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Vážení občania,

dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril do
nového roku prostredníctvom našich mestských Noviniek spod Bradla, pozdravil vás
a povedal pár slov o tom, čo nás spolu čaká.

Areálu Bradlo. Budeme rekonštruovať Strážnicu (chatu Bradlo), vybudujeme nové turistické informačné centrum (Infopoint) pri
parkovisku, zrealizujeme odlesnenie Mohyly
a parkové úpravy v jej bezprostrednom okolí
a v neposlednom rade musíme za účasti naj-

- výstavba nového chodníka na Bradlianskej ulici a na cintoríne,
- dokončiť výsadbu čerešňovej aleje na ceste na Bradlo k 100. výročiu tragickej smrti M.
R. Štefánika,
- zabezpečiť vznik Podnikateľskej rady

Po komunálnych voľbách sa mestské zastupiteľstvo (MsZ) pomerne výrazne omladilo.
Máme za sebou ustanovujúce a prvé pracovné zasadnutie MsZ. Našu doterajšiu komunikáciu s poslancami môžem hodnotiť ako
konštruktívnu a vysoko aktívnu spoluprácu.
Aj keď sme sa stretli s odlišnými názormi na
riešenie určitých problémov, tak nakoniec
sme našli spoločnú reč v prospech nás všetkých. Boli schválení noví členovia komisií
pracujúcich pri MsZ, bola zrušená mestská
rada a boli schválené harmonogram zasadnutí a program MsZ a zásady odmeňovania
poslancov. Toto vytvára predpoklady pre iniciatívnu a konštruktívnu spoluprácu medzi
občanmi, poslancami a primátorom.
Bol menovaný nový prednosta mestského
úradu Ing. Ján Michálek, ktorý zodpovedá za
chod úradu, rozdeľuje a kontroluje úlohy, komunikuje s občanmi. Bol zakúpený nový dochádzkový systém na automatickú evidenciu
dochádzky zamestnancov úradu, boli zavedené pravidelné pracovné porady, zároveň sa
pripravuje nová organizačná štruktúra, všetko za účelom zlepšenia a zefektívnenia práce
mestského úradu. Máme za sebou desiatky
stretnutí, ktorých cieľom je riešenie mnohých
úloh, ktoré pred nami v novom volebnom
období stoja.
S Ministerstvom kultúry a Úradom vlády SR komunikujeme ohľadom dotvorenia

vyšších štátnych predstaviteľov zabezpečiť
dôstojné spomienkové slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R.
Štefánika (na Bradle + sprievodný program
na námestí). Na všetky tieto akcie sme získali finančnú podporu z Úradu vlády SR. Pri
prípravách spolupracujeme a koordinujeme
postup aj s okolitými samosprávami Košarísk
a Priepasného, príp. aj s ostatnými orgánmi
štátnej správy a regionálnej samosprávy.
Na stretnutí s predsedom Trenčianskeho
samosprávneho kraja (TSK) Ing. Baškom
sme dohadovali postup pri možnej výmene
budovy bývalej strednej školy (učilišťa) za
mestské pozemky pod cestami II. a III. triedy
v našom katastri. V prípade nájdenia zhody
s poslancami MsZ, budeme v priebehu tohto roka riešiť túto úlohu, aby sme sa pokúsili
čo najskôr sprevádzkovať aspoň športovú
halu. S TSK komunikujeme tiež ohľadom
rekonštrukcie ďalšieho „bezpečného“ priechodu pre chodcov pri zdravotnom stredisku
a takisto ich prípadnej dotácie pri obnovení
sezónnej železničnej dopravy z Jablonice na
Brezovú (vlak by premával z Trnavy na Brezovú každú sobotu od 15. 6. do 15. 9.).
Taktiež sme si stanovili úlohy, ktoré chceme splniť v priebehu roka 2019:
- stavebné úpravy veľkej zasadačky a obradnej miestnosti MsÚ (aby sa občania mohli vo
väčšom počte zúčastňovať zasadnutí MsZ),

ako poradného orgánu primátora s cieľom
podporiť podnikateľské a rozvojové aktivity
v oblasti služieb, obchodu, cestovného ruchu
a priemyslu,
- rozšíriť miestnu komunikáciu pri sporiteľni tak, aby tadiaľ mohli prejsť vedľa seba
dve osobné autá,
- osadiť novú mapu regiónu Bradlo pri autobusovej stanici za účelom podpory cestovného ruchu.
Je toho veľa, čo sme si predsavzali zlepšiť
alebo vybudovať, čaká nás náročná a zodpovedná práca v prospech nás všetkých. Verím,
že budeme úspešní v projektoch, ktoré už riešime, že budeme schopní reagovať aj na viaceré očakávané výzvy pri ďalších podávaných
projektoch. Dnešné životné tempo je veľké,
preto musíme reagovať rýchlejšie a pružnejšie, aby sme obstáli v konkurencii susedných
miest. K tomu potrebujeme nielen pomoc
poslancov a zamestnancov mesta, ale aj tých
obyvateľov nášho mesta, ktorí vedia priložiť
ruku k dielu, a ktorí chcú kvalitný život a budúcnosť pre nás všetkých.
Vážení občania, v roku 2019 Vám všetkým
prajem všetko dobré, pevné zdravie, veľa
šťastia a veľa osobných ako aj pracovných
úspechov.
		
Jaroslav Ciran
		
primátor mesta
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Zo zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom

Prvé zasadnutie MsZ sa uskutočnilo 23. 1.
2019 za prítomnosti 10 z 11-tich poslancov.
• MsZ schválilo:
- program rokovania MsZ,
- Zásady odmeňovania poslancov Mestského
zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom,
- Harmonogram zasadnutí a program MsZ
na I. polrok 2019,
- predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Fondu malých projektov a Programu Interreg V-A SR-ČR 2014-2020, Prioritná
os: 2 Kvalitné životné prostredie, Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva, Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho
a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu, Kód výzvy:
2/FMP/6c/I,N na realizáciu projektu Vyhliadka z Bradla; zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti o NFP;
zabezpečenie spolufinancovania v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci vo
výške maximálneho celkového spolufinancovania 469,83 EUR s DPH z vlastných zdrojov rozpočtu Mesta Brezová
pod Bradlom, čo predstavuje 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
• MsZ splnomocnilo:
- na základe § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov primátora
mesta rozhodovať o zmenách rozpočtu do výšky 10 % schváleného rozpočtu
v príslušnom rozpočtovom roku, okrem
rozpočtovej podpoložky 642012 – Transfery jednotlivcom na odstupné vyplatené
podľa § 76 ods. 7 Zákonníka práce. O vykonaných zmenách bude informovať
vždy na najbližšom rokovaní mestského
zastupiteľstva.
• MsZ zvolilo:
- zástupcov zriaďovateľa - Mesta Brezová pod
Bradlom do:
Rady školy MŠ Budovateľská ul. - Ing. Silviu
Čuvalovú ,
Rady školy MŠ Sídlisko Dušana Jurkoviča Ing. Gabrielu Ciranovú,
Rady školy ZŠ Dolné lúky - Ing. Evu Zekuciu,
Ing. Silviu Čuvalovú, Ing. Jána Michálka, Ing.
Gabrielu Ciranovú,
Rady školy ZUŠ - Ing. Evu Zekuciu, Mgr. Simonu Dodrvovú,
Rady školy CVČ - Ing. Gabrielu Plačkovú,
- do Komisie pre ekonomiku, správu majetku
a podnikanie členov:
Ing. Ivana Bzdúška, Ing. Tomáša Malka, Mgr.
Ivana Kraica, Ing. Branislava Dodrva, Ing. Janu
Krajčírovú,
do Komisie výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a dopravy členov:
Ing. Arch. Miroslava Michalicu, Ivana Minárčiného, Bc. Dušana Marka, Ing. Tomáša
Malka, Ing. Mareka Kocána,
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do Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže,
športu a cestovného ruchu členov:
Mgr. Simonu Dodrvovú, Mgr. Mária Dugu,
Mgr. Elišku Reptovú, Danielu Hôlkovú, Mgr.
Pavla Michaličku, Mgr. Mariku Závodnú,
do Komisie pre bývanie, zdravotné a sociálne
otázky a ochranu verejného poriadku členov:
Ing. Antona Boháča, MUDr. Pavla Talla, Mgr.
Maroša Sadáka, Jána Trnavského, Ing. Miloša
Kmenta, Annu Čentešovú,
do Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných činiteľov členov:
Ing. Gabrielu Ciranovú, Branislava Kovačecha, Jozefa Ďuriša.
• MsZ zrušilo:
- uznesenie č. 52/2017 v plnom rozsahu,
• MsZ zobralo na vedomie:
- Správu o plnení uznesení MsZ.

Milí Brezovania, priatelia, známi,

aj touto formou by sme sa vám chceli poďakovať za prejavenú dôveru vo voľbách.
Bolo to pre nás príjemné prekvapenie, že ste

bol odmäk a situácia bola priaznivejšia ako
dni predtým. Skutočnosť bola taká, že schody od autobusového nástupišťa boli čisté
a sneh bol odhrnutý v šírke asi 1,5 m smerom ku vchodu do TESCA. Horšie to však
bolo od vchodu do TESCA pred drogériou
TETA a vstup pred túto budovu od východu. Uhrnutý sneh bol na tak úzky chodník,
že dvaja chodci pri stretávaní mali problém
sa vyhnúť bez vstúpenia do snehu, nieto ešte
bicyklisti tlačiaci bicykel, či mamičky s kočíkmi. Bezbariérový prístup nebol vôbec odhrnutý ešte ani v piatok 25. januára.
Tento problém sa opakuje každú zimu,
odvtedy, ako mesto nie je vlastníkom tohto priestoru. Prirodzene, že som v ten deň
upozornil vedúce oboch predajní, ale bezúspešne. Následne v ten deň som požiadal
prednostu MsÚ o riešenie.
Prednosta sa snažil o riešenie problému, ale bezúspešne. Viem, že podľa zákona je za tento priestor zodpovedný majiteľ.
Mesto nie je majiteľom, taktiež ani TESCO
a TETA. Tie sú v prenájme, takže oni sa
zodpovednosti vyhýbajú. Mesto zase nepovažuje za povinnosť, aby zabezpečilo odhŕňanie snehu na svoje náklady. Zastával
som názor, že mesto sa nemôže zbaviť zodpovednosti to riešiť s majiteľom, preto som
sa takto vyjadril na zasadnutí MsZ dňa 23.
1. 2019. Požiadal som preto o vysvetlenie
sudcu JUDr. Mariana Hoffmana PhD. na
školení poslancov a pracovníkov obecných
úradov v Senici dňa 25. 1. 2019. Odpoveď
znela: obec či mesto nemá žiadne páky na
majiteľa, aby zabezpečil odhŕňanie snehu.
Majiteľ však berie riziko zodpovednosti
za spôsobenie úrazu, v danom prípade na
tomto pozemku. My, kupujúci, to môžeme
ovplyvniť iba tým, že nebudeme navštevovať
tieto predajne.
ĎURIŠ Jozef, poslanec MsZ

MESTSKÝ ÚRAD
nám dali šancu ukázať, čo v nás je. Veríme,
že spoločne s vedením mesta i s vami sa nám
podarí zmeniť Brezovú k lepšiemu. Pretože spolupráca a ochota meniť veci je alfou
a omegou pre rast nášho mesta.
Novému primátorovi i poslancom gratulujeme a prajeme múdrosť pri rozhodovaní
a rozvíjaní Brezovej, veľa síl a ochoty meniť
veci k lepšiemu.
Zároveň vám chceme zaželať všetko dobré
v novom roku 2019, veľa zdravia, lásky, radosti, pracovných i osobných úspechov a hlavne,
nech nový rok prinesie len samé dobré veci.
		
Nezávislí za Brezovú

Neodhŕňanie snehu pred budovou

TESCO a drogériou TETA

Na nákup do TESCA som išiel až niekoľko
dní po bohatej nádielke snehu, v pondelok
14. januára. Bolo to v čase, keď už dva dni

Voľby prezidenta
Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z.
z. voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil termín ich konania na sobotu 16.
marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov na
prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov, druhé
kolo určil na sobotu 30. marca 2019. Voľby
sa uskutočnia opäť v budove Základnej školy na Dolných lúkach, pričom bude zásadná
zmena oproti predošlým voľbám, a to utvorením iba dvoch volebných okrskov a určením
dvoch volebných miestností (predtým štyri
volebné okrsky a štyri volebné miestnosti).
Všetky informácie o príprave a realizácii volieb budú priebežne zverejňované na internetovej stránke mesta www.brezova.sk a na
úradnej tabuli.
				 MsÚ
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Projekty Areálu Bradlo

budú zrealizované

K významným
výročiam M. R.
Štefánika v r.
2019 a 2020 sa
podarilo mestu Brezová pod
Bradlom získať
podporu nielen na dôstojné uctenie si pamiatky nášho národného hrdinu generála
Štefánika, ale aj prostriedky na dobudovanie Areálu Bradlo. Po viac než 22 rokoch
od poslednej veľkej investície (rekonštrukcia Mohyly) tak na Bradle konečne vznikne
toľko potrebná infraštruktúra.
Ako to všetko začalo
Príprava realizácie projektov Areálu Bradlo
začala už na prvom rokovaní Pracovnej skupiny v júli 2015. Dôležitou súčasťou prípravy
bol prieskum návštevnosti zo septembra
2015, ktorý jednoznačne potvrdil výrazný
nárast počtu návštevníkov Bradla až na 75
tisíc ročne. Výsledky prieskumu významne
podporili prípravu ucelenej koncepcie rozvoja Areálu Bradlo, ktorá dovtedy neexistovala. Na rokovaní pracovnej skupiny 27. 1.
2016 boli všetky projekty – či už existujúce,
vypracované za predchádzajúcich volebných
období, i nové návrhy – podrobne prerokované a bol dohodnutý ďalší postup na zabezpečenie ich realizácie.
Prvý výsledok
Výsledkom tohto rozhodnutia bolo vypracovanie komplexného dokumentu Areál
Bradlo – miesto pamäti národa. Súčasťou
novej koncepcie bol aj návrh na inovovaný
formát spomienkových slávností na Bradle
– konať celoslovenské spomienkové slávnosti cez víkend, regionálne tradične 3.
mája. Dokument podrobne zmapoval históriu spomienkových slávností, potenciál
celého regiónu a hlavne sformuloval a vytýčil projektové zámery pre celý Areál Bradlo,
vrátane finančných požiadaviek, ktoré boli
nielen na jednotlivé projekty, ale aj na realizáciu podujatí k významnému okrúhlemu
výročiu úmrtia M. R. Štefánika v roku 2019.
Celá nová koncepcia bola spracovaná vo
forme dokumentu v tlačenej i elektronickej
podobe, dokument je i na webovej stránke
mesta www.brezova.sk – v sekcii prehľad
projektov mesta.
Rok 2017
V januári 2017 dostali najvyšší ústavní činitelia naše požiadavky formulované v dokumente Areál Bradlo – miesto pamäti národa.
V žiadnom prípade sme nechceli zostať len
v pozícii žiadateľa. A preto nedeliteľnou súčasťou nášho snaženia bola aj snaha využiť
všetky možnosti, ako realizovať projektové
zámery pre Areál Bradlo. Vypracovali sme
projekt Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt, ktorý sme podali v rámci štrukturálnych
fondov v programe Interreg SK – CZ. Náš
projekt bol v júli 2017 schválený. V sobotu 7.
mája 2017 naše mesto zorganizovalo úspešne Celoslovenskú spomienkovú slávnosť na
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Bradle už podľa nového formátu. Konaním
celoslovenských spomienkových slávností
sa nám podarilo priblížiť odkaz národného hrdinu generála Štefánika čo najširšej
verejnosti. Po posledných rokoch, kedy sa
spomienky na Bradle okrem usporiadateľov
a účinkujúcich zúčastňoval minimálny počet
ľudí, si na celoštátnej spomienkovej slávnosti na Bradle uctilo pamiatku generála
Štefánika viac ako 1700 návštevníkov z celej našej vlasti.
Krok za krokom sme realizovali schválenú
koncepciu. Súčasťou tejto činnosti bol celý
rad rokovaní so štátnymi orgánmi – ministerstvami kultúry a obrany, pamiatkovými
a projekčnými organizáciami. Pracovná skupina sa pravidelne venovala projektom Areálu Bradlo. Posúdila novú dokumentáciu na
obnovu komunikácie na Bradlo, prerokovala
výsledky jednaní so štátnymi orgánmi.
Rok 2018
Na začiatku roku 2018, 3. januára, znovu
požiadala primátorka mesta Eva Ušiaková
predsedu vlády, aby k blížiacemu sa 100. výročiu tragickej smrti gen. M. R. Štefánika vláda prerokovala naše, v januári 2017 zaslané,
návrhy na realizáciu projektov Areálu Bradlo.
Kancelária predsedu vlády postúpila naše
požiadavky na vybavenie ministrovi kultúry.
Následne vznikol prípravný výbor na koordináciu podujatí k významným výročiam M.
R. Štefánika v r. 2019 a 2020, ktorého subjektami boli organizácie od úradu vlády a ministerstiev až po samosprávy, vrátane nášho
mesta. Na prvom rokovaní prípravného výboru 21. júna naše návrhy predstavil formou
audiovizuálnej prezentácie Matúš Valihora.
Ďalšie rokovanie prípravného výboru sme
iniciatívne zorganizovali 12. septembra na
MsÚ v Brezovej pod Bradlom. Výsledkom
tohto procesu po mnohých jednaniach so
štátnymi orgánmi bol materiál určený pre rokovanie Vlády SR.
Po druhýkrát sme v sobotu 6. mája zorganizovali Celoslovenskú spomienkovú
slávnosť, tentoraz aj pri príležitosti 100.
výročia vzniku ČS republiky aj za účasti
zástupcov Českej republiky – prelet lietadiel Armády ČR a koncert Ústřední hudby Armády ČR na námestí. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnilo 3 000 ľudí.
Od januára 2018 sme začali realizovať projekt
Dušan S. Jurkovič – náš architekt. V rámci
neho sme zrekonštruovali celé prízemie Národného domu Štefánikovho a zriadili Múzeum Dušana S. Jurkoviča v Brezovej pod
Bradlom zamerané na tvorcu Štefánikovej
mohyly architekta Jurkoviča a minulosť našej Brezovej. Súčasťou projektu bola aj nová
audiovizuálna technika v sále národného
domu. Projekt sme zrealizovali v termíne do
konca roka.
Pracovná skupina v závere roka podrobne
prerokovala aj štúdiu Žilinskej univerzity venovanú perspektívnemu riešeniu dopravy na
Bradlo i v meste.
Rok 2019
Začiatok roka bol orientovaný na dopracovanie rozsiahleho materiálu pre rokovanie
Vlády SR, v ktorom boli zapracované aj naše

návrhy. Za týmto účelom prebehlo viacero
rokovaní s pracovníkmi ministerstva kultúry, ktorí materiál pripravovali. Vláda SR na
svojom rokovaní 6. februára 2019 materiál
schválila a rozhodla, že zo štátneho rozpočtu uvoľní 15 subjektom (úrad vlády, ministerstvá kultúry, školstva, zahraničia, obrany,
RTVS, TASR a ďalšie organizácie a samosprávy) v rokoch 2019 a 2020 finančné prostriedky v celkovej sume 3 853 222 EUR.
Z tejto sumy získalo naše mesto 721 602
EUR (394 102 EUR na r. 2019, 327 500 EUR
na r. 2020).

Tieto finančné prostriedky budú použité
na:
• celoslovenskú spomienkovú slávnosť pri
príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen.
M. R. Štefánika dňa 4. mája 2019
• vegetačné úpravy Areálu Bradlo
• infobod na Bradle (vybudovanie nového
informačného centra v Areáli Bradlo)
• rekonštrukciu strážnice (chaty) na Bradle
• trvalú udržateľnosť Areálu Bradlo
Na záver
Rozhodnutím Vlády SR sa skončila jedna etapa nášho úsilia, ktoré začalo
v roku 2015. Výsledky tohto procesu sú
konkrétne. Máme zrekonštruované prízemie Národného domu Štefánikovho
s novým múzeom venovaným tvorcovi
bradlianskej mohyly a minulosti nášho
mesta.
Zorganizovali
sme
dvakrát
celoslovenské slávnosti na Bradle za účasti
tisícov návštevníkov. Prijatím uznesenia
vlády na spomínanom rokovaní 6. februára 2019 získalo naše mesto konečne potrebné finančné prostriedky na dotvorenie
Areálu Bradlo. Pred novým vedením mesta
stoja dve náročné úlohy, ktoré sú v súlade
s volebným programom nového primátora
Mgr. Jaroslava Cirana:
• úspešne realizovať Celoslovenskú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika
dňa 4. mája 2019
• realizovať v rokoch 2019 a 2020 schválené a podporené investičné projekty Areálu
Bradlo
Tieto úlohy môžeme naozaj zrealizovať
len za situácie, ako je uvedené vo volebnom
programe primátora: Spolieham sa aj na
obyvateľov mesta, na tých, ktorí vedia priložiť ruku k dielu.
Ján Valihora
administrátor Pracovnej skupiny
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Obrazy z Česka,
Francúzska, Anglicka
a Slovenska

Po ukončení úspešnej výstavy málo známeho rodáka z Brezovej pod Bradlom, maliara KAROLA MOLNÁRA v Záhorskej
galérii v Senici s názvom OBRAZY Z ČESKA, FRANCÚZSKA, ANGLICKA A SLOVENSKA bola časť výstavy inštalovaná
v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry
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vej dopravy Trnava - Brezová s predsedom
Trnavského samosprávneho kraja Jozefom
Viskupičom. Všetci prítomní milovníci
umenia odchádzali z vernisáže výstavy v neobvyklom prostredí Dvorany s príjemným
pocitom uspokojenia a umeleckého zážitku
hudobného i výtvarného.			
				
JK

Podporme spoločne dobrú

vec pre dobro Brezovej

Mesto Brezová pod Bradlom a Základná
umelecká škola v Brezovej pod Bradlom podali žiadosť o grant z Nadácie Tesco v rámci
5. edície programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Oba projekty postúpili medzi tri
najlepšie v regióne. Hlasovať za ne môžete do
17. februára 2019 v Tesco Brezová pod Bradlom a Tesco Senica. Organizátorom programu Vy rozhodujete, my pomáhame je spoločnosť Tesco, spoluorganizátorom je Nadácia
Tesco a partnerom Nadácia Pontis.
Projekty, ktoré sú zaradené do hlasovania v našom regióne:
1. Vybudovanie detského ihriska na Sídlisku Horný rad v Brezovej pod Bradlom
2. Pre všetkých 2 - 2. etapa výmeny osvetlenia v spoločenskej sále ZUŠ Brezová pod
Bradlom
3. Zachráňme kaštieľ Jablonica - čistenie
kaštieľa, úprava parku

Ďakujeme Vám za každý hlas, ktorým podporíte projekty v Brezovej pod Bradlom.
				MsÚ

Pozývame vás na
vystúpenie umeleckého

súboru Andalucia
Slovenskej republiky v Bratislave. Asi polovicu Senickej expozície obrazov slávnostnou
vernisážou otvorila pani ministerka kultúry
Ľubica Laššáková 15. januára 2019 o 17.00
hodine. Po príhovore Mgr. Jozefa Viskupiča,
predsedu Trnavského samosprávneho kraja,
priblížil výstavu, dielo a život maliara kurátor výstavy PhDr. Štefan Zajíček. Naše mesto,
ako rodisko maliara, zastupovali na vernisáži prednosta mesta Brezová Ing. Ján Michálek, bývalý primátor mesta RNDr. Vlastimil
Kátlovský,Csc., Ing. Ján Repta a riaditeľka
ZUŠ Mgr. Jana Kazičková. V rámci výstavy
sme mali krátke stretnutie s p. ministerkou
kultúry Ľubicou Laššákovou a priateľský
rozhovor o spolupráci a vzájomnej podpore
cestovného ruchu a znovuobnovenia vlako-

nie – „FLAMENCO“. V Bratislave pôsobí
od roku 1988. Jeho zakladateľkou, umeleckou vedúcou a choreografkou je magistra umenia – promovaná choreografka
Viera Masaryková (spolupracovala aj s FS
Brezová). Jej veľkým snom bolo priblížiť
ľuďom na Slovensku nepoznanú krásu
umenia „flamenco“. Stala sa tak zakladateľkou flamencovej scény na Slovensku a súbor ANDALUCIA kolískou pre
všetkých nadšencov flamenca, ktorí dnes
na Slovensku pôsobia.
Inšpiráciu pre prácu v súbore čerpá choreografka pravidelne na tanečných kurzoch priamo v južnom Španielsku – regióne Andalucia /Granada, Cordoba, Cadiz,
Jerez, Sevilla, Malaga../
Podľa jej slov patrí umenie flamenco
k najťažším a najnáročnejším tanečným
prejavom na svete. Repertoár súboru
tvoria všetky základné druhy tancov
umenia „flamenco“- alegrias, bulerias,
tango, rumba, garotin, sevillanas, farucca,
fandango, solea, colombiana, verdiales…
Srdečne vás pozývame.
útvar kultúry a miest. tradícií

K jubileu
brezovskej školy

31. januára 2019 sme si programom
BREZOVSKÁ ŠKOLA v Múzeu Dušana
Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom pripomenuli 100. výročie vzniku
meštianskej školy v Brezovej.
Program si prišlo pozrieť a vypočuť
vyše šesť desiatok návštevníkov. Formou
audiovizuálnej prezentácie priblížil históriu brezovského školstva od jeho vzniku
na začiatku 17. storočia až po súčasnosť

Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva na vystúpenie umeleckého súboru
Andalucia pri príležitosti 30. výročia jeho
založenia.
16. marca 2019 o 19.00 hod. v sále Ná-

rodného domu Štefánikovho.
Vstupné: 13 €/miestenky
Predaj vstupeniek: od 21. januára 2019
v Múzeu D. S. Jurkoviča (ND Štefánikov),
Po-Pia 10.00 - 13.00, 13.30 - 18.00 hod.
Umelecký súbor ANDALUCIA začal
ako prvý na Slovensku aj v strednej Európe šíriť španielske ľudové tanečné ume-

Matúš Valihora. Nasledovali amatérske
filmové zábery zo 60. rokov 20. storočia
týkajúce sa života školy, ale aj kultúrnospoločenských a športových aktivít
organizovaných školou či pedagógmi.
Komentár poskytol emeritný učiteľ
brezovskej školy Peter Uhlík. Zábery sa
stretli so živými reakciami publika. Mnohí
si zaspomínali na svoje školské roky.
			
M. Valihora
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Príslušník mestskej polície

Mesto Brezová pod Bradlom

Miesto práce: Nám. gen. M. R. Štefánika
č.1, 906 13 Brezová pod Bradlom
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 01. 06. 2019
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od 675 € bez praxe + príplatky
v zmysle zákona 553/2003 Z.z
Informácie o pracovnom mieste.
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
plnenie úloh v zmysle zákona č.564/91 Zb.
o obecnej polícii v meste Brezová pod Bradlom
Informácie o výberovom konaní: Záujemcovia, ktorí prejavia záujem budú pozvaní na osobný pohovor. K osobnému pohovoru bude pozvaný iba záujemca, ktorý dovŕšil
vek 21 rokov, je bezúhonný, zdravotne, telesne a duševne spôsobilý.
Žiadosti posielať na: Mestskú políciu,
Nám gen. M. R. Štefánika č.1, 906 13 Brezová pod Bradlom
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 01. 5. 2019
Požiadavky na zamestnanca.
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: stredoškolské s maturitou
Jazykové znalosti: Slovenský jazyk - Stredne pokročilý (B2)
Ostatné znalosti: Microsoft Word - pokročilý, Microsoft Excel – základy
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Vodičský preukaz: B
Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- vek nad 21 rokov
- bezúhonnosť, preukazuje sa výpisom
z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace
- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
- výhodou je odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície, resp. škola PZ SR
- výhodou je zbrojný preukaz typu C
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
- Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- Profesijný životopis
- Overená fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní /doklad o odbornej spôsobilosť
príslušníka obecnej polície, resp. škola PZ SR
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle zákona č.18/2008 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Výpis z registra trestov nie starší ako tri
mesiace
Stručná charakteristika spoločnosti:
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného
poriadku.
Adresa spoločnosti: Mesto Brezová pod
Bradlom - Mestská polícia, Nám. gen. M. R.
Štefánika č.1, 906 13, https://www.brezova.
sk/
Kontakt: kontaktná osoba, Mgr. Maroš Sadák, tel.: 034/6942230; 0905 386 142, e-mail:
maros.sadak@brezova.sk

NÁZORY / KOMENTÁRE

Len tak ďalej Bôžikovci

Učitelia ZŠ v Brezovej p. Br., manželia Miroslav a Darina Bôžikovci, telocvikári a zároveň tréneri atletiky už pekných pár rôčkov
dosiahnutými výsledkami v atletike šíria
dobrý chýr o škole, v ktorej pôsobia.
Miroslav prevzal žezlo výchovy atlétov na
ZŠ po úspešnom telocvikárovi Miroslavovi
Mosnom, ktorý v roku 2000 odišiel do výsluhového dôchodku. Miroslav Bôžik sa nedal
zahanbiť po svojom učiteľovi a predchodcovi.
Pán učiteľ Mosný môže spokojne spávať, pretože štafetu prípravy atlétov odovzdal tomu
najpovolanejšiemu.
Obdiv a úcta patria tejto manželskej dvojici, ktorá žne úspech za úspechom na rôznych
atletických súťažiach, vrátane majstrovstiev
kraja i majstrovstiev Slovenska. Obetujú
mnohé víkendy sprevádzajúc svojich žiakov
na súťažiach. Je to veľké množstvo dní a hodín nehovoriac o tréningoch v pracovnom
týždni. Nadviazali dobrú spoluprácu s Tomášom Zavadilom z Jablonice a Zdeňkom Zalubilom zo Skalice, trénermi atletiky.
Bôžikovci majú zásluhu i vtom, že dokážu
získať žiakov pre atletiku, ako aj to, že dokážu
presvedčiť rodičov, aby deti v tejto činnosti
podporovali. Veď učitel Bôžik je aj osobným
atletickým príkladom pre žiakov, pretože ako
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12-ročný vytvoril rekord ZŠ v Brezovej v skoku do diaľky výkonom 533 cm, ktorý doteraz
nie je prekonaný.
V roku 2017 založili za pomoci Gabriely
Plačkovej klub Centra voľného času, v ktorom pôsobia najmä žiaci z miestnej ZŠ. Dosiahlo sa tým to, že môžu reprezentovať pod
hlavičkou Brezovej. Predtým súťažili vo ,,farbách“ Atletického klubu Skalica.
My, rodičia detí, ktoré sa venujú atletike,
vážime si nadšenie a obetavosť Bôžikovcov
pre atletiku a sme im vďační za ich prácu.
Prajeme im v novom roku 2019, ako i v ďalších rokoch v tomto trende pokračovať v plnom zdraví. A našim mladým atlétom chuť
sa naďalej atletike venovať a pobiť sa s tými
najlepšími o pódiové miesta, čo v minulosti
už mnohokrát s úspechom dokázali.
Snáď stojí za zmienku uviesť, že časopis
SLOVENSKÁ ATLETIKA, číslo 4 – december 2018 zverejnil článok s titulkom ,,Veľké
veci v malom meste,“ doplnené niekoľkými
fotografiami. Autor Štefan Žilka vyzdvihuje
klub Centra voľného času, čím sa viac zviditeľňuje Brezová v celoslovenskom meradle
atletiky. Oceňuje skutočnosť, že také malé
mesto dokáže úspešne súťažiť so školami
a klubmi, kde majú po všetkých stránkach
podstatne lepšie podmienky. Z tohto článku
uvediem iba podtitulky : Hybná sila Bôžikovci, Brezovský zázrak v Košiciach, Atletika
podľa vzoru Repčíka.
V rozhovore s manželmi Bôžikovcami,
v ktorom sa vyznávajú o svojej práci so žiakmi, je to akoby návrat o 50 rokov zpäť. Na
záver autor uvádza brezovských medailistov
z M – SR. Stojí za to si tento článok prečítať.
Za rodičov brezovských atletických nádejí
		
Mgr. Jaroslava Hulková
		
V Brezovej 2. 1. 2019

Čítali ste už „Vyprávanie“?

Dostala sa vám do rúk knižka Vyprávanie
na nálepe od p. Jelky Juríčkovej? Ak nie, je to
škoda a ak sa cítite čo len trochu Brezovanmi,
tak veľká škoda. Chyba nemusí byť vo vás,
lebo výtlačkov bolo len 500 a to vzhľadom
na počet Brezovanov „rozlezených“ po svete
je neskutočne málo. Dúfajme len, že bude aj
2. vydanie. Takéto „vyprávanie“ by sa zišlo
v každej obci. Lenže nie každá obec má takúto Jelku. Je nielen dobrou etnografkou, skvelou vyprávačkou, ale hlavne láskavou patriotkou, ktorá sa svojím „Vyprávaním“ snaží
oživiť korene „Brezovanstva“ u každého, kto
len trocha pocítil lásku k Brezovej. Knižka je
krásna nielen obsahom, ale aj grafickou úpravou.
Z knižky dýcha „človečina“. To je to, čo tomuto „internetovému svetu“ chýba: pokora
pred Bohom, úcta k predkom, prírode a všetkému živému a hlavne láska k ŽIVOTU.
Pani Jelka Juríčková je Brezovankou nielen
podľa rodného listu, ale aj mysľou a hlavne
srdcom.
Ďakujem p. Mgr. Jelke Juríčkovej a všetkým,
ktorí pomohli k zrodu tohto mimoriadne
vydareného diela.
E. Valehrachová, býv. učiteľka

Novinky spod Bradla 1 / 2019
a naturalizovaná Brezovanka.

ŠKOLSTVO

Žijeme prípravami

Hoci by sa nezainteresovanému vonkajšiemu pozorovateľovi mohlo zdať, že sa na našej
škole nič mimoriadne nedeje, opak je pravdou. Už pri príchode do koridoru každého
musí upútať transparent s názvom JUBILEJNÁ ŠKOLA 1919 – 2019. V druhom pavilóne
sú nainštalované väčšie či menšie nástenky
s množstvom historických fotografií, ktoré
vznikli buď priamo v priestoroch školy, alebo
na školských výletoch. Usmievajú sa z nich
iskričky, pionieri, bývalí učitelia... Na ďalších
nástenkách sa môžete začítať do rôznorodých
spomienok bývalých i súčasných žiakov a porovnať tak školský život v minulosti a dnes.
Dominantou celého priestoru je najväčšia
nástenka s krásnymi maľbami troch školských budov. Keďže písomných i obrazových
materiálov vďaka ochotným ľuďom a oduševneným pedagógom pribúda, čoskoro pribudnú ďalšie inštalácie.
V týchto dňoch telocvičňa a školská jedáleň neslúži len svojmu primárnemu účelu,
ale aj opakovaným nácvikom na pripravovanú akadémiu k výročiu školy. Zatiaľ je do
priebehu zapojených 164 žiakov zo všetkých

ročníkov. Samozrejme, bez obetavosti, odhodlania i trpezlivosti by akcia veľkého rozsahu nebola možná. Pevne veríme, že všetko
mravčie úsilie a premyslené zámery budú
v dobrom zúročené 11. a 12. apríla 2019 na
slávnostnej akadémii. Podrobnosti nebudeme prezrádzať, no presnú hodinu a miesto sa
včas dozviete aj prostredníctvom Noviniek
spod Bradla.		
J. Reptová

Z rozhlasovej relácie

Hneď v prvý deň po vianočných prázdninách si žiaci vypočuli rozhlasovú reláciu
k 100. výročiu školy. Informácie sme čerpali zo školských kroník a snažili sa stručne
a zrozumiteľne priblížiť vývoj našej inštitúcie
dnešným deťom. Dvaja chlapci spolu s dvomi
dievčatami druhého stupňa svoju úlohu rozhlasových redaktorov zvládli výborne. Ponúkame aj vám, milí čitatelia, možnosť nazrieť
do minulých i súčasných udalostí, ktorými
žije naša škola v tomto školskom roku.
„1. januára 1919, práve tu, v Brezovej oficiálne vznikla Prvá slovenská meštianka na
území oslobodeného Slovenska.
Učiť sa v nej začalo 7. januára 130 žiakov
v troch triedach. Vedením novej školy bol
poverený evanjelický pán farár Lichner, ktorý si na začiatky spomína takto: Prijali sme
každého, kto prejavil vôľu
učiť sa. Hlásili sa i takí,
ktorí už dávno skončili
ľudovú školu. Preto boli
medzi nimi i starší žiaci,
dokonca až 20-roční. Meštianku sme umiestnili dočasne do obecného domu,
odkiaľ sa odsťahoval notár,
ktorý nechcel slúžiť obci po
slovensky. Ohľadom učiteľských síl sme museli prekonať veľké ťažkosti. Vlastne
mimo dobrej vôle nebolo
ničoho: ani školy, ani učiteľov, ani bytov, ani peňazí,
ani kníh.
Bolo obdivuhodné, že
sa vyučovať začalo pár
týždňov po skončení prvej svetovej vojny a po vzniku Československej republiky.
Vzácnu a ťažko vydobytú školu, v ktorej sa
konečne mohlo učiť v materinskom jazyku,
umiestnili do priestorov terajšieho domu
služieb. Keďže žiakov pribúdalo, bolo nevyhnutné postaviť novú budovu školy. Veľké
sťahovanie nastalo v apríli 1934 na Fortňu,
na dnešnú Piešťanskú ulicu pri evanjelickom
kostole. Vtedy na novej budove hrdo svietil
názov Prvá slovenská štátna meštianska
a obecná škola. Neskôr bol názov zmenený
na Základnú osemročnú školu, respektíve
Základnú deväťročnú školu. Svoj prvý školský rok strávili na „hornej škole“ ešte dnešní
deviataci, ktorí si naň iste dobre pamätajú.
Brezová v období 60-tych rokov rozkvitala
ekonomicky, počet obyvateľov rástol, a tým
aj malých detí, čo sa opäť prejavilo v potrebe
rozšírenia školských priestorov. V školskom
roku 1964/65 boli pre žiakov 2. stupňa pri-
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pravené nové školské triedy na Dolných lúkach, ktoré slávnostne otváral významný slovenský politik Alexander Dubček.
Dnes si len ťažko vieme predstaviť, že
v útrobách dvoch pavilónov sa v predchádzajúcich desaťročiach učil dvojnásobný počet
žiakov. V každom ročníku boli 4 triedy - A,
B, C, D - po 30 žiakov. V osemdesiatych rokoch minulého storočia brezovskú „hornú“
a „dolnú“ školu navštevovalo celkovo viac
než 700 detí. Možno boli medzi nimi aj vaši
rodičia či starí rodičia.
Je úžasné, že nielen vy - terajší žiaci, ale aj
bývalí žiaci sa spolupodieľajú na prípravách
osláv storočnice našej školy.
Mnohí z vás boli oslovení a nacvičujete
program alebo tvoríte projekty.
Skúsme sa spoločne zomknúť, spojiť svoje
sily tak, ako to dokázali naši predkovia pri
zakladaní novej vzdelávacej inštitúcie. Vyburcujme svoju tvorivosť a odhodlanie, aby
sme čo najdôstojnejšie vzdali hold školskej
oslávenkyni.“		
J. Reptová
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Nové osvetlenie sály Vám sprostredkuje príjemnejší umelecký zážitok. Dúfame, že za
podpory Vás všetkých dotiahneme doriešenie osvetlenia v celej sále, lebo s TESCO
projektom sme opätovne uspeli a postúpili
do ďalšieho kola, v ktorom budú rozhodovať
hlasy občanov o najlepšom projekte.
Príďte sa sami presvedčiť o účelnej využiteľnosti finančných prostriedkov na dokončenie osvetlenia sály. Vopred ďakujeme za
odovzdané žetóny v Tescu.		
JK

Centrum voľného
času je tu pre vás

Ako iste viete, v Brezovej pod Bradlom už
niekoľko rokov funguje Centrum voľného
času (CVČ) Domček. Navštevujú ho malí aj
veľkí, približné vekové rozpätie je od 5 – 30
rokov. Radi by sme vás informovali, prečo sa
do centra oplatí prísť a čo vám naše školské
zariadenie môže poskytnúť.

Aktuality ZUŠ – február

12. 2. - 14. 3. 2019 výstava KAROL MOLNÁR
28. 2. 2019 koncert PRE TEBA MAMIČKA – 16.30 hod.
Január, tak ako na každej škole, je mesiacom bilancovania polročnej práce žiakov vo
všetkých vyučovaných odboroch. Pre skrátenosť pracovných dní v mesiaci a povinností učenia sa žiakov v ich školách okrem
výstavy výtvarníkov neplánovali sme žiadne
iné prezentácie. Postupové, kontrahovacie
a prijímacie skúšky narúšajú tiež bežné vyučovanie. Zato výstava KOLO-KOLESO-KOLIESKO priniesla nové zaujímavé námety pre
spracovanie témy kruhu. Hoci sa vernisáž pre
zlé snehové podmienky nekonala v predpokladanom čase, aj tak si výstavu deti prezreli
inokedy so záujmom. Na február Záhorská
galéria v Senici prepožičia do priestorov našej spoločenskej sály časť obrazov od akademického maliara Karola Molnára z výstavy
KAROL MOLNÁR OBRAZY Z ČESKA,
FRANCÚZSKA, ANGLICKA A SLOVENSKA, ktorá bola vystavená v Záhorskej galérii
a v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Výstava je venovaná k 115. výročiu narodenia umelca, 100. výročiu vzniku Československej republiky a 25. výročiu vzniku SR.
Tento zabudnutý pre Slovensko významný
umelec sa narodil v Brezovej 5. 1. 1903. Študoval u známych profesorov v Prahe a Paríži.
Cez vojnu bol vojakom obrnenej brigády vo
Veľkej Británii. Venoval sa krajinomaľbe, figuratívnej i portrétovej tvorbe, maľoval akty,
zátišia a historické maľby s vojnovou tematikou. Bol ovplyvnený abstraktnou tvorbou.
Nenechajte si ujsť túto výnimočnú výstavu
v našom meste, ktorú sme otvorili slávnotnou vernisážou 12. februára o 17.00 a potrvá do 14. marca 2019. Výstavu si budú môcť
pozrieť aj návštevníci koncertu venovanému
ku Dňu žien už 28. februára, keďže 8.marca
máme jarné prázdniny. Koncert s názvom
PRE TEBA MAMIČKA bude o 16.30 hod.

denným programom, v rámci ktorého býva aj
výlet mimo mesta.
Pre ľudí všeobecne je možnosť zúčastniť sa
aj na rôznych zájazdoch, a to podľa záujmu,
ktorý priebežne zisťujeme a podľa toho výlety
pripravujeme. Tento rok sme sa boli spoločne
pozrieť do Oswiecimu a Krakowa, malé deti
sa zabávali na ľadovej revue Máša a medveď
na ZŠ v Bratislave.
To je len stručný výber toho, čo centrum
voľného času ponúka. O ďalších aktivitách
vás budeme priebežne informovať aj na
stránkach Noviniek spod Bradla.
Privítame všetkých, ktorí prejavia záujem
a nájdu si u nás tú svoju aktivitu.
A kde nás nájdete? V opravenej budove
bývalej škôlky na Námestí 7. apríla. Všetky
dôležité a aktuálne informácie sú aj na našej
internetovej adrese cvcbrezova.edupage.org
alebo na informačných tabuliach v meste.
Mgr. Ľuboš Barbírik,
CVČ Brezová pod Bradlom

INZERCIA



Centrum nemá byť pokračovaním školy,
ale deti si tu majú prísť oddýchnuť a zabaviť
sa. Každý pracovný deň máme otvorené od 9
– 17 hodiny a denne si k nám nachádza cestu
v priemere 30 a viac detí rôzneho veku.
Čo vám (info hlavne pre tých, ktorí u nás
ešte neboli) teda môžeme ponúknuť?
CVČ je najmä o činnosti záujmových
krúžkov (poplatok za krúžok je symbolických 1, 66 eura na mesiac). V tomto školskom roku sme postupne otvorili 7 krúžkov, a to posilňovňu, jumping (cvičenie na
trampolínach), Rytmus baby (zábavná forma cvičenia pre malé deti s rodičmi), ping-pong, florbal, tvorivé dielne, nový krúžok
s názvom Hudba spája a klub tínedžerov.
Tento klub navštevujú hlavne deti z Brezovej,
ale i z okolia. Majú možnosť venovať sa napríklad rôznym spoločenským hrám, zahrať sa
na Xboxe, hádzať šípky, zasúťažiť si v ping-pongu, veľkom aj malom stolnom futbale
či stolnom hokeji. Môžu si vytvoriť aj pekné
výrobky alebo sa len tak porozprávať. Využívanie internetu je samozrejmosťou, napríklad aj pri tvorbe rôznych školských projektov alebo úloh. Vybavenie CVČ sa snažíme
pravidelne dopĺňať.
Pre tých, ktorí radi cvičia, máme posilňovňu aj miestnosť na cvičenie. Rodičia s deťmi predškolského veku sa môžu prísť zahrať
do Materského centra (súčasť CVČ), ktoré
je pre vás otvorené každý deň v pracovnom
čase.
Súčasťou našej činnosti je aj organizovanie
aktivít v rámci všetkých žiackych prázdnin,
kedy býva centrum otvorené. Cez leto sa deti
môžu zúčastniť 6 týždenných táborov s celo-

HĽADÁ SA
DOUČOVATEĽKA
PRE ŽIAKA
1. STUPŇA
ZÁKLADNEJ
ŠKOLY.


20 hodín/mesiac,
1 hodina/deň
Odmena: 200€ netto
V prípade záujmu volajete
0902 044 444


KAVIAREŇ
VO DVORE
príjme čašníčku/ky
na TPP, dohodu, brigádu.
Flexibilný pracovný čas.
Kompletné zaškolenie personálu.
Platové podmienky dohodou.
Informácie na tel. č. 0911 374 588
alebo osobne na prevádzke.
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RÔZNE

Jubileum brezovského rodáka,

maliara Karola Molnára

Trnavský samosprávny kraj, Záhorská
galéria Jána Mudrocha v Senici pripravili
v závere roku 2018 jubilejnú výstavu aspoň
na Slovensku ešte stále málo známeho
brezovského rodáka, pražského maliara Karola
Molnára (1903-1981). Výstava je pripravená
k 115. výročiu narodenia umelca a okrúhlemu
100. výročiu vzniku Československej
republiky a 25. výročiu vzniku Slovenskej
republiky pod záštitou Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky.
Umeniamilovná verejnosť v regióne má tak
nevšednú príležitosť po dlhých dvadsiatich
ôsmich rokoch opäť bližšie sa oboznámiť s výberom z jeho celoživotnej maliarskej tvorby.
V tomto prípade však umelcove diela pochádzajú už zo súkromných zbierok troch slovenských zberateľov na rozdiel od úvodnej prvej
súbornej výstavy maliara poriadanej v Senici
v roku 1991, zostavenej zásluhou manželky
z vtedajšej pražskej umeleckej pozostalosti
tvorcu.
Vďaka chvályhodnej dlhoročnej iniciatíve skupiny slovenských zberateľov vznikli
aj u nás na Slovensku viaceré pozoruhodné,
rôzne rozsiahle zberateľské kolekcie diel Karola Molnára, z ktorých niektoré, nie všetky,
sa prezentujú aj na prítomnej výstave. Avšak
z bezpečnostných dôvodov, pochopiteľne, bez
akéhokoľvek zverejnenia osobnej identity jednotlivých súkromných vlastníkov maliarskych
diel autora.
Úprimne nás teší, že môžeme takto pozitívne hovoriť o činnosti našich slovenských zberateľov, z ktorých diel, nachádzajúcich sa v ich
vlastníctve, sa už dá doložiť a zdokumentovať
celoživotný umelecký vývoj pôvodom brezovského maliara a kresliara.
Na začiatku aspoň pár základných životopisných údajov o tvorcovi. Karol Molnár sa
narodil v Brezovej pod Bradlom 5. januára
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1903. Pochádzal z Molnárovcov, početnej rodiny mnohoročných evanjelických duchovných, obvykle pôsobiacich na susednej Morave, z ktorých prvý predok Petr Molnár prišiel
z Uhorska v roku 1783 a po tolerančnom patente sa stal prvým seniorom pražského obvodu. Umelcov pradedo z druhej strany, Martin
Šaško, bol významným brezovským staviteľom organov, pričom jeho organársku dielňu
zdedil maliarov otec Gustáv.
Po jeho ťažkom pracovnom úraze, keď sa
mu zrútilo lešenie pri oprave organu, odišiel
Karol Molnár z existenčných dôvodov ako desaťročný chlapec k roľníckym príbuzným matky Růženy do Libíc nad Cidlinou pri Poděbradoch. Tí ho dali na remeslo, kde sa vyučil
zámočníkom, montérom a rádiomechanikom
pracujúcim aj na stavbe elektrického vedenia,
pričom pracoval aj v akciovej spoločnosti Radioslavia.
Avšak na druhej strane jeho trvalý záujem
o kreslenie a maľovanie, ktorý sa prejavil už
v skorom brezovskom detstve v kreslení školských výkresov spolužiakom, nakoniec napriek všetkým prekážkam prevládol. Od počiatku svojho zamestnania si pracovitý Karol
Molnár dlhodobo šetril finančné prostriedky
na svoje umelecké štúdium, na ktoré sa aj usilovne pripravoval.
Najprv študoval v rokoch 1930-1932 na
Ukrajinskej akadémii u profesora Jana Kulca,
ktorý si obľúbil svojho pracovitého študenta
a aj sa mu náležite venoval. V tomto počiatočnom období svojej školskej prípravy sa
Karol Molnár zaoberal aj grafikou, linorezmi
hrubých, robustných tvarov v námetoch zátiší.
Nakoniec svoje výtvarné štúdium Karol
Molnár úspešne zavŕšil na pražskej Akadémii
výtvarných umení u známeho profesora Jakuba Obrovského v rokoch 1932-1938 aj s absolvovaním tzv. čestného roku. V závere štúdia
na školskej výstave obdržal za maľbu Zátišie
so šiškami aj Schichtovu cenu.
Od konca 30. rokov bol na štipendijnom pobyte vo Francúzsku v Paríži u svetoznámeho
profesora Františka Kupku, ktorý ho inšpiroval k vlastnej abstraktnej tvorbe, podmienenej
hudbou.

Denné centrum seniorov a Základná organizácia Jednoty dôchodcov
Slovenska v Brezovej pod Bradlom
Vás srdečne pozývajú na

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE
Dňa 5.marca 2019 o 14.00 hod. v Dennom centre seniorov
Vstupné: 4,-€ (v cene je kapustnica, šišky, minerálka, káva)
• pripravený je program • tombola •
Záujemcovia o posedenie sa môžu prihlásiť a zaplatiť vstupné
v kancelárii denného centra seniorov
v pondelok, stredu, piatok - od 14.00 do 17.00 hod.
do 22.februára 2019
Zároveň si môžete zakúpiť tombolové lístky (cena 1ks/0,50€)

Vo Francúzsku prežil svoje prvé kvalitné
tvorivé obdobie s tvorbou abstraktných a
krajinárskych obrazov. V roku 1939 vstúpil
do čs. zahraničnej vojenskej jednotky na
Západe, s ktorou bojoval so zbraňou a štetcom v ruke po porážke Francúzska aj potom
v Anglicku.
Za šesť vojnových rokov, 1940-1945, strávených v Anglicku, najmä počas leteckej bitky,
Karol Molnár jedinečným maliarskym a kresliarskym spôsobom stvárnil vojnové ničenie
a hrôzy. Okrem zobrazenia bojových operácií
citlivo priblížil aj utrpenie civilného obyvateľstva, najmä žien a detí, s výrazným protivojnovým zameraním.
Po návrate do Československa s manželkou Janou Trandafírovou v rokoch 1946-1968
pracoval vo Vojenskom historickom múzeu
ako správca zbierok a reštaurátor umeleckých
zbierok s vojenskou tematikou. Ako príslušník čs. západného odboja bol za socializmu
prakticky vylúčený z verejného a profesijného
života, pričom trpel aj zdravotnými problé-

Slovenská rozprávka, 1945, olej, papier
mami v následku prežitých vojnových útrap.
Zomrel v zabudnutí 15. apríla 1981 v Prahe
v střešovickej vojenskej nemocnici.
Je pozoruhodné s akou láskou a presnosťou pamäti si umelec v neskorších rokoch
spomína na svoje detstvo prežité v Brezovej
pod Bradlom. Názorne to dokladá aj autorov obsiahly list adresovaný príbuzným do
Ameriky 17. decembra 1958 so spomienkami
na brezovské Vianoce v detstve, prezrádzajúcimi bystrý, vizuálne orientovaný pozorovací
talent s určitým maliarskym videním. Národne uvedomelé a činorodé prostredie Brezovej pod Bradlom, prejavujúce sa v aktívnej
účasti mestečka na revolučných pohyboch
v meruôsmych rokoch s účasťou maliarových príbuzných (Martin Šaško), pozitívne
ovplyvnilo aj jeho vlastenecké cítenie. Aj keď
Molnár ako chlapec chodil do základnej školy v Brezovej pod Bradlom s vyučovacím jazykom maďarským, často s láskou spomínal
ako ich triedu vlastenecky zamýšľajúci učiteľ
vodieval do prírody a tam ich učil po slovensky. Ešte naposledy umelec navštívil rodnú
Brezovú pod Bradlom v roku 1966 pri svojej
ceste z Viedne.
Celoživotné maliarske a kresliarske dielo Karola Molnára, inšpirované moderným
umením impresionizmu, postimpresionizmu,
fauvizmu, intimizmu, expresionizmu a abstraktným umením môže slúžiť aj pre budúce
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umelecké generácie ako príklad tvorcu, ktorý
postavil svoju vizuálnu tvorivosť a nadanie aj
v najťažších vojnových časoch plne na obranu
ľudskosti, humanizmu a morálky.
Napriek tomu, že súčasná literatúra o brezovskom rodákovi Karolovi Molnárovi je
ešte stále skromná, bola vlani v roku 2017
podstatne obohatená o vydanú knižnú monografiu Pavla Šmidrkala a kolektívu Karol Molnár, vydanú v Novej tiskárni v Pelhřimove
v rozsahu 128 strán a 193 reprodukcií, z toho
186 farebných a 7 čiernobielych.
Po svojej senickej premiére v čase od 6. decembra 2018 do 27. 1. 2019, bola jubilejná výstava Karola Molnára usporiadaná v čase 15.
do 31. januára 2019 aj v Dvorane Ministerstva
kultúry Slovenskej republiky v Bratislave za
účasti aj predstaviteľov rodného mesta maliara a jeho príbuznej, emeritnej hudobnej pedagogičky Oľgy Kovačičovej.
Na záver bude výstava Karola Molnára
prezentovaná aj v umelcovej rodnej Brezovej pod Bradlom v dobe od 12. februára do
14. marca 2019 v Základnej umeleckej škole.
Vydanie publikácie k výstave s farebnými
reprodukciami vybraných diel umelca podporili Grafobal a.s. Skalica, Trnavský samosprávny kraj a Mesto Brezová pod Bradlom.
			Štefan Zajíček
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Poďakovanie

Touto cestou sa chcem v mene členov
Slovenského zväzu ťažko postihnutých poďakovať sponzorom Ing. Jánovi Mikulinovi
z firmy Microstep CDM a Ing. Ivanovi Bzdúškovi z COOP Jednota s. d. za poskytnutie
finančného daru.
		
Alena Greguštobiresová
		
predsedníčka SZŤP

Podpora 2% na liečbu

pre
Tomáška
Starí rodičia Tomáška Londáka sa priho-

várajú dobrým ľudom, ktorí chcú a môžu
prispieť 2 % z daní na liečbu v Adeli Medical
Center v Piešťanoch. Liečenie vnúčikovi veľmi pomáha.

Oznam

Denné centrum seniorov (DCS) - Klub
dôchodcov pozýva seniorov, osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom do svojich priestorov, kde pri šálke čaju, spoločenských hrách,
ručných prácach, čítaní časopisov či družnej
debate môžu spolu stráviť voľný čas.
DCS je otvorené: v pondelok, stredu, piatok od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Členský príspevok je 5,-EUR/rok

Poďakovanie

Touto cestou chcem srdečne poďakovať
občianskemu združeniu Charis, ktoré ma obdarovalo hodnotným vianočným darčekom.
Zvlášť ďakujem p. Vladimírovi Barcajovi,
ktorý mi tento darček odovzdal. Veľmi si to
vážim a všetkým ďakujem.
		
Silvia Lehocká 8. B

Snehuliaci vo dvore
u Plačkovcov

E-mailom na adresu: monika.lazarcikova@
nadaciaadeli.sk číslo 0910 836 898
Starí rodičia D. Londáka

Milí priatelia,

keď sa ku vám dostalo toto číslo Noviniek
spod Bradla, je v plnom prúde obdobie, ktoré
nazývame fašiangy. Tento rok sú mimoriadne dlhé, až do 5. marca. K životu nepochybne
patrí aj zábava. Kresťan je človek, ktorý sa vie
baviť, má zmysel pre humor. Svedčí o tom, že
život mu chutí. A nestráca pri tom zo zreteľa,
že všetko má svoje hranice, ktoré sú vymedzené Božím zákonom. Zabávať sa neznamená hrešiť, strácať zábrany. Zabávať sa znamená tešiť sa zo života.
Keď vyjde nové číslo
Noviniek, ocitneme
sa v období Veľkého
pôstu. Áno, aj odriekanie, sebazaprenie,
umŕtvovanie
patrí
do výbavy veriaceho
kresťana. Pozývam
všetkých katolíkov
začať pôstne obdobie
v kostole Najsvätejšej Trojice 6. marca
na Popolcovú stredu svätou omšou so
začiatkom o 18:00
hod. Budeme počas
nej poznačení popo-

lom na hlavu, aby sme si uvedomili, že „sme
prach a na prach sa obrátime“ a že musíme
robiť pokánie za svoje hriechy. Okrem toho
sa počas pôstneho obdobia modlíme krížovú
cestu - vždy v piatok o 17:15 hod a v nedeľu
o 15:00 hod.
V období Veľkého pôstu chystáme farský
pútnický výlet - v sobotu 23. marca. Tento
raz sa pôjde do Maďarska, navštívime starobylé benediktínske opátstvo Pannonhalma.
Miesto je úzko späté so svätým Martinom
z Tours, ktorý sa narodil práve na úpätí vrchu
Pannonhalma. Areál opátstva zahŕňa baziliku s kryptou, benediktínsky kláštor a starobylú knižnicu. Opátstvo bolo v roku 1996
zapísané do zoznamu UNESCO. Okrem
prehliadky s miestnym sprievodcom budeme mať v Pannonhalme dostatok času aj na
osobný program - modlitbu, návštevu levanduľových polí a bylinkových záhrad, o ktoré
sa vzorne starajú miestni mnísi, či prechádzku po miestnej botanickej záhrade a arboréte.
V areáli sa nachádzajú aj viaceré obchodíky
s možnosťou zakúpenia benediktínskych bylinných produktov (čaje, vína, likéry, kozmetika). Cestou naspäť sa zastavíme na Žitnom
ostrove, kde navštívime mariánske pútnické
miesto Báč. Prihlásiť sa na tento výlet môžete
vo farskom kostole alebo na katolíckej fare.
Milí Brezovania, prežite veselé fašiangy
a nezabudnite si dať nejaké pôstne predsavzatie!
Ján Kliment, brezovský farár

Opustil nás Ján Valjan
(1952-2019)

Krátko po Novom roku zomrel v myjavskej
nemocnici PharmDr. Ján Valjan, brezovský
rodák a patriot, známy slovenský farmaceut.
Jeho pohreb sa konal v Spišskej Novej Vsi. Po
kremácii bude zosnulý pochovaný pri rodičoch v Brezovej pod Bradlom.
V našom meste prežil štvrťstoročie života,
ostatok v metropole Spiša. Tam
sa aj oženil so
svojou študentskou láskou Alenou Slivkovou.
Spolu vychovali dcéry Luciu
a Katarínu.
Ako lekárnik pracoval v Levoči, bol šéfom lekárenskej služby v Spišskej Novej Vsi,
vedúcim lekárne v Hrabušiciach a od roku
1993 majiteľom lekárne Statin v bydlisku.
V kraji založil po novembri 1989 Regionálnu lekárnickú komoru, prvú na Slovensku;
bol pri ustanovení Fóra lekárnikov Slovenska a dlhoročným prezidentom Slovenskej
lekárnickej komory, neskoršie viceprezident
Asociácie lekárnikov Slovenska.
Treba zdôrazniť, že zvečnelý priateľ sa
s veľkou intenzitou zapájal do aktivít v prospech nášho lekárenstva. Nebojácne prejavoval i publikoval kritické názory v stavovských
i populárnych časopisoch, za ktoré síce nebol
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všetkými chválený, ale strhol na svoju stranu
tých, ktorí to mysleli so službou pacientom
poctivo. Možno sa o tom dočítať vo viacerých
dieloch memoárov „Ján Valjan“, ktoré vyšli
tlačou za jeho života. Ako stálica a odborník
medzi lekárnikmi, hlavne však človek čestný,
spravodlivý, otvorený, dobrosrdečný a uvážlivý
zanechal po sebe skormútenej rodine i širokej verejnosti ten najkrajší autoportrét.
Hrdý na svoje rodisko vstúpil spolu s otcom aj do Spoločnosti M. R. Štefánika a pričinil sa o vznik jej členského klubu v Spišskej Novej Vsi, kde pôvodne žila a zomrela
matka generála Štefánika Albertína. Pôsobil
tam i jeho brat Ladislav. Počas našich návštev na Spiši, rád robil sprievodcovskú službu
a výklad. Pri jednom z našich poďakovaní za
prejavenú ochotu, nezabudol skromne dodať:
Ak som v živote urobil niečo dobré, vďačím za
to hlavne svojim rodičom, lebo oni ma k tomu
viedli a vychovali.
Česť jeho pamiatke!
			
Peter Uhlík
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KALENDÁRIUM
• Fajnor, Štefan – hudobný skladateľ,
advokát (nar. 16. 2. 1844 na Brezovej – 175.
výr. nar., zomrel 26. 4. 1909 vo Viedni, pochovaný v Senici).
• Gavora, Miloš – ekonóm (nar. 28. 2.
1914 vo Zvolene – 105. výr. nar., zomrel 18.
2. 1961 v Žiline, pochovaný na Brezovej).
• Hroš, Tomáš Slavomil – evanjelický
farár, učiteľ (pseudonym: Brezovan, Brezovský – nar. 27. 3. 1808 v kopaniciach
Šindelovci, zomrel 10. 2. 1874 na Brezovej
– 145. výr. úmrtia). Na Brezovej pôsobil
v rokoch 1834-1840 ako kaplán, od roku
1844 ako farár. Celý svoj život zasvätil slovenskej veci. Ostro vystupoval proti maďarizačnej politike uhorskej vlády. Počas
jeho pôsobenia na Brezovej bola vybudovaná veľká cirkevná škola s dvoma bytmi
pre učiteľov a evanjelický kostol. Tomáš S.

Hroš bol činný aj literárne. Roku 1836 založil na Brezovej Slovanskú knižnicu, podieľal sa na postavení veľkej cirkevnej školy,
propagoval zakladanie spolkov miernosti
a hospodársku osvetu. Osobitne sa venoval
školskej výchove. Tomáš S. Hroš patril medzi najvýznamnejších národných buditeľov
v regióne.
• Hurban, Vladimír – evanjelický farár
(nar. 5. 5. 1850 na Brezovej, zomrel 11. 2.
1914 v Starej Pazovej – 105. výr. úmrtia).
• Iždinský, Arnold – žandár, odbojár,
robotník (nar. 10. 2. 1914 v Bystrej pod
Ďumbierom – 105. výr. nar., zomrel 1. 12.
1975 v Bratislave).
• Jančí, Juraj – právnik, poslanec (nar.
29. 10. 1918 na Brezovej, zomrel 24. 2. 1999
v Essene, pochovaný v Bratislave – 20. výr.
úmrtia).
• Lichardus, Branislav – učiteľ, historik
(nar. 15. 2. 1904 vo Vyšnej Boci – 115. výr.
nar., zomrel 25. 7. 1975 v Bratislave).
• Michaelides, Samuel – evanjelický farár (nar. 18. 2. 1674 v Lehnici – 345. výr.
nar., zomrel 22. 11. 1740 v Banskej Bystrici).
• Mosný, Svetozár – evanjelický farár,
historik (nar. 30. 11. 1949 v Záriečí, zomrel
6. 2. 1999 na Brezovej – 20. výr. úmrtia).
• Papánek, Ivan – muzikant (nar. 27. 2.
1914 na Brezovej – 105. výr. nar., zomrel
13. 10. 1998 na Brezovej).
• Rechtoris, Štefan – učiteľ, vojenský
dôstojník (nar. 15. 2. 1924 na Brezovej – 95.
výr. nar., zomrel 30. 1. 1958 v Olomouci,
pochovaný na Brezovej).
• Repta, Ján – partizánsky veliteľ (nar. 8.
9. 1914 na Brezovej, zomrel 13. 1. 1999 na
Brezovej – 20. výr. úmrtia). Je známy najmä ako veliteľ partizánskej skupiny pôsobiacej v okolí Brezovej. Po skončení ľudovej školy a meštianky na Brezovej sa vyučil
za garbiara, potom pracoval ako robotník
V rokoch 1939-1941 ako majster vo firme
Tibergien v Trenčíne. Do ilegálneho protifašistického odboja sa zapojil roku 1942.
Pomáhal českým občanom pri tajných
prechodoch na Západ a sovietskym vojakom, utekajúcim z nemeckých zajateckých
táborov k partizánom na východnom Slovensku. Spolupracoval najmä s partizánskou skupinou Čapajev. Potom pôsobil v II.
partizánskej brigáde Milana R. Štefánika,
ktorá operovala v oblasti Turca. Bol zástupcom jej veliteľa. Do aktívneho ozbrojeného
boja proti fašizmu vstúpil v čase SNP. Založil partizánsku skupinu - oddiel nesúcu
jeho meno. Jeho skupina pôsobila v Malých
a Bielych Karpatoch, najmä v podbradliansko-podjavorinskom kraji. Známe sú najmä Reptove prepady nemeckých vlakových
transportov na trati Bratislava-Břeclav
a Bratislava-Žilina. Nemci na jeho dopadnutie vypísali odmenu 150 000 korún.
Spolu so sovietskymi vojskami sa podieľal
na oslobodení Brezovej v noci zo 6. na 7.
apríla 1945. Jeho brat Štefan zahynul v koncentračnom tábore Mauthausen.
Za partizánsku činnosť mu bol udelený
Rad SNP I. triedy, Československý červený
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kríž 1939, medaila Za chrabrosť a iné. Počas aktívnych partizánskych bojov bol dvakrát ranený, čo zanechalo trvalé následky
na jeho zdraví.
V júni 1950 sa presťahoval z Bratislavy
do rodnej Brezovej a do roku 1954 pracoval ako správca Komunálneho podniku,
potom na plánovacom odbore v brezovských Kovových tkaninách, bol dlhoročným predsedom okresného výboru SZPB.
Ján Repta bol svojráznou a zásadovou
osobnosťou, neznášal nespravodlivosť
a pokrytectvo.
• Strapec, Pavel – učiteľ (nar. 24. 1. 1909
v Nandorhedi, dnešné Rumunsko – 110.
výr. nar., zomrel 24 .4. 1974 na Brezovej).
• Štefánik, Ivan – verejný činiteľ, právnik (ar. 9. 9. 1889 na Brezovej, zomrel 1. 2.
1979 v Bratislave – 40. výr. úmrtia).
		
Spracovala: A. Fedorová

ŠPORT

Bežci z Brezovej

Ďalšie víťazstvá bežcov z ŠK Bradlan Brezová
 25. 11. 2018 „Bathory Cross“ Čachtice 23
km/12 km prevýšenie 950 m (443 pretekárov)
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
2. miesto 1:46:29 hod
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
1. miesto 1:58:56 hod
• Andrea Borovská /ženy/
1. miesto 2:12:32 hod
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
33. miesto 2:14:52 hod
• Radoslav Jančí /muži nad 40 r./
40. miesto 2:21:03 hod
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
97. miesto 2:34:04 hod

Brezovský šach:
Ďalšie body a posun vpred

Podobne ako v dvoch predchádzajúcich
kolách, tak aj v tých nasledujúcich zahrali
brezovskí šachisti rovnaké výsledky avšak
s iným skóre. Najskôr na domácej pôde privítali rezervu z Vrbového a tento duel ovládli
presvedčivým víťazstvom 4,5 : 0,5. Vyhrali
Perička T., Sadloň J., Hanzlúvka P. a Sadloň M. Ako jediná od svojej partie s nerozhodným výsledkom odchádzala Škápiková
Ľ. Potom v nasledujúcom kole Brezovania
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• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
4. miesto 2:56:41 hod
• Margita Varmužová/ženy/ - 12 km
24. miesto 1:28:07 hod
 4. 12. 2018 „Pražská stovka“ Praha 125,8
km/61,1 km prevýšenie 4500 m (378 pretekárov)
• Martin Plačko /muži/ 125,8 km
9. miesto 15:30:20 hod
• Gabriela Plačková /ženy/ 61,1 km
1. miesto 7:18:33 hod
„Karpatský pohár v horskom behu 2018“ –
zahrňuje 10 pretekov
• Margita Varmužová /ženy nad 60 r./
2. miesto
Vo svojich kategóriách sa na popredných
miestach umiestnili aj J. Gološinec, A. Borovská, Š. Čuvala, J. Varmuža.
 26. 12. 2018 „Štěpanský beh“ Kyjov CZ
8,2 km (272 pretekárov)
• Margita Varmužová /kat. ženy nad 55 r./
2. miesto 50:27 min
• Ján Varmuža /kat. muži nad 65 r./
5. miesto 44:18 min
 31. 12. 2018 “Silvestrovský beh” Senica
8 km/4,3 km/ (360 pretekárov)
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 4,3 km
1. miesto 17:56 min
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 4,3 km
7. miesto 24:47 min
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 8 km
5. miesto 42:29 min
• Mayas Čuvala /benjamínkovia/ 60 m
1. miesto
 31. 12. 2018 “Silvestrovský beh” Piešťany
5 km (192 pretekárov)
• Čestmír Kračmar /kat. muži/
22. miesto 22:34 min
 1. 1. 2019 “Trnavský novoročný beh” Trnava 6 km (346 pretekárov)
• Peter Závodný /kat. muži/
115. miesto 32:29 min
			
J. Varmuža

cestovali do neďalekých Piešťan, kde si svoje sily zmerali s domácou rezervou. Toto
stretnutie sa nieslo v bojovnom duchu s konečným nerozhodným výsledkom. Ako jediný remizoval Perička T. Svoje partie najlepšie
zvládli Sadloň J. a Sadloň M. Menej sa darilo
Peričkovi P. a Škápikovi B. Program 8. a 9.
kola bude pokračovať na domácej palubovke
s družstvom Kamenár Chtelnica a následne
vo vzdialenejších Kopčanoch.
Zdroj: www.chess.sk
Autor: RNDr. Peter Brunovský, PhD.

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 17. 2. (nedeľa Deviatnik, Septuagesima)
10.00 hod. hl. sl. Božie v zborovej sieni.
• 20. 2. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 24. 2. (nedeľa po Deviatniku, Sexagesima)
10.00 hod. hl. sl. Božie v zborovej sieni.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej
sieni
• 27. 2. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 3. 3. (nedeľa Predpôstna, Quinquagesima)
10.00 hod. hl. sl. Božie v zborovej sieni
• 10. 3. (1. nedeľa pôstna, Invocavit) 10.00
hod. hl. sl. Božie v zborovej sieni.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej
sieni.
15.00 hod. Spoločenstvo evanjelických žien
v zborovej sieni.
• 12. 3. (utorok) 17.00 hod. pôstna večiereň
v zborovej sieni.
• 14. 3. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna večiereň
v zborovej sieni.
Zmena oznamov vyhradená!
Každý piatok o 17.00 spoločenstvo evanjelickej mládeže.
Každá nedeľa o 10.00 detská besiedka.
Všetko v priestoroch bývalej ev. školy (Dom
služieb).		
Ev. a. v. farský úrad

SPOMÍNAME

s rodinami.

•
Dňa 20. decembra 2018
uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá
mamička, starká a babička Anna Martónová. Kto
ste ju poznali a mali radi,
spomínajte s nami. S láskou
a úctou spomínajú dcéry

•
Dňa 23. 12. 2017 nás náhle opustil náš drahý manžel, brat, otec, švagor, priateľ a kamarát Ján Kriško. Je
tomu práve rok čo zasiahla
táto smutná správa rodinu
i celú okolitú spoločnosť.
Spomínajú naňho (teba)
manželka Ivetka, ako i dcéra Ivetka, synovia
Janko a Jurko, brat Jaroš, sestra Eva, švagrovia a švagriné, celá rodina, kamaráti a všetci
známi. Neustále na teba spomíname a často
myslíme. Česť tvojej pamiatke.
•
2. januára uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, starý
otec a dedko Ján Pagáč. Kto
ste ho poznali, spomínajte s nami. S láskou a úctou
manželka a deti s rodinami.
•

strana č. 12

Novinky spod Bradla 1 / 2019
•
Dňa 8. 1. 2019 sme si
pripomenuli druhé výročie
úmrtia našej drahej mamy,
starej mamy, svokry pani
Alžbety Dodrvovej. S láskou spomínajú dcéra Betka
a syn Vladimír s rodinami.

•
Uplynul jeden smutný
rok, čo nás dňa 10. januára 2018 navždy opustil náš
milovaný manžel a otec Jaroslav Danko. Vzácne spomienky si v srdci ukrývajú
a s láskou spomínajú manželka a dcéra s rodinou. Za
tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a spomínajú s nami.
•
Dňa 13. januára uplynulo 20 rokov čo nás navždy opustil náš otec, starý
a prastarý otec Ján Repta.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, spolu s nami, tichú spomienku. Syn s manželkou a deti s rodinami.
•
Dňa 23. januára 2019
sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia nášho otca,
starého otca, brata a švagra
Jána Vydareného. Tí, ktorí
ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami, prosím, tichú
spomienku. S láskou a úctou spomínajú dcéry a vnúčatá.
•
Dňa 25. 1. 2019 sme si
pripomenuli smutné 2. výročie od smrti našej drahej
manželky, mamy, starej
mamy, švagrinej, pani Viery Jánošíkovej. Kto ste ju
poznali, spomínajte s nami.
S láskou a úctou manžel,
syn Peter s rodinou, dcéra Vierka s rodinou
a ostatná rodina.
•
Dňa 25. januára 2019
uplynul rok od smrti nášho
syna, brata, krstného otca
a kamaráta Olega Kittana.
S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.
•

•
Dňa 28. januára sme si
pripomenuli nedožité 90.
narodeniny našej drahej
mamy a starej mamy p.
Alžbety Ilenčíkovej, ktorá
nás navždy opustila vo veku
75 rokov. S láskou a úctou
na ňu spomínajú dcéry
s rodinami.
•
Dňa 30. januára 2019
uplynulo sedem rokov, čo
nás opustil vo veku 40 rokov náš drahý manžel, otec,
zať, švagor a kamarát Sergej
Meľnik. S láskou a úctou
spomína smútiaca rodina.
•
Dňa 6. 2. 2019 uplynuli 2
roky, čo nás navždy opustil
náš drahý Igor Sadák. S láskou a úctou spomína celá
rodina.

•
Dňa 13. 2. 2019 uplynulo 21 rokov čo nás navždy
opustil náš otec, starý otec,
švagor a dobrý človek Ján
Kriško st. I napriek času,
ktorý odvtedy uplynul,
stále
naňho
myslíme
a spomíname. S láskou
a úctou dcéra Eva, syn Jaroš, nevesta, vnuci
a všetci, ktorí si naňho po tých rokoch spomínajú. Česť jeho pamiatke.
•
Dňa 15. 2. 2019 uplynú 3 roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný Ing.
Branislav Gálus. Kto ste ho
poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.
•
Dňa 16. februára uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mama,
stará mama a prastará
mama Anna Poliaková.
S láskou spomínajú syn Ján
a dcéry Anka a Jarka s rodinami.
•

•
Dňa 12. 2. uplynulo 20
rokov od smrti môjho manžela Martina Csenteho.
Spomína manželka a deti
s rodinami.
•

Demografické ukazovatele
k 31.12.2018
Počet obyvateľov: 		
z toho ženy: 		
muži: 		

4957
2526
2431

Počet narodených detí:
z toho dievčatá: 		
chlapci: 		

36
12
24

Počet prisťahovaných:
z toho ženy: 		
muži: 		

69
39
30

Počet odsťahovaných:
z toho ženy: 		
muži: 		

107
53
54

Počet zomretých: 		
z toho ženy: 		
muži: 		

43
16
27

Priemerný vek zomretých:
z toho ženy: 		
muži: 		

74 r.
70 r.

Počet sobášov: 		
z toho občianskych:

18
14
21

Počet občianskych pohrebov:
Priemerný vek obyvateľov:

43,3 r

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa:

Richard Kment
Ján Kolenička
Ella Dugová
Alexandra Peštová
Sofia Reptová

Manželstvo uzavreli:

Martin Janáč, Lýdia Holičová

Zomreli:

Alžbeta Strapatá rod. Pláňavská, 84 rokov
Anna Farkašová rod. Harayová, 85 rokov
Anna Pánska rod. Potúčková. 87 rokov
Rastislav Potúček, 45 rokov
Alžbeta Valášková rod. Trnková, 88 rokov
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