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MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OZBROJENÉ SILY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MESTO BREZOVÁ POD BRADLOM
si Vás dovoľujú pozvať na oslavy

DŇA OZBROJENÝCH SÍL
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
22. septembra 2017 v Brezovej pod Bradlom
 11.00 Koncert vojenskej hudby
 11.30 Slávnostný nástup jednotiek OS SR
na Námestí gen. M. R. Štefánika
• slávnostný nástup jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej
republiky (prelet leteckej techniky, hymna SR, príhovory,
odovzdanie ocenení)
• statické ukážky vojenskej techniky a výstava bojových zástav
 12.30 Pietny akt kladenia vencov k Pamätníku hurbanovských
bojov na Prietržskej ceste
(kladenie vencov k pamätníku, hymna SR, príhovory, zoskok
výsadkárov, hymnická pieseň v podaní Mužského cirkevného
spevokolu z Brezovej pod Bradlom)

Na Brezovej jarmek ból...

„Ctení a milí spoluobčania, ctení a milí
návštevníci! Pripomíname si 170. výročie
narodenia nášho sváčka Ragana – teda Brezovčana Martina Lacka. My, usporiadatelia,
si želáme, aby ste sa vy, milí spoluobčania,
milí návštevníci, na našom jarmeku dobre
zabavili, aby ste sa dobre občerstvili, aby ste
si dobre nakúpili a aby ste sa aj čo-to dozvedeli, čím žilo naše mesto v minulosti a čím
žije v súčasnosti. Ešte raz vás všetkých čo najsrdečnejšie vítam.“ Týmito slovami otvorila
primátorka mesta Eva Ušiaková Slávnosti
sváka Ragana, XXVI. Brezofský jarmek. Svojim návštevníkom jarmek ponúkol pestrý
program i atraktívne sprievodné podujatia.
Posúďte sami.
Úvodný program jarmeku začal v piatok
18. 8. o 18. hodine. Vystúpili domáca rocková skupina Kobka, energiou nabitá rocková
alternatíva Karpatské chrbáty s frontmanom
Branislavom Jobusom, rapper Libi. V závere potešila svoje početné publikum najmä
z konca 90-tych rokov známa česká popová
skupina Lunetic.
V sobotu 19. 8. otvorila Slávnosti sváka
Ragana, XXVI. Brezofský jarmek primátorka
mesta Eva Ušiaková a návštevníkov v mene
predsedu Trenčianskeho kraja Jaroslava
Bašku pozdravila poslankyňa kraja, starostka susedných Košarísk Anna Abramovičová. Pani primátorka a v brezovských krojoch
vyparádení moderátori Juda ze Ščevánom
(Hana Valová a Vladimír Foltýn) predstavili Brezovský kalendár pre r. 2018. Venovaný
je 170. výročiu narodenia Martina Lacka Sváka Ragana. Z pódia zazneli tóny fujaristov z Oravy na čele s Jaroslavom Slobodom.
Do programu jarmeku sa mohli zapojiť
i návštevníci. V súťaži o najdlhší fuk si výhru
- fujaru - odniesol Ján Závodný. Po ľudových
piesňach v podaní Veroniky Rabady dopoludňajšiu časť programu uzavrelo zlosovanie
tomboly.
Aký by to bol jarmek bez ponuky tovaru,
jedla, pitia! Návštevníkov čakali nielen stánky predajcov, ale aj ukážky ľudových remesiel.
„Kraj slivkových samôt“ ponúkal brezofské
varené cestenice, kalendár, tričká, klobúky...
K videniu bola brezovská pletená cipka, či
príprava brezofského perka. Kto chcel, mohol
si zakúpiť výrobky ZUŠ Brezová pod Bradlom. K atrakciám sprievodných akcií jarmeku
patrili napríklad možnosť povoziť sa na ťave
dvojhrbej, či vyhliadkové lety vrtuľníkom,
ktoré štartovali z Hoštákov.

strana č. 2
Na naše tradície nezabúdame. Manželia Plačkovci pripravili „Brezofský dvor“,
v ktorom sme videli predmety tradičnej
brezofskej domácnosti, nechýbal ani sváko Ragan a najmä deti potešil živý zajačik.
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K zdarnému priebehu jarmeku prispeli účinkujúci, organizátori, zamestnanci
mestského úradu, technických služieb, hasiči, mestská i štátna polícia, firma TONAS,
početní dobrovoľníci i organizácie a všetci
ostatní, ktorí sa podieľali na jeho príprave
a organizácii. Patrí im naše veľké poďakovanie. Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí
jarmek podporili či už finančne alebo materiálne.
Zvlášť ďakujeme Vám, milí občania – že ste
na jarmek prišli a s vystupujúcimi vytvorili
vynikajúcu atmosféru. Tešíme sa o rok –
na XVII. Brezofskom jarmeku.
Matúš Valihora,
útvar kultúry a miestnych tradícií MsÚ

sa napriek mrholeniu zabavilo na Video oldies disco DVJ Marosha až do trištvrte na dve
po polnoci, kedy bol jarmek ukončený.

Žiadosti na parkovacie miesta

Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje občanov, ktorí majú záujem o vyhradené
parkovacie miesta aj v budúcom roku, aby
si (v súlade s VZN č. 7/2015 o podmienkach
státia vozidiel na území mesta) podali žiadosť
o pridelenie parkovacieho miesta na rok 2018
najneskôr do 15. 11. 2017. Žiadosti sa nachádzajú v klientskom centre mestského úradu
a na našom webe.
		
Mgr. Jaroslav Ciran

Oslavy 73. výročia

Slovenského národného povstania

V Pamätnej izbe D. Jurkoviča sme pripravili
výstavu venovanú 50. výročiu vzniku Folklórneho súboru Brezová. Pozreli si ju viac ako
dve stovky návštevníkov.

Hneď na začiatku popoludňajšieho programu jarmočné publikum roztancoval Kmeťoband Igora Kmeťa. Známa Preßburger
Klezmer Band skvelo predviedla temperamentnú klezmer muziku, nechýbal folk v podaní Kaktus Bandu. Tmu umocnenú zhasnutím osvetlenia rozžiarila ohňová šou dua In
Flamenus. Najmä srdcia generácie dnešných
40-tnikov potešilo a telá rozhýbalo vystúpenie DM Revival, ich hudba bola temer na nerozoznanie od originálu! Mladé obecenstvo

MESTSKÝ ÚRAD

Slávnosti sváka Ragana, XXVI. Brezofský
jarmek podporili: Marius Pedersen, ENGIE, MicroStep CDM s.r.o., Mlyn a pekáreň
Školuda, Lekáreň Herbária.
Ceny do tomboly venovali: Mesto Brezová pod Bradlom, Autoškola Progres s.r.o.,
MicroStep CDM s.r.o., Miroslav Polák - kamenárstvo, Cesty Nitra, Gabion Center
s.r.o., Jana Prevajová Klenoty, PD Brezová
p. Br., Alena Petrušová - odevy, Michal Repta - drogéria, Kadernícky salón MICHEL,
Čajovnička Jamayka, Kniha Myjava, Cukrovinky DUVAL Dušan Valihora, COOP Jednota Senica s.d., Kubicová Oľga Turá Lúka,
AVON, BELLIS Zlatica Mikulinová, Ján Pavlík, Mäso-údeniny Milan Smaženka, Domáce potreby Ján Dodrv, Hračky-papier Jana
Slezáková, Kadernícky
salón CLIVIA, Miroslav Krištof - Magnum,
Eva Závodná - kvetinárstvo, Textil VESNA
Viera Gažová, Elikva
Trade Slovakia a.s.,
Pavol Blažek Galéria
ART 11, Cucu vata p. Valo, Zdravá výživa,
Mineral - Aquaservis
Krakovany, Kaviareň
Vo dvore, Kozmetika
ANITA Anna Daneková, Chovateľské potreby MAJKO, Sokrates
Colour Slovakia s.r.o.,
Adriana Kapičáková ADRIKA, KVETY A.
Ďurišová-Číková, Ján
Poliak Juan bar, Darčeky-Suveníry A. Holdošová, PFS a.s., Textil
Hanka - p. Ožvoldíková, Agnesa Vaškovičová
Slovenský Grob.		
Ďakujeme!

S cieľom priblížiť Slovenské národné
povstanie i protinacistický odboj v našom
meste i kraji najmä mladej generácii Mesto
Brezová v spolupráci so ZO SZPB pripravilo komponovaný program Oslavy 73.
výročia Slovenského národného povstania.
25. augusta si v tomto programe povstanie i odboj pripomenulo vyše päť desiatok
ľudí všetkých vekových kategórií. Vzácnym
hosťom bol Ján Krutý, jeden z posledných
dvoch žijúcich členov partizánskeho oddielu Repta II. Štefánikovej brigády.

Program začal o 11. hodine v Pamätnej izbe D. Jurkoviča audiovizuálnou prezentáciou, v ktorej Matúš Valihora deťom
z denného tábora Centra voľného času priblížil vyhlásenie Slovenského národného
povstania v Brezovej, odchod dobrovoľníkov
do povstania i úspešný partizánsky odboj
v Brezovej a okolí.
Deti sa potom vydali Partizánskym chodníkom, teda na vychádzku do Matejkovej
– miesta formovania oddielu Repta. Po oddychu a opekačke bolo pre ne pripravené
stretnutie s Jánom Krutým. Pán Krutý, narodený v roku 1925 v Brezovej, žije v Tlmačoch.
Bol členom partizánskeho oddielu Repta
od jeho sformovania v Matejkovej až do rozpustenia oddielu v apríli 1945. Pán Krutý
hovoril o činnosti oddielu a deťom rozdal
pamätné odznaky. Program pokračoval slávnostnou spomienkou pri pamätníku Jána
Reptu na Vajanského ul. Účastníkom sa prihovorili predseda ZO SZPB Štefan Majkut,
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primátorka mesta Eva Ušiaková a náš vzácny
hosť - Ján Krutý. Spomienku obohatili báseň
v podaní Evy Ušiakovej a piesne ženského
spevokolu KAPOŠE pod vedením Vladimíra
Húsku.
O 15.30 hod. v Pamätnej izbe D. Jurkoviča
predseda o.z. Osobnosti Pod Bradlom Vlastimil Kátlovský priblížil vznik filmového
záznamu rozprávania Jána Krutého. Nasledovalo premietnutie filmu. Pán Krutý v ňom
sugestívne spomínal na vstup do oddielu,
priblížil osobné pocity účastníka odboja,
oslobodenie nášho mesta i svoje úsilie o pripomínanie odboja.

strana č. 3
Citröen 2CV je francúzske ľudové vozidlo, ktorého sa
v rokoch 1948-1990 vyrobilo
5 114 968 kusov. Prezývku kačica, prípadne kačka, dostalo
podľa svojho mäkkého pérovania, vďaka ktorému sa na nerovnostiach pohupovalo ako
kačica. Citröen 2CV sa preslávil
vo filme Žandár zo Saint Tropez
a tak na prehliadke nechýbali
ani nadšenci v odevoch známych z tohto filmu – uniforme francúzskeho
žandára či habite mníšky. Členovia Citröen
2CV Clubu si prezreli expozíciu Pamätnej

izby D. Jurkoviča a návštevu nášho mesta zakončili výjazdom vozidiel na Bradlo.
M. Valihora
útvar kultúry a miestnych tradícií MsÚ

Milý Vladko, Ščevánko,

pri príležitosti Tvojho životného jubilea
Ti v mene Mesta Brezová pod Bradlom prajem dobré zdravie, šťastie, mnoho osobných
úspechov a príjemnú rodinnú pohodu.

„Nech dnešní mladí ľudia, ktorí neprežili
a nepoznajú útrapy vojny alebo diktatúry, zahodia nenávisť a nevraživosť za hlavu a hľadajú zblíženie. A aby si vážili tých ľudí, ktorí
položili životy v druhej svetovej vojne, aby sa
ďalšia neopakovala. ...Nič na tomto svete nie
je zadarmo, musia si ľudia uvedomiť, ale, bohužiaľ, zdá sa, že tento národ je nepoučiteľný!“
– zdôraznil Ján Krutý vo filmovom zázname
v odpovedi na otázku, čo považuje za dôležité odkázať súčasným generáciám. Po filme
pán Krutý odpovedal na otázky prítomných
a rozprúdila sa diskusia venovaná odboju.
Verím, že najmä mladí účastníci programu
si naň odnesú spomienky a dúfam, že filmový záznam uchová rozprávanie pána Krutého
i pre ďalšie generácie.
Za vznik filmového záznamu ďakujem
Jánovi Krutému, Jánovi Reptovi, Vlastimilovi
Kátlovskému, Andrejovi Hacajovi.
Matúš Valihora
útvar kultúry a miestnych tradícií MsÚ

Prehliadka kačíc aj v Brezovej

Mesto Brezová a Citröen 2CV Club Slovakia v rámci podujatí Brezovského kultúrneho leta pripravili v sobotu 2. 9. prehliadku historických vozidiel Citröen 2CV.
Obyvatelia i návštevníci nášho mesta mohli
na brezovskom námestí obdivovať tridsať
týchto vozidiel.

Vážim si Tvoju húževnatosť, ochotu. Ďakujem za Tvoje odhodlanie podieľať sa na organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských
podujatí ako aj za lásku k nášmu mestu a stály záujem o dianie v ňom.
Hana Valová, Juda
útvar kultúry a miestnych tradícií

štátu realizované a od roku 1942 je v prevádzke
– čiže už 75 rokov.
Zo začiatku ako i v päťdesiatych rokoch 20.
st. malo kúpalisko výbornú povesť a široko-ďaleko vynikajúcu pozíciu. Dlhoročný správca pán
Lipa s rodinou ho udržiaval v perfektnom stave.
Cez leto vždy žilo, bolo plné napriek tomu, že
voda z blízkeho prameňa bola dosť studená.
Hral sa volejbal a karty. Pravidelným účastníkom žolíkových súbojov bola vtedajšia mestská
inteligencia – pán farár a naši doktori. Kúpalisko malo dokonca i medzinárodný rozmer, pretože ho často navštevovali mládežníci z blízkej
zotavovne pre odbojárov (pôvodný názov pre
ďalší realizovaný projekt J. Tvarožka, dnes s názvom Partizán) – Švédi, Nóri, Islanďania.
Roky ubiehali a kúpalisko prirodzene nemladlo. Ešte chytilo druhý dych po rekonštrukcii okolo roku 2003. Nakoniec došlo k dohode
s novým vlastníkom a dnes je kúpalisko 100%ným majetkom nášho mesta.
Ako iste všetci vieme, tretí dych neexistuje.
Dnes je tu len jedna možnosť – urobiť komplexnú revitalizáciu kúpaliska. Obnoviť a oživiť
jeho funkcie, posilniť stratenú pozíciu, dostať
ho na úroveň 21. storočia. Pripraviť projekt,
ktorého cieľom bude, aby kúpalisko Pod Ostriežom bolo pre všetkých. Pre rodiny s malými
deťmi, mladých i starých. Samozrejmosťou
musí byť bezbariérový prístup, ako i ohrev vody
slnečnými kolektormi, rozšírený bazén pre najmenších, primerané atrakcie. Tých 45 kabínok
na prezlečenie bude luxusom, ktorý majú dnes
len máloktoré kúpaliská alebo plavárne. Všade
tam síce obdržíte elektronický náramok, ale
spravidla pôjdete do spoločnej šatne, kde je
skrinka tak akurát pre vaše plavky.
Prirodzene, že našou najväčšou devízou je
vybudovaná infraštruktúra a najmä okolitá príroda. Len sa rozhliadnite na kúpalisku okolo.
Veniec mestských lesov – Ostriež, Mäsiarová,
Vŕšky... jedna z najväčších hodnôt nášho mesta.
Potenciál, ktorý je k dispozícii na lepšie využitie.
Snáď ešte pár slov k sezóne 2017. Po namontovaní filtračného zariadenia bola voda neuveriteľne čistá. Za slnečných dní po ponorení bola
viditeľnosť na celú dĺžku bazéna, teda 25 m.
Voda v perfektnom stave, teplota 22 až 25 °C.
Čiže tento rok boli dni, kedy bola voda teplejšia
ako na francúzskej riviére, kde teplota mora
dosahovala okolo 21 °C. Ten, tak často spomí-

NÁZORY / KOMENTÁRE

Kúpalisko Pod Ostriežom

Myslím si, že hodne obyvateľov nášho mesta
nepozná tento názov brezovského kúpaliska.
Ani sa tomu nečudujem.
Je to ledva viditeľný 50 metrov dlhý nápis
na vonkajšej stene kabínok kúpaliska. Toho kúpaliska, ktorého projekt v roku 1938 vypracoval
náš rodák, architekt a staviteľ Juro Tvarožek.
Kúpalisko bolo počas vojnového slovenského

Foto kúpaliska po dokončení. Repro z:
Hospodársky obraz Slovenska
naný potkan, ktorý bol anonymným „priaznivcom“ nášho mesta umiestnený na webe,
bol odstránený, voda opakovane prefiltrovaná,
chemicky upravená. Samozrejme prebehla kontrola z hygieny. Viem to určite, pretože som bol

strana č. 4
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viac si na ňu spomínajú žiaci, ktorým bola triednou
učiteľkou a okrem slovenčiny ich učila i nemecký jazyk. Jej najlepší žiaci boli pravidelne úspešní v jazykových či literárnych súťažiach v rámci okresu i kraja.
Bolo to hlavne preto, že ich pre cudzí jazyk, literárnu
tvorbu či recitáciu dokázala správne motivovať, pomohla žiakovi vybrať ukážku a vycibriť prednes podľa
jeho osobnosti. Svoje odborné vedomosti i skúsenosti
rada odovzdávala v okresných metodických orgánoch, v ktorých roky pracovala.
Pani učiteľka Alžbeta Rechtorisová pracovala na
brezovskej základnej škole od septembra 1980. Počas
37 rokov sa venovala najmä výučbe materinského jazyka a nemeckého jazyka. Veľa detí je teraz rozbehnutých po svete a čerpajú tam z jazykových vedomostí,
ktoré im pani učiteľka odovzdala nielen na vyučovaní,
ale i na rôznych jazykových exkurziách. Nemenej dôležitá bola jej dôsledná práca triednej učiteľky, ba dokonca hájila záujmy svojich kolegov na pôde odborov.
Pani učiteľka Michaela Bekešová nastúpila na našu
ZŠ v auguste 2010. Svojím nadšením pre históriu dokázala nakaziť i žiakov a vďaka nej dosiahli vynikajúce
výsledky v krajskom kole dejepisnej olympiády. Ako
trieda učiteľka rozdávala množstvo rád a povzbudivých slov. Žiaci si na nej vážili, že počas siedmich
rokov si k nim vedela nájsť tú správnu cestu a zostala
akoby jednou z nich.
Všetkým trom pani učiteľkám patrí úprimné poďakovanie v mene celého kolektívu základnej školy. Želáme im predovšetkým pevné zdravie a správny vietor
do plachát v novej etape ich života. Kiežby sme si aj
my ostatní udržali pedagogický optimizmus a neutíchajúci entuziazmus až do pomyselného posledného
školského zvonenia.
J. Reptová

September v ZUŠ

piatok 20. 10. 2017, 18.00 hod.

jedným z mála návštevníkov kúpaliska z Brezovej. Tak či onak bolo naše kúpalisko Pod Ostriežom málo navštevované a určite ekonomicky
neefektívne.
I toto sú dôvody na prípravu jeho revitalizácie,
pretože inak by sme mohli byť svedkami ďalšej
devalvácie majetku mesta. Príkladov na to za posledných 25 rokov je dosť.
			
Ján Valihora
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie Noviniek spod Bradla.
Svoje názory, postrehy a komentáre posielajte elektronickou poštou na adresu:
mesto@brezova.sk alebo poštou na adresu
vydavateľa Noviniek spod Bradla.

ŠKOLSTVO

Trojnásobná rozlúčka

Niekedy stačí pohľad. Úsmev. Stisk ruky či objatie.
Slza lesknúca sa v oku. Netreba veľa slov, lebo i tak by
uviazli v hrdle... Od dojatia. Od sily práve prebiehajúceho okamihu. Od tej chvíle, keď nadišiel čas rozlúčky...
Z učiteľského zboru na konci školského roka odchádzali tri pani učiteľky, ktoré zanechali nezmazateľnú stopu nielen v dušiach mnohých žiakov, ale aj
kolegov.
Pani učiteľka Anna Bučková svoju prvú pracovnú zmluvu podpísala s brezovskou základnou školou
v roku 1979, na našej škole teda učila 38 rokov. Naj-

Slávnostné otvorenie v novom školskom roku
sme tradične prežili všetci spolu v spoločenskej sále
školy a hneď nato sa začal kolotoč nekonečných dohadovaní o vhodných termínoch vyučovania žiakov.
Skĺbiť viacero predmetov v našej škole, iné záujmové
aktivity, dochádzanie autobusom a popri tom nepretrhnúť už vytvorené priateľské vzťahy s tým, že
naplníme všetky potrebné povinné vyučovacie hodiny v správnom čase a v správny deň. Ale všetko sa
časom utrasie, režim sa zabehne a všetci sa budeme
snažiť posunúť svoje schopnosti a zručnosti k väčšej
spokojnosti v priateľskom pracovnom ovzduší. Aj
81 nových žiakov už teda spoznalo svojich učiteľov.
Keďže prijímacie skúšky sa uzatvorili až 8. septembra
a niektorí žiaci sa ešte majú možnosť rozhodnúť, či
v štúdiu pokračujú, presné stavy žiakov budeme vedieť až k 15. septembru. Tak ako po všetky predchádzajúce roky, aj tento školský rok sme si naplánovali
každý mesiac inú výstavu, kde chceme odprezentovať
tvorivosť našich žiakov na vybrané témy a predstaviť
aj výtvarné počiny bývalých žiakov ako neprofesionálnych, možno aj profesionálnych umelcov.
Prvú výstavu v tomto školskom roku otvoríme
8. septembra a potrvá do 29. septembra. Je to kolekcia rôznorodých výtvarných prác nášho úspešného
bývalého žiaka LUKÁŠA KRČA s názvom LUKÁŠ
LUKÉRO ART EXHIBITION. Autor sa prezentuje
kresbami s filozofickým myšlienkovým podtextom,
expresívnou maľbou, kombinovanými technikami
zachytávajúcimi ľudské emócie a postoj autora k súčasným problémom ľudskej rasy a ochrany fauny
a ukážkami svojej art streetovej tvorby na verejných
priestranstvách. Jeho mnohostrannosť a invenciu
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iste ukáže aj jeho LIGHT ART SHOW v Národnom akciách radi vítame, preto dúfame, že ich pripravodome Štefánikovom 9. septembra. Druhou výstavou, vaným krátkym programom v ich významný deň
ktorú otvoríme už 4. októbra, bude výstava z prác na- potešíme peknou nôtou hry na nástrojoch a spevom
Jk
šich žiakov s názvom BREZOVSKÁ JESEŇ. Chceme žiakov HO a TO.			
na nej predstaviť všetky
práce, ktoré sme pripravili Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018
na súťaž k jarmoku a z ktoPosledný deň
Začiatok
rej vzišiel aj veľmi pekný
vyučovania
Termín prázdnin vyučovania
kalendár, kde všetky det- Prázdniny
pred začiatkom
po prázdninách
ské práce, aj jedna dospeprázdnin
lácka, sú prácami našich
27. október 2017
30. október –
2. november 2017
žiakov vzniknuté počas jesenné
(piatok)
31.
október
2017
(štvrtok)
vyučovania. Túto výstavu
22. december 2017 23. december 2017 8. január 2018
chceme venovať aj výročiu
vianočné
mesta a ukázať, ako naše
(piatok)
– 5. január 2018
(pondelok)
deti vnímajú históriu, re1. február 2018
2. február 2018
5. február 2018
gionálne povedomie, svo- polročné
(štvrtok)
(piatok)
(pondelok)
je najbližšie okolie, a aké
Banskobystrický
kraj,
by ho chceli mať. Výstavy
16. február 2018
19. február –
26. február 2018
Žilinský kraj,
je možné navštíviť počas
(piatok)
23. február 2018 (pondelok)
Trenčiansky kraj
pracovných dní vo vyu23. február 2018
26. február –
5. marec 2018
čovacích hodinách školy. jarné Košický kraj,
(piatok)
2. marec 2018
(pondelok)
Prešovský kraj
Už teraz a aj takto vopred
chceme blahoželať našim
Bratislavský kraj,
2. marec 2018
5. marec –
12. marec 2018
babičkám a starkým k ich
Nitriansky kraj
(piatok)
9.
marec
2018
(pondelok)
pripravovanej oslave 30.
Trnavský kraj
výročia Klubu dôchodcov
28. marec 2018
29. marec –
4. apríl 2018
a 20. výročia ZO JDS Bre- veľkonočné
(streda)
3. apríl 2018
(streda)
zová, ktorú plánujú na 27.
29.
jún
2018
2.
júl
–
3. september 2018
9. Radi medzi nich chodí- letné
(piatok)
31.
august
2018
(pondelok)
me, aj ich vždy na našich

RÔZNE

Dionýz Štúr chcel podľa
Jozefa Miloslava Hurbana
nazvať Malé Karpaty

Po mojom článku „Dionýz Štúr, mamutie
zuby a ja na Brezovej (pod Bradlom)“, ktorý vyšiel na pokračovanie v dvoch tohoročných číslach (6. a 7.) Noviniek spod Bradla, by som rád
upriamil pozornosť čitateľov tohto mesačníka
na ďalšiu zaujímavosť, súvisiacu s týmto svetoznámym prírodovedcom, zakladateľom slovenskej geológie a Brezovou. V tomto prípade
prepojenie s Brezovou súvisí s osobou Jozefa
Miloslava Hurbana, ktorého Brezovania vždy
považovali za svojho. Tento brezovský postoj
je podložený jeho tunajším kaplánskym pôsobením (1840 – 1843), triumfálnymi návratmi
na Brezovú v revolučnom roku 1848, či skutočnosťou, že sa priženil do rodiny známeho národovca, brezovského rodáka Samuela Jurkoviča.
D. Štúr (1827 – 1893) zasvätil celú svoju kariéru práci na Ríšskom geologickom ústave vo
Viedni (1850 – 1892), kde bol posledných sedem rokov svojho pôsobenia dokonca riaditeľom. V tých časoch ešte neboli zaužívané názvy
väčšiny horopisných (geomorfologických) jednotiek v slovenskej časti Uhorska v takej podobe, ako ich poznáme v súčasnosti, či už sa
to týkalo pohorí, kotlín alebo nížin. Reflektuje
to aj štúdia tohto významného geológa „Geologicko-geografická osnova polohopisu Slovenska“,

publikovaná v roku 1862 v časopise Sokol, ktorá sa pre svoj význam dožila niekoľkých opakovaných vydaní. Naposledy toto dielo vyšlo
v podobe knižnej publikácie v upravenej verzii
(zohľadňujúcej súčasnú slovenčinu) vo Vydavateľstve Osveta v Martine v roku 1983.

Vyhraničenie Malých Karpát a ich štyroch
podcelkov (vrátane Brezovských Karpát)
podľa v súčasnosti platného geomorfologického členenia Slovenska
Z hľadiska regionálneho záberu brezovského
mesačníka si v uvedenej štúdii D. Štúra nebudem všímať iné časti Slovenska, pozornosť sústredím iba na jeho západnú časť, a to na tzv.

Belohorský kút a jeho blízke okolie. Ten Belohorský kút, ktorého rozmanité aspekty prezentoval PhDr. Matúš Valihora priaznivcom
„stretnutí s históriou“ na jar minulého roku v sérii prednášok v pamätnej izbe Dušana Samuela
Jurkoviča.
D. Štúr sa v tejto štúdii v rámci charakteristiky a názvoslovia jednotlivých pohorí zaoberá
aj dnešnými Malými Karpatmi. Na vykreslenie
jeho ponímania tohto pohoria z nej vyberiem
niekoľko viet v dobovom jazyku. Čo o ňom
píše? „Od Devína a Požona (dnešná Bratislava)
sa ťahajú vrchy až hen po Nádaš (dnešný Trstín). Ľud náš priechodu z Nádašu do Jablonice
meno Bielej hory dal, avšak pre celý ťah (myslí sa
hrebeň, či horské pásmo) mena nemá. Nemci ho
nazvali malým Karpatom, meno to ľudu celkom
neznáme. Či ho zadržíme?“ Ďalej uvádza, že
„malý Karpat (Hurban) s Bielymi horami jeden
celok tvoria“. Biele hory teda chápe ako súčasť
Malých Karpát, považuje za ne prevažne vápencami a dolomitmi budovanú severnú polovicu
pohoria zhruba od línie Kuchyňa – Horné Orešany po Turecký vrch nad Mnešicami. V rámci
Bielych hôr vyčleňuje „malú Bielu horu, Brezovú horu a Nedzé hory“.
Všimnime si tri dôležité momenty, ktoré
z textu vyplývajú. Po prvé, vtedajší názov Malých Karpát ešte nebol ujasnený. K historickému
vývoju ich mena a priestorového vyhraničenia
sa však v tomto príspevku nejdem vyjadrovať,
nesúvisí to priamo s Brezovou. Po druhé, autor
uvádza názov „Brezová hora“, z ktorého sa postupne vyvinul názov Brezovské Karpaty, dnes
používaný pre podcelok Malých Karpát, na ktorého severozápadnom okraji je situovaná Brezová pod Bradlom.
Tretím, najzaujímavejším momentom je pre
mňa však prekvapujúce pomenovanie Malých
Karpát podľa J. M. Hurbana. D. Štúr to v poznámke pod čiarou vysvetľuje tým, že v jeho
časoch sa zvykli dávať vrchom a iným miestam
názvy podľa slávnych mužov národa, ktorí sa
tam buď narodili, alebo tam pôsobili. Ak sa teda
podľa neho mal pre pomenovanie tohto pohoria prijať nemecký názov „malý Karpat“ (Malé
Karpaty), potom by spolu s ním mal byť uvedený aj druhý názov – Hurban. Ako zdôvodnenie
tohto svojho postoja uviedol, že J. M. Hurban
v čase vyjdenia štúdie v Sokole už „štvrť stoletia
účinkoval za blaho národa“.
Ozaj, čo spája oboch velikánov? Obaja sa narodili v Beckove, J. M. Hurban pred 200 (19. 3.
1817), D. Štúr pred 190 (2. 4. 1827) rokmi. Tento rok sme si teda pripomenuli ich významné
životné jubileá. Obaja boli výnimočnými osobnosťami svojho národa, hoci každý v inej oblasti. Štúr si Hurbana, s ktorým udržiaval priateľské kontakty, vážil až natoľko, že navrhol nazvať
jeho menom, ako sme uviedli vyššie, známe
pohorie s dovtedy neujasneným názvom. Inak,
spomínané dobové pomenúvanie pohorí, či významných vrchov podľa zaslúžilých národných
dejateľov sa veľmi neujalo, aspoň nie u nás, čo
môže potvrdiť aj neúspešný zámer D. Štúra
v súvislosti s J. M. Hurbanom. Ani jeden názov
horopisnej jednotky na Slovensku, alebo jej významnej časti, nenesie totiž dnes nielen meno
Hurbana, ale ani meno žiadneho iného známeho dejateľa z minulosti. Po Hurbanovi bolo až
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oveľa neskôr (v roku 1948) pomenované mestečko Hurbanovo, podobne ako to bolo aj v prípade niektorých ďalších významných osobností
našej histórie.
		
Miloš Stankoviansky

majitelia Slovana sa neorientujú na mladých
slovenských talentovaných futbalistov, ale kupujú draho a v nejednom prípade málo kvalitných cudzincov?
			
Ďuriš Jozef

Novinky

Poďakovanie

v retrospektíve času
Ako sa stať fanúšikom hokeja

V prvej polovici sedemdesiatych rokov m. st.
sme z učilišťa z Brezovej uskutočnili autobusový zájazd na zápas najvyššej hokejovej súťaže
v Československu, Slovan Bratislava – Gottwaldov. Slovan v tom čase patril k ašpirantom
na titul a Gottwaldov bojoval o záchranu. Podľa
viacerých odborníkov Slovan mal v tom čase
najlepších všetkých troch stredných útočníkov
celej ligy a to Nedomanského, Golonku a Waltera. Vtedy sa hrávalo na tri útoky.
Sedeli sme v druhej rade od ľadovej plochy,
takže sme mali blízky kontakt s hráčmi i rozhodcami. Očakávalo sa jasné víťazstvo Slovana.
Ibaže, aké bolo naše prekvapenie. V bráne súpera chytal začínajúci brankár v najvyššej súťaži
mladý Králik. /Ten sa stal neskoršie reprezentačným brankárom a oporou A mužstva./ Tento
brankár bol dve tretiny neprekonateľný. Fanúšikom Slovana nám išiel na nervy a Slovan prehrával po dvoch tretinách 0:3. Viete si predstaviť
ten piskot z tribún dávajúci najavo veľkú nespokojnosť s vývojom zápasu? Neviem, čo si hráči
s trénerom v kabíne povedali po druhej tretine,
ale to, čo sa stalo v tretej tretine, bol neuveriteľný obrat v hre. Hlavne prvý útok Slovana pod
vedením Václava Nedomanského roztočil také
dianie na ľade, že Slovan poslednú tretinu vyhral
v pomere 6:0.
Z mojej manželky po tomto zápase sa stala
fanúšička hokeja, hoci predtým ju hokej nikdy
nezaujímal a istý čas potom pravidelne pozerala
televízne prenosy z ligy či reprezentácie.
Potvrdilo sa tu staré známe pravidlo, že
mnohokrát videný športový prenos v televízii
nenahradí raz videný športový zážitok naživo,
teda televízia ani rozhlas nenahradia atmosféru
v hľadisku a na ihrisku. A to o to viac, ak sa zápas
vyvíja tak, ako som ho opísal. Rád preto spomínam na atmosféry futbalových zápasov v päťdesiatych rokoch na Slovane v Bratislave i atletické
preteky, ktorých som sa ako študent zúčastňoval
s kamarátmi. V tom čase neboli voľné soboty
a na internáte sa bývalo i cez víkend. Vtedy neexistovali v Európe súťaže vo futbale ako neskoršie Pohár Európskych majstrov (PEM), či Pohár
víťazov pohárov, alebo v súčasnosti Pohár majstrov, či Európska liga. Existoval Stredoeurópsky
pohár. Ja som s kamarátom aj tri týždne nešiel
domov z internátu kvôli futbalu.
Nezabudnuteľným zážitkom pre nás boli
i ligové zápasy v boxe. Iskra Dimitrov vtedy
súťažila v celoštátnej prvej lige a trénoval ju zároveň aj reprezentačný tréner pán Velický, náš
vychovávateľ.
Som však už roky sklamaný z výkonov futbalistov Slovana Bratislava. V minulosti bol
sen mnohých slovenských futbalistov hrať
za Slovan. Slovan bol pojem. Prečo súčasní

touto cestou sa chcem poďakovať za záchranu života môjho manžela MUDr. Jurajovi Havlíčkovi.		
Eva Klčová

Slávnosti sváka Ragana
– XXVI. Brezofský jarmek

Na Brezovej jarmek bol, milý bože kto tam bol.
Bol tam Martin se ženu, kúpel suknu zelenú...
Takto je to v piesni, ale bolo to aj v skutočnosti
na XXVI. Brezofském jarmeku, ktorý sa konal
v dňoch 18. – 19. augusta 2017 v Brezovej pod
Bradlom. Z bohatého programu si mohol každý
vybrať. Veronika Rabada očarila krásnymi pesničkami, Kmeťoband - Igor Kmeťo roztancoval
celé námestie, In Flamenus - nezabudnuteľná
fakírska a ohňová show. Zaspomínali sme si aj
na Lunetic a tiež na DM Revival z ČR. Upútali aj
susedia z Vrbového – Karpatské chrbáty a ďalší.
Okrem muziky, spevu a tanca boli aj zaujímavé
sprievodné akcie. Prezentácia a predaj krásneho kalendára pre r. 2018. Zavoňalo Vierkino
brezovské perko a bez tomboly by nebol jarmek. Veľa mladších aj starších sa prišlo pozrieť
do Brezovského dvora, ako sa žilo voľakedy. Bola
to výstava tradičnej brezovskej domácnosti.
Vítal ich sváko Ragan na voze, odetý v dobovom kostýme, s ktorým sa mohli aj odfotiť. Aj
ZUŠ, ktorá je ozdobou nášho mesta, prezentovala a predávala umelecké výrobky. Už tradične
si jarmočníci pochutnali na brezovských cesteniciach a v predajných stánkoch si mohli zakúpiť
medovník, varešku, pletený košík a iný jarmočný
darček. A ako na každom jarmeku, jedla a pitia
bolo do sýtosti.
Nechýbali ani atrakcie pre deti, ktoré sa vyšantili v nafukovacom hrade a povozili na ťave. Potešili sa aj malým zajačikom v Brezovském dvore.
Nad Brezovou po celý deň lietal vrtuľník a tak si
niektorí návštevníci užili jarmek aj z výšky.
Za bohaté a krásne zážitky vďačíme mestu
Brezová pod Bradlom a tiež všetkým, ktorí sa
podieľali na tomto vydarenom jarmeku. Veľká
vďaka patrí hlavne organizátorke a moderátorke
Hanke Valovej. Hanka, klobúk dole, bez Teba si
to nevieme predstaviť.
Ďakujeme.		
Jarmila Plačková

Milí Brezovania,

v polovici septembra sa koná v Šaštíne Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii. Vyvrcholením bude slávnostná svätá omša o 10:30
hod., ktorú bude celebrovať prešovský arcibiskup Mons. Ján Babjak. Naša farnosť organizuje
spoločný zájazd, prihlásiť sa môžete na výveske
v predsieni farského kostola. Odchod autobusu
je v piatok 15. 9. 2017 o 8:30 hod. spred kostola.
Pozývam všetkých mariánskych ctiteľov!
Ďalšou významnou udalosťou bude slávnosť
blahorečenia saleziánskeho kňaza Titusa Zemana, rodáka z Vajnor pri Bratislave. Akt be-

atifikácie príde na Slovensko vykonať kardinál
Angelo Amato, prefekt vatikánskej kongregácie
pre kauzy svätých. Verím, že každý podľa svojich možností – či už prostredníctvom televízie
alebo osobne – bude účastný tejto mimoriadnej udalosti pre Cirkev na Slovensku. Slávnosť
prebehne v Bratislave – Petržalke v areáli kostola Svätej rodiny v sobotu 30. septembra 2017
o 10:30 hod. V spolupráci s myjavskou farnosťou
organizujeme do Petržalky autobusový zájazd,
podrobnosti sú na našej webovej stránke.
Naša farnosť očakáva nové Turíce! V sobotu
7. októbra 2017 o 15:00 hod. prijme vo farskom
kostole sviatosť birmovania 10 mladých Brezovanov, 1 dievča z Bukovca a ďalší zo susedného Hradišťa pod Vrátnom. Slávnosť birmovky
zároveň znamená návštevu biskupa, čo bude
v tomto kalendárnom roku už druhý raz. Osobne
sa veľmi teším, bude to duchovný vrchol tohto
roka pre našu farnosť a verím, že prídu nielen
rodinní príslušníci birmovancov, ale celé farské
spoločenstvo!
V utorok 10. októbra sa v našej farnosti z ustanovenia otca arcibiskupa koná výročná celodenná poklona. Začne sa ráno o 8:00 hod. vyložením
Najsvätejšej sviatosti a potrvá do začiatku večernej omše. Povzbudzujem všetkých, aby si našli čas
aspoň na chvíľku a prišli do kostola pokloniť sa
nášmu Pánovi, prítomnému v Oltárnej sviatosti.
Na záver dávam do pozornosti modlitbu ruženca. Celý október prežívame ako mariánsky
mesiac. Zvlášť v tomto Fatimskom roku si dajme
záležať, aby sme ho v októbri nevynechali ani raz!
Spoločne sa ruženec modlíme vo farskom kostole
vždy 40 min. pred začiatkom omše.
		
Ján Kliment, farár

MESTSKÁ KNIŽNICA

Nové knihy v knižnici:

• Frantz, Laura: Kováčov učeň. 1. diel. Z angl.
orig. prel. L. Mosorjaková. 1. vyd. Vydavateľstvo
i527.net 2017. 369 s.
V tejto rozsiahlej rodinnej ságe voľby jedného
muža rozhodujú o budúcnosti ďalších generácií.
Voľby medzi láskou a prácou, medzi priateľmi
a nepriateľmi. Toto je dedičstvo Ballantynovcov.
• Gahérová, Lenka: Žiadne pravidlá. 1. vyd.
Martin, HladoHlas 2017. 226 s.
Šesťdesiat rokov je dlhé obdobie. Ako sa
vyrovnať so zmenami, ktoré prináša čas, a pritom
dodržiavať pravidlá? Prečo deti opakujú chyby
svojich rodičov? Tieto a iné otázky, či odpovede,
nenájdete v žiadnych pravidlách. Zaujímavá kniha
slovenskej autorky!
• Harris, Robert: Konkláve. Z angl. orig. prel.
T. Chovanová. Bratislava, Slovart 2017. 221 s.
Nový román autora bestsellerov Enigma, Duch,
dôstojník a špión – majster inteligentného trileru.
Za zamknutými dverami Sixtínskej kaplnky stoosemnásť kardinálov z celého sveta hlasuje v najprísnejšie strážených voľbách.
• Wohlleben, Peter: Duševný život zvierat.
Láska, smútok, súcit – prekvapujúci pohľad
do skrytého sveta. Z nem. orig. prel. E. Diamantová. 1. vyd. Bratislava, Tatran 2017. 210 s.
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Zanietený lesník Peter Wohlleben na základe
najnovších vedeckých poznatkov, spestrených
osobným pozorovaním a skúsenosťami so zvieratami, umožňuje čitateľovi nahliadnuť do málo
preskúmaného sveta zvierat.
		
Spracovala: A. Fedorová

VÝPOŽIČNÉ HODINY
MESTSKEJ KNIŽNICE
BREZOVÁ POD BRADLOM

Pondelok: 9.00 - 12.00 h.
Utorok: 9.00 - 12.00 h.
Streda: Zatvorené
Štvrtok: 9.00 - 12.00 h.
Piatok: 9.00 - 12.00 h.
Sobota: 9.00 - 11.00 h.

12.30 - 17.00 h.
12.30 - 17.00 h.
12.30 - 16.00 h.
12.30 - 17.00 h.
12.30 - 17.00 h.

ŠPORT

Bežci z Brezovej

 22. 07. 2017 „Vrbovská 15-ka“ Vrbové
/116 pretekárov/
• Megan Čuvalová /ženy/ 5 km
4. miesto 23:20 min.
• Silvia Čuvalová /ženy/ 5 km
17. miesto 33:17 min.
 22. 07. 2017 „Kordícky extrém“ Banská
Bystrica – horský beh 26,1 km /175 pretekárov/
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
1. miesto 2:12:51 hod.
• Gabriela Plačková /ženy nad 40 r./
1. miesto 2:48:41 hod.
• Lukáš Plačko /dorastenci/ 4,2 km
10. miesto
• Linda Plačková /dorastenky/ 4,2 km
3. miesto
 22. 07. 2017 „Beh Jurským parkom“ Borský Sv. Jur 10 km /127 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 6,6 km
2. miesto 27:52 min.
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 6,6 km
8. miesto 39:21 min.
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 10 km
4. miesto 53:24 min.
 29. 07. 2017 „WERON Piešťany“ 10 km
/89 pretekárov/
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
21. miesto 44:12 min.
 29. 07. 2017 „Malokarpatský kros“ Plavecký Mikuláš 10 km /154 pretekárov/
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 10 km
5. miesto 52:41 min.
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 7,5 km
11. miesto 46:05 min.
• Tobias Čuvala /benjamínkovia/ 60 m
7. miesto
 30. 07. 2017 „Trebatická 10-ka“ Trebatice
10 km /133 pretekárov/
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
7. miesto 42:06 min.
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
25. miesto 46:06 min.
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
14. miesto 47:13 min.

strana č. 7
 05. 08. 2017 „Donovalský Drapák“ Donovaly - horský beh 20 km /87 pretekárov/
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
2. miesto 1:24:04 hod.
• Gabriela Plačková /ženy nad 40 r./
bike 25 km 1. miesto
• Lukáš Plačko /dorastenci/ bike 7 km
6. miesto
• Linda Plačková /dorastenky/ bike 7 km
2. miesto
 05. 08. 2017 „Horňácka 25-ka“ Veľká n.
Veličkou CZ /128 pretekárov/
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 8 km
4. miesto 41:27 min
 06. 08. 2017 „Beh okolo Marhátu“ Moravany n.V. – horský beh 11,5 km /107 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 11,5 km
3. miesto 59:00 min.
• Margita Varmužová /ženy nad 50 r./ 5 km
1. miesto 31:34 min.
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 5 km
4. miesto 31:34 min.
 19. 08. 2017 „Čachtický polmaratón“
Čachtice 21,1 km /167 pretekárov/
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
48. miesto 1:48:46 hod.
 19. 08. 2017 „Beh Radošovským vinohradom“ Radošovce 10 km /162 pretekárov/
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 5 km
1. miesto 19:57 min.
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 5 km
11. miesto 27:14 min.
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 10 km
7. miesto 51:18 min.
 26. 08. 2017 „Beh Kúpeľným parkom“
Smrdáky 5,8 km /104 pretekárov/

• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./
8. miesto 34:40 min.
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
13. miesto 26:44 min.
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
5. miesto 29:29 min.
• Tobias Čuvala /ml. prípravka/ 100 m
6. miesto
• Matias Čuvala /prípravka/ 60 m
4. miesto
		
Ján Varmuža

Brezovský šach:

12. turnaj u Apka (Apkotour 2017)

Ďalší 12. augustový turnaj mal oproti
predchádzajúcim turnajom takmer dvojnásobnú
účasť, keďže sa ho zúčastnilo 25 hráčov. Bohužiaľ,
turnaj nemal z družstva CVČ Brezová pod Bradlom žiadnu reprezentáciu. V turnaji zvíťazil
Igor Lintner z klubu šachových nádejí Bratislava, s celkovým počtom 7 bodov. Na 2. priečke
sa umiestnil Tibor Čajka zo šachového klubu
Osuské, s počtom 6,5 bodu a trojicu najlepších
uzavrela Zdenka Vránová zo šachového klubu
Staré Město reprezentujúca Českú republiku.
Pripísala si rovnako na svoje konto 6,5 bodu, avšak mala vo vzájomnom hodnotení horšie skóre. Priebeh z 13. šachového turnaja prinesieme
v budúcom čísle mesačníka a pevne veríme, že
bude mať opäť zastúpenie domácimi hráčmi.
RNDr. Peter Brunovský, PhD.

CIRKEVNÉ OZNAMY

Cirkevné oznamy ECAV
v Brezovej pod Bradlom

• 24. 09. (15. nedeľa po Sv.
Trojici) 10.00 hod. hl. služby
Božie.
• 25. 09. (pondelok) 10.00
hod. stretnutie mamičiek
na fare.
• 30. 09. - 01. 10. – zborový výlet – Husinec – rodisko
Majstra Jána Husa.
• 01. 10. (16. nedeľa po Sv.
Trojici) 10.00 hod. hl. služby
Božie.
• 08. 10. (17. nedeľa po Sv.
Trojici) 10.00 hod. hl. služby
Božie. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni
na fare. 15.00 hod. spoločenstvo evanjelických žien
v zborovej sieni.
• 09. 10. (pondelok) 10.00
hod. stretnutie mamičiek
na fare.
• 11. 10 (streda) 18.00 hod.
biblická hodina v zborovej
sieni na fare.
• 15. 10. (18. nedeľa po Sv.
Trojici) 10.00 hod. hl. služby
Božie. Poďakovanie za úrody
zeme, v rámci služieb Božích
bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
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Každý piatok o 17.00 spoločenstvo dorastu
a evanjelickej mládeže, každá nedeľa o 10.00
detská besiedka – všetko v priestoroch bývalej ev. školy (Dom služieb).
		
Ev. a. v. farský úrad

Klub
ÚŽINA
Občianske združenie CHARIS ťa pozýva

do klubu pre mladých ľudí vo veku od 11 rokov.
Ponúkame ti priestor, kde budeš môcť tráviť
svoj voľný čas od 17.00 do 20.00 hodiny.
V klube môžeš hrať spoločenské hry, stolný
tenis, stolný futbal, požičať si knihu, robiť si domáce úlohy, hrať na hudobný nástroj alebo sa
len rozprávať s kamarátmi. Piatky v klube sú
obohatené o výklad témy na základe kresťanských hodnôt.
V septembri bude klub otvorený štvrtok
a piatok.
Viac informácií a každú zmenu v programe
klubu nájdeš na facebook.com/klubUZINA.
Stretneme sa v Dome služieb na 1. poschodí.
Klub ÚŽINA funguje i vďaka podpore Mesta
Brezová pod Bradlom.

Spomienka na prázdniny

Francúzsky spisovateľ Antoine de Saint–
Exupéry povedal: „Ľudia už nemajú čas, aby
niečo spoznávali. Kupujú u obchodníka veci
úplne hotové. Ale pretože priatelia nie sú
na predaj, nemajú priateľov.“ V tejto myšlienke
sa skrýva hlboká pravda. Verím však, že práve o vzťahoch a priateľstve (s tým najlepším
Priateľom) boli spoločne strávené chvíle počas
prázdnin na detských táboroch. Najskôr to bol
tábor v Priepasnom, kde deti spoločne absolvovali „autoškolu“ Božieho slova a naučili sa,
že nielen dopravné značky, ale aj tie Božie sú
dôležité pre náš život. Tábor bol ukončený nedeľnými nešpornými službami Božími u Mosnáčkov, kde sa deti s ostatnými podelili o to,
čo sa naučili. Hneď v pondelok mohli na brezovskej evanjelickej fare poznávať príbehy Indiánov a ich cestu k Pánu Bohu. Vyrobili si aj
indiánske plte, luky a krásne voňajúce sviečky.
Na nedeľných službách Božích poslúžili detskou kázňou, keď pomocou otázok vyrozprávali príbehy o misionároch medzi Indiánmi.
Poobede mnohí z nich nasadli do autobusu,
ktorý ich šťastne doviezol do Kováčovej. Tu

spoločne s deťmi Myjavského seniorátu spoznávali Božie slovo, ale aj krásy stredného Slovenska. Deti sa vyšantili v aquaparku, prezreli
si zámok Vígľaš, zatancovali si na karnevale,
spoločne absolvovali nočný pochod a trochu
sa pripravovali aj na angličtinu a nemčinu
s lektormi z Nemecka. Ďakujeme Pánu Bohu
za všetky tieto vzácne príležitosti, ďakujeme
tiež všetkým ochotným ľuďom, ktorí pomáhali
tábory pripraviť. 			
L

SPOMÍNAME
•
Ľudský život je sťa kvet, rozplynie sa, viac ho niet...
Dňa 6. septembra
2017 sme si pripomenuli päť rokov od úmrtia našej mamy a starej
mamy pani Milky Reptovej. Venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Spomínajú syn Ján
s manželkou Zuzkou,
vnúčatá Tomáš, Janka
a Alenka s rodinami.
•
Dňa 8. 9. 2017 uplynulo 20 rokov, čo nás
navždy opustila manželka, mama a stará
mama Božena Slezáková, rod. Fajnorová.
S láskou a úctou spomínajú manžel a synovia s rodinami.
•
28. septembra 2017
uplynie 30 rokov, čo nás
navždy opustil a z dovolenky v Nemecku sa
už viac nevrátil brat,
svokor a starký Ján Minárčiný.
S láskou spomína nevesta, vnúčatá s rodinami a brat s rodinou.
•
Tak náhle odišla duša Tvoja,
nestihol si povedať ani „zbohom rodina moja“.
Dňa 28. 8. 2017 sme
si pripomenuli 8. výročie úmrtia Pavla Boháča.
S láskou spomína
manželka, rodičia, bratia, svokra, švagrovské
rodiny a krstné deti.
•

•
Odišiel, ale zostal v srdciach tých, čo ho mali radi.
Dňa 21. 9. 2017 si pripomenieme 1. smutné
výročie, čo nás navždy
opustil drahý manžel,
otec, svokor, starký, príbuzný a priateľ pán Jozef Polák.
S láskou v modlitbách si na neho spomína manželka, syn
s rodinou, vnúčatká
a ostatná rodina.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci septembri:
Ing. Miroslav Finda, 85 rokov
Anna Mikulková, 85 rokov
Anna Farkašová, 84 rokov
Emília Šepláková, 84 rokov
Alžbeta Strapatá, 83 rokov
Mária Reptová, 81 rokov
Miloš Adásek, 81 rokov
Alžbeta Barčáková, 81 rokov
Anna Bumbálová, 80 rokov
Anna Reptová, 80 rokov
Alžbeta Vičíková, 78 rokov
Anna Závodná, 78 rokov
Anna Gabrišová, 78 rokov
Martin Gabriž, 78 rokov
Augusta Gáliková, 78 rokov
Anna Čierna, 77 rokov
Ján Mosnáček, 77 rokov
Zuzana Joríková, 77 rokov
Alžbeta Koptáková, 75 rokov
Ivan Súmera, 75 rokov
Anna Mihočková, 75 rokov
Mária Fischerová, 70 rokov
Oľga Mihálová, 70 rokov
Ľuboslava Zmatlíková, 70 rokov

Narodili sa:
Lea Pašandová

Manželstvo uzavreli:

Ján Závodný, Miroslava Sabaková
Miroslav Procházka, Miroslava Michnová
Michal Pešta, Denisa Bachárová
Ľubomír Karlík, Andrea Poláčková

Zomreli:

Ján Miča, 66 rokov
Mária Fischerová, rod. Zelenková, 69 rokov
Pavel Kassay, 61 rokov
Jozef Janík, 69 rokov
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