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Oslava storočnice

Tohtoročný apríl sa v Brezovej pod Bradlom bude spájať nielen s výročím oslobodenia mesta, s kresťanskou Veľkou nocou, ale aj s oslavou 100. výročia založenia
meštianskej školy. Slávnostná akadémia
formou scénického pásma predstaví bohatú
históriu školy. Prvorepublikové počiatky,
položenie základného kameňa budovy, významné politické návštevy, pioniersky sľub,
spartakiádu a mnohé ďalšie priamo na javisku sprítomnia súčasní žiaci. Budú si môcť
odžiť dobu, v ktorej drali školské lavice ich
rodičia, starí či prastarí rodičia. Hodinový dynamický program pozostáva z pestrej
zmesi literárnych, hudobných, tanečných
a činoherných vystúpení. Zrealizuje ich
okolo 180 detí všetkých vekových kategórií

– od najmenších prváčikov po ostrieľaných
deviatakov. Výsledok ich niekoľkomesačnej
prípravy si budete môcť pozrieť vo štvrtok
11. apríla a v piatok 12. apríla o 17,00 hodine. Do Národného domu Štefánikovho
pozývame všetkých bývalých absolventov,
zamestnancov školy, rodičov, starých rodičov súčasných žiakov i všetkých priaznivcov
miestneho školstva! Zároveň z dôvodu obmedzeného počtu miest v NDŠ odporúčame záujemcom o slávnostnú akadémiu, aby
si zabezpečili rezervačné lístky (bezplatné
vstupenky) buď na sekretariáte ZŠ na Dolných lúkach, alebo v Múzeu D. S. Jurkoviča
na Námestí M. R. Štefánika.
Okrem nevšedného historického prierezu
na javisku čaká návštevníkov aj „storočnica“
v pripravenom bulletine.
			
J. Reptová

MESTSKÝ ÚRAD

Fašiangy

na brezovskom námestí
Brezovský rínek 16. februára ožil
pravou fašiangovou atmosférou.

Gazdiné a majstri z brezovského dobrovoľného hasičského zboru začali na rínku
už ráno s ponukou zabíjačkových špecialít.
Návštevníkov zabával hrou na harmoniku
i spevom Paľko Bako z Lubiny, ku ktorému sa
spontánne pridali muzikanti s ozembuchom
a harmonikami. O 10. hodine prišiel na rínek Folklórny súbor Brezová. Predstavil sa
(Pokračovanie na 2. str.)

Srdečne Vás pozývame na

Slávnostnú akadémiu pri príležitosti
100. výročia založenia

1. slovenskej meštianky v Brezovej pod Bradlom
• štvrtok 11. apríla 2019 o 17,00 hod.
• piatok 12. apríla 2019 o 17,00 hod.
do kinosály Národného domu M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.

Bezplatné vstupenky si môžete vopred vyzdvihnúť v Základnej škole Dolné lúky, Brezová pod Bradlom
alebo v Pamätnej izbe D. S. Jurkoviča v Národnom dome M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom
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Pohoda na pracovisku – dôležitý
faktor v živote človeka

Prvého februára tohto roku uplynulo 60 rokov, keď som ako 17 ročný mladý sústružník
nastúpil do Kovových tkanín Brezová /KTB/ na
Technickú obsluhu výroby /TOV/. My, občania
Osuského, Hradišťa i Jablonice, sme cestovali
do práce vlakom. V tom čase ešte nepremával
autobus od Jablonice na Brezovú.
KTB vznikli v roku 1954 po likvidácii závodu Merina Trenčín. V čase môjho nástupu do
KTB v tejto fabrike boli iba dve haly, kotolňa
a malá budova, v ktorej bola vrátnica a osobné oddelenie, ktoré viedol neskorší úspešný
predseda MsNV Pavol Blažek. Tieto haly v súčasnosti využíva firma BEGE. V prvej hale boli
stroje na výrobu 4 hr. pletiva, matracového pletiva a drôtoťah. V druhej hale boli tkacie stavy,
a stroje na výrobu 6 hr. pletiva. V zadnej časti
tejto haly boli obrábacie stroje TOV. Koncom
týchto hál bola budova pre stroje k výrobe 6-hr.
pletiva a v severnej časti areálu bola budova
s kuchyňou, jedálňou a kancelárskymi priestormi. Tzv. MONOBLOK bol vo výstavbe. Po jeho
dokončení v roku 1960 stroje na výrobu pletív
a tkanív sa tam premiestnili a TOV malo k dispozícii celú druhú halu. Tým neskoršie narodeným pripomínam, že vtedy sme nepoznali
voľné soboty. Ak sa dobre pamätám, až v roku
1964 bola zavedená jedna voľná sobota v mesiaci, neskôr dve, potom tri, až nakoniec všetky.
Čitatelia si možno položíte otázku, prečo
to píšem. Nuž preto, že vtedy vzťahy medzi
ľuďmi na pracoviskách boli vo všeobecnosti
podstatne lepšie ako po roku 1989. Nájdu sa
i v súčasnosti pekné príklady, no tie sú skôr výnimkami. Chcem týmto príspevkom vyprovokovať k zamysleniu. prečo tomu tak je a hlavne
ako to zmeniť. Mám nezabudnuteľné príjemné
spomienky, ako ma kolektív TOV prijal. Vzťahy medzi nami boli veľmi dobré. Ja som s radosťou chodil do práce. Mohol by som uviesť
mená mnohých spolupracovníkov, starších
i mladších, na ktorých do smrti budem v dobrom spomínať. Mnohí sú už mŕtvi. Neurobím
to preto, že na niekoho by som mohol zabudnúť a to by bolo nefér. I zo stretnutí s ďalšími
mnohými občanmi Brezovej som mal veľmi
dobrý pocit, nakoľko som sa často zdržiaval na
Brezovej, pretože som v rokoch 1959 – 1961
absolvoval trikrát v týždni štúdium Strednej
priemyselnej školy strojníckej Myjava, v elokovanej triede na Brezovej. Brezová mi, obrazne
povedané, prirástla k srdcu a zobral som si za
manželku Brezovanku.
Keď som v roku1961 nastúpil na Základnú
vojenskú službu /ZVS/ a prišiel som na opušťák či dovolenku, jedna z mojich prvých návštev viedla do fabriky pozrieť, čo sa zmenilo
a porozprávať sa so spolupracovníkmi ako žijú
a ako sa im darí. Potešilo ma a zároveň prekvapilo, keď som od niektorých starších dostal dopis na vojenčinu. Dva roky po príchode zo ZVS
v roku 1965 nastúpil do fabriky nový riaditeľ
Ing. Juraj Repta, rodák zo Štverníka, čo bola
zásluha hlavne Jána Reptu /bývalého partizán-
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skeho veliteľa/, Ing. Jána Bzdúška a Ing. Jána
Tomáša. Jeho príchodom nastal dynamický
rozvoj fabriky i mesta Brezová.
K utužovaniu dobrých medziľudských vzťahov patrili i každoročné stretnutia pracujúcich
v Matejkovej, kde sme si zajedli, vypili, porozprávali sa a zabavili pri bohatom kultúrnom
programe, ukončenom veselicou..
Práve nedávno a to 21. januára 2019, sme si
pamätníci pripomenuli nedožité 96. narodeniny Ing. Juraja Reptu. Pre mňa zostáva vzorom
skromnosti, úžasného entuziazmu a schopností pracovať pre ľudí, v prospech ľudí a rozvoja
fabriky ako i mesta Brezová. Zostáva pre mňa
vynikajúcim organizátorom, ktorý dokázal
presvedčiť spolupracovníkov k veľkému úsiliu
smerujúcemu k napredovaniu fabriky a mesta.
Nebol pre neho problém porozprávať sa z hociktorým zamestnancom podniku. Och, keby
ponovembroví politici mali aspoň časť toho,
čo bolo prirodzené a vlastné tomuto človeku
a ďalším jeho najbližším spolupracovníkom.
Mladej generácii prajem, aby i oni zažívali
pohodu na pracoviskách, aby naša spoločnosť
sa čo najskôr dostala z morálneho úpadku i jej
zásluhou a aby jej nechýbal zdravý pohľad na
udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
ĎURIŠ Jozef, poslanec MsZ

sa zabavili na karnevale a rôznych hrách,
ktoré pre ne pripravili v maskách vystrojení
pedagógovia Centra voľného času Domček.
Dievčatá a mládenci z Folklórneho súboru
Brezová rozpohybovali deti v školičke tanca.

Za prípravu a realizáciu tohtoročných fašiangov ďakujeme brezovskému dobrovoľnému hasičského zboru, Folklórnemu súboru
Brezová, muzikantovi Paľkovi Bakovi, pracovníčkam a pracovníkom mestského úradu,
centra voľného času i technických služieb
mesta. Za sponzorskú podporu ďakujeme
COOP Jednote Senica s.d.

MESTSKÝ ÚRAD

Fašiangy
na brezovskom námestí
(Dokončenie z 1. str.)

fašiangovou obchôdzkou „pot šable“ i tanečným vystúpením. Kobulka, jágri, Turek a krojovaná mládež si za svoje vystúpenie vyslúžili
od richtára (primátora mesta Jaroslava Cira-

M. Valihora
Útvar kultúry a miestnych tradícií
MsÚ Brezová pod Bradlom

na) na šabľu kus slaniny.
Skrátka neprišli ani návštevníci, ktorých dievky a mládenci ponúkali
šiškami, či zázvorovým
do kalíška. K vydarenému priebehu fašiangov prispelo aj výborné
počasie a výber ponúkaných zabíjačkových
špecialít. Záujemcovia si
mohli zakúpiť Brezovský
kalendár 2019 venovaný
M. R. Štefánikovi. Deti
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Hasiči vyznamenávali

Pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej
Československej republiky Krajská organizácia
DPO SR Trenčín zorganizovala stretnutie dobrovoľných hasičov na Bradle na mohyle M.R. Štefánika. Stretnutie sa konalo dňa 20. 10. 2018, na
počesť tohto slovenského velikána, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o vznik nášho prvého
spoločného štátu.
Hasiči v sprievode na čele s asi 70-člennou
armádou vlajkonosičov so svojimi zborovými
zástavami sa v počte do 800 členov sústredili na
mohyle po jednotlivých okresoch aj s vencami.
Po kladení vencov boli privítaní hostia. Poslanec NR SR a predseda TSK Ing. Jaroslav Baška,
primátorka mesta Brezová pod Bradlom Mgr.
Eva Ušiaková, prezident DPO SR Pavol Ceľúch
a ďalší vzácni hostia, včítane delegácie z ČR.
Viacerí hostia sa prítomným prihovorili a primátorka mesta priblížila aj históriu Bradla. Záverečné slovo patrilo Bc. Jozefovi Smolinskému,
predsedovi KV DPO Trenčín, ktorý poďakoval
za účasť všetkým členom a tiež vzácnym hosťom.
Za vzornú spoluprácu pri organizovaní tejto
náročnej akcie Krajská organizácia DPO Trenčín
udelila Mgr. Eve Ušiakovej medailu Za spoluprácu II. stupňa, ktorú prevzala z rúk predsedu
KV DPO Trenčín p. Jozefa Smolinského dňa
16. 2. 2019 v priestoroch našej hasičskej stanice.
Zároveň bolo vyslovené poďakovanie aj členom
nášho DHZ na čele s veliteľom p. Jánom Trnavským za spoluprácu pri organizovaní tejto akcie.
				DHZ

Pamätná izba / Múzeum
Dušana Samuela Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom v r. 2018

Pamätná izba Dušana Jurkoviča prešla
v roku 2018 zásadnou zmenou. V rámci projektu Dušan S. Jurkovič – náš architekt bola novými expozíciami rozšírená na Múzeum Dušana
Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom.
Múzeum otvorené 27. 10. 2018 je na Slovensku
prvým múzeom venovaným Jurkovičovi. Pripomína ho v mieste, v ktorom Jurkovič vyrastal, v ktorom je pochovaný a v ktorom existuje
sedem jeho diel, vrátane toho najznámejšieho
– Mohyly M. R. Štefánika.
Projekt Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt bol zrealizovaný z eurofondov v programe
cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SR
– ČR. Partnermi projektu boli mesto Brezová
pod Bradlom a Muzeum luhačovického Zálesí,
v ktorom v rámci projektu vznikol Kabinet Dušana Samuela Jurkoviča. Na revitalizáciu prízemia
Národného domu Štefánikovho bolo v rozpočte
projektu vyčlenených zaokrúhlene 108 000 €, na
audiovizuálnu techniku sály 120 000 € a na expozíciu múzea 70 000 €.
Existujúcu expozíciu pamätnej izby predstavujúcu Jurkoviča a jeho tvorbu v rodnom kraji vrátane výnimočnej Mohyly M. R. Štefánika
v r. 2018 zásadne rozšírili nové expozície, majúce celkovú rozlohu 71 m2. Expozícia RANÝ
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JURKOVIČ ponúka nielen informačné panely.
Na TV obrazovke si návštevníci môžu pozrieť
virtuálnu prehliadku nerealizovanej Jurkovičovej
vízie centra Luhačovíc, k dispozícii je aj otočný
model jednej z Jurkovičových najznámejších stavieb – Janova domu. Dioráma Jurkovičova izba
predstavuje Jurkovičom navrhnutý nábytok.
Expozícia BREZOVÁ ukazuje minulosť nášho
mestečka, kde v r. 1848 Slováci prvýkrát bojovali za národnú slobodu. Cennými exponátmi sú
Kralická biblia, pre Brezovú typické garbiarske
nástroje, busta z pomníka Majstra Jana Husa. Boj
za slobodu dokladajú pamiatky na hurbanovcov,
legionárov a partizánov. Návštevníci sa dozvedia
o každodennom živote našich predkov, o vzniku
kopaníc. Uvidia model domu Samuela Jurkoviča,
brezovský kroj...
Z dôvodu zriadenia nových expozícií a
rekonštrukcie Národného domu Štefánikovho
boli expozície pamätnej izby / múzea v r. 2018
otvorené len 192 dní. Najvyššia návštevnosť
bola v mesiaci august – 937 ľudí a v súvislosti
s otvorením nových expozícií netradične
v mesiacoch október 666 ľudí a november 660
ľudí. Najnižšia návštevnosť bola v januári, kedy
bola pamätná izba otvorená 8 dní a navštívilo
ju 65 ľudí. Celková návštevnosť pamätnej
izby / múzea v roku 2018 bola 5 234 ľudí. V porovnaní s r. 2017 (otvorené 210 dní, návštevnosť
4 205 ľudí), ide o značný nárast návštevnosti.
Početnú skupinu návštevníkov pamätnej izby
/ múzea tvorili i v r. 2018 organizované zájazdy,
najmä školské, ale i turistické, či rôznych organizácií a spolkov, bolo ich 45. Významnou skupinou boli aj návštevníci najväčšieho Jurkovičovho
diela v našom kraji – Mohyly generála M. R. Štefánika na Bradle.
Oceňujeme si a vysoko si vážime pokračujúcu
spoluprácu s brezovskými školami, vďaka ktorej
tvoria detskí návštevníci významnú časť z
domácich návštevníkov. V roku 2018 navštívili
pamätnú izbu deti z MŠ Budovateľská a centra
voľného času. Učitelia a žiaci brezovskej základnej školy v rámci výučby regionálnej histórie absolvovali prezentácie o minulosti a osobnostiach
regiónu pripravené M. Valihorom 39-krát.
V roku 2018 mohli návštevníci popri základnej
ponuke pamätnej izby / múzea absolvovať množstvo podujatí – prezentácie, spomienky, seminár
či tri príležitostné výstavy (jednu vlastnú, dve
prevzaté). Činnosť pamätnej izby / múzea prezentoval M. Valihora vo viacerých regionálnych
i celoštátnych médiách (TASR, RTVS, ČT...).
Prehľad najvýznamnejších podujatí pamätnej izby / múzea v roku 2018:
• 27. 4. 2018 sa v pamätnej izbe uskutočnila
audiovizuálna prezentácia Brezovská jar 1848
pripravená M. Valihorom.
• 8. 6. 2018 si prítomní v pamätnej izbe uctili 130. výročie narodenia Samuela Štefana
Osuského. Prezentáciu o jeho živote a diele pripravil M. Valihora.
• 21. 6. 2018 z iniciatívy o.z. Osobnosti Pod
Bradlom bola slávnostnou vernisážou otvorená
výstava Vznik česko-slovenských légií. Túto
putovnú výstavu pripravil Francúzsky inštitút na
Slovensku s podporou organizácie Mission du
centenaire de la Première Guerre mondiale. Sme
veľmi radi, že sme mohli výstavu obohatiť i o pamiatky po našich brezovských legionároch - Já-

novi Valáškovi, Martinovi Mihočkovi a Štefanovi
Juríčkovi.
• 24. 8. 2018 v pamätnej izbe deťom, medzi
ktorými boli i deti z denného tábora centra voľného času, M. Valihora priblížil vyhlásenie Slovenského národného povstania v Brezovej i úspešný partizánsky odboj v Brezovej a okolí. Deti si
mohli pozrieť a vziať do rúk i vzácne pamiatky po
partizánskom veliteľovi Jánovi Reptovi.
• 23. 8. 2018 sme pri príležitosti 150.výročia
narodenia Dušana Jurkoviča pripravili v Brezovej
seminár s názvom Dušan Samuel Jurkovič – náš
architekt. Na seminári odznelo šesť príspevkov
prednesených odborníkmi z oboch strán rieky
Moravy. Boli to PhDr. Matúš Valihora za pamätnú izbu, Mgr. Ladislava Horňáková z Krajské
galerie výtvarného umění ve Zlíně, doc. PhDr.
Dana Bořutová, CSc. z Univerzity Komenského,
Mgr. Lubomír Zeman z Národního památkového
ústavu v Lokti, Mgr. Peter Macho, PhD. z Historického ústavu SAV a PhDr. Blanka Petráková
z Muzea luhačovického Zálesí v Luhačoviciach.
Prednesené príspevky sú uverejnené v publikácii
Pamätná kniha Dušan Samuel Jurkovič. V závere seminára, ktorého sa zúčastnila i architektova
vnučka Katarína Salayová Jurkovičová, si prítomní uctili Jurkovičovu pamiatku pri mieste jeho
posledného odpočinku – Dejinnom pamätníku
na brezovskom cintoríne.
• 20. 9. 2018 vystúpil M. Valihora v programe
Spomienkového podujatia na Dušana Samuela
Jurkoviča v Skalici.
• 21. 9. 2018 sa v pamätnej izbe uskutočnila
audiovizuálna prezentácia Brezovská jeseň 1848
pripravená M. Valihorom. Pripomenula dobu,
kedy práve u nás v Brezovej Slováci po prvýkrát
bojovali za svoju národnú slobodu.
• 22. 9. 2018 v rámci Osláv Dňa Ozbrojených
síl SR navštívili pamätnú izbu minister obrany, náčelník GŠ a predseda Výboru NR SR pre
obranu a bezpečnosť so sprievodom. Pozreli si
výstavu Rok 1848 a Brezová venovanú boju za
slobodu – hurbanovským dobrovoľníkom i I. a II.
odboju autorsky pripravenú Matúšom Valihorom.
• 26. 9. 2018 bol v rámci projektu Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2018 v Brezovej
pod Bradlom deťom z brezovskej základnej školy
premietnutý dokumentárny film Chlapec, ktorý
chcel byť prezidentom venovaný hrdinovi II. sv.
vojny Michaelovi Strankovi.
• 27. 10. 2018, symbolicky v predvečer výročia vzniku ČSR, sme slávnostne otvorili Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod
Bradlom a revitalizované prízemie Národného
domu Štefánikovho. Po otvorení a komentovanej
prehliadke múzea si návštevníci Filmového večera
v sále národného domu vybavenej novou audiovizuálnou technikou pozreli film Svetlé miesto
o osobnostiach na moravsko-slovenskom pomedzí, kde sa začiatkom 20. st. odohralo historické
zblíženie Čechov a Slovákov. Film uviedli režisér
Dušan Trančík a spoluautorka scenára PhDr.
Blanka Petráková.
• 28. 10. 2018 sa v rámci projektu Dušan S.
Jurkovič – náš architekt uskutočnil zájazd z Brezovej do Luhačovíc. V programe boli prehliadka
Jurkovičových luhačovických diel zasvätene komentovaná PhDr. B. Petrákovou a Mgr. L. Horňákovou i účasť na otvorení Kabinetu Dušana
Samuela Jurkoviča v luhačovickom múzeu.
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• 11. 11. 2018 v rámci Spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia ukončenia
I. svetovej vojny navštívili múzeum hostia
z partnerského mesta Břeclav a žiakovi A. Ištokovi odovzdali ocenenie vo výtvarnej súťaži
Společní hrdinové.
• 16. 11. 2018 v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu bola v múzeu slávnostne
otvorená panelová výstava Odvaha byť slobodný, historické míľniky slovensko-amerických vzťahov zrealizovaná Veľvyslanectvom
USA a autorsky pripravená riaditeľom HÚ
SAV, PhDr. Slavomírom Michálkom, DrSc.
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• 28. 12. 2018 sa premietnutím rozprávky
Čertoviny začalo verejné premietanie filmov
v sále národného domu.
Matúš Valihora

Spomienka v Cetune

V nedeľu 24. februára 2019 sa pri
pomníku padlých a umučených konal
pietny akt pri príležitosti 74. výročia
partizánskeho boja v Cetune.
Za ZO SZPB Bezová pod Bradlom
a mesto Brezová pod Bradlom položili
veniec Štefan Majkut a Matúš Valihora.
			
M.V.

MESTO BREZOVÁ POD BRADLOM, Námestie gen. M.R.Štefánika 1, 906 13 Brezová p. Br.
					
V Brezovej pod Bradlom 26. 2. 2019
Mesto Brezová pod Bradlom informuje o zámere obsadiť novovytvorené pracovné miesto.

 Názov pracovnej pozície: Projektový manažér/ Projektová manažérka
 Rámcová náplň práce:
• odborná činnosť v oblasti projektov spolufinancovaných z fondov a dotácií,
• komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s prípravou, realizáciou, monitorovaním
a ukončením projektov.
 Ponúkaný plat: v zmysle platného zákona 553/2003 Z. z. - zaradenie do platovej triedy
podľa vzdelania, odborných skúseností a praxe 730€ - 1100€
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú, na jeden rok, s možnosťou
ďalšieho predĺženia pracovného pomeru
Pracovný úväzok: 37,5 hod. týždenne
Miesto výkonu práce: MsÚ Brezová pod Bradlom, Námestie gen. M.R.Štefánika 1
					
906 13 Brezová pod Bradlom
 Termín nástupu: 01.04.2019 (alebo dohodou)
Kvalifikačné predpoklady úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa
Požadovaná prax: min. 1 rok v oblasti realizácie projektov
Iné kritériá a požiadavky
- občianska bezúhonnosť,
- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka (AJ alebo NJ) slovom i písmom, ďalší
jazyk výhodou,
- skúsenosti s prácou v oblasti manažovania projektov,
- znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
- samostatnosť, kreativita, precíznosť, orientácia na riešenie problémov, aktivita, profesionálne vystupovanie, výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovednosť za
zverenú prácu,
- analytické myslenie, schopnosť hľadať riešenia,
- flexibilita, rozhodnosť, odolnosť voči stresu
 Zoznam požadovaných dokladov
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- certifikáty a osvedčenia preukazujúce odborné vzdelávanie so zameraním na problematiku
riadenia projektov podporených zo zdrojov EÚ budú pre uchádzača výhodou,
- písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača v zmysle zákona.
 Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 26. marca 2018 na adresu:
Mesto Brezová pod Bradlom, Námestie gen. M.R.Štefánika 1
			
906 13 Brezová pod Bradlom
alebo mailom na adresu: mesto@brezova.sk s označením „Pracovná pozícia projektový manažér“.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov.
				
Mgr. Jaroslav C i r a n, primátor mesta

NÁZORY / KOMENTÁRE

Ževraj tu zdochol pes, alebo nie?

Celý život opravujem elektroniku. Ako technik
som v koncoch ak neviem, čo ďalej, nemám nový
nápad, čo ešte skúsiť. Vtedy som vďačný komukoľvek za postreh, nápad. Posúdim, či je to dobré,
reálne, vedúce k úspechu alebo nie. Ak je to nápad
dobrý, je to vzácnosť. Ak nereálny, tak nič, „pobavili zme še“ povedal by východniar.
Berte tak, prosím, aj tieto riadky. Je to nápad,
ktorého užitočnosť, realizovateľnosť môže posúdiť
niekto iný. Inšpirovať sa, alebo ho zmietnuť zo stola.
Jedná sa o vybudovania priestoru pre predaj farmárskych, gazdovských výrobkov potravinových,
ale i rôznych umeleckých, ľudovoumeleckých…
Brezová takýto stánok, teda okrem príležitostných jarmokových nemá. Mám na mysli stále
priestory pod strechou. V zime vykurované, v lete
klimatizované, s elektrinou a sociálnym zabezpečením. Doba pokročila a nakupovať výrobky gazdov na rínku ako za čias sváka Ragana sa dnes už
nenosí.
Mám konkrétny príklad, kde to už vyše roka
funguje. Hypermarket Terno – predtým predajňa
potravín siete Jednota v bratislavskej Petržalke.
Bývavala značne pustá oproti okolitým hypermarketom. Vedenie sa rozhodlo inovovať. Ich klasickú
predajnú plochu mierne zmenšili, vznikol priestor
pre stánky, pulty pod ich strechou, ktoré prenajali
farmárom, kaviarňam, firmám, ktoré pečú palacinky, langoše a iné dobroty. Dnes to tam žije až
do záverečnej hodiny. Jedny predajné priestory
lákajú zákazníkov aj pre iných, žijú v symbióze,
hoci si mierne konkurujú. Človek uštvaný z celého
dňa si tam nakúpi výborné syry, žinčicu, mliečne
výrobky nielen z kravského, ale i z kozieho a ovčieho mlieka, mäsové výrobky, čerstvú zeleninu,
ako na salaši, alebo kedysi na trhovisku. V teple,
v príjemnom prostredí. Vyznávači dobrého vína,
sušeného ovocia, čajov od výmyslu sveta si tiež
prídu na svoje. No i ten, kto potrebuje kúpiť len
zubnú pastu, WC papier, noviny alebo kyticu kvetov tam zablúdi. A keď stretne známeho, nákup
sa mu predĺži o vstrebávanie a vylučovanie čerstvých klebiet. A kaviareň, bez alkoholu a cigaretového dymu, je plná párov, párikov i náhodne sa
stretnutých známych. I palacinka a langoš sa tu
nájdu. A v lete vonku pred vchodom je v prevádzke detské ihrisko s hojdačkami a šmykľavkami. Na
terase maminy prekávujú detskú preliezkovú šichtu, a drkocú a drkocú. O klebetách už ale reč bola,
opakujem sa.
Brezová také niečo nemá. No má veľkú predajňu Jednoty pri cintoríne. Mám dojem, že to
tu žije slabšie akoby mohlo. Dal by sa tu vytvoriť
podobný priestor pre gazdov ako ten spomenutý
v Petržalke. Všetky pulty nemusia byť otvorené od
nevidím do nevidím. Zo začiatku by stačilo pár
dní v týždni, aby si ľudia aj zo širokého okolia zvykli a chodili na väčšie nákupy spojené s výletom
celej rodiny. Príležitostne by sa tam na parkovisku mohla prezentovať aj nejaká hudba so svojou
alebo ľudovou tvorbou. Že by sa to nebožtíkom
na cintoríne nepáčilo? Boli by určite celí spokojní, vôbec by nenadávali. Pripomínalo by im to
spomienky na zašlú slávu Brezovských jarmokov
s prekáračkami sváka Ragana.
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Toľko teda môj postreh, nápad, možno nie originálny, odkukaný, dovezený… Ale to je fuk odkiaľ pochádza. Ak by ho kompetentní posúdili ako
užitočný a realizovali, mohol by byť prínosom pre
Brezovú.
Občan Brezovej čerstvo privandrovaný.
			
Anton Michalik
PS:
V podobnom duchu bol mienený aj môj príspevok v Novinkách č. 4/2018. Reagoval naň pán
Ďuriš v čísle Noviniek 7/2018, údajne veľmi starý
občan Brezovej. Môj článok čerstvého privandrovalca sa mu nie veľmi pozdával. Pointa bola v myšlienke ako do Brezovej dostať ľudí – dôchodcov
z Bratislavy. Keď v Petržalke predajú byt a prídu
do Brezovej, kúpia tu podobný za výrazne nižšiu
cenu. Zvyšok peňazí a nie malý, môžu minúť na
radovánky, ktoré im mesto poskytne. A mesto
môže prekvitať, prosperovať. Opäť som okukal
príklad Nového Zélandu, kam sa sťahujú dôchodcovia z celého sveta, aby
v krásnom prostredí prežili zvyšok života.
Chcem touto cestou
pána Ďuriša ubezpečiť, že
môj článok bol myslený
pozitívne, že pred zásluhami starousadlíkov o históriu mesta sa hlboko v úcte
skláňam. No snažil som sa
skôr pozerať do budúcnosti, prispieť podnetmi. Nie
som dôchodca. Odsťahoval som sa z Petržalky, dochádzam tam do práce, ale
vôbec neľutujem.
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory
ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie Noviniek spod Bradla.
Svoje názory, postrehy a komentáre posielajte
elektronickou poštou na adresu: mesto@brezova.sk alebo poštou na adresu vydavateľa Noviniek spod Bradla.

ŠKOLSTVO

Aktuality ZUŠ – marec, apríl

 19. - 28. 3. 2019 výstava KNIHA MOJA
INŠPIRÁCIA - vernisáž 19. 3. 2019 o 14.45 h.
 4. - 17. 4. 2019 výstava VEĽKONOČNÁ vernisáž 4. 4. 2019 o 14.45 hod.
 4. 4. 2019 NA VESELÚ NOTU – jarný koncert o 16.30 hod.
Výstava venovaná 115. výročiu narodenia zabudnutého, pre Slovensko významného umelca
Karola Molnára, k 100. výročiu vzniku Československej republiky a 25. výročiu vzniku SR sa
v našom meste stretla so záujmom, ktorý nebýva
až tak bežný. Obrazy oslovili všetky generácie.
Diskusie a postrehy návštevníkov pri nich boli
veľmi zaujímavé. Ten, kto túto výstavu nevidel,
zmeškal jedinečnú možnosť, pretože obrazy sa
vrátili do súkromných zbierok. Počas mesiaca
február výstavu videli aj rodičia žiakov HO, ktorí sa zúčastnili triednych prehrávok svojich detí.
Všetci si pochvaľujú nové osvetlenie, ktoré po-
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máha nielen v inej atmosfére spoločenskej sály
vyniknúť inštalovaným prácam, ale aj hudobníkom. Ďakujeme všetkým, ktorí nám dali žetóny
aj v druhej časti projektu Tesco, hoci sme nevyhrali. O použití výšky vyhratého príspevku vás
budeme informovať. Následne Vás pozývame na
pripravovanú výstavu žiakov výtvarného odboru
na tému im veľmi blízku, a to je kniha. Na výstave
okrem plošných prác uvidíte aj podnety knihou
na práce priestorové podnietené fantáziou detí.
Túto krátku výstavu na začiatku apríla vystrieda
výstava a aj koncert s nádychom jari. Obe akcie
budú inšpiráciou pre naštartovanie organizmu
JK
do nového ročného obdobia.

Floorball cup

V spolupráci OZ Charis, Centra voľného
času Domček a ZŠ v Brezovej pod Bradlom
sa v sobotu 23. februára 2019 konal v telocvični

Všetci účastníci
boli ocenení
ZŠ 1. ročník turnaja žiakov pod názvom Floorball cup 2019.
Po minuloročnom nultom ročníku mal tento
oveľa lepšiu a bojovnejšiu atmosféru, ku ktorej
prispelo každé zúčastnené družstvo. Zapojili
sa všetky ročníky z druhého stupňa Základnej
školy v Brezovej pod Bradlom. Zápasy mali veľmi dobrú úroveň, ale víťaz mohol byť len jeden.
Boli to deviataci s názvom No name, ktorí získali aj putovný pohár, druhí boli ôsmaci - Jadberg a tretie skončili Popudiny (siedmaci). Výborní boli aj štvrtí piataci - Jolandovci a piati
šiestaci - Zdochloši. Najlepším strelcom
bol Jakub Krippel, hráčom Erik Michalička a brankárom Čestmír Kráčmar. Okrem organizátorov patrí poďakovanie aj rozhodcom,
ktorými boli Lukáš Kanda a Ján Rechtoris.
Už teraz sa všetci tešia na ďalší ročník.
		
Ľuboš Barbírik st.

RÔZNE

Nepredajný pamätník

Na Bradle do širokého podjavorinského kraja
svieti jeho kráľovská koruna – Mohyla M. R.
Štefánika. Sem chodíme prejavovať úctu nielen
národnému hrdinovi, ale aj národnému umelcovi Dušanovi Jurkovičovi. Bol to on, ktorý vyznávajúc krédo, že v dejinách sa mravná stránka
účasti hodnotí mierou prinesenej obete, bradlianskym dielom prispel k heroizácii života generála. Od smrti nášho rodáka uplynie 4. mája
2019 sto rokov.

Štefánik mal závratný, oslňujúci ale i desivý
osud. Jeho bytie bolo predurčené na tragický
koniec už svojím najvnútornejším uspôsobením:

Mal vôľu, odvahu i schopnosť odviesť úpornú
robotu až po sebaobeť. Jej výsledkom bolo dielo
pre náš národ jednoznačne pokrokové a stvoriteľské (J. Vanovič). Múdri ešte i dnes stoja nad
ním v nemom úžase. Štefánikova vernosť vyšším
cieľom sústredila a uvoľnila v ňom energiu ľudu,
z ktorého vyšiel. Toho ľudu a predkov, ktorí sa
v ideálnej bilancii roka meruôsmeho zapísali tak
pozitívne do našich národných dejín (J. Juríček).
Práve táto skúsenosť a tento pohľad priviedli
architekta Dušana Sama Jurkovča k jeho vrcholnému činu. Pamätník sedí na temene hory
tak prirodzene, nevtieravo a dôsledne akoby
s ňou vyrástol už v treťohorách. Nie je to pomník
kultu, bludu a iných pomýlení historického významu. Jeho jednoduchá kompozícia – sarkofág
a štyri pylóny – flyš s travertínom, v kompaktnom
výraze domácich materiálov, vytvárajú harmóniu
a súzvuk génia loci, zhmotnenie stáročnej skúsenosti poľudštenia krajiny dielom umu a rúk človeka“ (E. Sikorová).
Bradlu pristane len memoriálna atmosféra.
Sme povinní si ho ctiť a chrániť. Opatrovať ho
a propagovať ako magický symbol pre posilnenie vlasteneckého cítenia, zvýraznenie ducha
slovenskej kultúry a kultúrneho spolunažívania. Vnímať ho ako miesto piety a vďaky veľkému synovi našej vlasti. Prichádzajme k mohyle
s kvetmi, s meditáciou či básňou alebo s tichou
spomienkou na perách a mravným sebazdokonaľovaním uveďme seba v súlad s nekonečnosťou
(M. R. Štefánik).
Je dobre, že mŕtvy Štefánik spolu s Masarykom neprestáva pôsobiť ani po smrti. Len pravdivé poznanie a uznanie jeho zásluh na národnom oslobodení Slovákov i Čechov, vedie nás
ďalej k obojstrannej harmónii. Nech teda z Bradla a priori vanie zjednocujúci duch.
Mohyla generála Štefánika na najvyššom bode
Myjavskej pahorkatiny je monumentom na každý deň. Ak platí, že hodnota je stelesnená ľudská
praca, je to pamätník nepredajný. A rovnako nepredajné je všetko, čo s ním súviselo a súvisí.
		
Peter Pavel Uhlík

Zo života Denného
centra
seniorov
V bohato vyzdobenej miestnosti sa v uto-

rok 5. 3. 2019 stretli členovia Denného centra
(DC) Brezová pod Bradlom na fašiangovom
posedení. Prítomných privítala nová vedúca
DC pani Zuzana Hrajnohová, ktorá vo svojom
príhovore pripomenula význam fašiangov v živote našich predkov, ich obyčaje a zvyky, ktoré
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nasledovali až po veľkonočné sviatky. K seniorom sa prihovoril prednosta Mestského úradu
Ing. Ján Michálek, ktorý odovzdal pozdrav od
primátora mesta Mgr. Jaroslava Cirana. Fašiangové pásmo z básničiek a tanec „lienok“ detí
z MŠ Budovateľská pod vedením pani učiteliek
Bachárovej a Pagáčovej spestrili toto fašiangové popoludnie. Deti boli odmenené búrlivým
potleskom a sladkosťami. Nasledovalo losovanie z bohatej tomboly, niektorí seniori mali

šťastie a iste ich ceny potešili. Medzi seniorov
zavítali dvaja Rómovia Arana a Dežo (pani Badinská a Anderlová), ktoré predviedli humoristickú ukážku z ich života, ktorou rozosmiali
a zabavili členov DC. Po programe sa seniori
občerstvili chutnou klobásou a jaterničkou,
tradičnými šiškami, kávou a minerálkou. No
a nakoniec pri dobrej „priepasňianskej muzike“ harmonikárov pána Ivana Hrajnohu a Jána
Marka si niektorí seniori zaspievali a spokojní
sa rozchádzali do svojich domovov.
Poďakovanie za vydarené popoludnie patrí
deťom a pani učiteľkám z MŠ Budovateľská,
členom výboru DC Brezová, muzikantom,
herečkám a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri realizácii fašiangového posedenia.
Zároveň chceme poďakovať sponzorom, ktorí prispeli k bohatej tombole, sú to: Mesto Brezová pod Bradlom, COOP Jednota, MicroStep
CDM s. r. o – Ing. Ján Mikulina, BEGE, spol.
s. r. o., PFS, a.s., Nástroje, a. s. – Tomáš Jančík,
AREPO, s. r. o. – Ing. Samuel Valášek, TOV,
s.r.o. – Ing. Miroslav Ciran, Marek Hegeduš
– HS-METAL, DUVAL – Dušan Valihora,
Gabion, s. r. o. – Ing. Kozák, Galvanika, a.s.,
SOKRATES COLOUR SLOVAKIA, s. r. o. –
drogéria Kraic, BradloInvest SK trade, s. r. o.
– drogéria Repta, ABED, spol. s. r. o. – Adriána
Šarudiová, Zelenina, ovocie – Jozef Jurovatý,
Klenoty – Jana Prevajová, Kvetinárstvo – Eva
Závodná, Kvetinárstvo Andrea Číková, MIX
– Eva Vlčková, Tipos – Dana Sadáková, Chovateľské potreby Majko-Vevah, s. r. o., Darčeky-suveníry-mix – Anna Holdošová, Hračky
papier – Jana Slezáková, Rozličný tovar – Anna
Dodrvová, Pánske a dámske kaderníctvo – Irena Bajzová, Kaderníctvo – Lujza Komadová,
Kaderníctvo Michel – Eva Mikulková, Pedikúra – Alena Ciranová, Pedikúra Betty – Alžbeta
Ikášová, Lekáreň Herbária, Kozmetika Anita –
Anna Daneková, Gazdovský dvor u Apka – Roman Greguš, Belan – reštaurácia – Ján Sadloň,
B-GAP, s. r. o. – Ján Bezdek, VVZ s.r.o. – Ing.
František Vraštiak, Pekáreň Trstín – Ramon
Školuda, Miloš Kováč – keramikár, Oriflame,
Jana Valášková, Alžbeta Mikulinová, Anna
Kubicová, Ľubica Badinská, Jana Ďurkovičová,
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Božena Reptová, Ľudmila Chvašťulová, Alžbeta Fedorová, Vladimír Petráš, Július Slovák,
Ján Ábel, Alžbeta Fajnorová, Vladimír Barcaj,
Zuzana Hrajnohová, Dana Batková.
			
A. Fedorová

Milí priatelia,

pôstne obdobie je v plnom prúde a ja vám
chcem opakovane ponúknuť ako výbornú
duchovnú pomôcku na jeho prežívanie pobožnosť krížovej cesty. Modlíme sa ju každý piatok o 17:15 hod (t. j. trištvrte hodinu
pred začiatkom sv. omše) a potom v nedeľu
poobede o 15:00 hod. Prostredníctvom tejto
tradičnej pobožnosti môžeme uvažovať nad
tajomstvom utrpenia a bolesti, ktoré sa týkajú
každého človeka. A môžeme svoje kríže spájať
s krížom nášho Pána, ktorý je pripravený niesť
ich spolu s nami.
Ďalšou akciou v pôstnom období je farský
pútnický výlet. V sobotu 23. marca navštívime
starobylé benediktínske opátstvo Pannonhalma v Maďarsku. Miesto je úzko späté so
svätým biskupom Martinom z Tours. 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 bude v Pannonhalme dostatok času aj na
osobný program – modlitbu, návštevu levanduľových polí a bylinkových záhrad, o ktoré sa
starajú miestni mnísi, či prechádzku po miestnej botanickej záhrade a arboréte. V areáli sa
nachádzajú 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. Odchod autobusu bude o 7:00 hod spred kostola Najsvätejšej Trojice, približný návrat o 18:00 hod. Cena
zájazdu je 29 EUR na osobu.
V období Veľkého pôstu si neodriekame
jedlo a zábavu samoúčelne, ale najmä preto, aby sme mysleli na chudobných, ktorých
máme (ako hovorí Ježiš) vždy medzi sebou.
Preto naše farské spoločenstvo organizuje
3. ročník charitatívnej akcie „Pôstna polievka“. Tento rok sa uskutoční v piatok 29. marca
poobede od 14:00 do 16:00 hod. na námestí
gen. M. R. Štefánika. Zakúpením porcie polievky za dobrovoľný príspevok (napr. 1 €)
môžeme prispieť na potreby núdznych. O tom,
ako budú vyzbierané peniažky použité, budem
informovať v ďalšom čísle Noviniek. Vopred
ďakujem za to, že prídete, zajete si a prispejete.
Všetkým katolíkom dávam na vedomie, že
dňa 7. apríla, to je 5. pôstna nedeľa, bude
svätá omša mimoriadne so začiatkom o 8:30
hod. Prosím, poznačte si do svojich kalendárov, aby ste nezostali bez nedeľnej Eucharistie.
Na záver na inšpiráciu zacitujem z Posolstva
pápeža Františka na tohtoročné pôstne obdobie: „Keď nežijeme ako Božie deti, často sa
správame voči blížnym a ostatným stvoreniam – ale aj voči sebe samým – deštruktívne.
Vtedy ... nasledujeme nekontrolované túžby,
ktoré sa v Knihe múdrosti prisudzujú bezbožníkom, alebo tým, ktorí nekonajú s myšlien-

kou na Boha a nemajú ani nijakú nádej do
budúcnosti ... Nedovoľme, aby tento blahodarný čas uplynul bez úžitku! Prosme Boha,
aby nám pomohol uskutočniť cestu skutočného obrátenia. Vzdajme sa egoizmu, zahľadenosti do seba a obráťme sa k Ježišovej Veľkej
noci. Nech sa nám bratia a sestry v núdzi
stanú blížnymi, s ktorými sa podelíme o naše
duchovné a materiálne dobrá.“
Ján Kliment, brezovský farár

MESTSKÁ KNIŽNICA

Beseda so spisovateľkou

27. 2. 2019 sa v priestoroch Mestskej knižnice uskutočnila beseda so spisovateľkou
Blankou Kovarčíkovou o knihe Lásky Milana
Rastislava Štefánika.
Blanka Kovarčíková je rodáčka
z Myjavy, kde pôsobila ako učiteľka materinského
jazyka a umenia,
„náhodou „pričuchla“ k dejepisu, ktorý si pri
svojich žiakoch
z a m i l o v a l a “.
V knihe zachytila
M. R. Štefánika
od jeho narodenia až po jeho
náhlu tragickú
smrť, všetky jeho dôležité vzťahy, hlavne súkromie cez rodinu a priateľov, no najmä jeho citlivý
postoj k ženám.
Návštevníci podujatia si mali možnosť pozrieť prezentáciu knihy, ktorou spisovateľka
oboznámila prítomných a podala informácie
o jednotlivých kapitolách. Na otázku:“ Prečo
písala práve o Štefánikovi a jeho súkromí, keď
sa o ňom už veľa popísalo,“ autorka odpovedala: „Lebo je jednou z našich osobností, v ktorej
skutkoch sa ešte skrývajú naše nádeje, ktoré
napriek mnohým chybám z minulosti dokázal
vzkriesiť. V jeho boji je vízia našej budúcnosti,
za ktorú sa vždy oplatí čosi obetovať.“ Program
obohatilo vystúpenie učiteľov hudobného odboru ZUŠ so skladbou Schneidera-Trnavského:
Našiel som si v šírom poli fialôčku.
Pani Bôžiková poďakovala autorke i prítomným za príjemne strávené popoludnie pri zaujímavej knihe, ktorá nám podáva nové informácie o M. R. Štefánikovi, ktorého 100. výročie
úmrtia si pripomíname v máji tohto roku.
Záujemcovia o knihu Blanky Kovarčíkovej
si ju môžu zakúpiť v Mestskej knižnici Brezová
pod Bradlom v čase výpožičných hodín.
			
A. Fedorová

Poďakovanie

Mestská knižnica ďakuje firme
MicroStep CDM s. r. o. za peňažný dar,
ktorý bol použitý na nákup nových
kníh do knižnice
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ŠPORT

Bežci z Brezovej

 „Moravsko-Slovenský bežecký pohár“ za r 2018.
Súťaž pozostáva z 37 pretekov na Slovensku a na
Morave za účasti 2480 pretekárov. Body sa prideľovali maximálne v 22 pretekoch. Vyhodnotenie súťaže sa konalo na Športovom plese v Gbeloch dňa 21. 01. 2019.
• Ján Varmuža (muži nad 65 r.)
2. miesto – 13242 bodov
• Margita Varmužová (ženy nad 45 r.)
3. miesto – 13196 bodov
 24. 01. 2019 „Lysohorská 24-hodinovka“
Vyše 1000 pretekárov pretekalo v okruhu dlhom
11,5 km a s prevýšením 764 m.
• Gabriela a Martin Plačkovci (mix dvojice 3660 r.) 2. miesto - 149,5 km za 24 hodín.
 16. 02. 2019 „Maratón Pohronským Inovcom“ Nová Baňa 42 km (141 pretekárov)
• Martin Plačko (muži)
4. miesto 3:48:52 h.
 23. 02. 2019 „Suchovská
pätnástka“ Suchá n. Parnou
15,3/7,65 km (116 pretekárov)
• Andrea Borovská
(ženy nad 40 r.) 7,65 km
1. miesto 33:12 min
• Margita Varmužová
(ženy nad 40 r.) 7,65 km 9. miesto 46:40 min
• Ján Varmuža (muži nad 60 r.) 15,3 km
9. miesto 1:30:38 h.
			
Ján Varmuža

Regionálny zimný zraz turistov

2. 2. 2019 sa v našom meste uskutočnil zimný
zraz turistov regiónu Senica.
V múzeu Dušana Samuela Jurkoviča účastníkom Matúš Valihora urobil prednášku o Jurkovičovi, kopaniciach a mohyle. Po nej sa turisti
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vybrali na 10 km trasu po snehom pokrytých
Brezovských Karpatoch. Cieľ bol v reštaurácii
Dolina, kde bolo občerstvenie a rozdávali sa
účastnícke listy. Zúčastnilo sa 47 turistov z Brezovej, Starej Turej, Trnavy, Zbrojníkov, Senice,
Jablonice, Holíča, Sobotišťa a Studienky.
				 KTB

Brezovský šach:
Dve identické víťazstvá

Ďalší vývoj majstrovskej šachovej súťaže 4.
ligy priniesol nasledovné udalosti. V 8. kole si
šachisti spod Bradla v domácom prostredí zmerali sily s družstvom Kamenár Chtelnica a toto
stretnutie zaknihovali pomerom 4 : 1. Remizovali Sadloň J. a Škápik B. Svoje partie do víťazstiev dotiahli Škápiková Ľ., Perička P. a Brath
Z. V 9. kole to bol podobný scenár s tým, že
ani na jedinom stole sa nezrodila nerozhodná
partia. Brezovskí šachisti absolvovali dlhší
výjazd do Kopčian a rozdielom triedy 1 : 4

brali všetky body v tomto stretnutí. Na svojich
doskách zvíťazili Sadloň J., Škápiková Ľ., Hanzlúvka P. a Perička P. Jediný v tomto dueli nebodoval Škápik B. Vyzerá to tak, že Brezovania
sa nadýchli k lepším výsledkom. Do konca súťaže ešte zostávajú odohrať posledné dve kolá.
Najskôr v 10. kole privítajú na domácej pôde
dobre hrajúce Gbely a potom v 11. kole budú
hosťami u súpera zo Skalice, ktorý okupuje
spodnú časť tabuľky.
Zdroj: www.chess.sk
Autor: RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Klub turistov Brezová Vás pozýva 30. 3.
2019 na Brezofské 500fky. Trasa Brezová Bradlo - Dolné Košariská - Klenová - Brezová.
Štart o 8.00 z námestia. Nezabudnite si
dobroty na opekanie. Tešíme sa na Vás.

KALENDÁRIUM

Pripomíname si v marci

• Halabrín, Ján – lekár (nar. 26. 3.1899 na Brezovej – 120. výr. nar., zomrel 28. 12. 1981 v Bratislave).
• Kútzky, Michal – učiteľ, buditeľ (nar. 21. 11.
1828 v Skalici, zomrel 18. 3. 1899 na Brezovej – 120.
výr. úmrtia).
• Mareček, Pavol – evanjelický farár (nar. 18. 10.
1771 vo Vrbovciach, zomrel 29. 3. 1844 na Brezovej
– 175. výr. úmrtia).
• Osuský, Štefan – medzinárodný právnik, diplomat (nar. 31. 3. 1889 na Brezovej – 130. výr. nar.,
zomrel 27. 9. 1973 v Herndon, USA).
• Poláčková-Blažková, Anna – detská lekárka
(nar. 29. 3. 1899 na Brezovej – 120. výr. nar., zomrela
31. 12. 1985 v Prahe).
• Závodný, Miloš – učiteľ, odbojár (nar. 10. 3.
1909 na Brezovej – 110. výr. nar., zomrel 28. 3. 1945
úradne vyhlásený za mŕtveho).

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 17. 03. (2. nedeľa pôstna, Reminiscere) 10.00
hod. hl. sl. Božie v zborovej sieni.
• 18. 03. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 19. 03. (utorok) 17.00 hod. pôstna večiereň
v zborovej sieni.
• 21. 03. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna večiereň
v zborovej sieni.
• 24. 03. (3. nedeľa pôstna, Oculi) 10.00 hod.
hl. sl. Božie v zborovej sieni. 14.00 hod. nešporné bohoslužby na fare
• 26. 03. (utorok) 17.00 hod. pôstna večiereň
v zborovej sieni.
• 28. 03. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna večiereň
v zborovej sieni.
• 31. 03. (4. nedeľa pôstna, Laetare) 10.00 hod.
hl. sl. Božie v zborovej sieni.
• 01. 04. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 02. 04. (utorok) 18.00 hod. pôstna večiereň
v zborovej sieni.
• 04. 04. (štvrtok) 18.00 hod. pôstna večiereň
v zborovej sieni.
• 07. 04. (5. nedeľa pôstna, Smrtná, Iudica)
10.00 hod. pašiové služby Božie v chráme Božom.14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni s prislúžením velebnej sviatosti Večere
Pánovej pre seniorov. 15.00 hod. Spoločenstvo
evanjelických žien
• 09. 04. (utorok) 18.00 hod. pôstna večiereň
v zborovej sieni.
• 11. 04. (štvrtok) 18.00 hod. pôstna večiereň
v zborovej sieni.
CZ ECAV Brezová pod Bradlom oznamuje svojim členom, že cirkevný príspevok na rok 2019
si môžu uhradiť osobne na farskom úrade alebo
poukázať na účet. Číslo účtu: 37227612/0900.
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• Každý piatok o 17.00 spoločenstvo evanjelickej mládeže.
• Každá nedeľa o 10.00 detská besiedka.
Všetko v priestoroch bývalej ev. školy (Dom
služieb).
ZMENA OZNAMOV VYHRADENÁ!
Ev. a. v. farský úrad

POĎAKOVANIE
•
Ďakujeme rodine, príbuzným, kamarátom, susedom a všetkým ostatným,
ktorí sa prišli 7. februára
rozlúčiť s naším drahým synom, otcom, druhom, bratom, vnukom, krstným otcom, príbuzným, susedom
a kamarátom Rastislavom Potúčkom, ktorý
nás navždy opustil 3. 2. 2019 vo veku 45 rokov. Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, zvlášť poďakovanie patrí
pánovi farárovi Lichancovi a pohrebníctvu
Eckert za dôstojnú rozlúčku.
Smútiaca rodina
•
Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 27. februára 2019
prišli rozlúčiť a odprevadiť
na poslednej ceste moju
manželku, mamu, babku,
sestru, švagrinú, krstnú
mamu, príbuznú a susedu
Ľubicu Švárnu, rod. Myjavskú, ktorá nás opustila 23. februára vo veku
nedožitých 63 rokov. Ďakujeme za kvetinové
dary a prejavy sústrasti, ktorými ste zmiernili
náš žiaľ. Poďakovanie patrí pánovi farárovi
Lichancovi, pohrebnej službe Eckert za prípravu a priebeh pohrebného obradu. Touto
cestou sa chcem poďakovať aj za starostlivosť
personálu Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny NsP Myjava.
S úctou manžel, synovia, nevesty, vnúčatá
a ostatná smútiaca rodina.
•

SPOMÍNAME
•
Dňa 21. januára uplynulo 30 rokov, čo nás navždy
opustil náš otec, starý otec,
svokor a dobrý človek p.
Štefan Bača. S láskou a úctou si naňho spomína dcéra
Jarka s manželom a deťmi
a ostatná rodina. Česť jeho
pamiatke!
•

•
Dňa 6. februára 2019
uplynul smutný rok, čo nás
opustila naša drahá mama,
babka, sestra, švagriná Mária Grambličková. S láskou
spomínajú deti a celá blízka
rodina.
•
Dňa 27. februára 2019
sme si pripomenuli smutné
5. výročie úmrtia, čo sme
sa navždy rozlúčili s naším
drahým Pavlom Potúčkom.
Na milého, láskavého a obetavého manžela, otca a dedka
s láskou v srdci stále spomína
manželka a dcéra s rodinou. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
•
Dňa 8. 3. 2019 uplynulo 15
rokov, čo nás navždy opustila Anna Fajnorová. Kto ste
ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manžel,
dcéry Darinka a Iva s rodinou.
•

Dňa 22.
2.
2019
uplynulo 9
rokov, čo
nás navždy
opustil náš
otec, dedko
a pradedko
Martin Výdurek a 12. 3. 2019 to bolo 16 rokov,
čo navždy odišla naša mama, babka, prababka
Jozefa Výdurková, rodená Košíková. Kto ste ich
poznali, zaspomínajte si s nami. S láskou spomínajú deti s rodinami.
•
Dňa 15. 3. 2019 uplynie 1
rok, čo nás navždy opustila
naša drahá mama, stará mama
a starká pani Katarína Ilenčíková. Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú
spomienku. S láskou a úctou
na ňu spomínajú deti s rodinami.
•
Dňa 16. marca si pripomíname 2. výročie úmrtia našej
drahej mamy, starej mamy
a príbuznej Zuzany Vydarenej, rod. Raganovej. Kto ste ju
poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú dcéry Alena,
Anka a Slávka.
•

•
5. 3. 2019 si pripomíname
10. výročie od smrti nášho
manžela a otca Pavla Gregora. Kto ste ho poznali,
spomínajte s nami. S láskou
a úctou manželka a deti s celou rodinou.
•
Dňa 16. 3. 2019 uplynie
7 rokov odo dňa, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý
otec Samuel Duga. S láskou
a úctou na neho spomínajú
manželka a dcéry Milka,
Zuzka a Betka s rodinami.
•
Dňa 18. 3. si pripomíname
rok, čo nás navždy opustil
náš manžel, otec, starý otec,
syn a brat Peter Holič. Kto
ste ho poznali, spomínajte
s nami. Smútiaca rodina.
•
Dňa 21. marca 2019 uplynie smutný 1 rok, čo nás
navždy opustila moja milovaná mama, stará a prastará
mama pani Alžbeta Batková. S veľkou úctou a láskou
na ňu spomína dcéra Oľga
s rodinou.
•
Myšlienkami zostávame
s tebou každý deň od 8. 4.
2014, čo si nás navždy opustil náš drahý syn, manžel,
otec, brat, švagor. Na Petra
Majerčíka s láskou a úctou
spomínajú manželka, syn
a celá rodina.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa:

Daniel Brník
Timea Dekánková
Alica Michaličková
Alexander Plesník
Filip Janáč
Daniel Duriš
Gabriel Bartoš
Sofia Jančí
Benjamín Kovár

Zomreli:

Alžbeta Vašková rod. Tuláková, 83 rokov
Ľubica Švárna rod. Myjavská, 62 rokov
Pavel Torák, 57 rokov
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