VO : J. Królik, P. Pantúčková, K. Reptová /J. Koníková/, T. Kubíčková, D.
Sedlák, L. Boháčková, A. Ištok, D. Šarudiová
/K. Sedláková/, L. Russo, F. Michalica, J. Królik, D. Sedlák, CH. Holičová, N. Sládková /M.
Kováč/. V štúdiu 4/2/1 absolvovali : J. Zibura, B.
Petrušová, M. Grexa, A. Hlavatý, L. Palanská,
R. Vašková, T. Jančí, Š. Michalica. V ŠPD VO
– keramika ukončili štúdium M. Matušovičová,
E. Halásová, V. Hyžová a A. Brezovská. Mimo
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absolventov, ako končiaca žiačka, sa hrou na violončele, spolu so svojou učiteľkou predstavila aj
M. Gáliková, ktorá po promóciách na vysokej
škole odchádza pracovať do zahraničia. Hneď
nasledujúci deň ukončili na javisku ND Štefánikovho absolventským vystúpením žiaci TO
a HO. Ako prví sa predstavili žiaci DFS Iskerka
zo 4/1/1 v dvoch choreografiách šitých na dievčatá – bábiky /A. Klbečková, M. Koptáková,
M. Žofčíková, B. Čerešníková/ a pre chlapcov palicový tanec /A. Durec, E. Hendricken,
J. Chvaštula, B. Konrád/. Žiaci 4/2/1 sa predstavili spoločnou choreografiou /B. Gacko, A. Bekečová, M. Gablovská, S. Zaťková/. TO TIN /
tance iných národov/ reprezentovali 2 choreografie žiačok zo štúdia dospelých /A. Bekečová,
M. Kiripolská, A. Potúčková, K. Sedláková/.
Obe choreografie s novými kostýmami, ktoré si
samy ušili a upravili, zatancovali veľmi pôvabne
s využitím efektných rekvizít. Hudobné čísla boli
všetky upravené na komornú hru triednymi vyučujúcimi a tak sa všetci žiaci viac ráz predstavili
na javisku v rôznych hudobných zoskupeniach
a preukázali praktické zručnosti pri hre na svojich nástrojoch. Najviac žiakov ukončilo štúdium
v hre na husliach. V 4/1/1 J. Bzdúšková, M. Dutková, N. Michalcová, v 4/2/1 J. Foltínová, v. II.
stupni A. Foltín. Všetci títo žiaci štúdium ukončujú odchodom na stredné a vysoké školy. Blysli sa i ostaní absolventi 4/1/1- T. Šidová /spev/,
J. Chvaštula /zobcová flauta/, M. Šindelárová
/ keyboard/. Na hre na zobcovú flautu v 4/2/1 sa
predstavili B. Petrušová a J. Mročová svojimi
prednesmi. Z končiacich dospelákov sme si vypočuli výkony bicistu R. Leška. Koncert bol i pre
mňa veľkým zážitkom, hoci počúvam prípravy
na toto vystúpenie denne, pretože vplyv prostredia, svetlo, výzdoba javiska, slávnostné oblečenie
aktérov, tréma a stres spravia neopísateľnú atmosféru momentu. To, že sa na javisku predstavili
vo všetkých komorných zoskupeniach i učitelia
školy, dodalo všetkým skladbám iskru a emotívnosť. Väčšina poslucháčov bola prekvapená
kvalitou, kvantitou i svojimi emóciami. Bol aj
standing ovacion, a to sa tak často nestáva. Všetci
absolventi boli odmenení okrem potlesku aj knihami, drobnými propagačnými materiálmi školy
/pero, magnetky, brožúra o škole/, „malí“ plyšákmi a „veľkí“ vankúšmi a ružami. Podľa ohlasov
sa tohtoročné ukončenie štúdia absolventom ozaj
vydarilo a preukázali dostatočné zručnosti pre
výborné ohodnotenie aj vďaka zainteresovaným
učiteľom. Poďakovanie patrí aj nemenovaným
priateľom školy a niektorým rodičom, ktorí nám
nezištne počas celého roka pomáhali pri prezentáciach výkonov žiakov, skvalitnení a spestrení
našich výstav, koncertov, skúšok či sústredenia
DFS. Na slávnostnom ukončení školského roka
sme odmenili tých, ktorí nás tento rok úspešne
reprezentovali diplomom a sladkosťou od COOP
Jednota v Brezovej. Všetkým žiakom, ktorí úspešne ukončili školský rok v našej škole, želám krásne a podnetné prázdniny a vyučujúcim príjemné
chvíle dovolenky bez narušenia. Veď už v auguste
ich čakajú nové zmeny a časovo neobmedzená
práca, aby sa žiaci mohli začať umelecky vzdelávať hneď po nástupe do školy, aby aj ďalší rok
znamenal pre každého žiaka osobný posun, radosť pri učení a tvorení.
				
JK
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Olympijské hry zdravia

Dňa 22. júna 2017 sa na I. stupni brezovskej
základnej školy uskutočnil jedenásty ročník
Olympijských hier zdravia, ktorý každoročne organizujeme v rámci projektu Škola podporujúca
zdravie.
Po slávnostnom nástupe oddielov (Slniečka, Kobry, Škorpióni, Skokani, Bieli vlci, Draci,
Pumy, Šporťáci) boli žiaci oboznámení s históriou a symbolmi olympijských hier.

Súťažiaci a rozhodcovia zložili sľub a spoločne sme si zaspievali hymnu Olympijských hier
zdravia.
Potom už naši malí športovci predviedli svoje výkony v týchto disciplínach: hod loptičkou,
skok do diaľky, beh na 50 m a vytrvalostný beh.
Najlepší boli ocenení medailou a diplomom.
Trieda, ktorá získala najviac bodov za jednotlivé
disciplíny, dostala putovný pohár Olympijských
hier zdravia. Ňou sa opäť stala trieda 2. A.
Žiaci I. stupňa ZŠ Brezová pod Bradlom sa
chcú poďakovať PSA Peugeot Citroen Slovakia,
konkrétne pánovi Ing. Stanislavovi Hlavkovi,
za sponzorský dar k Olympijskému dňu zdravia.
		
Alena Potúčková
		
zodpovedná uč. za OHZ

RÔZNE

Dionýz Štúr, mamutie zuby

a ja na Brezovej (pod Bradlom)

Iste sa vám natíska otázka, čo
mal Dionýz Štúr
spoločné s brezovskými mamutími
zubmi a vôbec
s Brezovou a ako
to všetko súvisí so
mnou. Ak vás to
zaujíma, prečítajte
si tento článok.
Kto
vlastne
Dionýz Štúr (1827
Dionýz Štúr
– 1893) bol? Tento
vynikajúci slovenský geológ, pochádzajúci z Beckova, bol od roku
1850 pracovníkom, od roku 1877 zástupcom riaditeľa a v rokoch 1885 – 1892 riaditeľom Ríšskeho
geologického ústavu vo Viedni. Dnes je po ňom
pomenované kľúčové slovenské geologické
pracovisko – Štátny geologický ústav D. Štúra
v Bratislave. Pre zaujímavosť, bol prabratrancom

Ľudovíta Štúra (1815 – 1856), ktorého v tomto
článku ešte spomenieme.
D. Štúr robil geologický výskum v rôznych
častiach Rakúsko-Uhorska, okrem iného aj
na území dnešného západného Slovenska, výsledky ktorého publikoval vo vedeckej štúdii
„Správa o prehľadnom geologickom mapovaní
v povodí Váhu a Nitry“. Jej originál v nemčine
vyšiel v roku 1860 v časopise „Jahrbuch der
keiserlich-königlichen geologischen Reichsanstalt“ vo Viedni a jej slovenský preklad v knižnej publikácii „Práce Dionýza Štúra. Vybrané
state“, ktorú vydalo Vydavateľstvo SAV v roku
1960 v Bratislave.
Keďže povodie Váhu zasahuje aj na územie
Myjavskej pahorkatiny (hornou časťou povodia
Dudváhu, vrátane Holešky), rozhodol som sa
napísať pre náš regionálny týždenník Kopaničiar Expres pri príležitosti 190. výročia narodenia D. Štúra článok o jeho výskumoch v tomto území. Pri čítaní vyššie uvedenej vedeckej
štúdie som narazil aj na informácie z území
hraničiacich s povodím Váhu (Dudváhu), náležiacich už do povodia Moravy (jej prítoku Myjavy), okrem iného aj z katastrálneho územia
Brezovej.
A bola to zmienka nanajvýš zaujímavá. D.
Štúr, zamýšľajúc sa nad vekom štrkov, vyskytujúcich sa na vrchu Kresánková na SZ od Brezovej, napísal: „Vek štrku je presne zistený. Pod
vedením evanjelického učiteľa p. Martina Veštíka
z Brezovej, našli sme tu v hline, v ktorej je uložený štrk, dosť úplný zub mamuta. Podľa uistenia
vierohodných osôb našli sa na tom istom mieste
pri prípravných prácach na otvorenie kameňolomu v zlepenci dva ďalšie, v tomto prípade úplné
zuby toho istého zvieraťa. Videl som tiež celkom
zvetralé kusy kostí“. D. Štúr na základe nálezu
pozostatkov mamuta v súvrství štrkov a hliny,
zaradil tieto štrky do pleistocénu (autor pre toto
geologické obdobie použil v tej dobe zaužívaný názov „dilúvium“). Výskyt mamutov sa totiž viaže práve na obdobie pleistocénu, najmä
na ľadové doby, ktoré sa v pleistocéne striedali
s dobami medziľadovými. Obdobie pleistocénu
trvalo okolo 2,6 milióna rokov a skončilo pred
zhruba 10 000 rokmi, keď doznela posledná ľadová doba.
		
Miloš Stankoviansky
(pokračovanie v budúcom čísle)

Prečo slušní a mladí ľudia

predčasne zomierajú?

Smrť blízkeho je smutnou udalosťou pre pozostalých, ale aj pre priateľov a známych. Nás,
ako kolektív pracovníkov učilišťa v Brezovej,
prvýkrát zastihla nepríjemná správa o smrti
nášho absolventa a to Janka Bašniara z Brezovej, šikovného nástrojára.
Tragicky zahynul pri dopravnej nehode na motorke neďaleko Brezovej
ako dvadsaťdva ročný
mladoženáč. Jeho obľúbená jazda na motorke sa
mu stala osudnou. Bolo
to v roku 1978, teda štyri
roky po vyučení. Odvtedy
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už vyhasol život niekoľkých našich absolventov v 43-ročnej histórii našej školy. Prirodzene
najviac pocíti žiaľ a bolesť rodič, ktorý sa musí
navždy rozlúčiť so svojím dieťaťom. Priznám sa,
že ja už ako šesťročný som sa zamýšľal nad myšlienkou v titulku.
S posledne odchádzajúcim naším bývalým absolventom z tohto sveta, Ing. Jánom Hradským,
58-ročným rodákom z Baranca, sa jeho najbližšia rodina, priatelia a známi rozlúčili 26. mája
2017 v Trenčíne, kde býval v rodinnom dome
s manželkou a synom Jankom. Početná účasť
ľudí z Brezovej a Trenčína svedčí o obľúbenosti
a prejave úcty k životu zosnulého.
Zosnulý bol mojím žiakom, ktorého som učil
na odbornom výcviku. Vyučil sa za sústružníka
kovov. Počas učebnej doby patril k najzručnejším
žiakom nielen v učebno-výrobnej skupine, ale aj
v celej triede. Nastúpil do učilišťa v roku 1974.
Okrem jeho popredných vedomostí a zručností
vynikal kultivovaným, slušným a priateľským
vystupovaním. Bol kamarátsky a na svet okolo
nás sa pozeral s nadhľadom. Jednoducho povedané, bol to mladý pohodový človek. Mne ako
majstrovi odborného výcviku utkvel v pamäti
ako jeden z tých, na ktorých si často spomínam.
Po vyučení nadstavbovým štúdiom získal maturitu a následne pokračoval v štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej /SVŠT/ v Bratislave, kde bol promovaný v roku 1982 ako strojný
inžinier. Štúdium zvládal v pohode, rodičia si
ani ,,neuvedomovali“, že majú študenta vysokoškoláka. Po skončení SVŠT nastúpil na základnú vojenskú službu do Brna. Žiaľ, po štyroch
mesiacoch sa mu prejavili zdravotné problémy
s lymfatickými uzlinami, z ktorých lekári diagnostikovali tzv. Hodgkinovu chorobu. Tá sa
okrem iného prejavovala postupným slabnutím
organizmu. Mladý ambiciózny inžinier bol odkázaný na plný invalidný dôchodok. Choroba
mu zabránila vrátiť svojou prácou, nadobudnutými vedomosťami a zručnosťami to, čo do neho
spoločnosť a rodičia investovali. V roku 1981 sa
oženil s Aničkou Kopeckou, bývalou vynikajúcou brankárkou brezovských hádzanárok. Choroba bola neúprosná a posledných dvadsať rokov
bol odkázaný na invalidný vozík. Hoci bol pripútaný na vozík, pokiaľ mu ruky slúžili, venoval
sa rezbárstvu a maľovaniu. Proste nerezignoval
a s pokorou, a zároveň i ľútosťou, že ho postihol
takýto osud, využíval svoje zručnosti k vytváraniu zmysluplnej činnosti.
Že manželstvo tejto dvojice bolo harmonické,
plné lásky, porozumenia a oddanosti, svedčí i to,
že manželka okrem stálej starostlivosti mu denne z práce cez obednú prestávku vozila na bicykli obed bez ohľadu na počasie. Pracovala ako administratívna pracovníčka v Detskom mestečku
Zlatovce, ktoré je vzdialené od ich bydliska asi
tri kilometre. Medzi mamičkou a synom panoval
výborný vzťah. V útulných priestoroch rodinného domu v Baranci má na čestnom mieste stolík
s fotografiou syna a manžela. Pri nich má položený prvý výtvor syna Janka ako prváčika z bývalej Ľudovej školy umenia – vyšívaný obrúsok,
pri ktorom si každý deň posedí a poplače.
Mladým manželom sa po jedenástich rokoch
manželstva narodil syn Janko. Podaril sa im splniť si sen, mať vlastný rodinný dom. Hoci manžel
postihnutý chorobou nemohol vlastnými ruka-
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mi prispieť k jeho výstavbe, predsa sporivosťou
oboch manželov a racionálnym vynakladaním
financií sa im podarilo dať si postaviť dom firme.
Dojímavo vyznel príhovor syna Janka pri poslednej rozlúčke, ktorý krásne vyjadril neskonalú
úctu a vďaku oteckovi. Sľúbil mu, že tak ako sa
vzorne starala o neho manželka, že i on sa bude
starať o mamičku.
Za spomienku stojí uviesť epizódu, ako zosnulý Janko, keď mal štrnásť rokov s kamarátom
Jankom Dodrvom tiež z Baranca očistili, upravili a sprístupnili studničku prameňa vody spod
skaly v Baranci tak, že slúžila okoloidúcim, aby
sa mohli občerstviť, prípadne si jej nabrať domov. Pri stretnutí s mamičkou vždy sa pýtal, či
studienka slúži ľuďom. Bola to jeho srdcová záležitosť. V posledných týždňoch pred pohrebom
zosnulého zo studničky prestala vytekať voda.
Že by to bola náhoda, alebo spojitosť s tým, že
Jankovi sa blížil koniec životnej púte? Podľa vyjadrenia matky zosnulého, Janko Dodrv jej prisľúbil, že sa postará o opravu studničky tak, aby
naďalej slúžila ľuďom, ako i z úcty k pamiatke
jeho zosnulého kamaráta.
Poznámka autora: V sobotu 3. júna, keď som
išiel okolo, práve Ján Dodrv, Branislav Kovačech
a Štefan Šimek čistili túto studničku. Do jej opravy sa zapojili i ďalší dobrovoľníci. Takže všetko
nasvedčuje tomu, že studnička bude naďalej slúžiť verejnosti.
			
Ďuriš Jozef

Studnička v Baranci

Čas sa míňa, uteká, a tak prešli roky, čo nás
studnička osviežovala vodou bez väčšej údržby.
Janko Hradský a Janko Dodrv ju ako mladí
chlapci urobili tak, že až doteraz vydržala. Skončil
sa život Janka Hradského a studnička nedala ani
kvapku vody. Jeho kamarát Janko Dodrv povedal,
že studničku chce opraviť. 3. júna prišli Janko
Dodrv, Branislav Kovačech a Janko Ožvoldík.
Pracovali celý deň a voda už tečie. Za ich ochotu
im patrí moje poďakovanie. Verím, že keby môj
Janko žil, rád by im pomohol aspoň radou. Poďte
si nabrať dobrej vody, ale, prosím, dbajte o čistotu
a poriadok okolo studničky.
Ďakujem.
		
Alžbeta Hradská

Aj u nás to žilo a žije...

Na tohtoročného Jána Priepasné, obec z jednej strany Bradla, žila sviatočne. Oslávila 60.
výročie samostatnosti. Dve obce sa oddelili a od 1957 začali žiť každá svojím životom.
Hoci spojené
oddeliť úplne
sa nedá, väzby
zostávajú. Dôkazom
bolo množstvo
návštevníkov
z
Košarísk,
Dunajskej
Lužnej,
Polianky, Brezovej... A čo je
pozoruhodné,
boli
najmä
mladí.

Bola hudba, spevy, tanec, guláš, koláče, slivovica a veľa slnka.
A to hlavné. Do života si cestu našla už
druhá kniha o obci. Silvia Konečná: Priepasné, jeho ľudia spomínajú. Autorka, nesmierne
kreatívna žena, síce nepochádza z Priepasného, asi preto s nadhľadom pozbierala, usporiadala a ponúkla poklady dávnych i menej dávnych príbehov, spomienok, dokumentov. Ožila
naša dlhá dolina i dolinky, vŕšky, kopce, boriny.
Ožili v texte, fotografiách.
„Mankystaré a tatkoviastarí“ sa zhora usmievajú, žijú nielen v spomienkach blízkych, ožili
aj takto!
Ďakujeme, Silvia!
A preto, milý čitateľ z Brezovej, prečítaj si
túto knižku. Veľa ti pripomenie, veď Priepasné
je súčasťou nášho spoločného regiónu. Vlastne nás nič nedelí, cesta cez Bradlo a Končiny
k nám nie je dlhá. V knihe zistíte, že aj u nás
to žilo, a ak nájdete cestu sem, zistíte, že to žije
stále, síce menej rýchlo, ale pokojne a krásne.
Teda začítajte sa...
		
Zuzana Kovářová

Novinky

vPriam
retrospektíve
času
odstrašujúci pohľad sa človeku na-

skytne, keď vchádza od Piešťan do nášho mesta
a oproti kostolu zbadá budovu bývalej meštianskej školy, ktorú hrdí predkovia ozdobili prívlastkom: prvá na Slovensku po vzniku ČSR (1919 ako
inštitúcia, po roku 1934 budova). Mnohí jej terajší havarijný stav hodnotia negatívne, hľadajú
konkrétneho vinníka, ale bez kritickej sebareflexie. Pritom, spolu s väčšinou obyvateľov nášho
„poctivého“ mestečka, nesieme za tento neutešený stav občiansku zodpovednosť unisono! Nik
z tých, čo prídu po nás, sa v budúcnosti nebude
pýtať, či situáciu spôsobili konkrétni Samo s Betou, ale zaslúžene nás odsúdia ako spoločných
vinníkov! A tak, čoby flajster na boľačku, napísal
som i nasledujúcu marginálku – retrospektívku.
(Peter Uhlík)

Náhrobný kameň na Fortni

Je ním budova bývalej „Štátnej meštianskej
školy na Brezovej pod Bradlom“ (Ing. arch. Juraj
Chorvát, postavila firma Závodný, 1934), dnes
nezodpovedne zošumelá, devastovaná a bez
žiakov. V čase jej inštitucionálneho zriadenia
prvý správca Ján Lichner vyslovil presvedčenie, že meštianka bude teplou hradou národnej i všeľudovej vzdelanosti a základom vyššej
budúcnosti Brezovej. Jej nová stavba bola dokončená po ťažkej hospodárskej kríze a stála
veľa úsilia našich predkov. Autor tohto článku
v nej učil v rokoch 1962-1964 (ZŠ), 1964-1968
(SOU geodézie a kartografie), potom sa do nej
vrátil I. stupeň ZŠ. Je neospravedlniteľným
nevďakom, že my občania dopustili sme ako
dediči i jej súčasný, od roku 2011 už nefunkčný
stav, vyhovárajúc sa banálne na súčasnú ekonomickú insolventnosť! To aj napriek tomu, že
budova ostáva v duchovnej pamäti mnohých
trvalým obrazom dobrej školy: Komenského
dielňou citu i rozumu. V nej schopní majstri,
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výchovou v horizontále a vertikále bytia, zodpovedným vzdelávaním otvárali deťom oči,
učili ich radostiam i múdrostiam okolitého
sveta. Naša škola bola aj vyhňou československého vlastenectva s masarykovskou a štefánikovskou demokratickou tradíciou. Zdôraznili
sme to i v navrhovanom neoficiálnom dôvode
o pridelenie prostriedkov z eurofondov na opravu, a to ešte začiatkom deväťdesiatych rokov
minulého storočia. Ideový úvod k oficiálnemu
projektu, s akcentom na genia loci, chceli sme
podtrhnúť aj takou „maličkosťou“, akou bol
fakt, že riaditeľ školy v čase nemeckej okupácie Ján Fajnor bol za ukrývanie československej, americkej a srbskej zástavy na povale budovy (ale aj padáka po zoskoku zachráneného
amerického letca) odvlečený do Mauthausenu.
S podlomeným zdravím koncentrák prežil
a číslo 137 826, vypálené na predlaktí jeho
ruky, viacerí dodnes nezabudli. Keď sme to
domácim kompetentným ako prológ žiadosti
predkladali, bohužiaľ nepochopili, o čom to
celé je. Hlavne vo vedení školy neformálny
hlas predsedu školskej rady neznamenal nič.
Ba k ničomu ani nebol zvaný, a tak bol ignorantsky zamietnutý aj návrh, aby škola niesla
názov Základná škola Jána Lichnera...
Tieto vyvolané „problémy“ musel autor článku
prestať vnímať, lebo ako novozvolený predseda
Spoločnosti MRŠ začal sa zodpovedne venovať
generálovi a tisícke členov tohto občianskeho
združenia. Krátko nato, boli vraj už európske
fondy pre opravy škôl vyčerpané... Keď si dnes
pozrieme Podjavorinsko z jednej i druhej strany
hranice, môžeme len závidieť obciam a mestám
revitalizované školy, postavené ešte za prvej republiky. Zatiaľ čo tie ich ako dedičstvo po predkoch žijú, naša ostala len symbolickým náhrobným kameňom pre smútiacich za ňou. Skonala
po 77-ročnej fyzickej i duchovnej službe mestu
Brezová pod Bradlom (1934-2011).
Česť jej pamiatke!

Športové hry
seniorov
2017
Krásny slnečný deň 9. 6. t. r. bol výborný

na stretnutie seniorov Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Myjava. Stretnutie pripravila
Základná organizácia JDS Stará Myjava – predsedníčka p. Alžbeta Mockovčiaková. Pri príprave
tohto už piateho stretnutia seniorov a na Starej
Myjave už po štvrtýkrát, spolupracoval starosta
obce, výbor Základnej organizácie, miestni športovci, p. učiteľky a deti Základnej a Materskej
školy Stará Myjava ako i výbor Rady OO JDS.
Sponzormi boli COOP Jednota Senica a p. Štefan Klimek.
Stretnutie bolo veľmi dobre zorganizované.
Po nástupe všetkých zúčastnených a pochode
po ihrisku otvorenie previedla predsedníčka OO
JDS p. Šimová. Sľub športovcov predniesol člen
výboru Rady OO JDS p. Ing. Šiška. K športovcom
sa prihovorila prednostka Okresného úradu Myjava p. JUDr. Vrkočová. Všetkých pozdravil starosta
obce a tiež predsedníčka ZO JDS Stará Myjava.
Nasledovala milá rozcvička pod vedením
pani učiteliek a žiakov. Potom sa zúčastnení
rozišli aby si zasúťažili medzi sebou a zmerali
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sily v nasledovných disciplínach: hod váľkom,
hod do basketbalového koša, hod bagančou, kop
do brány, hod kriketovou loptičkou. Súťažiacich
vždy podporovali svojimi hlasmi tí, ktorí čakali
v poradovníku. Po skončení súťaže nasledovalo
vyhodnotenie a potlesk pre výhercov. Všetkým
výhercom boli odovzdané diplomy a odniesli si
aj sladké medaily. Diplomy a medaily zabezpečila ZO JDS Brezová.

Aj členovia našej ZO JDS získali nasledovné
diplomy:
1. miesto – Kop do brány, p. Ján Nosko
2. miesto – Hod kriketovou loptičkou, p. Vladimír Húska
3. miesto – Hod do basketbalového koša,
p. Judita Daneková
3. miesto – Hod bagančou, p. Ján Ábel
Výhercom srdečne blahoželáme.
Keďže bolo už poludnie a čas obeda, zúčastnení zasadli k stolom, aby sa občerstvili chutným
obedom. Celé stretnutie spríjemnili heligonkári
z Myjavy. K hudobnej skupine sa svojím spevom
pripojili i naši seniori a niektorí si aj zatancovali.
Bol to príjemný deň, čo bolo vidieť na úsmevoch a pohode všetkých prítomných.
Deň, ktorý si radi zopakujeme aj o rok. Veď
keď sme aj seniori, radi sa vždy stretneme a prežijeme príjemný deň.
Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí obetovali svoj voľný čas, aby pripravili takéto veľké
stretnutie pre nás všetkých. Veľké ďakujem patrí
i sponzorom.
Predsedníčka ZO JDS Brezová

Milí
Brezovania,
nachádzame sa v období prázdnin a dovole-

niek, ktoré máme všetci tak radi. Snažíme sa jednoducho vypnúť, obmedziť povinnosti a dopriať
si odpočinok, ku ktorému nás pozýva sám Pán.
Aj v našej farnosti v tomto období tak trochu
„zastane“ život v zmysle, že okrem pravidelných
bohoslužieb sa neudeje žiadna spoločenská aktivita. Až na konci augusta, o čom budem informovať v nasledujúcom čísle Noviniek.
To však neznamená, že má ustať náš duchovný život. Boh je tu stále – živý a prítomný. Preto
vám chcem ponúknuť ako duchovný pokrm dve
malé zamyslenia na témy, ktorými žije katolícka
cirkev v tomto roku.
Najprv je to 100. výročie fatimských zjavení;
totiž celý kalendárny rok 2017 prežívame ako Fatimský rok. Fatimu navštívil cez letné prázdniny
aj vtedajší benátsky patriarcha Albino Luciani,
neskorší pápež Ján Pavol I. Stalo sa tak rok pred

jeho zvolením za Petrovho nástupcu. A predniesol „prázdninový“ príhovor: „Ja osobne, keď sa
rozprávam sám s Bohom alebo s Pannou Máriou,
cítim sa radšej ako dieťa než dospelý. Biskupská
mitra, čiapočka a prsteň idú bokom. Dospelého
so všetkou jeho vážnosťou a starosťami posielam
na prázdniny, aby som zotrval v spontánnej nehe,
ktorá napĺňa dieťa v prítomnosti otca a matky.
Byť - aspoň nejakú polhodinku - pred Bohom tým,
kým v skutočnosti som, so všetkou biedou i s tým
najlepším, čo je vo mne... Ruženec, jednoduchá
a ľahká modlitba, mi pomáha byť dieťaťom a vôbec sa za to nehanbím. Tajomstvá ruženca, ktoré
takto premeditujem a vychutnám, dávajú Biblii
duchovnú šťavu a krv.“ Nuž teda, nájdime si cez
leto čas na osobnú a dôvernú modlitbu.
Druhou témou je Rok svätého Martina, ktorý
slávime v Bratislavskej arcidiecéze, kam patrí aj
farnosť Brezová pod Bradlom. Albino Luciani
(Ján Pavol I.) v citovanom úryvku jeho fatimského príhovoru spomenul Bibliu. Biblia - napísané
Božie slovo - však nie je len kniha na čítanie.
Všimnime si dôležitú vec. Svätý Martin sa snažil
konkrétne svoj život usmerňovať podľa Božieho slova. Môžeme povedať, že svätci sú živým
evanjeliom. Nám sa skôr stáva, že chceme, aby
sa Božie slovo prispôsobilo nám a nie my Božiemu slovu. V príklade svätého Martina ide o taký
prístup k Svätému písmu, ktorého čítanie a poznávanie je programom pre každodenný život.
Svätci sa pýtali: Čo chceš, Pane, aby som urobil,
čo znamenajú dané slová pre mňa, čo odo mňa
Pán očakáva, čo mám zmeniť, čo zanechať...
Svätci vynikali tým, že brali Písmo ako normu, ako záväzok, nezjednodušovali si ho kvôli
pohodliu alebo vlastným výhodám. Boh totiž
od nás chce slobodnú odpoveď zrelého učeníka,
nie kresťanov, ktorí sa tvária, že nevidia a hľadajú výhovorky, prečo nekonať. A to je výzva aj
pre nás v čase sladkého „ničnerobenia“ – konať
skutky dobročinnej lásky, pretože láska nemá
prázdniny.
		
Ján Kliment, farár

MESTSKÁ KNIŽNICA

Číta celá trieda

Dňa 21. 6. 2017 Mestská knižnica Brezová
pod Bradlom vyhodnotila už 21. ročník súťaže
Číta celá trieda v priestoroch Základnej školy
Brezová pod Bradlom (ďalej ZŠ). Zúčastnili sa
jej žiaci z 2. – 9. ročníkov ZŠ. Súťaž sa začala
v októbri 2016 a skončila v máji 2017. Hlavným
cieľom súťaže je zaujímavým a netradičným
spôsobom doviesť deti k pravidelnému čítaniu,
aby sa knihy a čítanie stali nevyhnutnou súčasťou ich života a využívania voľného času.
Za aktívne čítanie odovzdala oceneným žiakom knihy, diplomy a sladkosti pani Alžbeta
Fedorová. Program spestrili svojím vystúpením (Rozlúčka so škôlkou) deti z MŠ Budovateľská, ktoré nacvičili pani učiteľka Alžbeta
Valková a Ivana Šimová.
V tomto 21. ročníku získali diplom za aktívne čítanie triedy - za prvý stupeň - 4. A trieda
s pani učiteľkou triednou Mgr. Alenou Potúčkovou a za druhý stupeň najaktívnejšou trie-
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dou sa stala 5. A trieda, kde vyučovala literatúru pani učiteľka Mgr. Anna Bučková.

Môžeme konštatovať, že žiaci prvého stupňa sa aktívne zapájali do súťaže a navzájom si
doporučovali knihy, ktoré prečítali a boli pre
nich zaujímavé (vyhrávajú knižky od G. Futovej, Denník odvážneho bojka, Grázlik Gabo).
Za jednotlivcov boli odmenení knihami
a vecnými cenami - z 2. A - F. Kubíček, z 2. B
- M. Nádašský, z 3. A - M. Tomková, z 3. B V. Hodor, zo 4. A - T. Kubíčková, V. Vetríková,
L. Seidelová, J. Królik, zo 4. B - L. Boháčková, Š.
Batka, A. Ištok. Z druhého stupňa boli odmenení z 5. A triedy - P. Bednarovská, H. Gašparová,
D. Lichancová, z 5. B - A. Nádašská, M. Koptáková, B. Konrád. Zo 6. A triedy - I. Cigánková,
M. Čuvalová, zo 6. B - A. Jančia, z 8. A - S. Petrušová a J. Zibura. Za najviac prečítaných kníh
v tomto ročníku sa „kráľovnou čitateľov“ stala
žiačka zo 4. A triedy Lea Seidelová .
Na záver pani zástupkyňa Mgr. Mária
Osuská poďakovala knihovníčkam za celoročnú spoluprácu. Navzájom sme si popriali
šťastné prázdniny, knižnica pripojila pozvanie
na návštevu knižnice pre všetkých zúčastnených počas letných prázdnin, kde sú pre deti
(a nielen pre ne) pripravené nové zaujímavé
knihy z rôznych oblastí a kde sa dá zmysluplne
stráviť prázdninové obdobie.
Za sponzorovanie podujatia ďakujeme mestu Brezová pod Bradlom, COOP Jednota Senica, s. d. Senica a kvetinárstvu pani Závodnej.
			A. Fedorová

Nové knihy v knižnici

• Filan, Boris: Káva od Felliniho. 1. vyd.
Bratislava, Slovart 2017. 236 s.
Kniha sa môže páčiť: milovníkom cestovania alebo čítania o cestovaní. Káva od Felliniho
je stará dobrá filanovka. Lenže nová. V knihe
účinkujú: Amadeus Mozart, Silvia Rea, Paľo
Babka, Federico Fellini, Salome Alt, Matej
Čáni, Alenka Lipscherová, Ludvík II., pani
Rošková, Benito Mussolini, cisárovná Sissi,
Rudolf Steiner, Jan Hus, Romulus a Remus
a Boris Filan so svojím synom Oliverom.
• Fulmeková, Denisa: Konvália. Zakázaná
láska Rudolfa Dilonga. 1. vyd. Bratislava, Slovart 2016. 130 s. obr. príl.
Príbeh židovského dievčaťa Vali Reiszovej,
ktorá sa počas holokaustu stala matkou dieťaťa
františkánskeho mnícha a exponovaného slovenského básnika Rudolfa Dilonga.
• Nesbo, Jo: Smäd. Z nór. orig. prel. J. Zelizňák. Bratislava, Ikar 2017. 555 s.
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Smäd je jedenástou knihou s kultovým kriminalistom, venuje sa korupcii, túžbe po moci,
rafinovaným vražedným metódam
i osobnému životu vyšetrovateľov.
• Small, Lilly: Zvieratká z Kúzelného lesa. Mačička Kiki. Preklad
K. Lalíková. 1. vyd. Bratislava, Fragment 2017. 102 s.
Láskavý príbeh pre najmenších čitateľov o tom, že pomáhať je krásne.
• Walliams, David: Najhoršie
deti na svete. Z angl. orig. Prel. M.
Hajduková. Bratislava, Slovart 2017.
261 s.
Príbehy o Uvrešťanej Uršule, čo
stále žaluje a klame, o Divánovej Ive,
ktorá toľko vysedáva pred telkou, až vrastie
do divána, ako dopadol namyslený Brian, čo
sa nikdy nemýli. Ďalšia „super kniha“ pre deti
od 10 rokov.
		
Spracovala: A. Fedorová

VÝPOŽIČNÉ HODINY

MESTSKEJ KNIŽNICE BREZOVÁ P. B.
JÚL – AUGUST
Pondelok:
9,00 - 12,00 hod. 12,30 – 16,00 hod.
Utorok:
9,00 - 12,00 hod. 12,30 - 16,00 hod.
Streda:
9,00 – 12,00 hod. 12,30 – 16,00 hod.
Štvrtok:
9,00 - 12,00 hod. 12,30 - 16,00 hod.
Piatok:
9,00 - 12,00 hod. 12,30 - 16,00 hod.
Sobota:
ZATVORENÉ

KALENDÁRIUM

Pripomíname si v júli:

• Potúček, Ľudovít – šachový majster a medzinárodný rozhodca (nar. 16. 4. 1912 na Brezovej, zomrel v júli 1982 v Bratislave – 35. výr.
úmrtia). Športové úspechy Ľ. Potúčka sa začali
v rokoch 1941-1943. Absolvoval množstvo šachových turnajov a medzinárodných podujatí.
Na jednom v Trenčianskych Tepliciach roku
1941 získal titul šachový majster. Na vrchole
svojej športovej kariéry roku 1947 absolvoval
väčšinou víťazné partie v Haagu, Amsterdame,
Rotterdame, Londýne, Paríži a Záhrebe. Svoju
športovú kariéru ukončil Ľ. Potúček pomerne
skoro, predovšetkým pre pracovné povinnosti
riaditeľa Výpočtovej a kontrolnej ústredne spojov (1959-1972). Zanechal aktívnu činnosť, no
v šachovom živote sa naďalej uplatňoval najmä ako organizátor, rozhodca i reportér. Bol
vedúcim viacerých československých výprav
šachistov v zahraničí, trénerom, športovým
novinárom a od roku 1953 aj medzinárodným
šachovým rozhodcom. V rokoch 1956-1982
bol predsedom Slovenského šachového zväzu.
Okrem spomenutých činností sa zapísal do povedomia športovej verejnosti na Slovensku aj
ako novinár, ktorý zostavoval a viedol šachové
rubriky v denníku Šport. Jeho vrcholným ocenením v oblasti propagácie bola Chalupeckého
medaila, ktorú mu roku 1977 odovzdal Vladimír Černušák, jedna z vedúcich osobností československého a slovenského olympionizmu.
Ľudovít Potúček sa predstavil verejnosti aj ako
úspešný šachový publicista. Bol autorom prvej
slovenskej Šachovej príručky vydanej roku
1943 a 1960. Navyše vydal aj Základy praktic-
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kého šachu (1976), ako aj preklady iných zahraničných šachových odborníkov.
• Štefánik, Milan Rastislav – diplomat, vedec,
vojak (nar. 21. 7. 1880 na Košariskách pri Brezovej – 137. výr. nar., zomrel 4. 5. 1919 vo Vajnoroch pri Bratislave). Patrí medzi najvýznamnejšie
osobnosti moderných národných dejín. Bližšie
informácie o M. R. Štefánikovi boli uverejnené
v Novinkách spod Bradla, č. 4, r. 2017, s. 6.
		
Spracovala: A. Fedorová

ŠPORT

Brezovský šach

10. turnaj u Apka (Apkotour 2017)

V sobotu 10. júna odštartovala séria turnajov konaných v reštaurácii Gazdovský
dvor, v seriáli zvanom Apkotour. Hneď prvý
tohtoročný turnaj mal silné zastúpenie, avšak
v skromnejšom počte. Turnaj hraný na 9 kôl
so systémom 2 x 15 minút na partie bol obsadený 14 účastníkmi. Z radov šachového družstva CVČ Brezová pod Bradlom bola jedinou

účastníčkou Ľubica Škápiková, ktorá skončila
v turnaji na 12. mieste s celkovým počtom 2
body. Víťazom turnaja sa stal Tomáš Danada
(na foto v strede), druhé miesto si vybojoval
Andrej Gaša (na foto vľavo) a stupne víťazov
uzavrel Martin Jablonický (na foto vpra-

Prvenstvo obhájil Holič
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vo). Riaditeľom turnaja bol Roman Greguš
a hlavným rozhodcom turnaja bol Tomáš
Perička. Priebeh diania z 11. turnaja u Apka
pripravíme v budúcom čísle mesačníka.
RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Bežci z Brezovej

 13. 05. 2017 „Nitra Spartan Sprint“ Nitra
/3400 pretekárov/
• Martin Jastráb /muži Elite/
6. miesto 36:41 min.
• Andrea Jastrabová /ženy/
21. miesto 1:07:39 hod.
 20. 05. 2017 „Czech Ultra Trail“ Nová
Lhota - 64 km, prevýšenie 2200 m /101 pretekárov/
• Martin Plačko /muži/
2. miesto 6 hod. 5 min.
• Gabriela Plačková /ženy/ 31 km
2. miesto 3 hod. 4 min.
 20. 05. 2017 „Mravenčiarska míla“ Plavecký Štvrtok 6,4 km /160 pretekárov/
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
12. miesto 27:51 min.
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
6. miesto 32:26 min.
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./
7. miesto 38:10 min.
• Tobias Čuvala /prípravka/100 m
8. miesto
• Matyas Čuvala /benjamínkovia/ 60 m
7. miesto
 21. 05. 2017 „Skalické rybníky“ Sklalica
5 km /84 pretekárov/
• Margita Varmužová /ženy nad 40 r./
2. miesto 29:03 min.
• Ján Varmuža /muži nad 50 r./
3. miesto 25:12 min.
 26. 05. 2017 „Rock Point-Horská výzva“
Beskydy CZ 62,4 km, prevýšenie 2700 m
• Martin + Gabriela Plačkovci /kat. MIX/
1. miesto 8:00:22 hod.- /celkovo 90 dvojíc/
 27. 05. 2017 „Memoriál F.Daniša“ Trstín
8,1 km /109 pretekárov/

sa bez jedinej prehry stal Peter Holič. Do záverečného play–off postúpilo prvých osem
hráčov z tabuľky po základnej časti. V piatok
9. júna sa v Brezovskom Šenku odohral záverečný play–off turnaj Jarnej šípkovej ligy. Hráči
klubu v úplne nových dresoch odohrali zápasy
play–off formou jednostranného KO pavúka,
na základe čoho boli udelené aj
dve tretie miesta. Trofeje za tieto
umiestnenia získali Nikolaj Bovan a Marek Kocúrik. Vo finálovom zápase opäť kraľoval Peter
Holič, keď zvíťazil nad Rastislavom Allinom a už po tretíkrát sa
stal víťazom Brezovskej šípkovej
ligy. Pre záujemcov o tento šport
dávame do pozornosti Jesennú
Brezovskú šípkovú ligu, ktorá
začne na prelome septembra
a októbra tohto roku. Bližšie informácie o hraní šípok v BrezoZľava: 2. miesto Rastislav Allina, 1. miesto Peter Holič, vej nájdete na: facebook/Darts
ah
Club Trezor.		
3. miesto Marek Kocúrik a Nikolaj Bovan

Od apríla do júna tohto roku odohralo 15
hráčov v Brezovej pod Bradlom Jarnú Brezovskú šípkovú ligu organizovanú Občianskym
združením Darts Club Trezor. Počas základnej
časti odohrali zápasy každý s každým dvakrát a jednoznačným víťazom základnej časti

• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
11. miesto 38:10 min.
29. 05. 2017 „Beh Filipovským údolím“ Javorník CZ 10 km /129 pretekárov/
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
4. miesto 53:22 min.
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 5 km
12. miesto 29:05 min.
 03. 06. 2017 „Borišovský výbeh“ Necpaly
780 m prevýšenie 280m /55 pretekárov/
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
4. miesto 8:36 min.
• Gabriela Plačková /ženy nad 40 r./
3. miesto 10:14 min.
• Lukáš Plačko /kat. juniori/
5. miesto 11:24 min.
 11. 06. 2017 „Záhoracký polmaratón“ Senica 21,1 km /198 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./
2. miesto 1:39:23 hod.
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
5. miesto 1:59:23 hod.
			
Ján Varmuža

MTB

ŠKODA Dohňany - Púchov Trophy
3. 6. 2017 - MTB maratón Slov. pohár
 Muži 19-39 r. ( 127 pretekárov )
• Malek Ján - 2. miesto
• Kuzma Branislav - 40. miesto
 Muži 40-49 r. ( 74 pretekárov )
• Papánek Martin - 26. miesto
MTB Nivnická 50 - Nivnice ČR 11. 6. 2017
 Muži 20-35 r.
• Malek Jan - 4. miesto
 Muži nad 36 r.
• Malek Martin - 1. miesto
• Bajza Martin - 6. miesto
Author maratón Trenčín 17. 6. 2017
• Malek Ján - 2. miesto
• Malek Martin - 5. miesto
• Kuzma Branislav - 15. miesto
• Malek Tomáš - 30. miesto
			Tomáš Malek

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 17. 07. – 21. 07. (pondelok - piatok) denný detský biblický tábor v Priepasnom.
• 23. 07. (6. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby pri pamätníku u Mosnáčkov, v Priepasnom.
• 24. 07. – 28. 07. (pondelok - piatok) denný detský biblický tábor na fare v Brezovej
pod Bradlom.
• 30. 07. (7. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie.
• 31. 7. – 04. 08. (nedeľa - piatok) detský
biblický seniorátny tábor v Kováčovej.
• 06. 08. (8. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare
• 13. 08. (9. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. služby Božie.
		
Ev. a. v. farský úrad
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POĎAKOVANIE
•
Mal som vás veľmi rád
a chcel som ešte žiť,
ale prišla chvíľa,
keď som vás musel opustiť.
Dňa 15. 6. 2017 sme
sa naposledy rozlúčili s naším milovaným
manželom,
otcom,
starým otcom, kmotrom a švagrom Jánom
Závodným,
ktorý
nás opustil dňa 13. 6.
2017 vo veku 73 rokov.
Ďakujeme
všetkým
za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Naša
veľká vďaka za dôstojnú rozlúčku patrí
p. Vierke Dobrovodskej a PS Eckert.
smútiaca rodina
•

SPOMÍNAME
•

Už len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať
a s bolesťou v srdci
na teba spomínať.

Dňa 27. 6. 2017 uplynuli tri roky, čo nás navždy opustil náš drahý
Samuel Grék a zároveň
si pripomíname 15. 7.
2017 jeho nedožité 65.
narodeniny.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

•
Vyhasli oči plné lásky
našej drahej mamičky,
nevyhasnú však nikdy na ňu
v srdciach naše spomienky.
Dňa 22. 7. 2017 si pripomenieme 5. výročie
úmrtia našej milovanej
dcéry, manželky, mamy,
sestry, netere Dany Kovácsovej, rod. Fialovej.
S láskou a úctou spomína mama, manžel,
dcéra s rodinou, brat
s rodinou, netere s rodinami, synovec s rodinou, tety s rodinami
a známi.
•

•
Odišla si bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Už len kytičku ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 1. júla sme si
pripomenuli 1. smutné
výročie, čo nás navždy
opustila naša drahá
mama, babka, sestra,
nevesta, švagriná Zdenka Mižialková.
S láskou spomínajú
deti a celá rodina.

•
Dňa 1. 8. 2017 si
pripomenieme 30. výročie úmrtia manžela,
krstného otca a dedka
Štefana Toráča. Kto ste
ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka
a syn s rodinou.
•

•

Odišiel, ale navždy zostane
v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Dňa 4. júla 2017 sme
si pripomenuli nedožité
90. narodeniny nášho
drahého otca a starého otca Jána Ilenčíka
a 10. júla 2017 uplynie
35 rokov, čo nás navždy
opustil.
S láskou a úctou naňho spomínajú dcéry s rodinami.

•
Ako ticho žil, tak ticho odišiel.
Skromný vo svojom živote,
veľký vo svojej láske a dobrote.
18. júla 2017 si pripomíname 6 smutných
rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec a starký
Ján Sivák.
S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali
a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
•
Mamy nezomierajú,
len zaspia,
aby sa každé ráno
prebudili v srdciach
svojich detí...
Dňa 28. júla si pripomíname prvé smutné
výročie odchodu našej
mamy, starkej a príbuznej pani Alžbety Frýdlovej.
Za tichú spomienku
ďakujú dcéra Alena,
vnuci Igor a Tibor s rodinami.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci júli:

Jarmila Turčeková, 87 rokov
Anna Pánska, 86 rokov
Anna Stančíková, 84 rokov
Zuzana Gabrižová, 84 rokov
Ing. Ján Poliak, 83 rokov
Alžbeta Batková, 83 rokov
Ján Valko, 82 rokov
Alžbeta Potúčková, 81 rokov
Františka Vrkočová, 80 rokov
Božena Poláčková, 79 rokov
Miroslav Kováč, 77 rokov
Anna Jánošová, 77 rokov
Miroslav Mosný, 77 rokov
Milan Medveď, 77 rokov
Róbert Kopták, 77 rokov
Elena Gološincová, 76 rokov
Oľga Petríková, 76 rokov
Emil Mráz, 76 rokov
Magdaléna Paulíková, 75 rokov
Antónia Račková, 75 rokov
Ján Bôžik, 75 rokov
Mgr. Hedviga Kátlovská, 75 rokov
Anna Králiková, 75 rokov
Ján Valko, 70 rokov
MUDr. Otília Križanová, 70 rokov
Ján Šedivý, 70 rokov
Alžbeta Babincová, 70 rokov
Ružena Konrádová, 70 rokov

Narodili sa:

Šimon Vaník
Dominik Sokol

Manželstvo uzavreli:

Pavol Caltík, Soňa Tuhovčáková
Jaroslav Potúček, Lucia Gabrišová
Marek Rechtorík, Simona Bielková

Zomreli:

Štefan Martinat, 74 rokov
Ľubomír Minarech, 61 rokov
Ján Závodný, 73 rokov
Margita Sopóciová, r. Nemcová, 86 rokov
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