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Vážení spoluobčania,
milí Brezovania,

pred rokom som v komunálnych voľbách
získal Vašu dôveru. Vo svojom volebnom
programe som Vám sľúbil, že budem úprimne
a priamo bojovať za každého jedného z Vás,
za našu Brezovú pod Bradlom. Preto je mo-

jou povinnosťou, aby som Vás po dvanástich
mesiacoch informoval, čo sme spolu dokázali. V Novinkách spod Bradla č. 7/2019 som
zrekapituloval prvý polrok a teraz mi dovoľte,

aby som zhodnotil celý rok 2019 v pozícii primátora nášho mesta. Môj volebný program
nebol a nie je len náhodný zhluk problémov
a cieľov, ktoré treba riešiť. Je to pevne zostavená koncepcia, ktorá je postavená na základe
rozhovorov s Vami, občanmi nášho mesta,
ale aj s odborníkmi a ktorá vychádza z dokumentov platných pre naše mesto. Koncepcia,

ktorej hlavným cieľom je posunúť naše mesto
dopredu a zlepšiť kvalitu života jeho obyvateľov. Preto je volebný program štruktúrovaný,
zostavený do štyroch základných blokov, pre
ktoré je stanovených 31 konkrétnych cieľov.
Takto zostavenú koncepciu, ktorá má jasne
vytýčené ciele, môžete Vy, občania, dobre
zhodnotiť, na rozdiel od často nezáväzných
a veľmi všeobecných proklamácií, ktorých sú
všade plné noviny,
letáky a nezriedka
aj zápisnice.
V prvom polroku som sa snažil
zmapovať činnosť
mestského úradu
a ostatných našich
organizácií za účelom zefektívnenia
našej
spoločnej
práce. Všetky zistené nedostatky sme
sa snažili odstrániť,
využiť rezervy, prípadne hľadať iné
riešenia. Zaviedli
sme pravidelné porady vedenia mesta s vedúcimi pracovníkmi
z úradu a z ostatných našich organizácií, kde
dôsledne kontrolujeme plnenie vytýčených
úloh. Z tohto pohľadu môžem našu spoluprácu
zhodnotiť
ako výborný predpoklad k dosiahnutiu želaných cieľov. V súčasnosti
ešte stále dochádza
k zintenzívneniu
a
zefektívneniu
práce nielen mestského úradu, ale
aj technických služieb, ktoré vnímam
ako dôležitý nástroj
na plnenie úloh.
Po zorganizovaní
dôstojnej spomienkovej slávnosti pri
príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika, ktorej vysokú
úroveň nám verejne prezentovali nielen najvyšší štátni činitelia, ale aj Vy, občania, sme
okamžite pristúpili k realizácii projektov súvisiacich s dotvorením Areálu Bradlo. Ešte
pred spomienkovou slávnosťou bola Mohyla
odlesnená a koncom roka boli v súlade so
(Pokračovanie na 2. str.)

„Vinšujme si nový rok,
aby sme mali pevný krok.
Doma lásku, svornosť
a všetkého hojnosť“

Milé Brezovčanky,
milí Brezovčania,
zaželajme si
pekné
vianočné sviatky,
plné radosti
a do
nového roku
veľa zdravia,
šťastia
a úspechov.
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spracovaným projektom prevedené vegetačné úpravy v jej bezprostrednom okolí. Bola tu
nainštalovaná dočasná kvapôčková závlaha
a vysadená nízka vegetácia na južnom svahu
Bradla (brečtan, plamienky a pod.) s cieľom
dosiahnuť čo najjednoduchšiu údržbu celého areálu (spolu 150 000 €). Taktiež bola
vypracovaná projektová dokumentácia na re-

konštrukciu strážnice - chaty Bradlo (21 000
€) a na výstavbu nového turistického informačného centra na Bradle – infopointu (21
000 €). Momentálne bol už ukončený proces
stavebného povolenia a verejného obstarávania s tým, že začiatkom
jari 2020 chceme začať
s realizáciou samotných stavieb (infopoint
- 271 000 € a strážnica
– 205 000 €).
Vo volebnom programe som dal verejný záväzok zrealizovať niektoré úlohy Do jedného
roka. Z deviatich cieľov
je splnených osem, posledný – zmenu označenia kopaničiarskych
osád z ulíc na pôvodné, zaužívané názvy
(osady) – riešime tak, aby nedošlo k zvýšenej byrokracii z dôvodu výmeny potrebných
dokladov. Boli rozšírené priestory na mestskom úrade pre potreby občanov (1 700 €),
postavený nový chodník v zadnej časti cintorína (nakoniec i s moderným solárnym
LED verejným osvetlením – 5 000 €), postavený nový chodník na Bradlianskej ulici
(60 000 €), rozšírená miestna komunikácia
pri sporiteľni (6 900 €), dokončená výsadba
čerešňovej aleje na ceste na Bradlo (5 000 €),
boli osadené nové turistické letecké mapy
v meste (1 000 €). V spolupráci s podnikateľmi vznikla podnikateľská rada, resp. klub
podnikateľov a v spolupráci s Trenčianskym
samosprávnym krajom (TSK) v súčasnosti
prebiehajú práce na získaní bývalej strednej školy do majetku mesta. Keďže splnenie
takto stanovených úloh je vysoko efektívne,
začiatkom budúceho roka stanovím ďalšie
ciele na rok 2020.
Ďalšie ciele volebného programu sú
pripravené na celé štvorročné funkčné
obdobie a som rád, že sa nám ich postupne
darí plniť. V bloku Parkovanie pre všetkých,
doprava sme zo štyroch úloh investičného
charakteru zrealizovali dve, a to vybudovali nové parkovacie miesta na Dolných
lúkach (5 000 €) a pokračovali v opravách
a rekonštrukciách mestských komunikácií
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a chodníkov (nová cesta v časti Žriedlová
dolina – 23 000 €, nový chodník a priechod
pre chodcov pri družstve – 6 300 €, oprava
povrchu vnútrobloku na Sídl. D. Jurkoviča
– 39 000 €). Navyše sme predĺžili chodník
v Husovom parku (2 000 €), čím sme dosiahli jeho bezbariérovosť, a v spolupráci
s TSK sme zmodernizovali ďalší priechod
pre chodcov s bezpečnostnými prvkami pri
MŠ na Budovateľskej
ulici. Ako najdôležitejšiu úlohu v doprave vidím nielen budovanie
nových parkovacích
miest na sídliskách, ale
hlavne výstavbu nového veľkokapacitného
parkoviska za domom
služieb,
prípadne
v areáli centra voľného
času (CVČ), pretože
počet návštevníkov Bradla každoročne stúpa a my ich potrebujeme dostať do mesta.
Pokračovali sme v postupnej rekonštrukcii
verejného osvetlenia (VO), v roku 2019
sme pristúpili k rekonštrukcii všetkých

rozvádzačov, výmene ističov, rekonštrukcii VO na Družstevnej ulici a na cintoríne
– nové stĺpy a svietidlá – v celkovej sume
30 000 €.
Z cieľov Dotvorenia centra mesta je
jeden
čiastočne
splnený
(osadené
kvetinové koše na stĺpy
osvetlenia – 1 000 €)
a rozpracované sú
všetky zostávajúce. Na
jar 2020 pripravujeme
zásadné
zmeny
v
kvalite i množstve
mobilnej zelene na
námestí.
Dokúpime
ďalšie kvetinové koše
a do kontajnerov zasadíme nové rastliny, letničky, aby sme z centra mesta vytvorili ešte
krajšie, priateľskejšie a kultivovanejšie prostredie, kde sa budeme všetci radi stretávať.
Máme vytvorený návrh na dotvorenie celého
priestoru okolia pamätníkov našich rodákov, Dr. Osuského a Dr. Papánka, v južnej
časti námestia, ktorý budeme revitalizovať
z prostriedkov dotácie z Úradu vlády SR (15
000 €). Taktiež chceme začať s rekonštrukciou kotolne v Národnom dome Štefánikovom a tiež dokúpiť drobný inventár do Múzea D. S. Jurkoviča (dotácia z Úradu vlády SR
20 000 €). Na budúci rok si pripomenieme
100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy,

ktorá po prvý raz definovala hranice južného
Slovenska a ktorú okrem prezidenta Beneša podpísal aj náš rodák, Dr. Štefan Osuský.
Veľmi sa nám osvedčilo doplnenie námestia
bannermi – zástava SR a Areál Bradlo, preto
sme sa rozhodli, že zavedieme režim na inštaláciu ďalších bannerov, ktoré budú pripomínať naše významné dni – Deň ozbrojených
síl a Brezovský jarmok – slávnosti Sváka Ragana.
Na mnohé aktivity, súvisiace nielen s Bradlom, hľadáme finančné zdroje mimo rozpočtu mesta. Preto sme venovali mimoriadne úsilie tomu, aby v našom meste historicky
prvýkrát zasadala vláda SR, čo sa nakoniec
aj podarilo a v nedeľu 22. septembra bolo
v našom meste slávnostné rokovanie vlády
SR. Vláda okrem iného zhodnotila úroveň
spomienkovej slávnosti na Bradle, ktorú
predkladala ministerka kultúry Ľ. Laššáková
so slovami: „Akcia bola veľmi vydarená a pozitívne hodnotená verejnosťou“. Zaiste i tento
výsledok, na ktorom sme sa od začiatku roka
intenzívne podieľali, prispel k tomu, že vláda SR uvoľnila zo štátneho rozpočtu pre naše
mesto ďalších 75 000 € (predtým vo februári spolu 721 602 €). Z pohľadu nášho mesta
pokladám za veľmi dôležité uznesenie vlády,
ktorým ukladá ministerke kultúry zabezpečiť
návrh mechanizmu na trvalú udržateľnosť
Areálu Bradlo. To by znamenalo, že celoslovenské spomienkové slávnosti i údržba Areálu Bradlo budú financované zo štátneho rozpočtu. Pre úplnosť treba ešte dodať, že sme
na ministerstvo kultúry podali v rámci opatrenia Obnovme si svoj dom žiadosť o dotáciu na obnovu NKP Mohyla M. R. Štefánika
v súlade s projektom autorizovaného architekta a jej výsledok bude známy začiatkom
roka 2020.
Veľkú pozornosť venujeme tiež riešeniu dlhodobých problémov mesta – Rozvoj mesta
a regiónu, ktoré sú predmetom oprávnenej

kritiky. Medzi takéto problémy patria chátrajúce budovy bývalej základnej školy na
Piešťanskej ulici i budovy bývalého učilišťa.
Budovu bývalej ZŠ chceme zrekonštruovať
na nájomné byty, stále sa spracováva projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
a po právoplatnom získaní stavebného povolenia chceme podať žiadosť o dotáciu a úver
zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Problém
opustenej budovy bývalého učilišťa riešime
s TSK tak, aby sme v budúcom roku získali
areál učilišťa do majetku mesta zámenou za
mestské pozemky pod cestami. Veríme, že
tak budeme mať väčší vplyv a tiež záujem
na tom, aby sa budove našlo nové využitie.
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Pravdepodobne dáme vypracovať štúdiu
využiteľnosti budovy, ktorá by pomenovala
potreby mesta a verejnosti v tejto časti Brezovej a zároveň ponúkla možnosti využitia
celého areálu. Koncom roka 2019 sme na Základnej škole na Dolných lúkach zrealizovali
rekonštrukciu jedného pavilónu (zateplenie
strechy a obvodového plášťa) z dotácie ministerstva životného prostredia z Envirofondu v celkovej sume 213 000 €.
V priebehu roku 2019 sme v spolupráci
s partnermi zrealizovali množstvo aktivít,
ktorých cieľom bolo ponúknuť Vám, občanom, zmysluplné trávenie voľného času
a tiež posilnenie hrdosti na svoje mesto.
Počas všetkých kultúrno-spoločenských
a športových akcií nám prialo aj počasie, čo
sa odrazilo na vysokej návštevnosti väčšiny
akcií. Posilnili sme komunikáciu s občanmi
prostredníctvom novej aplikácie V obraze,
zorganizovali sme stretnutie s občanmi
v kinosále, takisto sa výrazne zlepšila
komunikácia na našom facebookovom profile, nový look dostali všetky plagáty propagujúce akcie v našom meste, zaviedli sme
CityLife (kalendár podujatí), ktorý v pravidelných niekoľkomesačných intervaloch
informuje o všetkých kultúrno-spoločensko-športových podujatiach, do schránok ste dostali skladačku o dianí v meste počas adventu
a v neposlednom rade každé dva týždne premietame filmy rôznych žánrov v kine.
Okrem hore uvedených činností sme podali množstvo ďalších projektov (spolu
v celkovej sume cca 140 000 €), niektoré už
sú realitou, iné budeme realizovať v krátkom čase. Zrealizovali sme výstavbu detského ihriska na Hornom rade, oddychovo-relaxačnú zónu v areáli CVČ, na jar ideme
rekonštruovať povrch multifunkčného ihriska na Sídl. D. Jurkoviča, nakúpili sme športovo-technické vybavenie pre atletiku, zmodernizovali sme učebne a kuchynku v základnej
škole, na Bradle osadíme nové ďalekohľady.
Pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru
sme zakúpili nové terénne auto v hodnote
14 000 €. V meste takisto priebežne prebieha
projekt opatrovateľskej služby, v ktorom sme
podpísali zmluvu s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny na sumu 163 000 € na
dobu 26 mesiacov.
Vážení spoluobčania,
Vašimi hlasmi som bol zvolený za primátora nášho mesta. Toto je stručné zhodnotenie
mojej činnosti za prvý rok v tejto funkcii. Bol
to veľmi rušný rok, doslova nabitý udalosťami. Veľa vecí, čo sme si predsavzali zlepšiť
alebo vybudovať, sa nám podarilo aj vďaka
Vám, obyvateľom nášho mesta, ktorí ste sa
v hojnom počte zapojili do našich aktivít,
za čo Vám veľmi pekne ďakujem. Verím, že
budeme úspešní aj v ďalších projektoch, že
nás neodradia čiastkové neúspechy a budeme schopní reagovať aj na viaceré očakávané
výzvy. I naďalej sa spolieham na Vás, na tých,
ktorí vedia priložiť ruku k dielu, lebo na Brezovej nám spolu záleží.
			Jaroslav Ciran
			primátor mesta
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Návrh na obsadenie člena komisie
mestského zastupiteľstva

Členovia komisie kultúry, vzdelávania,
mládeže, športu a cestovného ruchu hľadajú
do svojho tímu člena, ktorý sa prioritne zaoberá cestovným ruchom, má s ním bohaté
skúsenosti a rád by ich odovzdal ďalej a podieľal sa tak na ich realizácii v rámci podpory
a rozvoja nášho mesta.
Návrh na obsadenie člena komisie MsZ
s uvedením mena a priezviska uchádzača
(na veku nezáleží), s odôvodnením návrhu
a uvedením odbornosti, zasielajte prosím E-mailom: silvia.cuvalova@brezova.sk alebo
osobne na sekretariáte MsÚ do 31. 1. 2020.
V prípade potreby viac informácií na tel. čísle
0918 622 510 (S. Čuvalová).

Z rokovania MsZ

Ôsme zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 4. 12. 2019 za účasti 8
z 11 poslancov.
 MsZ schválilo:
 Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok
2020
 súhlas s predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom, pozemku parcely registra E-KN č. 20990/6, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 29 m2 (za kúpnu cenu, podľa
Cenovej mapy platnej v meste Brezová pod
Bradlom Zóna II. - 6,50 € za m2). Parcela registra 2 E-KN č. 20990/6 je v KN zapísaná
na LV č. 4856 pre obec a k.ú. Brezová pod
Bradlom vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom v spoluvlastníckom podiele 1/1
k celku. MsZ v Brezovej pod Bradlom schváli predaj nehnuteľností, ktorá prejde do
vlastníctva Eriky Zemanovej, rod. Bandovej,
bytom Hradište pod Vrátnom, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.
8 e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako i Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Brezová
pod Bradlom, ČI. 6, bod 4. písmeno b).
 predbežný súhlas s predajom nehnuteľnosti - pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom, v zmysle geometrického
plánu, ktorý si dá vypracovať žiadateľka na
vlastné náklady. Pôjde o predaj časti pozemku parcely registra E-KN č. 20990/110,
druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere cca 33 m2 (za kúpnu cenu, podľa Cenovej mapy platnej v meste Brezová pod
Bradlom Zóna II. - 6,50 € za m2). Parcela
registra E-KN č. 20990/110 je v KN zapísaná na LV č. 1700 pre obec a k.ú. Brezová
pod Bradlom vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom v spoluvlastníckom podiele
1/1 k celku. Po vypracovaní vyššie uvedeného geometrického plánu MsZ v Brezovej
pod Bradlom schváli predaj nehnuteľností
odčlenenej časti pozemku, ktorý prejde do
vlastníctva Eriky Zemanovej, rod. Bandovej,
bytom Hradište pod Vrátnom, ako prípad

hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods.
8 e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako i Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Brezová
pod Bradlom, ČI. 6, bod 4. p ísmeno b).
 súhlas s prenájmom nehnuteľností - pozemkov vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom, v zmysle návrhu nájomnej zmluvy, ktorú predložilo Roľnícke družstvo
„Vrátno», Hradište pod Vrátnom, IČO:
00 590 037, DIČ: 2020375896, so sídlom
Hradište pod Vrátnom 313, 906 12 Hradište
pod Vrátnom. Pôjde o prenájom pozemkov
parciel registra E-KN č. 2504, druh pozemku vodná plocha o celkovej výmere 1042
m2; časť pozemku parcely registra E-KN č.
2505/1, druh pozemku orná pôda o celkovej
výmere 18 672 m2, užívaná výmera parcely
je 11 022 m2; časť pozemku parcely registra
E-KN č. 3702, druh pozemku ostatná plocha, o celkovej výmere cca 770 m2, užívaná
výmera 65 m2; pozemok parcely registra
E-KN č. 3703, druh pozemku ostatná plocha o celkovej výmere 464 m2 (za kúpnu
cenu podľa návrhu nájomnej zmluvy). Po
schválení nájomnej zmluvy MsZ v Brezovej
pod Bradlom prejdú predmetné pozemky
do nájmu Roľníckeho družstva „Vrátno“,
Hradište pod Vrátnom, IČO: 00 590 037,
DIČ: 2020375896, so sídlom Hradište pod
Vrátnom 313, 906 12 Hradište pod Vrátnom, ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle § 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
ako i Zásad hospodárenia s majetkom Mesta
Brezová pod Bradlom, ČI. 6, bod 4. písmeno
c). Odôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: MsZ v Brezovej pod Bradlom
týmto Uznesením 4 schvaľuje skutočnosť,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa.
Následný prenájom pozemkov bude efektívny a hospodárny (§ 19 ods. 6 zák. 523/2004
Z.z.) a bude vo verejnom záujme (čl. 3 ods. 2
ústavného zák. č. 357/2004 Z.z.).
 predaj nehnuteľností - pozemku užívaného žiadateľkou v zmysle § 9a, ods. 8 e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších predpisov ako i Zásad
hospodárenia s majetkom Mesta Brezová
pod Bradlom, Čl. 6, bod 4. písm. b) a bod 5,
vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom,
v zmysle geometrického plánu č. 137/2019,
vyhotoveného geodetickou kanceláriou,
GEOLA, s.r.o., V.P. Tótha 30, 905 01 Senica, úradne overeného dňa 21. 10. 2019 pod
č. Gl-326/19, ako : • novovytvorený diel č.
1 parcely registra C-KN č. 1801/2, druh pozemku ostatná plocha, o celkovej výmere
46 m2, ktorý vznikol odčlenením od parcely
registra E-KN č. 2797/1 s výmerou 972 m2,
druh pozemku ostatná plocha, evidovanej
na LV č. 1700 pre obec a k.ú. Brezová pod
Bradlom, spoluvlastnícky podiel 1/1 k celku
vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom,
za kúpnu cenu podľa Cenovej mapy platnej
v meste Brezová pod Bradlom Zóna II. 6,50 € za m2 v celkovej výške 299 € (slovom
dvestodeväťdesiatdeväť eur) v uvedených
spoluvlastníckom podiele vo vlastníctve
Mesta Brezová pod Bradlom do vlastníctva
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Dáši Semánikovej, rod. Ďuroškovej, bytom
Bratislava.
 rozpočtové opatrenie č. 10/2019, ktorým sa
vykonáva VI. zmena rozpočtu mesta Brezová
pod Bradlom na rok 2019 tak, ako bola predložená.
 A. v súlade so Zásadami hospodárenia
s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom
a Zmluvou o nájme lesných pozemkové. 146/2007, ktorá bola uzatvorená medzi
zmluvnými stranami dňa 18. 12. 2007 a jej
Dodatkov č. 1/2009 zo dňa 12.01.2009, Dodatku č. 2/2009 zo dňa 23. 10. 2009, Dodatku č. 1/2010 zo dňa 4. 1. 2010, Dodatku č.
2/2010 zo dňa 30. 11. 2010, Dodatku č. 5 zo
dňa 27. 12. 2011, Dodatku č. 6 zo dňa 20. 12.
2012, Dodatku č. 7 zo dňa 15. 10. 2013, Dodatku č. 8 zo dňa 10. 1. 2014, Dodatku č. 9
zo dňa 20. 11. 2014, Dodatku č.10 zo dňa 10.
12. 2015, Dodatku č. 11 zo dňa 20. 12. 2016,
Dodatku č. 12 zo dňa 4. 5. 2017 a Dodatku č.
13 zo dňa 12 .12. 2017 a Dodatku č. 14 zo dňa
22. 11. 2018 nájom pre Mestské lesy, s.r.o. so
sídlom Cesta SNP 245/2, 906 13 Brezová pod
Bradlom na rok 2020 vo výške 34 000 €.
 B. Dodatok č. 15 k Zmluve o nájme lesných
pozemkov č. 146/2007 zo dňa 18. 12. 2007.
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019
o dani z nehnuteľnosti.
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019
o zabezpečení stravovania dôchodcov.
 Dodatok č. 1 Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Brezová pod Bradlom č. 1/2011,
ktorým sa schvaľuje Štatút Nocľahárne.
 rozpočet mesta Brezová pod Bradlom na
rok 2020 tak, ako bol predložený, vrátane
programov mesta.
 harmonogram zasadnutí MsZ na I. polrok
2020.
 MsZ zobralo na vedomie:
 plán kultúrno-spoločenských a športových
podujatí na rok 2020.
 plnenie rozpočtu mesta na rok 2019 k 30. 9.
2019 - príjmy, výdavky, programový rozpočet
podľa štruktúry k 30. 9. 2019.
 rozpočtové opatrenie č. 8/2019, ktorým sa
vykonáva V. zmena rozpočtu mesta Brezová
pod Bradlom na rok 2019.
 A. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu VI. zmeny rozpočtu mesta Brezová pod
Bradlom na rok 2019,
 B. stanovisko komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie k návrhu VI. Zmeny rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na
rok 2019,
 C. rozpočtové opatrenie č. 9/2019, ktorým
sa vykonáva VI. zmena rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na rok 2019.
 A. stanovisko hlavného kontrolóra mesta
k návrhu rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na roky 2020-2022,
 B. stanovisko Komisie pre ekonomiku,
správu majetku a podnikanie k návrhu rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na rok
2020-2022,
 C. návrh viacročného rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom na roky 2021 - 2022.
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MESTSKÝ ÚRAD

Vážení spoluobčania,

Mesto Brezová pod Bradlom sa na
vás obracia s výzvou na spoluprácu
pri výbere osobností navrhnutých na
Cenu mesta Brezová pod Bradlom.
Vaše návrhy na ocenenie môžete doručiť na mestský úrad, osobne na sekretariát, alebo na emailovú adresu
mesto@brezova.sk najneskôr do 28.
februára 2020. K svojmu návrhu nezabudnite pripísať krátke odôvodnenie,
prečo si navrhovaný podľa Vás zaslúži
Cenu mesta Brezová pod Bradlom.
Cena mesta sa udeľuje za:
 vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej,
umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
 činnosť osôb, ktoré sa významným
spôsobom pričinili o hospodársky a
kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu
doma i v zahraničí,
 činnosť osôb pri záchrane ľudských
životov a majetku mesta a jeho občanov.
O udelení Ceny mesta bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí.
Ďakujeme za Vaše návrhy

Čo s bobrom v meste

K situácii s bobrími aktivitami
na Brezovskom potoku v meste
Bobor vodný bol prirodzenou súčasťou
prírody strednej Európy až do polovice 18.
storočia, kedy podľahol spolu s inými druhmi nadmernému lovu. Po viac ako 150 ročnej fluktuácii sa vďaka úspešným reštitučným programom v okolitých štátoch opäť
vrátil do krajiny. Jeho početný stav vzrástol
a spočiatku obdivovaný stratený hlodavec sa
miestami stáva nepríjemným susedom.
Pre prírodné prostredie je bobor takzvaný
kľúčový druh. Iba málo druhov živočíchov
má tak výnimočný pozitívny vplyv na stav
a kvalitu vody v krajine. Výrazne zlepšuje
životné prostredie pre ostatné organizmy
v technicky upravených vodných tokoch.
Počas stále sa prehlbujúceho hydrologického
sucha bobrie lokality často predstavujú posledné napájadla pre voľné žijúcu zver. Bobor
dvíha vodnú hladinu z dôvodu zvýšenia svojej bezpečnosti a členov svojej rodiny.
Aj tieto vlastnosti sú dôvodom, že bobor je
v zozname chránených živočíchov v drvivej
väčšine krajín, kde sa vyskytuje. Slovenská
republika v zákone o ochrane prírody (NR
SR č. 543/2002 Z. z.) ustanovuje aj ochranu
biotopu s výskytom bobra. Tu treba uviesť, že
bobrie hate a hrádze - priečne stavby na vodnom toku, sú biotop bobra.
Na druhej strane je potrebné vziať do úvahy prispôsobivosť bobra, vďaka ktorej si vie

upraviť úseky tokov mimo svojho prirodzeného prostredia. Úseky Brezovského potoka
pretekajúceho mestom Brezová pod Bradlom
sú toho príkladom. V tomto neprírodnom
prostredí je bobor ohrozovaný množstvom
faktorov. Ohrozené sú najmä mladé jedince
od stretov s častejšie prechádzajúcimi motorovými vozidlami až po pády do rôznych
technických pascí. Z dôvodu ochrany samotného bobra má správca Brezovského potoka
- SVP š. p. - v úseku (dlhom 2,3 km) pretekajúcom mestom dlhodobý pokyn zo strany
ŠOP SR správy CHKO Záhorie odstraňovať
bobrie stavby ako prekážku vo vodnom toku.

Ostáva tu ale otázka, prečo bobor práve
obsadzuje úsek mimo prírodného prostredia.
Čiastočná odpoveď, platná pre Brezovú pod
Bradlom, je vo vyháňaní bobra z prírodného
prostredia nelegálnym odstraňovaním bobrích hatí mimo mesta. Na snímke je vidieť
hať, ktorú v bezpečnej vzdialenosti nad
mestom niekto odstránil a tým vyhnal bobriu
rodinu do mesta.
Pritom ochrana pred bobrími aktivitami
spočíva vo väčšej ohľaduplnosti k jeho stavbám. Problém so zaplavovaním susediacich
pozemkov sa dá riešiť napríklad vložením
drénu do bobrej hate.
Dušan Valachovič
ŠOP SR, správa CHKO Záhorie
dusan.valachovic@sopsr.sk
0903 298 335

Pruhy nad kopanicami II

22. 11. 2019 sme si v sále Národného
domu Štefánikovho podujatím Pruhy nad
kopanicami II uctili pamiatku spojeneckých letcov z II. svetovej vojny a obyvateľov
nášho kraja, ktorí im pomáhali.
Podujatie
v spolupráci
s Múzeom D.
S. Jurkoviča
a
Mestom
Brezová pod
Bradlom pripravili Osobnosti
Pod
Bradlom,
o.z. a Ondrej Janšto.
Konalo sa pri
pr í l e ž itost i
75. výročia
udalostí spojených s pádom bombardéra
B-24 Liberator J-10-FO 42-51772 Generator
Kid na Pokrivníkoch.
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Ondrej Janšto sa dlhodobo venuje bádaniu
v oblasti leteckých bojov II. svetovej vojny
a leteckej archeológie v našom kraji. Viac než
50 účastníkom podujatia vo svojej prednáške
i rozsiahlej sprievodnej vizuálnej prezentácii priniesol bohaté faktografické údaje, ale
aj pohnuté osudy letcov i obyvateľov, ktorí
im pomáhali - totalitným režimom nútené prerušenie kontaktov rodín s letcami po
roku 1948, ... stretnutia posledných žijúcich
letcov so svojimi záchrancami po nežnej revolúcii. Američania nikdy nezabudli na tých,
ktorí ich v núdzi skrývali a pomáhali im aj
za cenu straty toho najvzácnejšieho, svojho
života. Ako to sami povedali, títo prostí ľudia
z kopaníc boli pre nich hrdinovia.

Pruhy nad kopanicami II boli Ondrejom
Janštom prisľúbeným dokončením jeho prednášky Pruhy nad kopanicami z 12. 7. 2019.
Vizuálne časti oboch prezentácií si môžete
pozrieť na webovej stránke muzeumjurkovic.
sk v sekcii Odborné činnosti.
		
Múzeum D. S. Jurkoviča
		
Matúš Valihora

strana č. 5
Slávnostné otvorenie žiackej kuchynky sa
uskutočnilo 12. 12. 2019 za účasti primáto-

ra mesta a riaditeľa základnej školy, ako aj
zástupkýň ZŠ, pedagógov a žiakov. Nielen
žiaci, ale aj všetci prítomní neskrývali radosť
z toho, že niekoľkotýždňová práca priniesla
svoje ovocie.
Ďalšia časť projektu Zdravie na tanieri
bola zameraná na podporné aktivity smerujúce k zvýšenej osvete zdravého životného
štýlu - ako tvorba potravinovej pyramídy,
potravinový kvíz, príprava ovocných smoothie a zdravých nátierok, či prednáška Zero
waste o eliminovaní odpadu, vybudovanie
bylinkovej špirály v záhradných priestoroch
školy, ako aj beh spojený so zbieraním odpadkov – tzv. plogging a mnohé ďalšie.
Cieľom projektu bolo motivovať žiakov
formou zážitkového vyučovania k vlastnej
príprave jedál a pokrmov v škole i mimo nej
a to nielen počas trvania projektu, ale i po
jeho ukončení. Takýmto spôsobom chceme

ŠKOLSTVO

Realizácia projektu
Zdravie na tanieri
je úspešne za nami

„Moderná škola s návratom k prírode
a tradíciám“ – takto znie názov projektu
našej základnej školy, realizovaného v rámci výzvy ZDRAVIE na TANIERI, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Vďaka získanej dotácii z ministerstva
školstva a finančnej podpore Mesta Brezová
pod Bradlom a o.z. Rodičovské združenie
pri Základnej škole v Brezovej pod Bradlom bola okrem iných aktivít podporujúcich
„zdravie na tanieri“ realizovaná modernizácia žiackej kuchynky.
Účelová dotácia bola použitá na nákup
interiérového
vybavenia
kuchynky,
malých kuchynských elektrospotrebičov,
bielej techniky, kuchynských potrieb,
riadov a náradia. Miestnosť v minulosti
využívaná ako riaditeľňa prešla kompletnou
rekonštrukciou od výmeny podlahovej krytiny, novej elektro a vodoinštalácie až po
maľovanie stien.

viesť žiakov k správnym postojom a návykom v oblasti zdravého zdravotného štýlu
so zameraním na zdravú výživu a prevenciu
pred obezitou. Zároveň sa vďaka projektu
vytvorili materiálne podmienky
pre ďalšie školské
aktivity v oblasti
zdravej výživy aj
do budúcna.
Projekt sa stretol s pozitívnym
ohlasom zo strany žiakov i pedagógov. Deťom na
I. stupni sa podľa
ich slov najviac
páčila príprava
pomazánok, ktorá sa niesla vo veselom duchu, a taktiež prednáška o eliminovaní odpadu. Druhostupniari ocenili výrobu
zdravých desiat, ktoré pripravili pre spolu-

žiakov aj z ďalších ročníkov, a plogging (beh
spojený so zbieraním odpadkov). Podľa ich
slov by takto mohla
vyzerať každá hodina
telesnej výchovy...
Všetkým, ktorí sa
zúčastnili a boli nápomocní pri realizácii
projektu, patrí moje
veľké poďakovanie.
V prvom rade ďakujem vedeniu ZŠ – Mgr.
Ladislavovi
Menkynovi, ako aj všetkým
pedagógom, ktorí sa ochotne - a s veľkým
nasadením zapojili do jednotlivých aktivít
projektu a tým podporili jeho úspešnú realizáciu. Rovnako sa chcem poďakovať jednotlivým organizáciám mesta – mestskej
polícii, technickým službám, ako aj klientom nocľahárne za ich pomoc pri tvorbe
bylinkovej špirály. A samozrejme aj všetkým
jednotlivcom, ktorí nám ochotne pomohli
k úspešnej realizácii tohto projektu.
Projekt „Zdravie na tanieri“ bol prínosom
vo viacerých smeroch a verím, že aj v budúcnosti sa nám podarí získať podporu formou
dotácií na realizáciu ďalších aktivít, ktorými
skvalitníme celkový edukačný proces a pre
našich žiakov tak vytvoríme moderné a motivujúce výučbové prostredie.
			
Silvia Čuvalová

Beseda o slobode

V piatok 15. novembra 2019 sme si v základnej škole spomínali na okupáciu Československa a začiatok Nežnej revolúcie.
Najskôr pani učiteľka Škodová oboznámila
siedmakov, ôsmakov a deviatakov so základnými historickými faktami. Potom si už
slovo prevzal bývalý pán učiteľ Uhlík, ktorý
žiakom podrobne predstavil obdobie rokov
1968 – 1989 a to prostredníctvom množstva
fotografií. K nim prednášajúci pripojil svoje
osobné zážitky. Vzácne fotografie z augusta
1968, keď sa aj v našom meste objavili ruské tanky, žiakom priblížili kritickú situáciu
v štáte. Nechýbali ani zábery z Nežnej revolúcie, ktorej 30. výročie sme si touto besedou
pripomenuli. Vtedy tisícky ľudí vyšli do ulíc,

aby si vydobyli slobodu, ktorú už my berieme
ako samozrejmosť.
		
Linda Plačková, 8. A
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Dvojnásobné
slovenské tituly družstiev
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v znamení výborných výkonov jednotlivcov,
ale aj celých kolektívov. Našu prekrásnu medailovú žatvu začal Vladislav Čermák a Lenka
Palanská, ktorí sa úspešne pokúsili zopakovať
medailové stupne v hode kladivom a v hode
diskom aj v tomto roku. Vladislavovi sa po
minuloročnom bronze v kategórii starších

striebornú medailu. Bronzový bol Andrej
Káčer, ktorý síce bojoval, ale Tomáša v tejto
súťaži neporazil. Štvrtý bol Leandro Russo,
piaty Ondrej Batka a ôsmy Erik Michalička
- všetci taktiež s osobnými rekordmi. Andrej
Káčer sa vo finále vo vrhu guľou umiestnil na
štvrtom mieste.
Adriana Vašková suverénne zvíťazila
v behu na 1500 m prekážky a stala sa majsterkou Slovenska. Jej oddielová kamarátka Michaela Koptáková skončila na tej istej trati na
štvrtom mieste. V tejto disciplíne chlapcov
dobehol na 7. mieste Kristián Mižialko.
Z nášho mesta boli nominovaní na medzi-

žiakov podarilo posunúť sa vo svojej úspešnej kariére v hode kladivom na striebornú
priečku. Lenka je už viacnásobná majsterka Slovenska v hode diskom, a preto mala
aj v tomto roku vysoké ambície. Začiatkom
prázdnin sa obaja zúčastnili M-SR dorastu
v Košiciach. Vladislav si vybojoval striebornú medailu a spoločne s Lenkou Palanskou,
ktorá zvíťazila v hode diskom, vzorne reprezentovali naše mesto a aj Slovensko na medzištátnom stretnutí U 18 v Trnave.
Na začiatku nového školského roka
2019/2020 sa uskutočnili pre našich atlétov dve finálové kolá detskej atletickej ligy,
v ktorých sa udeľovali najlepším trom družstvám diplomy a medaily. Najskôr naši mladší žiaci obhájili minuloročné prvenstvá a jasne zvíťazili spomedzi 17 družstiev aj v tomto
ročníku. Dievčatá nemali až takú kvalitu,
a preto sa umiestnili na 8. mieste z 18 prihlásených družstiev.
Výsledkový servis o našich žiakoch sa
v septembri opäť rozrástol o nové mená medailistov na M-SR st. žiactva. Projekt „Košice
2019“ bol ďalším vydareným podujatím, na
ktorom sme zaznamenali výborné výkony
a medailové ocenenia. Naša brezovská vrhačská škola opäť slávila obrovské úspechy.
V hode kladivom sa vo finále umiestnilo až 5
našich pretekárov. Najlepšie sa darilo Tomášovi Demiánovi, ktorý si vylepšil svoje osobné maximum o viac ako štyri metre a získal

národné stretnutie dvaja pretekári. Adriana
Vašková bežala 3000 m a Andrej Káčer súťažil v hode kladivom. Obaja naši reprezentanti
čestne reprezentovali naše mesto a republiku
v Slovinsku.
Podobne sa konalo aj finálové kolo v kategórii st. žiakov, v ktorom naši chlapci opäť
obhájili vlaňajšie zlato a presvedčivo zvíťazili
aj v tomto roku. Do atletickej ligy st. žiakov
bolo prihlásených 12 družstiev. Jasným víťazstvom
sme sa kvalifikovali na
M-SR družstiev, kde sme
v minulom roku skončili
na druhom mieste. Túžba
zabojovať a získať pre Brezovú premiérový titul bola
obrovská nielen u trénera,
ale aj u chlapcov. Celoslovenské finále sa konalo
na štadióne Mladá garda
v Bratislave. Celé preteky
boli o súbojoch troch –
štyroch družstiev. Raz sme
boli prví, potom o pol hodinu druhí... Erik Michalička mal svoju disciplínu
v úvode a potom počas
celého súťaženia v úlohe
štatistu ma informoval, ako
sa darí nám, ale aj súperom
(výsledky boli vysielané on-

pre
deti z Brezovej
Druhá časť atletickej sezóny 2019 bola

-line). Keď sme sa dostali k záverečným trom
disciplínam, stav bodov bol veľmi vyrovnaný
aj v boji o titul, ako aj v boji o tretie miesto.
Každá maličkosť mohla zavážiť. Presne pred
rokom v Košiciach sme prišli o titul práve
v štafete na 4 x 60 m, kde chlapci z jasného
vedenia urobili technickú chybu a boli diskvalifikovaní. A osudnou sa takmer stala aj
tento rok štafeta na 4 x 60 m. Naše najsilnejšie „A“ družstvo sa opäť dopustilo technickej chyby a stratou kolíka neprešlo cieľovou
čiarou. Vtedy mi veru nebolo do smiechu
a hlavou mi preblesla spomienka na Košice
2018 a naše diskvalifikované áčko. Po týchto
skúsenostiach dovolím si tvrdiť, že šprintérske štafety technicky patria medzi
najťažšie disciplíny v atletike. Našťastie
bodovú stratu na Bardejov dohnali obe
naše vytrvalostné štafety na 4 x 300 m
a chlapci v oštepe. Po slávnostnom vyhlásení výsledkov sme si užili obrovskú
radosť, sladkú odmenu (víťazná torta
od p. učiteľky) a detské šampanské. Titul pre Brezovú v kategórii st. žiakov
a pre Bojničky v kategórii st. žiačok vysoko ocenili aj mnohí odborníci nielen
z oblasti atletiky, ale aj bývalí športovci
a funkcionári. Malá obec Bojničky a malé
mesto Brezová pod Bradlom môžu porážať aj veľké mestá alebo kluby s neporovnateľnými podmienkami na prípravu.
Koncom septembra sa dostali k bojom
o medaily aj mladší žiaci a najmladší
žiaci. Táto veková kategória nemá povolené otvorené majstrovstvá Slovenska
v atletike, a preto môžu súťažiť iba na
úrovni oblastí. Tradične sa majstrovstvo
konalo v Skalici, kde sme získali veľa
medailových umiestnení a výborných výkonov. Alex Hulka zvíťazil v behu na 1500 m, Filip Kubíček taktiež zvíťazil v behu na 1000 m,
kde po tuhom boji v cieľovej rovinke porazil
pretekára z Trenčína. Michal Jankových skončil na tejto trati na treťom mieste. Vo vrhu
guľou skončil Martin Sojka na druhom mieste a Diana Šarudiová obsadila tretie miesto
v hode kriketovou loptičkou. Naši chodci si
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taktiež priniesli zo Skalice mnohé medaily.
Juraj Bartoš skončil na 2000 m druhý a Branislav Konrád dokráčal ako tretí. V kategórii
ml. žiačok sa tešila z tretieho miesta Vanesa
Vetríková. V skoku do výšky sa umiestnil Tristan Čík na treťom mieste. Tradične berieme
pódiové umiestnenia aj za štafetové behy.
Kvarteto mladších žiakov (A. Hrdlička, N. Sidor, A. Hulka a R. Šándor) skončilo na treťom
mieste. Ich mladší oddieloví kamaráti sa tešili
zo zisku striebra v zložení L. Závodný, T. Čík,
M. Jankových a F. Kubíček.
Alex Hulka si výborne počínal aj na M-SR
vo viacboji. V Trenčíne si vylepšil tri z piatich disciplín a obsadil v konkurencii 34 pretekárov 6. miesto so ziskom 1942 bodov.
Okrem zväzových súťaží sa na začiatku
školského roka rozbiehajú aj školské súťaže.
Tou prvou bolo okresné kolo žiakov a žiačok v cezpoľnom behu. Otvorenie nového
ročníka školských súťaží sa koná tradične
v PKO Trnovce, kde sa konali aj teraz súboje
v cezpoľnom behu. Táto naša tradične silná
súťaž sa začala pre ZŠ Brezovú úspešne. Alex
Hulka skončil v behu na 2000 m na druhom
mieste a umiestnenie v kategórii žiačok
sme kompletne obsadili na prvých štyroch
priečkach. Zvíťazila Adriana Vašková pred
Michaelou Koptákovou a Megan Čuvalovou.
Štvrté miesto sa ušlo pre Kristínu Zmekovú.
Dievčatá ako víťazky postúpili na krajské
kolo do Dubnice nad Váhom. Už minulý rok
sme v mestskom parku pri kaštieli zvíťazili.
Tento rok sme nastupovali do súťaže v úlohe favoritov. Dievčatá nesklamali, zabojovali a s veľkým náskokom zvíťazili v súťaži
družstiev a vybojovali si postup na školské
majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali na
Štrbskom Plese. V hodnotení jednotlivcov
sa Adriana Vašková opäť umiestnila na druhom mieste za minuloročnou majsterkou
Slovenska z Dubnice. Ako sa hovorí: „Ťažké
je získať titul, ale ešte ťažšie je ho obhájiť “.
Našim mladým dievčatám sa to podarilo!!!
Štrbské Pleso nás privítalo krásnym slnečným a teplým počasím, takmer ideálnym na
cezpoľný beh. Pri našom minuloročnom prvom titule v Žiarskej doline bol pravý opak
- zima, veterno a pršalo. Bežalo sa na veľmi
náročnej trati s vysokým prevýšením tak, ako
bude postavená na školských majstrovstvách
sveta, ktoré budú práve u nás na Štrbskom
Plese. Dievčatá bojovali nielen s traťou, ale
aj s únavou a samy so sebou. Adriana ešte
vbiehala do cieľovej rovinky na treťom mieste, čo by znamenalo pre nás „iba striebro“,
pretože naše súperky boli na 6. a 8. mieste.
Do poradia družstiev sa započítavajú umiestnenia prvých dvoch pretekárok a Michaela
Koptáková bola v tom čase na 12. mieste.
Michaelu som mohutne povzbudzoval na
trati, aby predbehla ešte jednu pretekárku,
ale nohy už boli unavené a energia vyčerpaná. Keď som však prišiel do cieľa, vidím, že
Adriana leží v cieli na druhom mieste, predsa
ešte jednu pretekárku predbehla. Táto správa
ma samozrejme veľmi potešila a ihneď som
začal počítať súčty umiestnení. ZŠ Košice 14
(6. + 8.) a ZŠ Brezová 14 (2. + 12). Ak obe
družstvá dosiahnu rovnaký súčet umiestnení,
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rozhodne o lepšom poradí umiestnenie tretej
pretekárky. Naša Megan Čuvalová skončila
v štartovom poli na 19. mieste a tretie dievča
z Košíc na 29. mieste. Dievčatá obhájili titul
školských majsteriek Slovenska, Adriana Vašková sa v absolútnom poradí umiestnila na
fantastickom druhom mieste. Veľké faux pas
spravili organizátori a merači časov v cieli,
pretože si neskontrolovali umiestnenie tretej
pretekárky a na slávnostnom odovzdávaní
cien, diplomov a medailí vyhlásili naše dievčatá na druhom mieste. Okamžite som protestoval u hlavného rozhodcu a faktami som
doložil správne údaje. Samozrejme, že to nebolo urobené vedome, ale naše dievčatá prišli
o slávnostné odovzdávanie a oceňovanie tých
najlepších. Nezabudnem na to, keď sme si
išli vymieňať poháre a medaily s dievčatami
z Gymnázia v Košiciach – ich smutné tváre
a oči.
Posledný výsledkový servis patrí našej
Detskej atletike, ktorá mala v Trenčíne
krajské kolo v cezpoľnom behu zmiešaných
štafiet 4 x 600 m. Aj toto je postupová súťaž,
kde sa môžu prebojovať na majstrovstvá Slovenska iba tri atletické škôlky z Trenčianskeho kraja. O súťaž bol mimoriadny záujem
a v bojoch o tri postupové miesta sa stretlo
19 štafiet (v Trnavskom kraji iba 6 štafiet poznámka autora). My sme postavili štyri
družstvá s cieľom vybojovať finálovú miestenku do Betliara. Naša „A“ štafeta skončila
na druhom mieste (Tristan Čík, Magdaléna
Maniačková, Aneta Jancová a Filip Kubíček)
a vybojovala pre Brezovú jednu miestenku
na M-SR do Betliara. Štafeta „C“ (Klandúchová N., Závodný L. ,Blahová L. a Pantúček Š.)
predbehla „B“ a skončila na 9. mieste. Na 12.
mieste dobehlo kvarteto „B“ v zložení (Nosko

D., Horváth N., Dodrvová A. a Marková P.).
Hneď na 13. mieste skončila naša „D“ štafeta v zložení V. Boledovičová, A. Gáliková, M.
Malek a L. Kocán.
Na záver ďakujeme všetkým mladým atlétom a atlétkam za ich obetavosť, drinu,
predvedené výkony a dosiahnuté výsledky.
Naše poďakovanie patrí aj ich rodičom, našim sponzorom (mesto Brezová pod Bradlom) a novému pánovi riaditeľovi Mgr. Ladislavovi Menkynovi, ktorý nás podporuje
a pomáha. Mladým športovcom prajeme
veľa zdravia, úspechov v športe, chuti trénovať a baviť sa atletikou.
			Bôžikovci

RÔZNE

Spomienka

na M. R. Štefánika nad rovníkom

Cesta okolo sveta, ktorú zorganizovala
cestovná kancelária BUBO privátnym lietadlom, bola výnimočná. V priebehu 19 dní sme
navštívili 7 novodobých divov sveta – Petru,
Taj Mahal, Veľký čínsky múr, Chichen Itzu,
Machu Picchu, Corcovado a Koloseum. Pri
príprave na túto cestu som zistil, že pri lete
z Mexika do Peru dňa 19. novembra o 13.00
hod. preletíme nad Ekvádorom rovník. Nad
Ekvádorom, kde na prelome rokov 1913/14
bol M. R. Štefánik. Okrem astronomických
pozorovaní tam plnil i diplomatickú misiu
v záujme francúzskej vlády, za ktorú dostal
najvyššie francúzske vyznamenanie, nositeľ
Radu Čestnej légie. Počas pobytu v Ekvádore bol viackrát aj v observatóriu Mitad del
INZERCIA
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Mundo, kde jeho pobyt pripomína pamätná doska a od roku 1998 je tu aj jeho busta,
ktorú osadila expedícia vedená Františkom
Kelem. Preto som sa rozhodol, že takéto
udalosti je potrebné aj patrične pripome-

núť. CK BUBO založil pred 26 rokmi mladý
lekár Dr. Ľuboš Fellner, jej dnešný riaditeľ.
Je to v súčasnej dobe jediný Čecho-Slovák,
ktorý prešiel všetky krajiny sveta a stál na
severnom i južnom póle. Cesta okolo sveta
za 7 novodobými divmi, ktoré boli vyhlásené v Madride 7. 7. 2007, je jeho projekt,
ktorý dlhodobo pripravoval a ktorého sa
i osobne zúčastnil. Ostatné už bolo jednoduché. Počas našej cesty som pánovi Fellnerovi misiu M. R. Štefánika priblížil. Keď sme
o tom hovorili, pán Fellner vytiahol mobil
a ukázal mi záber, ako bol pred dvoma týždňami v Ekvádore, vrátane pobytu v Mitad
del Mundo na rovníku. Dr. Ľuboš Fellner
sa prirodzene rád ujal celej prípravy i réžie.
S kapitánom nášho Boeingu 837/800 dohodol, že pri prekročení rovníka spraví vhodný
letový manéver. A tak sa i stalo, keď sme si
19. novembra 2019 o 13.00 hod. pripomenuli slovom i prípitkom nášho národného
hrdinu M. R. Štefánika. Boeing spravil riadny zhup, ktorý nemôžete zažiť na normálnej
linke. Celá malá slávnosť na palube lietadla
sa tým zaradila medzi ďalšie nezabudnuteľné zážitky našej cesty okolo sveta. Bolo to
symbolické i neopakovateľné, že po toľkých
rokoch sme si pripomenuli nad Ekvádorom
pri prekročení rovníka Milana Rastislava
Štefánika, ktorý navyše aj ako prvý Slovák
cestu okolo sveta vykonal.
			
Ján Valihora

Dňa 7. 12. 2019 sa v krásnom prostredí
Muránskej planiny na Salaši Zbojská konal
11. ročník Nadregionálnych majstrovstiev
v zabíjačke. Naše mesto už po druhýkrát
úspešne zviditeľnil Braňo Kovačech so svojím družstvom pod názvom Sváko Ragan.
Jedinečné podujatie s atmosférou tradičnej dedinskej zabíjačky je zamerané na gastronómiu a súťažnú prípravu zabíjačkových
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špecialít. Medzinárodná súťaž je spojená
s verejnou ochutnávkou vyrobených špecialít a voľnou ľudovou tradičnou zábavou.
Okrem chutných ochutnávok aj dobré pivko, vínko, hriatô aj ľudová muzika od rána
až do večera.
Deň plný vôní, chutí a dobrej predvianočnej nálady tento rok navštívilo vyše 1500
ľudí z celého Slovenska.
Na zabíjačke sa zúčastnilo 15 družstiev
z okolitých regiónov a krajín: Husári,
Dolniaci, Rusnáci, Farmárska revue, Žitnoostrovskí labužníci, Krušnohorci, Tľapkančiari, ale aj Česi, Maďari, Srbi, pričom
každé družstvo spracovalo samostatne
jednu ošípanú. Majstri mäsiari pripravili napríklad rusnácky hamburger, kyšky,
zabíj ačkovú
polievku, pečienku v čepci, žemľovky,
žobrácku
kašu, prdelačku a mnoho
ďalších
chutných zabíjačkov ých
špecialít.
Štart súťaže
bol o 8:00.
Priebeh zabíjačky si určovalo každé družstvo
samo. Porota
hodnotila celkový dojem z družstva, trvanie zabíjačky, kvalitu výrobkov, čo najširší sortiment výrobkov. Návštevníci mohli
hodnotiť jednotlivé družstvá formou ankety. Po ukončení práce posledného družstva
prebehlo slávnostné vyhodnotenie súťaže
a odovzdávanie cien.
Družstvo Sváko Ragan zastupovali Braňo
Kovačech, Vlasta Kovačechová, Dušan Hílek, Miroslav Chovanec, Igor Čierny a Ferko
Chudík. Získali hneď tri ocenenia: 3. miesto
za najlepšie zabíjačkové špeciality, 1. cenu za
najlepšiu zabíjačkovú
polievku a 1. cenu za
najlepšiu kuchárku.
Ich
sortiment
špecialít tvorili zabíjačková polievka,
kapustnica,
varený
podbradok, tlačenka,
pečienka v čepci, mozočky, pražená krv,
jaternice, krvavnice,
klobásy, pečené mäso
v čepci.
Srdečne im blahoželáme, a prajeme aj
v nasledujúcich ročníkoch veľa úspechov v príprave tak kvalitných a chutných zabíjačkových špecialít...
PS: Družstvo Sváko Ragan na spiatočnej ceste domov položilo veniec k pamätníku M. R. Štefánika v Brezne od rodákov
z Brezovej pod Bradlom.
			
Lubi Mikulina

Nielen vyprávanie...
„Dala som si štíble potšit,
abych móhla dobre tančit.
Dala som si potkovat,
abych móhla tancovat.“

Takto zacifrovali dve malé speváčky, Hanka Konrádová a Tamarka Bajzová, dňa 26.
novembra na čitateľskej besede s Jelou Juríčkovou, autorkou knihy Vyprávanie na nálepe.

Sú to žiačky Základnej umeleckej školy Brezová, z folklórneho súboru Iskerka. Spievali
pod vedením pani riaditeľky Anny Hašanovej, Dis. art. a pána učiteľa Mgr. Pavla Michaličku, ktorý ich doprevádzal na harmonike.
Autorka, ktorá zasvätila práci s mladými
celý život, určite s potešením sledovala, ako
temperamentný prejav najmladších brezovských speváčok dostáva odborné vedenie
v ZUŠ. Živý záujem mladých a svedomitá
práca pedagógov sú zárukou, že osobitá brezovská kultúra bude i naďalej žiť a rozvíjať sa
v najmladšej generácii.
			
Jan Tesař

Denné centrum
Brezová pod Bradlom

V novembri sa v DC Brezová pod Bradlom uskutočnilo niekoľko zaujímavých
podujatí.

5. 11. 2019 to sa uskutočnila prednáška
o prevencii kriminality pre seniorov z MV
SR, ktorú viedla Mgr. S. Mikušová, asistentka
prevencie kriminality, koordinátorka na regionálnej úrovni Trenčín.
Prednášku odprezentoval lektor z MV SR
odboru prevencie kriminality Dr. Mgr. F.
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Hál, ktorý bližšie oboznámil našich seniorov
s projektom „Desatoro bezpečného seniora.“
V prípade nebezpečenstva sa môžu seniori
obrátiť na senior linku: 0800 172 500 alebo
na číslo 158. Bližšie informácie na www.desatoro.sk Na podujatí sa zúčastnil i príslušník
z Mestskej polície Brezová pod Bradlom P.
Londák, ktorý poďakoval prednášajúcim za
zaujímavú prednášku.
11. 11. 2019 sa vedúca DC Brezová p. Z.
Hrajnohová spolu s niekoľkými členmi z DC
a ZO JDS Brezová zúčastnili na mestskom
podujatí Červené maky, kde bol položený
veniec hrdinom, ktorí padli počas 1. svetovej
vojny.
15. 11. 2019 sa v DC Brezová uskutočnilo
ďalšie zaujímavé podujatie „Jubilanti 2019“,
ktoré pripravili členovia výboru DC a ZO
JDS Brezová pod Bradlom. Z 25 tohtoročných jubilantov prijalo pozvanie 17 seniorov.
K prítomným sa prihovorila vedúca DC p.
Hrajnohová a p. primátor mesta Mgr. J. Ciran, ktorý poprial jubilantom pevné zdravie a príjemný život v kruhu najbližších.
Program spestrili deti zo školského klubu ZŠ,
ktoré vystúpili s krásnymi básničkami, tancom, spevom i dramatickou ukážkou. Vďaka
pani učiteľkám za nacvičenie programu! Nakoniec deti odovzdali jubilantom vlastnoručne vyrobené „čajníky.“ Jubilanti dostali od p.
vedúcej malý darček a po občerstvení si ešte
seniori posedeli a podebatovali v príjemnom
prostredí DC.
				
AF

Zvýhodnená ponuka

platí aj pre obyvateľov Brezovej

Kúpele Trenčianske Teplice ponúkajú zľavy
vo výške 50 % pre občanov s trvalým pobytom v meste Brezová pod Bradlom v období
od 2. decembra 2019 do 29. februára 2020,
na vstup do termálnych bazénov SINA, Bazén MUDr. Čapka, PII, PIII a Bazén Krym
v Trenčianskych Tepliciach a zľavu vo výške 30 % na vstup do vonkajšieho bazéna
GRAND.

Podmienky poskytnutia zľavy:
vstup do termálnych bazénov SINA, Bazén MUDr. Čapka, PII, PIII a Bazén Krym je
možný len pre osoby s vekom nad 18 rokov,
vstup do termálnych bazénov je možný len
po zakúpení vstupenky v Predaji procedúr
(budova Kaštieľ);
vstup do bazénu Grand je pre osoby od 3
do 14 rokov umožnený len v sprievode dospelej osoby, vstupenku je potrebné si zakúpiť
priamo v bazéne Grand (budova Rehabilitačný bazén);
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zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné,
platia vždy pre 1 osobu a až po jej preukázaní
sa platným občianskym preukazom s trvalým
pobytom v meste Brezová pod Bradlom;
vstup do bazénov je podmienený voľnou
kapacitou daného bazénu (odporúča sa včasná rezervácia vstupu do termálnych bazénov).

Vážení občania

V mene spoločnosti SATRO si vás dovoľujeme informovať, že dezinformácie, ktoré sa šíria po meste Brezová pod Bradlom
o údajnom ukončení poskytovania služieb
spoločnosťou SATRO sa nezakladajú na
pravde. Televízne a internetové služby vám
SATRO zabezpečí aj naďalej. Ďakujeme za
Vašu priazeň, prajeme pokojné sviatky a tešíme sa na vašu návštevu na Zákazníckom
stredisku SATRO na adrese Hurbanova 1.

Poďakovanie

Predsedníčka zväzu SZTP ďakuje sponzorom Ing. Jánovi Mikulinovi - firma Microstep
a Ing. Ivanovi Bzdúškovi - COOP Jednota
Senica za sponzorské dary na vianočné posedenie.
		
Alena Greguštobiresová,
		
predsedníčka SZTP

Blahoželanie

Mária Dutková sa
dňom 13. decembra dožíva svojich krásnych
a Bohom požehnaných
70. narodenín. Prajeme
jej veľa duševných a fyzických síl, optimizmu
a radosti do ďalších dni
jej života. Ďakujeme za
výchovu a lásku. Deti
a vnúčatá.

Stretnutie seniorov

5. 12. 2019 sa uskutočnilo v Dennom centre
Brezová pod Bradlom družobné stretnutie seniorov z České republiky Hodonín so seniormi
z Brezovej pod Bradlom. Táto družba trvá už
niekoľko rokov a každý rok sa uskutočňuje buď
v Čechách alebo u nás v Brezovej. Vo vianočne
vyzdobenom DC sa uskutočnilo príjemné a na
kultúrny program bohaté stretnutie seniorov
z obidvoch republík. Seniori z Čiech najskôr
navštívili Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča,
kde im odbornú prednášku o živote a tvorbe
tejto významnej osobnosti predniesol historik
mesta PhDr. Matúš Valihora. Všetci boli veľmi
spokojní s návštevou v múzeu. No a potom po
privítaní všetkých prítomných p. Petrášom,
predsedom ZO JDS Brezová a p. Hrajnohovou,
vedúcou DC všetkých seniorov tiež pozdravil v mene českých seniorov Ing. L. Polášek,
predseda Seniorů České republiky Hodonín.
Za mesto Brezová sa prihovorila k seniorom
v mene primátora mesta Ing. G. Plačková. Nasledoval bohatý program, ktorý si pripravili

českí seniori – zaspievali niekoľko piesní (československých i vianočných), ktoré si mnohí
seniori zaspievali a tiež i zatancovali. No a keďže bolo v predvečer Mikuláša, tak zavítal do
centra i Mikuláš s čertom a anjelom, ktorí prítomným odovzdali sladké darčeky. Po občerstvení sa pokračovalo v programe, kde už hrali
a spievali Heligonkári z Priepasného, p. Hrajnoha a Marko. Po speve, tanci a priateľských
rozhovoroch sa seniori dohodli, že stretnutie
sa vydarilo a v budúcom roku sa opäť stretne-

me u našich českých priateľov. Bolo to naozaj
vydarené podujatie, ktoré dýchalo už predvianočnou atmosférou. Ďakujeme vedúcej DC p.
Hrajnohovej i členom výboru DC Brezová, za
zorganizovanie tohto zaujímavého stretnutia.
				
AF

Milí priatelia,

mám rád štatistiky a výskumy, ale neteším
sa, lebo v nasledujúcich dňoch a týždňoch
budeme nimi doslova zahltení v súvislosti
s blížiacimi sa voľbami do NR SR. Budeme
bombardovaní bilbordmi, prekáračkami,
„kydaním hnoja“ a vylievaním „kýblov špiny“ - našťastie asi až po Novom roku. K tomu
všetkému nás bude atakovať vianočná reklama ... Blahoslavený každý, kto to bez ujmy
prežije . Je tu čas Vianoc - svätý čas! Bola
by veľká škoda, keby nám uplynul bez toho,
aby nás v dobrom nezasiahol. Bola by veľká
chyba, keby sme si ho nechali prehlušiť svetským lomozom.
Svätý John Henry Newman mal motto Cor
ad cor loquitur (Srdce sa prihovára srdcu).
Práve na Vianoce sa to deje najintenzívnejšie. Boh sa prihovára nášmu srdcu cez malé
dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme. Kebyže
vynecháme betlehemskú udalosť, vyprázdnili by sme obsah Vianoc; zostala by nám len
prázdna bublina, ktorá po Novom roku spľasne. Preto vás pozývam na slávenie Vianoc
nielen v kruhu rodiny, ale aj v Božom dome
- v kostole. Tam si chceme pripomenúť a sprítomniť udalosti, cez ktoré sa Boh prihovoril
k srdcu človeka.
Ponúkam vám prehľad všetkých slávení,
na ktoré vás pozývam ako farár. Ale v prvom
rade nás pozýva Boh. To on sa k nám sklonil,
on prišiel kvôli nám a pre nás.
• 24. decembra (utorok) - Štedrý deň
• 8:00 svätá omša spojená s požehnaním betlehemov a možnosťou vziať si betlehemské
svetlo
• 22:00 vianočná svätá omša v noci
• 25. decembra (streda) - slávnosť Božieho
narodenia
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• 8:30 svätá omša na Bukovci
• 10:00 slávnostná svätá omša
• 15:00 jasličková slávnosť
• 26. decembra (štvrtok) - sviatok sv. Štefana
• 8:00 svätá omša
• 29. decembra - 1. vianočná nedeľa - sviatok
Svätej Rodiny
• 10:00 slávnostná svätá omša spojená s obnovou manželských sľubov
• 31. decembra (utorok)
• 16:00 bohoslužba slova spojená s ďakovnou
pobožnosťou na konci kalendárneho roka
• 23:00 - 23:45 adorácia v kostole
Po eucharistickom požehnaní pozývam na
faru na novoročný prípitok.
• 1. januára (streda) - slávnosť Panny Márie
Bohorodičky
• 10:00 slávnostná svätá omša spojená so
vzývaním Ducha Svätého na začiatku roka
• 5. januára - 2. vianočná nedeľa
• 10:00 slávnostná svätá omša (za účasti
miešaného zboru z Mikulčíc)
• 6. januára (pondelok) - slávnosť Zjavenia
Pána (Traja králi)
• 10:00 slávnostná svätá omša spojená s požehnaním trojkráľovej vody
Od pondelka 6. januára do nedele 12. januára
budem chodiť po domoch a požehnávať príbytky (tzv. trojkráľová koleda).
• 12. januára - 3. vianočná nedeľa - sviatok
Pánovho krstu
• 10:00 slávnostná svätá omša spojená s obnovou krstných sľubov
V nedeľu 19. januára 2020 budeme sláviť
výročie posviacky farského kostola - malé
hody. Slávnostná svätá omša začne o 10:00
hod. Hlavným celebrantom a slávnostným
kazateľom bude dobrovodský rodák Ivan Ružička, toho času sekretár Konferencie biskupov Slovenska. Všetci ste srdečne vítaní!
Milí Brezovania, prežite radostné a duchovné Vianoce 2019 a do nového roka 2020
vám prajem, aby ste v ňom plodne využívali
čas.
		
Ján Kliment, farár
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rie Brezovej, o svojich zážitkoch, ktoré prežila, o jej zaujímavých stretnutiach s mnohými
významnými osobnosťami (z oblasti školstva,
maliarstva, pletenej čipky atď.), udalosťami,
ktoré sa odohrali a odohrávajú i v jej súčasnom živote. Návštevníci využili možnosť, že

Výpožičné hodiny

Mestskej knižnice
Brezová pod Bradlom počas Vianoc:

Od 21. 12. 2019 do 6. 1. 2020 bude
knižnica ZATVORENÁ!
Otvorené od 7. 1. 2020.

KALENDÁRIUM
sa mali možnosť osobne stretnúť s autorkou
knihy Jelou Juríčkovou, poďakovali jej za
zaujímavé „výpravky,“ ktoré nám zobrazujú
našu minulosť a približujú brezovské nárečie
i vtipnými pointami (M. Valihora). Nakoniec autorka podpísala prítomným knihy,
ktoré už mali zakúpené alebo si ich zakúpili
v knižnici. Pani Bôžiková na záver poďakovala Mgr. Jele Juríčkovej za účasť na besede
a popriala jej veľa zdravia a tvorivých síl do
ďalšej zmysluplnej práce. 		
AF

Stretnutie so spisovateľkou

Mestská knižnica Brezová pod Bradlom
zorganizovala 15. 11. 2019 v knižnici besedu
so slovenskou spisovateľkou Andreou Coddington. Besedu viedla knihovníčka p. Jana
Bôžiková, ktorá prítomným návštevníkom
predstavila autorku a jej tvorbu. V živej besede spisovateľka porozprávala prítomným
o svojich knihách, o zážitkoch, ktoré prežila
pri ich písaní, priblížila nám svoj zaujímavý

 Dohnány, Mikuláš – spisovateľ, historik (pseudonym: Mikuláš z Považia, nar. 28.
11. 1824 v Dolných Dražkovciach – 195. výr.
nar., zomrel 2. 6. 1852 v Trnave).
 Gavora, Samo (Janov) – obchodník, národovec (nar. 30. 5. 1854 na Brezovej, zomrel
3. 11. 1924 na Brezovej – 95. výr. úmrtia).
 Kubačka, Ján – učiteľ, odbojár (nar. 6.
12. 1904 v Dolnom Kubíne /Veľký Bysterec/ –
115. výr. nar., zomrel 28. 12. 1981 v Dolnom
Kubíne, pochovaný na Brezovej).
 Mosný, Svetozár – evanjelický farár,
historik (nar. 30. 11. 1949 v Zariečí – 70. výr.
nar., zomrel 6. 2. 1999 na Brezovej).
 Végh, Mikuláš – katolícky farár (nar. r.
1630 v Hlohovci, zomrel 1. 11. 1674 na Brezovej – 345. výr. úmrtia).
		
Spracovala: A. Fedorová

ŠPORT

Bežci z Brezovej

MESTSKÁ KNIŽNICA

Beseda s Jelou Juríčkovou

26. 11. 2019 sa uskutočnila v knižnici beseda s našou rodáčkou Jelou Juríčkovou o jej
knihe Vyprávanie na nálepe. Podujatie pozdravili brezovskými piesňami žiaci zo ZUŠ
s p. učiteľom P. Michaličkom, ktorý ich sprevádzal na harmonike.
Kniha Vyprávanie na nálepe vyšla v novembri 2018 a hneď do Vianoc bola vypredaná (vyšla v 500 ks náklade). Preto sa sponzor
knihy rozhodol vydať ju ešte raz v tom istom
náklade i v tomto roku 2019. Tak sme sa
rozhodli, že sa k tejto zaujímavej knihe ešte
raz vrátime. Na besede sa návštevníci mali
možnosť zoznámiť sa s novými informáciami
z knihy, boli prečítané ukážky z knihy, ktoré
ešte neboli prezentované. Pani Juríčková nám
porozprávala o rôznych udalostiach z histó-

prvú knihu s autobiografickými prvkami pod
názvom Mal to byť pekný život, ďalej to boli
knihy Židovka, Cudzia krv, Predohra, Milovanie. V roku 2014 vydala životopis Jozef
Bednárik a o rok neskôr Divoké kone. V príjemnej atmosfére v knižnici si návštevníci
podujatia mohli dať podpísať už zakúpené
autorkine knihy. Všetky knihy od spisovateľky sa nachádzajú v knižničnom fonde brezovskej knižnice.			
AF

život, ktorý je zobrazený v značnej miere v jej
knihách. Nakoniec predstavila čerstvú autobiografiu Tenis je môj život. Je to biografia
o tenistke D. Cibulkovej, ktorú napísali spolu
s Dominikou a ktorá práve v týchto dňoch
ukončila svoju tenisovú kariéru. Okrem tejto
knihy v roku 2009 vydala Coddington svoju

 12. 10. 2019 „Beh Súľovskými skalami“
Súľov - horský beh 17 km (1084 pretekárov)
• Radoslav Jančí /muži nad 40 r./
15. miesto 2:07:36 hod
 20. 10. 2019 „PSA Peugeot polmaratón“
Trnava 10,6 km/5,3 km (419 pretekárov)
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 10,6 km
6. miesto 58:46 min
• Margita Varmužová /ženy nad 60 r./ 5,3 km
1. miesto 29:36 min
 20. 10. 2019 „Malokarpatská vertikála“
Plavecké Podhradie - horský beh 56 km (104
pretekárov)
• Ján Gološinec (kat. muži)
9. miesto 6:36:34 hod
 26. 10. 2019 „Beh vinicami Bojničiek“
Bojničky 9,5 km (248 pretekárov)
• Margita Varmužová /ženy nad 50 r./
6. miesto 59:28 min
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
9. miesto 59:28 min
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 9. 11. 2019 „Beh
o pohár filmov Horizont“ Trenčín 6 km
(105 pretekárov)
• Štefan Čuvala /muži
nad 40 r./
12 .miesto 33:12 min
 10. 11. 2019
„Podinovecký beh“
Mníchova Lehota 6 km (136 pretekárov)
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./
1. miesto 28:17 min
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./
5. miesto 38:04 min
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
7. miesto 38:05 min
			
Ján Varmuža

FK Bradlan Brezová

Dňa 19. 9. 2019 sa starší žiaci FK Bradlan
Brezová zúčastnili futbalového stretnutia
Európskej ligy medzi ŠK Slovan Bratislava Besiktas Istanbul /Turecko/ spojeného s prehliadkou nového Národného futbalového
štadióna.
Dňa 24. 10. 2019 sa starší žiaci spoločne
s prípravkou FK Bradlan znova zúčastnili
futbalového stretnutia Európskej ligy medzi
ŠK Slovan Bratislava – Wolverhampton Wanderers /Anglicko/. Mladí futbalisti FK Bradlan Brezová nabrali množstvo nových skúseností a zážitkov.
Touto cestou sa chcem poďakovať vedeniu
Mesta Brezová pod Bradlom za podporu
futbalu v Brezovej pod Bradlom počas
celej sezóny, trénerom za trpezlivosť pri
tréningoch a majstrovských futbalových
zápasoch, hráčom za predvedené výkony na
ihrisku, rodičom a všetkým, ktorí sa podieľajú na chode futbalového klubu FK Bradlan
Brezová.
Zároveň chcem popriať všetkým veselé
prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré
v novom roku 2020.
Peter Klement
		
predseda FK Bradlan

Brezovský šach:
Dve výhry po sebe

Po úvodnom kole, ktoré sa skončilo nerozhodným výsledkom, sa už brezovskí šachisti koncentrovali na ďalšie dve kolá. Najskôr
v priestoroch Centra voľného času v Brezovej
hostili naftárov z Gbelov a tento duel jasne
strhli na svoju stranu a zvíťazili v ňom vysoko 4 : 1. Víťazné partie zahrali Pavol Perička, Matúš Sadloň a tiež nový člen družstva
Marcel Špaček. S nerozhodným výsledkom
od svojich partií odchádzali Juraj Sadloň
a Ľubica Škápiková. Potom cestovali do
neustále sa trápiacich Kopčian a vyhrali len
tesným rozdielom 2 : 3. Do víťazného konca svoje partie dotiahli Matúš Sadloň a Stanislav Déšť, vyrovnané partie zostali pre
Juraja Sadloňa a Ľubicu Skápikovú. Jediný,
kto neudržal svoju partiu, bol Václav Švarc.
Šachisti spod Bradla tak pokračujú stále bez
prehry. Posledné dve kolá do konca tohto
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roka odohrajú v 4. kole doma s rezervou
Vrbového a v 5. kole si zmerajú sily u rezervy
Holíča.
Zdroj: www.chess.sk
Autor: RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Poďakovanie

Ďakujem všetkým účastníkom, pracovníkom mestského úradu i šoférovi Milanovi Jánošovi za prežitie príjemnej soboty strávenej
„výšľapom na horu Bradlo“ (v ČR).
		
Ján Sládek, Štverník

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 16. 12. - 20. 12. (pondelok - piatok) 17.00
hod. modlitebný adventný týždeň v zborovej
sieni, ukončený piatok 20. 12. s prislúžením
velebnej sviatosti Večere Pánovej.
• 22. 12. (4. nedeľa adventná) 10.00 hod.
hl. služby Božie v chráme Božom, zapálenie štvrtej sviece na adventnom venci. 17.00
hod. „Viac ako Vianoce“ - divadelná scénka
doplnená slovom a hudbou v chráme Božom.
• 24. 12 (utorok) 17.00 hod. tradičné štedrovečerné služby Božie v chráme Božom, Nocturna natalis.
• 25. 12. (streda, 1. slávnosť vianočná) 10.00
hod. slávnostné služby
Božie v chráme Božom
na 1. slávnosť vianočnú
- Narodenie Pána, Nativitas Christi. 14.00 hod.
slávnostné nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
• 26. 12. (štvrtok, 2.
slávnosť vianočná) 10.00
hod. slávnostné služby
Božie v chráme Božom
na 2. slávnosť vianočnú – pamiatka Štefana
mučeníka, s prislúžením
velebnej sviatosti Večere
Pánovej.
• 29. 12. (Nedeľa po Vianociach) 10.00 hod.
hl. služby Božie v chráme Božom.
• 31. 12. (utorok, Silvester) 17.00 hod. silvestrovské služby Božie na závierku občianskeho roka. Od 22.00 hod. silvestrovské posedenie v zborovej sieni na fare.
• 1. 1. 2020 (streda, Nový rok) 10.00 hod.
novoročné slávnostné služby Božie v chráme Božom, Circumcisio Domini, Obrezanie
Krista Pána.
• 5. 1. (Nedeľa po Novom roku) 10.00 hod.
hl. služby Božie v chráme Božom.
• 6. 1. (pondelok, Traja Králi) 10.00 hod. hl.

služby Božie v chráme Božom, Zjavenie Krista Pána Mudrcom, Epifánia.
• 12. 1. (1. nedeľa po Zjavení – nedeľa misie)
10.00 hod. hl. služby Božie v zborovej sieni.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej
sieni. 15.00 hod. spoločenstvo evanjelických
žien.
• 15. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 19. 1. (2. nedeľa po Zjavení) 10.00 hod. hl.
služby Božie v zborovej sieni.
• 22. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 26. 1. (3. nedeľa po Zjavení) 10.00 hod. hl.
služby Božie v zborovej sieni. 14.00 hod. Nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
• 29. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 2. 2. (4. nedeľa po Zjavení, Hromnice) 10.00
hod. hl. služby Božie v zborovej sieni, Predstavenie Krista Pána.
• 5. 2. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
• 9. 2. (nedeľa Deviatnik, Septuagesima)
10.00 hod. hl. sl. Božie v zborovej sieni.
• 12. 2. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
Zmena oznamov vyhradená!
		
Ev. a. v. farský úrad

Potravinová zbierka

Od 21. - 23. novembra 2019 ste sa mohli
zapojiť do Potravinovej zbierky, a týmto spôsobom pomôcť ľuďom v núdzi a sociálne
slabším rodinám. Jedným z miest, ktoré bolo
do kampane zapojené, bola vďaka participácii miestneho Evanjelického cirkevného zboru a. v. aj Brezová pod Bradlom.

Počas týchto dní sa v Tescu Brezová pod
Bradlom striedali viacerí dobrovoľníci, ktorým sa podarilo v tomto roku vyzbierať tovar
v hodnote 1 331,83 € (839,21 kg). Ďakujeme
všetkým dobrovoľníkom, že venovali svoj
voľný čas a taktiež aj vám všetkým, ktorí ste
sa zapojili do zbierky a pomohli tak tým, ktorí to najviac potrebujú.
Zároveň by sme vás chceli vyzvať, ak viete
o niekom, kto potrebuje pomoc, dajte, prosím, vedieť na Evanjelický farský úrad. Kontakt: 034/ 624 21 36 alebo 0918 82 81 25.
		
Ďakujeme!
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POĎAKOVANIE
•
23. októbra 2019 sme sa naposledy rozlúčili s našou drahou Ing. Ľubicou Macekovou,
rod. Gálusovou. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ. Ďakujeme
za slová útechy manželom
Lichancovcom a p. farárke z Myjavy za dôstojnú
rozlúčku. Tiež ďakujeme pohrebnej službe Eckert.
Smútiaca rodina.
•
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa dňa 31. 10. 2019 prišli
rozlúčiť s našou drahou mamou, babičkou,
prababičkou pani Annou Mikulkovou. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pani farárke Durcovej a pánovi Húskovi. Naše poďakovanie patrí
i pohrebníctvu Eckert. Ďakujeme za kvetinové
dary. Smútiaca rodina.
•
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
prišli rozlúčiť s našim drahým
Martinom Boháčom, ktorý
nás opustil 5. 11. 2019 vo veku
37 rokov. Všetkým ďakujeme
za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš
žiaľ. Poďakovanie patrí p. farárke a p. farárovi Lichancovcom a pohrebnej službe Eckert. S láskou
manželka a dcéra Rebeca, mamina, súrodenci
a svokrovci.
•
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
dňa 6. 11. 2019 odprevadili na poslednej ceste nášho
manžela, otca a starkého Petra Nádašského z Brezovej
pod Bradlom, ktorý nás
navždy opustil vo veku 61 rokov. Ďakujeme
pánovi doktorovi Tibenskému za zdravotnú
starostlivosť, pani Viere Dobrovodskej za
dôstojnú rozlúčku ako aj pohrebníctvu Eckert za
pomoc pri príprave poslednej rozlúčky. S láskou
spomína manželka a synovia s rodinami.
•
Touto cestou úprimne
ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí dňa 13.
11. 2019 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého
manžela, otca, starého otca
a kamaráta Vladimíra Bartáka, ktorý nás navždy opustil vo veku 64 rokov.
Chceme sa poďakovať pánovi farárovi Klimentovi a pohrebníctvu Eckert za dôstojnú roz-

lúčku. Ďakujeme všetkým za kvetinové dary a
slová útechy, ktorými ste sa snažili zmierniť náš
hlboký žiaľ. Smútiaca rodina.
•
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa dňa 30. 11. 2019 prišli rozlúčiť s našou drahou mamičkou, starou a prastarou
mamou, krstnou mamou Annou Stančíkovou,
ktorá nás dňa 27. 11. 2019 opustila vo veku 86 rokov. Poďakovanie patrí i evanjelickému farárovi p.
Lichancovi za dôstojnú rozlúčku, členom cirkevného spevokolu, domu soc. Služieb Jesienka v Myjave, ako aj pohrebnej službe Eckert za pomoc pri
organizovaní a realizácii pohrebu. S úctou synovia
Milan, Štefan a Jaroslav s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
•

SPOMÍNAME
•

So smútkom v srdci sme si
dňa
26.
novembra
pr ip ome nuli
30
rokov od
úmrtia nášho otca, starého a prastarého otca
Jána Hrajnohu a 2. decembra sme si pripomenuli 17 rokov od úmrtia našej mamy,
starej a prastarej mamy Anny Hrajnohovej
z Priepasného. S láskou a vďakou na nich
spomínajú synovia Ján a Ivan s rodinami.
•
Dňa 27. 11. 2019 uplynul rok, čo nás opustil náš
manžel, tatino, dedko, brat
a švagor Ján Štefka. S láskou spomína manželka
Vlasta s dcérami a ich rodinami.
•
Dňa 29. 11. 2019 uplyul
rok, čo nás navždy opustila Božena Strmenská.
S láskou spomínajú manžel
a deti s rodinami.

•
Dňa 27. 12. 2019 uplynie 9 rokov od úmrtia nášho drahého manžela, otca,
dedka a pradedka Karola
Dunku. S úctou a láskou
naňho spomínajú manželka, deti, vnúčatá, pravnúčatá a celá blízka rodina.
•
15. januára 2020 uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil milovaný Peter
Konkuš.
S láskou spomíname.

•
Dňa 18. januára si pripomenieme 4. výročie úmrtia
našej drahej mamy, svokry,
tety a príbuznej Anny
Tallovej, rod. Húskovej.
Zároveň si 16. januára pripomíname jej nedožité 85.
narodeniny. S láskou a úctou spomínajú dcéra Zuzana s rodinou a syn
Štefan s rodinou.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa:

Matej Milčík
Emília Klimáčková
Hana Cepková
Olívia Holenková
Dominik Krajčovič
Lucia Koleňáková
Samuel Bielka
Adam Štiblický
Nela Kristiňáková

Manželstvo uzavreli:

Ján Valko, Renáta Hodúlová

Zomreli:
•
Dňa 22. 12. 2019 uplynú 3 roky, čo nás navždy
opustila Marie Babiarová.
S láskou na Teba spomínajú
manžel, dcéry, vnuk, zať
a ostatní, ktorí Ťa poznali.
•

Ing. Štefan Holotík, 63 rokov (oprava z čísla 10)
Martin Boháč, 37 rokov
Anna Mikulková, rod. Zuščicová, 87 rokov
Peter Nádašský, 61 rokov
Vladimír Barták, 64 rokov
Vladimír Závodný, 60 rokov
Jaroslav Balažovič, 74 rokov
Anna Stančíková, r. Marková, 86 rokov
Vladimír Pavlík, 72 rokov
Miloslav Turček, 87 rokov
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