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4. máj 2019 – udalosť roka
23 dní zostáva do udalosti roka v našom meste. V záujme
sprítomnenia odkazu národného hrdinu generála Štefánika
čo najširšej verejnosti organizuje mesto Brezová pod Bradlom 4. mája 2019 v spolupráci s partnermi Celonárodnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti
generála Milana Rastislava Štefánika.

Mesto po viac ako trojročnej príprave získalo od vlády SR dotáciu
721 602 EUR na realizáciu projektov Areálu Bradlo. V priebehu rokov 2019 a 2020 mesto vybuduje
na Bradle infobod, prevedie rekonštrukciu chaty (strážnice) a vegetačné úpravy Bradla. Časť vegetač-

ných úprav sa zrealizuje ešte v tomto
mesiaci.
Súčasťou dotácie sú aj finančné prostriedky na Celonárodnú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej
smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Jej príprava a organizácia intenzívne prebieha, pravidelne zasadá koordi-

Staň sa symbolickým vlastníkom čerešne

V rámci 100. výročia úmrtia generála
Milana Rastislava Štefánika bude prebiehať
II. etapa výsadby čerešňovej aleje na Bradlianskej ulici. Tento projekt bude pozostávať
z výsadby 50 čerešní. Podporiť ho môžete kúPodporte výsadbu čerešňovej aleje k 100. pou vlastného čerešňového stromu. Následne
výročiu úmrtia generála Milana Rastislava Vám mesto vystaví certifikát o symbolickom
Štefánika od 1. apríla do 30. apríla.
vlastníctve.

načný výbor za účasti pracovníkov
mestského úradu, úradu vlády,
ministerstiev kultúry a obrany
i ďalších partnerov. V spolupráci
sme pripravili program na celý deň.
Nielen na Bradle, ale aj v Brezovej,
Košariskách i Priepasnom. Na železničnú stanicu v Brezovej príde už
30. apríla Legiovlak s unikátnou expozíciou. Hlavnú časť programu na
Bradle odvysiela v priamom prenose
RTVS. Výnimočná bude letecká prehliadka, ktorej sa zúčastnia vojenské
stroje z Francúzska, Talianska, Česka i Slovenska. Sprievodný program
bude pokračovať aj na Námestí gen.
M. R. Štefánika. Toto sú len čriepky z celého programu jubilejnej
spomienkovej slávnosti, ktorý Vám
komplexne predstavíme v médiách,
na webe mesta i v nasledujúcom čísle Noviniek spod Bradla, ktoré vyjdú
ešte pred 4. májom.
za koordinačný výbor
Matúš Valihora

Platobné podmienky:
· číslo účtu: SK12 5600 0000 0046 0253 9001
· cena jednej čerešne: 60 EUR
· variabilný symbol: 100
· do správy pre príjemcu napíšte v nasledovnom poradí: meno darcu, priezvisko,
mesto, ulicu.
Pre bližšie informácie:
· kontakt: Ing. Denisa Zuščíková
· e-mail: denisa.zuscikova@brezova.sk
· telefón: 034/6942225, alebo 0915 878 001
Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú pomôcť pri obnovení čerešňovej aleje
vedúcej k areálu ,,NKP Mohyla gen. M. R.
Štefánika v Brezovej pod Bradlom“.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Ako vnímam fungovanie
súčasného MsZ v Brezovej

Predpokladám, že všetci občania Brezovej
majú v čerstvej pamäti, ako voliči v našom
meste rozhodli v nedávnych komunálnych
voľbách, v ktorých vyjadrili jednoznačnú
podporu celej šestici mladých nezávislých
kandidátov na poslancov MsZ v Brezovej.
Teda z predošlého MsZ sme zostali štyria
a pribudla nová poslankyňa pani Vrkočová, prednostka Okresného úradu v Myjave.
Úspech uvádzanej šestice som kvitoval, preto
i v našich Novinkách som sa takto vyjadril
a tešil sa na spoluprácu s nimi.
Z môjho pozorovania som vycítil, že líderkou uvádzanej šestice je pani Zekucia. Je prirodzené, že ak majú v MsZ väčšinu, je dobré,
aby koordinovali svoje postoje, čo im umožňuje presadzovať svoje zámery. My ostatní
poslanci sme ochotní podporovať ich dobré
zámery. Predpokladáme však, že nás piatich
poslancov budú považovať za rovnocenných
a budú zvažovať naše postoje s rešpektom.
Zatiaľ ma však o tom nepresvedčili.
To, že na prvom pracovnom stretnutí (ja
som bol v tom čase hospitalizovaný v nemocnici) presadili, že z ich radov budú všetci
predsedovia komisií pri MsZ, som akceptoval. Hoci podľa vzoru NR SR i v záujme
vyváženosti by bolo bývalo vhodné, aby bol
predseda niektorej komisie mimo spomínanej šestice. Je pravda, že predsedníčkou
Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcie verejných činiteľov sa stala
pani Vrkočová. Táto však zasadá ročne, iba
k posudzovaniu majetkových priznaní verejných činiteľov a je v zmysle zákona neverejná.
Myslím, že je nenáležité, že okrem poslanca
pána Bzdúška, ktorého prizvala pani Zekucia
do Komisie pre ekonomiku, správu majetku
a podnikanie, nemala šestica záujem o členov v komisiách z radov ostatných poslancov.
Zákon o obecnom zriadení §15 o. i. uvádza:
,,Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších
osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.“
Čiže ďalšími osobami sa rozumie odborníkmi
v danej oblasti, ktorú má v náplni príslušná
komisia. Prax v mestských zastupiteľstvách je
taká, že všetci poslanci pracujú v komisiách.
Zrejme s týmto zámerom uvažoval aj zákonodarca. Takto to praktizujú, pokiaľ je mi
známe, všetky MsZ, iba v tomto volebnom
období Brezová je výnimkou. Účasť všetkých
poslancov v komisiách umožňuje hlbšie im
vniknúť do prejednávanej problematiky, pri
zasadnutí komisií a svojou účasťou majú
možnosť ovplyvňovať rozhodovanie komisií,
čo sa následne pozitívne prejaví pri rozhodovaní v MsZ.
Preto významným faktorom je účasť poslancov v komisiách so skúsenosťami z minulých volebných období. Títo môžu byť
nápomocní poslancom „nováčikom“ sa zorientovať v problematike samosprávy. Žiaľ,
túto skutočnosť spomínaná šestica poslancov
podľa môjho názoru múdro nevyhodnotila.
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Treba si uvedomiť, že komisie nemôžu suplovať činnosti, ktoré prináležia pracovníkom
mestského úradu.
Na januárovom MsZ sme mali v programe prerokovať o. i. Štatút mesta a rokovacie
poriadky MsZ a Komisií pri MsZ. Na začiatku rokovania poslanec Málek navrhol, aby
tieto tri body boli prerokované až na ďalšom
MsZ. Poslanec Kovačech sa ho spýtal,
z akého dôvodu by sme nemali prejednávať
na danom zastupiteľstve tieto body
programu a pán Málek mlčal, neodpovedal
prečo, ani nikto ďalší zo spomínanej šestice.
I napriek nezdôvodneniu v snahe vyjsť
v ústrety navrhovateľovi sme návrh podporili. Preto sme sa po týždni stretli na pracovnom stretnutí a prediskutovali tieto materiály a dosiahli po rôznych pripomienkach
dohodu.
Avšak na februárovom zasadnutí MsZ
ma prekvapilo vystúpenie poslankyne Zekucie, keď navrhla, aby sa bod programu
Rokovací poriadok komisií MsZ prerokovával až na nasledujúcom zasadnutí MsZ.
Na otázku, prečo má takýto postoj a čo jej
vadí, nebola konkrétna. Pre mňa to je nepochopiteľné, pretože na spomínanom
pracovnom stretnutí po triapolhodinovej
diskusii sme sa dohodli. Primátor pri návrhu poslanca Máleka a poslankyne Zekucie
v dôsledku toho, že neuviedli dôvod zmeny
rokovacieho programu, nemal dať hlasovať
o týchto pozmeňujúcich návrhoch. Uvádzaná šestica poslancov rozhodla, že dokument
sa neprerokúval. Takýto postoj zo strany
pani Zekucie ako aj celej šestice vnímam ako
pohŕdanie MsZ.
Preto som si položil otázku, či rozhodovanie MsZ závisí a bude závisieť na jednej osobe.
Neviem, ako to vnímajú, nazvem ich lapidárne, jej piati súkmeňovci. Alebo to mám vnímať tak, že bez súhlasu líderky sa neodvážia
preukázať svoj názor? /Spomínam si svojho
času na výrok spisovateľa Vlada Mináča, že
osud vlády visí na šnúrke gatí Duraja./
Uvítal by som, aby tento príspevok bol chápaný ako vyjadrenie mojich pocitov, v snahe
sa zamyslieť, či takáto taktika je tá najsprávnejšia cesta k dobrému fungovaniu MsZ.
Na záver prajem všetkým poslankyniam
a poslancom chuť do práce a dúfam, že postupne sa budeme lepšie vnímať v záujme
dobrej spolupráce v prospech rozvoja mesta.
ĎURIŠ Jozef, poslanec MsZ

MESTSKÝ ÚRAD

Pozvánka na brigádu
ku Dňu Zeme

Mesto Brezová pod Bradlom opäť organizuje pri príležitosti Dňa Zeme spoločnú
brigádu zameranú na „skrášlenie“ nášho
mesta.
Brigáda sa bude konať dňa 13. 4. 2019 (sobota) so zrazom o 9.00 hod. pred mestským
úradom. Týmto Vás, milí občania, srdečne

pozývame na zvolanú brigádu. Po jej skončení Vás všetkých zúčastnených pozývame
na spoločnú opekačku, ktorá sa uskutoční
v Zadnej dolinke. Občerstvenie zabezpečí
Mesto Brezová pod Bradlom.
Mesto organizuje brigádu ku Dňu Zeme už
od roku 2012. Postupne sa k nám pridávajú
skupinky dobrovoľníkov, ktorí vyzbierajú odpadky a vyčistia ďalšie lokality v našom katastrálnom území.
Budeme radi, keď sa v čo najväčšom počte
jednotlivcov, prípadne v skupinkách, stretneme a pomôžeme matke prírode vyzerať „neodolateľne“ v tomto prebúdzajúcom sa jarnom období. Určite spolu strávime príjemné
a taktiež aj užitočné chvíle, na ktoré budeme
dlho spomínať.
Tešíme sa na Vás!!!
Mesto Brezová pod Bradlom

Mesto
Brezová pod Bradlom
opäť úspešné!

M e s t o
Brezová sa
opäť zapojilo do výzvy
– Podpora
opatrovateľskej služby,
ktorú vypísala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje.
Po úspešnom hodnotení podaného projektu sa od 1. 3. 2019 v našom meste realizuje projekt s názvom “Podpora opatrovateľskej služby v Brezovej pod Bradlom”
s celkovou finančnou dotáciou vo výške
163 020 €.
Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových
zariadení. Vzhľadom na narastajúci počet
starších ľudí, odkázaných na sociálnu starostlivosť, je potrebné vytvárať podmienky
na dostupnosť a udržateľnosť tejto starostlivosti.
Finančné prostriedky získané z tohto
projektu sú určené na refundáciu miezd
opatrovateliek. Počet naplánovaných pracovných miest je 11.
Dana Batková
referát sociálnej starostlivosti

Mesto Brezová pod Bradlom
zahájilo práce na vegetačných
úpravách a odlesnení
pozemkov bezprostredne
hraničiacich s Národnou
kultúrnou pamiatkou
Mohyla M. R. Štefánika

Mesto Brezová pod Bradlom informuje
občanov a návštevníkov areálu Národnej
kultúrnej pamiatky Mohyla M. R. Štefánika
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Vo štvrtok 14. 3. boli v obradnej sieni MsÚ slávnostne ocenení darcovia krvi.
• rad vzadu zľava: Miroslav Žovák, Ján Ťavoda, Michaela Koníková, Petra Babiarová, Alena Petrušová, Elena Kováčová, Vladimír Čermák, Tomáš Považanec, Slavomíra Kvašňovská,
• rad vpredu zľava: Milan Mrva, Lenka Hacajová, Monika Kováčová, Viera Ožvoldíková, Jaroslav Ciran - primátor mesta, Miroslava Papánková, Vladimíra Siváková, Jana Rehušová - predsedníčka miestneho spolku SČK v Brezovej pod Bradlom.
na Bradle, že zahájilo dňa 20. marca 2019
práce na vegetačných úpravách a odlesnení
pozemkov bezprostredne hraničiacich s Národnou kultúrnou pamiatkou Mohyla M. R.
Štefánika.
Mesto Brezová pod Bradlom informuje
občanov a návštevníkov areálu Národnej
kultúrnej pamiatky (NKP) Mohyla M. R.
Štefánika na Bradle, že v súlade s Rozhodnutím Pamiatkového úradu SR (č.k.:
PUSR-2018/7279-12/2542/GUL),
Rozhodnutím OÚ v Novom Meste nad Váhom, pozemkový a lesný odbor (č.k.:
OU-NM-PLO-2019/003941-2) a v súlade
s Uznesením Vlády SR č. 57/2019 k Vyhláseniu roka 2019 za rok M. R. Štefánika
na organizačné a finančné zabezpečenie
podujatí k významným výročiam M.
R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020,
zahájilo dňa 20. 3. 2019 práce na vegetačných úpravách a odlesnení pozemkov bezprostredne hraničiacich s NKP Mohyla
M. R. Štefánika. Občanov a návštevníkov
Areálu Bradlo prosíme o zhovievavosť, trpezlivosť, opatrnosť a rešpektovanie obmedzení v súvislosti s prácami prebiehajúcimi v danom území. Sme presvedčení, že aj
tieto práce, ktoré sú súčasťou úprav Areálu Bradlo, v konečnom dôsledku výrazne
prispejú k celkovému zhodnoteniu Areálu
Národnej kultúrnej pamiatky Mohyla M. R.
Štefánika na Bradle.

Výsledky rozboru
vody zo studní

Mesto Brezová pod Bradlom už tradične poskytuje obyvateľom mesta možnosť
priniesť vzorku vody zo studne na mestský
úrad, odkiaľ ju poverení zamestnanci prepravia na rozbor na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom Trenčíne
(ďalej len „RUVZ“). Táto akcia sa usporadúva pri príležitosti Svetového dňa vody,
ktorý je 22. marca. Možnosť laboratórne
vyšetriť prinesené vzorky vody z individuálnych zdrojov pitnej vody (zo studní) využilo tento rok 70 obyvateľov nášho mesta.
Vyšetrenie vody meralo prítomnosť dusičnanov a dusitanov za splnenia nasledovných podmienok:
• vzorka vody musí byť odobratá do čistej
maximálne 0,5l umelohmotnej (PET) fľaše
od neochutenej minerálnej (stolovej) vody
(t.j. fľaša po priamej konzumácii minerálnej
vody, ktorá nebola ďalej použitá na žiadny
iný účel, ani v nej nebolo nič skladované
a nebola už čistená, vyplachovaná),
• v opačnom prípade by mohli byť výsledky skreslené,
• pred naplnením fľaše vzorkou vody je
potrebné odpustiť vodu, aby sa odčerpala
stojatá voda a následne je potrebné dostatočne prepláchnuť fľašu odoberanou vodou.

Limitnú hodnotu dusičnanov a dusitanov stanovuje nariadenie vlády SR č.
247/2017 Z.z. Pre dusičnany je táto hodnota do 50 mg/l, pre dojčatá 10 mg/l a pre
dusitany je limitná hodnota 0,5 mg/l.
V tomto roku RUVZ zmenil metódu vyšetrenia vody a výsledok určí, či je voda
vyhovujúca alebo nevyhovujúca na zisťované dusičnany a dusitany vo vzorke, teda
rozbor neurčí presnú hodnotu zisťovaných
látok. Výsledky rozboru vody „mestských“
studní sú vyobrazené v nasledujúcej tabuľke:
Z výsledkov rozboru vyplýva, že voda
spĺňa horné limitné hodnoty dusičnanov
a dusitanov. Vyhovujúci výsledok však nezaručuje, že voda je pitná. Pri úplnom rozbore kvality pitnej vody sa analýzou zisťuje
83 ukazateľov kvality pitnej vody, ktorými
sú fyzikálne, chemické, biologické, mikrobiologické a rádiologické vlastnosti vody
(napr. escherchia coli, koliformné baktérie,
mikroorganizmy a živé organizmy, fekálne
streptokoky, amónne ióny, dusičnany, dusitany, chemická spotreba kyslíka manganistanom, farba, chuť, pach a pod.). Cena
minimálneho rozboru vody (23 ukazovateľov kvality) je na RUVZ v Trenčíne 105
€ a cena rozboru na zistenie znečistenia
vody v studni (7 ukazovateľov kvality) je 35
€. Bližšie informácie k možnosti odberu,
analýzy a vystavenia protokolu o skúškach
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pitnej vody nájdete na www.ruvztn.sk
(Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4,
911 01 Trenčín, tel.: 032/6509511, e-mail:
tn.ruvz@uvzsr.sk).
		
Ing. Jaroslava Stupavská

Nový pomocník

Dňa 1. 3. 2019 sme do priestorov hasičskej zbrojnice v Brezovej pod Bradlom priviezli nového pomocníka pre boj
s nepriaznivými živlami najmä v našom

katastri. Konkrétne sa jedná o terénne
vozidlo NISSAN NAVARA, ktoré je špeciálne upravené pre potreby vykonávania
technických výjazdov nášho dobrovoľného
hasičského zboru. Nissan je v hasičských
červeno-bielych farbách, má nainštalované výstražno-zvukové zariadenie a taktiež je vybavené spojovacou technikou.
Nákladná korba je upravená na umiestnenie a uchytenie technických prostriedkov potrebných na vykonanie zásahov.
Naše hornaté okolie sa tak stalo pre nás
dostupnejšie a na prípadné nepriaznivé
situácie môžeme omnoho rýchlejšie
reagovať. Za vybavenie nášho zboru týmto
vozidlom by sme chceli poďakovať vedeniu mesta Brezová pod Bradlom a taktiež
jeho poslancom, ktorým chceme zároveň
sľúbiť, že o zverené vozidlo bude čo
najlepšie postarané.
Hasiči DHZ Brezová pod Bradlom

NÁZORY / KOMENTÁRE

....dvojaká morálka na Brezovej?

Vážený pán primátor, ctení členovia mestského zastupiteľstva,
po upozornení zo strany mojich známych
som si pozrel záznam zasadania mestského
zastupiteľstva zo dňa 23. 1. 2019. Po prezretí
záznamu som sa rozhodol reagovať na osobné útoky a osočovanie zo strany člena mestského zastupiteľstva.
Pár dní pred zasadaním mestského zastupiteľstva som bol oslovený viacerými poslancami, staronovými aj novými, aby som
sa stal členom stavebnej komisie. Po určitom váhaní vzhľadom na pracovnú vyťaženosť a zdravotný stav som sa rozhodol túto
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ponuku akceptovať. Túto funkciu som mal
v úmysle vykonávať v prospech nášho mesta
a jeho občanov.
Preto ma veľmi nemilo prekvapila reakcia
poslanca Bzdúška. Človek, ktorý zdôraznil
potrebu morálnych zásad, ma následne verejne a bez akýchkoľvek dôkazov obviní z kartelovej dohody, ktorá mala poškodiť mesto.
Rád by som povedal svoje stanovisko
k cenovej ponuke na pavilón C z roku 2013.
Uznávam, že moja ponuka bola vyššia ako
víťazná ponuka. Toto však má jednoduché
vysvetlenie – ako brezovský rodák poznám
danú
lokalitu
a viem, tak ako
aj viacerí z vás,
že ide o lokalitu s nestabilným
a podmočeným
podložím. Preto
v rámci cenovej
ponuky bolo zahrnuté aj spevnenie a rozšírenie
jestvujúcich základov, čo navýšilo
ceny prác. Je všeobecne známe, že
momentálne má táto stavba statické problémy, ktoré sa prejavujú praskaním stien a múrov, čomu sa dalo predísť.
Na túto zákazku podalo cenovú ponuku
viacero lokálnych firiem. Myslím si, že vo
svojom meste by sa všetky snažili vykonať
práce s maximálnym profesionálnym a osobným nasadením, pretože určite nikto z nás
nestojí o zlú reputáciu vo svojom rodisku.
Z tohto hľadiska si skutočne neviem predstaviť, aké pohnútky mal zmienený poslanec,
keď preferoval cudziu firmu pred lokálnymi
dodávateľmi. Človek, ktorý sa odvoláva na
morálne zásady, následne verejne prezentuje
nepodložené obvinenia. Domnievam sa, že
týmto naplnil skutkovú podstatu trestného
činu ohovárania podľa §373 odsek 1 Trestného zákona. Neviem, čo ho k takémuto konaniu viedlo, ale v prípade opakovaných urážok
budem nútený vykonať právne kroky, ktoré
by takémuto konaniu zamedzili.
			Martin Poláček

Reakcia:

Pohoda na pracovisku,
Skapal pes...

Príspevky občanov v Novinkách si vždy
rada čítam a priznávam, väčšinou s pobavením.
Avšak ten posledný od pána Ďuriša ma
nakopol vyjadriť aj vlastný názor – názor
mladého človeka, ktorý síce povinne negriloval klobásky s kolegami počas osobného
voľna len preto, že mu to nejaký režim nakazoval, ale za to si prešiel viacerými zamestnaniami na rôznych pracovných pozíciách a teda vie, aké je to pracovať v tíme,
s rôznymi ľuďmi, osobnosťami.
A o tom chcem písať. O ľudskej individualite, ktorá sa našťastie v dnešnej dobe
popierať ani potláčať nedá. Aká je šanca, že

sa na jednom pracovisku, v jednom tíme,
zloženého napríklad z desiatich ľudí, nájdu
všetci rovnakého zmýšľania a povahy? Mizivá. Tak prečo niekoho silou nútiť do spoločných mimopracovných aktivít? Osobne
mám šťastie na celkom príjemný kolektív,
kde si s niekým rozumiem viac, s niekým
zas menej, avšak neviem (a ani nechcem) si
predstaviť, že vďaka nejakému nariadeniu
zo strany zamestnávateľa by som s nimi povinne musela tráviť popracovný čas, nebodaj víkendy, či dovolenky, pretože:
ad. 1 - voľný čas má slúžiť na oddych,
ad. 2 - brala by som to ako obmedzenie
mojej osobnej slobody.
Takže milý pán Ďuriš, ja dúfam, že som
vám aspoň priblížila, ak nie vysvetlila pohľad mladého človeka na „pohodu“ na pracovisku. Takú pohodu, v ktorej nik nikomu
nič nevnucuje a necháva toho druhého žiť
svoj život.
V druhej časti svojho príspevku by som
sa chcela vyjadriť k pánovi (resp. k jeho
naozaj úsmevným fantáziám), ktorý nám
chce(l) na našu „Brezku“ dotiahnuť po príklade Nového Zélandu umierať, ehm, dožívať solventných bratislavských dôchodcov.
Teda, aspoň takto som si pána zapamätala,
ale vyjadrovať sa budem k jeho posledným
nápadom.
Tu sa pokúsim byť viac stručná a vecná.
Brezová má síce štatút mesta, ale mnohí
ľudia stále žijú v rodinných domoch so záhradkami a pozemkami, kde si mnoho potravín vedia dopestovať, či dochovať. Stačí
kratšia prechádzka do Doliny, Baranca, či
chatovej oblasti pod Bradlom...
No a kto záhradku nemá, ten má suseda,
kolegu, kamaráta či známeho, kto mu tú
zeleninu / vajíčka / mlieko atď., vie predať
či vymeniť. Čo tým chcem povedať - nápad
s nejakým trhoviskom tohto typu je opäť
raz, s prepáčením, nezmysel. Okrem toho,
naša byrokracia by ani nedovoľovala takýto
predaj ( mám na mysli konkrétne mliečne
/ mäsové výrobky, na ktoré sa viažu prísne
hygienické normy, ktorým by nejaký dedko
chovajúci tri kozy či jednu kravu vyhovieť
nevedel). Ale aby som zas nebola úplne negatívna, langoš by som si dala J
No a na konci tohto môjho príspevku
by som síce už trošku oneskorene, ale rada
a takto verejne chcela poďakovať všetkým,
ktorí sa hlasovaním v komunálnych voľbách pričinili k „omladeniu“ mestského
zastupiteľstva, ktoré, dúfam, pomôže Brezovej rásť a rozvíjať sa k lepšiemu.
			Erika Mezešová
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.
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ŠKOLSTVO

Aktivity v našej MŠ
Sídl. D. Jurkoviča
• 27. 2. sa predškoláci Zuzka Reptová,
Tomáško Konečný a Adrianka Španková
zúčastnili vedomostnej súťaže pod názvom
„Múdre hlávky“ v CVČ v Myjave.
• 1. 3. zavítal na karnevalové dopoludnie
šašo Jašo. Našiel tu rôzne nápadité masky,
pod ktorými sa skrývali veselé tváričky detí.
Po „tancovačke“ si všetci pochutnali na šiškách s džemom.
• 14. 3. sa uskutočnili v najstaršej vekovej
skupine detí testy školskej zrelosti pracovníčkami z CPPP z Myjavy.
• 18. - 19. 3. v rámci Mesiaca knihy navštívili všetky triedy Mestskú knižnicu, kde sa
oboznámili s jej fungovaním. Panie Bôžiková
a Kramárová si pre deti pripravili Maľované
čítanie o Červenej čiapočke. “Čítaním“ obrázkov dopĺňali text známej rozprávky. Zahrali sa s nimi hru na pozornosť a pamäť. Na
záver si vyfarbili obrázky.
• 19. 3. sa deti z triedy lienok /predškoláci/
zúčastnili otvorenej hodiny v ZŠ. Pani učiteľka A. Nosková s deťmi z 1. A triedy ukázali všetky vedomosti, ktoré sa za prvý polrok
naučili. Do poznávania písmeniek a číslic
zapojili i škôlkarov. Deti sa navzájom obdarovali malými darčekmi.
• 20. 3. sa konala v našom meste prehliadka detskej dramatickej tvorivosti pod názvom
„Rozprávaj mi, macko Uško“. Zúčastnili sa
jej, okrem našich dvoch brezovských škôlok,
tri MŠ z Myjavy a Turej Lúky. Naše deti z najstaršej vekovej skupiny sa pod vedením pani
učiteľky H. Konkušovej predstavili dramatizáciou rozprávky od V. Sutejeva „Kto povedal mňau“. Všetci účinkujúci boli obdarovaní
knihou, pexesom, farbičkami a sladkosťami.
• 21. 3. s prvým jarným dňom zavítala
medzi deti Víla Jarmilka. Piesňami, básňami,
ale i zaujímavými aktivitami a hrami im priblížila prichádzajúce ročné obdobie. Škôlkari
jej pomohli vyzdobiť jarné šaty a klobúčik vystrihovaním a lepením častí z papiera.
				
HK
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vity. Veľmi vydarený koncert pri príležitosti
MDŽ, ktorý sme mali kvôli jarným prázdninám už 28. februára, rozsvietil tváre všetkých
prítomných. Pri osemdesiatke vystupujúcich
detí bola sála nabitá do posledného miesta

ry MsK sú menšie. Tak aj 19. marca sme
spoločne pre školský klub pripravili tvorivé
poobedie. MsK zorganizovala súťaž detí podľa ročníkov k výročiu spisovateľky M. Ďuríčkovej a my sme pripravili vernisáž výstavy

nielen divákmi, ale aj energiou vystupujúcich.
Tanečníci zo všetkých tried sa blysli v nových
choreografiách a deti z prípravky vylúdili

Kniha moja inšpirácia. Pani učiteľka J. Koníková, Dis. nacvičila postup vzniku knihy
od nápadu autora až po kúpu spolu so žiakmi
výtvarného odboru. Každé dieťa malo svoju
funkciu, niektorí i viac, a zahrali sa na spisovateľa, ilustrátora, tlačiara, tlačiarenský stroj,
atď., až po predavača a kupujúceho. Deti si
tak uvedomili, koľko ľudí je potrebných ku
vzniku každej jednej knihy, kým sa nám dostane do rúk. Nielen výtvarníkov zo ZUŠ za-

úsmevy svojou snahou nič nepokaziť. Všetky
prítomné ženy si odniesli na pamiatku aj milý
darček z triedy keramiky. Pri tej príležitosti si
diváci mohli pozrieť aj výstavu Karola Molnára, nášho rodáka. Teší nás, že spolupráca
so Záhorskou galériou mala taký dobrý ohlas
a videlo ju veľa návštevníkov, ktorí do galérie bežne nechodia. Následnou výstavou sme

Aktuality ZUŠ – apríl, máj

 4. - 17. 4. 2019 výstava VEĽKONOČNÁ
 4. 4. 2019
NA VESELÚ NOTU - jarný
koncert
 2. - 31. 5. 2019 výstava ROZKVITNUTÁ
LÚKA - vernisáž 2. 5. 2019 o 14.45 hod.
 7. 5. 2019 ROZKVITNUTÝ SVET - koncert žiakov VO a TO o 16.30
 21. 5. 2019 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - od 9.00 hod.
 23. 5. 2019 - I. prijímacie skúšky – 14. 17.00 hod.
 30. 5. 2019 - II. prijímacie skúšky – 14. 17.00 hod.
Mesiac marec sa tradične v našej škole niesol v znamení knihy a príprav na jarné akti-

potešili všetky deti, ktoré rady čítajú. Mestská knižnica využíva niekedy naše priestory
na akcie pre prácu s deťmi i dospelými ak je
predpokladaná väčšia účasť, nakoľko priesto-

ujali práce na výstave. Okrem plošných prác
sme tentoraz pripravili aj rôzne inštalácie
s knihou, písmenami a textami. Niektorí žiaci
výtvarného odboru si sami vytvorili aj svoje
knihy na im blízku tému so všetkými náležitosťami riadnej knihy. Táto výstava bola nielen tvorivá, ale i veľmi poučná. Program obohatila hrou na klavíri, so svojou učiteľkou, aj
žiačka HO, ktorá je zároveň i výtvarníčkou,
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Amadea Gáliková. Hudobníci sa svojou hrou
blysli aj v sobášnej sále MsÚ počas akcie oceňovania darcov krvi 14. marca o 16. 00 hod.
Na túto milú slávnostnú akciu sa zodpovedne
pripravujeme a s korepetíciou našej vyučujúcej hry na klavíri, D. Adamcovej Dis. art.,
zazneli tóny zobcovej flauty, heligonky i klavíra. Našu sálu zasa využili 20. marca aj deti
z materských škôl nášho okresu pri prehliadke detskej umeleckej tvorivosti Rozprávaj mi
Macko Uško. Hoci garanciu nad akciou má
Materská škola na Budovateľskej ulici, všetci strednáci i veľkáči z brezovských škôlok si
užili po všetkých stránkach – motivačnej, výtvarnej, prednesovej i pohybovej, hodnotné
krátke programy, ktoré ich pobavili. Zaujala
ich aj výstava našich žiakov, hlavne ilustrácie
ježibáb a chrobáčiky na novinovom papieri.
Následná výstava už s jarným nádychom sa
nazýva VEĽKONOČNÁ a spolu s koncertom žiakov HO a TO s názvom NA VESELÚ
NOTU sa konajú už 4. apríla. Koncert i výstava nás dúfame nakopnú do jarných aktivít
a spolu so zlepšeným počasím zlepšia celkovú
pohodu. My sa v našej budove budeme za získaných 300 € zo súťaže Tesco snažiť skvalitniť
osvetlenie v niekoľkých triedach a tým aj znížením spotreby elektrickej energie ušetriť na
prevádzkových nákladoch.
				
JK
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prázdniny. Chystá sa 6 turnusov s výnimkou
posledného júlového, prvého a posledného
augustového týždňa, kedy je v CVČ dovolenka. Bližšie podmienky a prihláška už sú

zverejnené na našej webovej stránke cvcbrezova.edupage.org a budú i na informačných
tabuliach v meste. Môžete si ju vyzdvihnúť aj
v CVČ.
Ľuboš Barbírik,
CVČ Brezová pod Bradlom

Jarný prázdninový
tábor minulosťou, RÔZNE
CVČ chystá letné
Privítame Legiovlak
z cesty po južnej Morave si «odskočí»
turnusy
historický vlak ruských légií na pár dní na
Centrum voľného času (CVČ) Domček
v Brezovej pod Bradlom aj tento rok zorganizovalo počas jarných prázdnin (4. - 8. 3.
2019) mestský denný tábor, ktorého sa zúčastnili deti vo veku 7 - 13 rokov. Od pondelka do piatku mali možnosť oddýchnuť si
pri množstve pestrých aktivít, medzi ktorými
si každé dieťa mohlo vybrať tú svoju. Či už
to boli obľúbené športové súťaže alebo tvorivé dielne, kde si účastníci vyrábali pekné
výrobky z rôzneho materiálu a potešili napríklad aj svoje mamičky k ich sviatku. Súťaživosť sa prejavila v kvíze „Orientujme sa
v mape Slovenska“, v rámci marca - mesiaca
knihy nechýbala návšteva mestskej knižnice so zaujímavým a poučným programom
v spolupráci s p. Jankou Bôžikovou či výlet
do malej hvezdárne v Sobotišti. Firma FAST
FOOD Jablonica sponzorsky pripravila ukážku výroby pravých domácich klobás, ktorú si
deti mohli od začiatku do konca vlastnoručne vyskúšať pod vedením skúsených pánov
majstrov - Daniela Lukáča a Romana Kozubíka. Upečené chutili výborne, dokonca si ich
mohli deti odniesť aj domov. Bol to týždeň
plný zábavy, hudby, tanca a dobrej nálady.
Zároveň však dávame do pozornosti rodičom, že už je možnosť prihlasovať priamo
v CVČ, mailom i telefonicky (0948 654 111,
0904 487 410) svoje školopovinné deti do
letných týždňových táborov cez hlavné

stanicu v Brezovej pod Bradlom, v rámci
Štefánikových osláv symbolicky popri Aleji
legionárov...
Z
iniciatívy
občianskeho
z d r u ž e n i a
Osobnosti
Pod
Bradlom a Mestského úradu Brezová pod Bradlom
sa chystá aj jeho
slávnostné
privítanie so sprievodným programom. Pri tejto príležitosti je
pripravená aj pamätná pečiatka Slovenskej
pošty, autorom ktorej je Fedor Mikulčík.
Očakávame účasť najmä mládeže, pre
ktorú to bude praktická inštruktáž z histórie,
o ktorej sa, bohužiaľ, dozvedajú ešte stále
málo...
			
(V.K. OPB)

Vernej rodáčke Brezovej

Pani Mgr. Jela Juríčková oslavuje svoje jubileum vo chvíli zaslúženého zadosťučinenia
za celoživotné usilovanie, tak neodlučiteľne
spojené s rodnou Brezovou. Každý účastník
novembrovej prezentácie jej Vyprávania na
nálepe si iste dlho uchová v pamäti túto uda-

losť, a do mestskej knižnice stále prichádzajú
noví záujemcovia s dotazmi, ako by sa mohli
domôcť tej vychýrenej knihy...
Na okraj toho by som poznamenal, že ak
sa literatúra o Brezovej všeobecne označuje
ako brezovianum, mohol by sa ten istý termín
používať i vo význame špeciálnom, na označenie originálnej formy, ktorú si vypracovala
Jela Juríčková ako spisovateľka. Lapidárne
vyjadrovanie v krásnej, čistej a presnej reči,
korenené perfektnou pointou.
Trošku v tieni potom zostáva úspech
o mesiac predtým: 27. októbra 2018, v čase
úradovania primátorky Ušiakovej, sa podarilo rozšíriť už osvedčenú Pamätnú izbu Dušana Jurkoviča na múzeum toho istého mena;
to bolo výsledkom najmenej storočného
usilovania brezovských národovcov, a medzi
tých, kto dokázali nájsť cestu praktického
uskutočnenia dávnej túžby, patrí i pani Jela,
verná rodáčka svojej Brezovej.
Nepatrím (žiaľ) medzi rodákov, doplním
slávnostné bilancovanie ako novomenovaný múzejný archivár. V starých papieroch
z jednej povaly (budúcej prípadnosti nášho
archívu) som objavil, že Vyprávanie na nálepe nie je prvou literárnou prácou Jely Juríčkovej. Niekdajší žiaci brezovskej školy dnes
vo veku rodičovskom sa určite pamätajú na
svoje vystupovanie v početných scénických
hrách pri príležitosti rôznych školských
slávností. Texty k nim neposielal na školu
nikto „zhora“ a neboli čerpané z Učiteľských
novín ani knižníc. Boli to autorské texty Jely
Juríčkovej.
Dochované torzá dramatických textov Jely
Juríčkovej – niekedy veršované, často písané
do rytmu známych ľudových a či žiackych
pesničiek – boli „pedagogické“ nielen svojím bezprostredným určením. Chceli hercov
i obecenstvo samozrejme viesť k dobru a to
za pomoci estetiky pôvabu a jemnosti. Tým
sa v cieli i v prostriedkoch príkro odlišovali
od takzvanej modernej literatúry, čo iste
prispelo k tomu, že neboli ocenené ako by
sa bolo patrilo. Ale školské pedagogické hry
boli oddávna autentickou literárnou formou.
V našej kultúre majú svojho klasika J. A.
Komenského. Pri porovnaní jeho Diogena
v sude s dochovaným torzom Školy v pekle
Jely Juríčkovej vidno predovšetkým ten istý
cieľ, a ako prostriedok tiež estetiku v zásade tú istú. Modernosť Jely Juríčkovej vyjadruje jej obľúbená absurdná nadsázka (hra
s „opačným významom“, ako sa pripomínalo pre nedovtipnú vrchnosť), a jej text vždy
priam hýril spontánnou radosťou, hravosťou
a predovšetkým originálnym vtipom...
Nájdené torzá teda budú v našom archíve
dokladom vysokej úrovne kultúrnej práce
na brezovskej škole v čase okolo prelomu
tisícročia. Mohli by samozrejme poslúžiť aj
súčasným pedagógom najviac ako skvelá príležitosť na reprezentáciu súčasnej brezovskej
školy po celom Slovensku. Bolo by to možné:
ale s podmienkou, že niekdajší žiaci pani učiteľky Jely Juríčkovej poprezerajú svoje videá,
filmy, zvukové nahrávky, atď. svojich rodičov
a pomôžu nám. Školské hry Jely Juríčkovej boli svojbytnými a celistvými útvarmi,
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je treba rekonštruovať ich v autentickej podobe textu, scény, choreografie, kostýmov...
Hľadajte nadšení čitatelia Vyprávania na nálepe v starých digitálnych záznamoch z čias
svojho detstva, pomôžete nám nájsť a skompletizovať staré pedagogické hry Jely Juríčkovej! Ak sa to aspoň z časti podarí, objaví sa
Jela Juríčková ako autorka nielen brezovian,
ale už dávno predtým ozajstných komenian.
Oslávenkyňa sa snáď nenahnevá, že použijem ten príklad na explikáciu: to isté, čo
o kultúre, tu platí napríklad i o priemysle
počas nedávnominulých rokov. Ohromné
medzery v dokumentácii skôr narastajú, ako
miznú. Sme nadšení z toho, že sa podarilo
priviesť na svet naše Múzeum. Ale má len
jedného zamestnanca zaťaženého navyše
mnohými inými prácami. Bez spolupráce verejnosti nedokážeme nič.
			
Jan Tesař

Čaj o tretej

29. marca 2019 sa stretli členky DCS a ZO
JDS Brezová pod Bradlom na prvom posedení pri „Čaji o tretej,“ ktorý bol venovaný
slovenskej spisovateľke, prozaičke, poetke,
dramatičke, autorke kníh pre deti Anne Lackovej-Zore pri príležitosti jej 120.výročia
narodenia. Prítomné členky sa zoznámili
s tvorbou autorky, jej životom, ale hlavne s románom Anička Jurkovičová a jeho voľným
pokračovaním Z čírej lásky. Témou románu
je súkromie a verejné pôsobenie štúrovskej
generácie, láska Aničky Jurkovičovej a mladých štúrovcov Janka Francisciho a Jozefa Miloslava Hurbana. Najskôr zažila Anička veľkú
lásku ku krásnemu Franciscimu, no nakoniec
sa stala manželkou praktického J. M. Hurbana. Možno ste videli v televízii trojdielny film
o Aničke Jurkovičovej, ktorý nám verne zobrazil príbeh zo štúrovských čias.

Anička Jurkovičová bola dcérou nášho rodáka, evanjelického učiteľa a národovca Samuela Jurkoviča. Jej staršia sestra Júlia bola
manželkou evanjelického farára Daniela Slobodu, botanika, mladšia sestra Emília bola
matkou vynikajúceho slovenského architekta
svetovej úrovne Dušana Jurkoviča. Anička
bola uznávaná kráska, vzdelaná, emancipovaná mladá žena, ktorá sa „opovážila“ byť
herečkou, čo vtedy nebolo zvykom.
Týmto prvým posedením pri “Čaji o tretej“ sa začína pravidelný cyklus stretávania sa
členov DCS a ZO JDS Brezová pod Bradlom,
ktorý bude vždy venovaný zaujímavej téme
alebo osobe. Veríme, že seniori nášho mesta využijú možnosť stretávania sa v Dennom
centre seniorov Brezová a príjemne strávia
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popoludnie pri zaujímavých činnostiach,
ktoré im pripravia členovia výboru. Propagácia podujatí bude oznámená mestským rozhlasom alebo na plagátoch.
			
A. Fedorová

Pamäť je krátka

Dlho som premýšľala nad tým, či vôbec
napísať tento príspevok. Máme za sebou prvé
kolo volieb, ktorého výsledky zrejme nikoho
neprekvapili. Prieskumy to naznačovali dlhšie. Niektorých to potešilo, niektorých sklamalo, rozčarovalo, niektorých len utvrdilo
vo svojich názoroch. Každý ho mal možnosť
vyjadriť. Ja sama som nebola stopercentne
stotožnená so žiadnym z kandidátov. Ale ako
sa hovorí: «sto ľudí, sto chutí» a nájsť jedného kandidáta, ktorý by vyhovoval všetkým, je
nemožné.
Samozrejme, že je dôležité, kto vyhral, ale
rovnako dôležité je sledovať umiestnenie ostatných kandidátov. To pre nás slúži ako varovný prst, pýtajúci sa kam smerujeme, či sa
bude história opakovať, či zvíťazí extrémizmus nad slušnosťou, láskou či pomocou blížnemu... Pretože neubehlo ani sto rokov, ale
my akosi rýchlo zabúdame.
Tak ako zabudli v Ostrom Grúni. Žiaľ alebo našťastie sa tohto okamihu nedožila pani
Anna Nováková. Bola poslednou obyvateľkou
dediny, ktorá prežila besnenie nacistov.
Tých príbehov na našom Slovensku je oveľa
viac. «Príbehy» sa diali aj u nás, na Brezovej,
kde sa písali dejiny, kde rodiny pomáhali, bojovali za slobodu a dodnes sa z pokolenia na
pokolenie rozprávajú vtedajšie udalosti, aby
sa nezabudlo. Trúfam si tvrdiť, že na Brezovej
niet rodiny, ktorej by sa nedotkli udalosti 2.
svetovej vojny.
Prosím, nezabúdajme. Akokoľvek sú to
smutné a tragické udalosti, hovorme o nich
svojim deťom, vnúčatám. Rozprávajme sa
o tom doma, na školách. Lebo deti to zaujíma,
všetko vnímajú a som rada, že mnohé si uvedomujú, čo sa za ktorým kandidátom skrýva
a neboja to otvorene pomenovať a povedať si:
«toto je zlé». Nádej tu je. Preto patrí vďaka
všetkým rodičom, učiteľom, starým rodičom,
vedeniu mesta, poslancom, kamarátom, blízkym a všetkým obyvateľom Brezovej i okolia,
ktorí nemlčia a pomáhajú, aby sa nezabudlo.
		
Simona Dodrvová

Poďakovanie

Naše vnúčatá, sedemročná Natálka
a deväťročný Jakubko Michálkovci, sú
členmi oddielu karatistov Spartak Myjava.
Jakubko je v klube od 6 rokov a doteraz získal na zápasoch 34 medailí. Natálka od necelých 4 rokov a doteraz získala 24 medailí po
rôznych karate turnajoch doma i v zahraničí. Natálka zároveň na Športovcovi Myjavy
za rok 2018 bola vyhlásená za víťazku internetového hlasovania a ich tréner Peter Dobiaš získal dvakrát ocenenie aj tréner roka
2018 aj víťaz verejného hlasovania.
Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí poslali hlas našim vnúčatám aj ich

trénerovi. Za ich výsledkami treba vidieť obetavú prácu trénerov a tiež vytrvalosť rodičov,
ktorí ich trikrát do týždňa vozia na Myjavu
na tréning a cez víkendy na súťaže a sústredenia.
			
starí rodičia

Laudatio

20. apríla 2019 oslávi životné jubileum
pani Jela Juríčková. Poznáme ju ako dlhoročnú pedagogičku brezovskej školy. Pochádza
z rodiny, kde sa cenilo vzdelanie, znalosti,
kde sa pestoval zmysel pre umenie. Rodiny,
ktorá mala hlboký vzťah k rodnému kraju budovaný poznávaním jeho minulosti.
Odkrývaniu a prezentácii dedičstva našich
predkov sa venovala a stále ešte venuje aj pani
Jela Juríčková. V minulosti sa naozaj dobre
vyzná. Vlastným pátraním sa jej podarilo
zistiť viaceré dosiaľ neznáme skutočnosti,
napríklad o pôvode a vzniku cipky (čipky). Jej
znalosti si vážia a konzultujú s ňou aj autori
prác z oblasti etnológie či minulosti nášho
regiónu. Podarilo sa jej zachrániť artefakty
minulosti a vytvoriť zbierku umenia, ktorého
je milovníčkou a znalkyňou.
Pred časom ju oslovila pani Mikulčíková z Noviniek spod Bradla, aby napísala
niečo z minulosti Brezovej. A tak vznikla
v Novinkách rubrika Vyprávanie na nálepe.
Pani Juríčková písala, písala a keď už toho
bolo hodne, s nápadom na knižné vydanie
prišla pani Fedorová z mestskej knižnice.
Kniha Vyprávanie na nálepe na konci minulého roka vyšla. Na knihe je cenné, že obraz
minulosti nášho mesta podáva pani Jela Juríčková nielen s jeho znalosťou. Našu minulosť nám približuje a poľudšťuje ju vhodným
využitím brezovského nárečia i humornými
pointami päťdesiatich štyroch výpraviek. Jela
Juríčková sa nás nesnaží poučovať, vypráva
príbehy. Tieto príbehy pomáhajú definovať
identitu nás, Brezovčanov.
Vyprávanie na nálepe patrí medzi to najlepšie z oblasti spomienkových prác venujúcich sa minulosti nášho mesta a kraja. A to
rozhodne nie je málo!
Pani Juríčková sa veľkou mierou pričinila
o vznik múzea v našom meste. Na verejnom
zhromaždení občanov v Brezovej predniesla
a zdôvodnila požiadavku vytvorenia múzea.
Aj vďaka vtedajšej primátorke Eve Ušiakovej
a MAS kopaničiarsky región sa v decembri
2014 otvorila pamätná izba. Pani Jela Juríčková významne pomohla i pri realizácii
rozšírenia pamätnej izby na dnešné múzeum – od darovania exponátov cez odborné
konzultácie a rady až po pomoc pri inštalácii
expozícií.
Ďakujem a vzdávam hold Vašej práci, milá
pani Juríčková. Práci, ktorou sa podieľate na
posilňovaní zdravého lokálpatriotizmu, hrdosti na našu minulosť, na budovaní vzťahu
k rodnému kraju, k nášmu mestu. Blahoželám srdečne k životnému jubileu a teším sa
na ďalšiu spoluprácu.
		
S úctou Matúš Valihora,
		
Múzeum D. S. Jurkoviča
		
v Brezovej pod Bradlom
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Milí Brezovania,

stojíme na prahu najväčších kresťanských
sviatkov. Pripomínam, že každý katolík sa má
pred Veľkou nocou vyspovedať a prijať Oltárnu sviatosť. Veľkonočná spoveď sa bude vysluhovať v sobotu 13. apríla doobeda medzi
8:30 a 10:00 vo farskom kostole. Povzbudzujem všetkých farníkov, aby využili túto príležitosť, prekonali strach alebo hanbu a prišli.
Vieme, že „milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý“ (Ž 145). Tak sa dobre
pripravte a vyspovedajte!
Ponúkam prehľad bohoslužieb počas veľkonočných sviatkov spolu s pozvaním do Božieho chrámu osláviť najdôležitejšie udalosti
a najväčšie tajomstvá našej viery:
• 14. apríla – Kvetná nedeľa
10:00 svätá omša s pašiami
• 18. apríla – Zelený štvrtok
18:00 omša na pamiatku Pánovej večere
• 19. apríla – Veľký piatok
9:00 krížová cesta
15:00 slávenie utrpenia a smrti Pána (veľkopiatkové obrady)
• 20. apríla – Biela sobota
8:00 - 19:30
poklona v Božom hrobe
20:00		
veľkonočná vigília (spojená s procesiou okolo kostola na oslavu
Vzkrieseného)
• 21. apríla – Veľkonočná nedeľa Pánovho
zmŕtvychvstania
10:00 slávnostná svätá omša
• 22. apríla – Veľkonočný pondelok
8:00 svätá omša
• 28. apríla – Nedeľa Božieho milosrdenstva
10:00 slávnostná svätá omša
15:00 pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
Prajem milostiplné sviatky, nech Ježišovo
zmŕtvychvstanie presvecuje celý váš život!
Ján Kliment, brezovský farár
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šom SOU, kde patril k najlepším žiakom a zostal verný
remeslu aj po vyučení, kde
patril k oporám ťažiskovej
prevádzky strojnej výroby,
tzv. racionalizačnej základne.
Vždy sa mi páčilo a páči, keď
syn po otcovi preberie štafetu
remesla a svojou prácou utvrdzuje vážnosť a potrebu daného remesla. Žiaľ doba priniesla výraznú stratu strojariny na
Brezovej i zánik SOU.
Nebohý Ján Valko okrem
svojich remeselných vedomostí a zručností bol spoločenský človek, bola radosť
s ním spolupracovať. Bol
veselý i vtipný a mal reálny
pohľad na život. Hlavne na
dôchodku pokiaľ vládal jeho
záľubou bola práca v záhradkárskej osade pod Bradlom.
Osud mu ukázal i tú nepríjemnú stránku života, keď
osem rokov pred ukončením
jeho pozemského života ho
zastihla smrť jeho milovanej
manželky.
Pre mňa zostane človekom,
na ktorého budem spomínať
len v tom pozitívnom slova
zmysle. Česť jeho pamiatke.
ĎURIŠ Jozef

Osobnosti Pod Bradlom, o.z.
a Klub vojenskej histórie
protifašistického odboja Trenčín

Vás pozývajú na návštevu výstavy
Štefan Osuský a Česko-Slovenské vojsko
vo Francúzsku v rokoch 1939-1940
Múzeum Dušana S. Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom,
18. - 30. apríla 2019 (vernisáž 18. 4. o 17:00)
Výstava je venovaná pamiatke slovenských
a českých vojakov, ktorí bojovali za slobodu svojej vlasti a proti nacistickému Nemecku ako aj pocte
nášmu rodákovi Štefanovi Osuskému.

Zomrel dobrý človek
a výborný frézar

Dňa 19. 3. 2019 sme sa naposledy rozlúčili s Jánom Valkom, rodeným Brezovanom.
Bol som jeho spolupracovníkom 9 rokov od
môjho vstupu do KTB v roku 1959. Bol jedným z tých, ktorí sa ku mne pekne správali
od prvého dňa môjho pôsobenia na Technickej obsluhe výroby. Od samého začiatku som
obdivoval jeho zručnosti. Poradil si s každou
aj tou najnáročnejšou prácou na frézovačke.
Mal schopnosti voliť vhodné pracovné postupy a rezné podmienky. Ochotne poradil,
nenechával si svoje vedomosti a skúsenosti
iba pre seba a rád poradil. Rád som sa s ním
porozprával kedykoľvek pri náhodných
stretnutiach, keď už sme neboli spolupracovníkmi.
V jednej zo štyroch štvorbytoviek kde býval, to sú prvé bytovky postavené cez Okresné stavebné bytové družstvo na Brezovej, ktoré si prví užívatelia postavili svojpomocne, ku
ktorým patril i on.
Jeho syn Vladimír pokračoval v otcových
šľapajach. Vyučil sa za obrábača kovov v na-

Tri krásne kozliatka a tri roztomilé jahniatka, ktoré sa narodili v jeden deň kozičke Blekote
a ovečke Eliške na Plačkéch dvore sa už tešia z krásneho jarného počasia a tiež zo zelenej
paše. Veď jar je jedno z najkrajších ročných období, keď to všetko rastie, kvitne či rodí sa....
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MESTSKÁ KNIŽNICA

Marec - mesiac knihy

Do mesiaca knihy vhodne zapadol aj
Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc, v tomto
roku to bolo v týždni od 4. do 10. 3. pod
spoločným mottom: „Knižnice pre všetkých“. Cieľom tejto akcie je pripomenúť,
že aj v období informatizácie, moderných
informačných technológií a počítačov

má kniha a knižnica svoje opodstatnenie
a význam. Knižnice majú nezastupiteľnú
úlohu v meste alebo obci, sú to kultúrne
a vzdelávacie inštitúcie, ktoré prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí ponúkajú svojim čitateľom
veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného. Aj kniha prechádza nevyhnutným vývojom od rukopisnej, cez tlačenú
až k modernej elektronickej forme. Aj
Mestská knižnica Brezová pod Bradlom
pripravila v marci niekoľko zaujímavých
podujatí:
Rozprávkové dopoludnie pre deti z CVČ 5. 3. 2019 (Týždeň slovenských knižníc).
Rozprávky pre najmenších – návšteva detí
z MŠ Košariská - 6. 3. 2019 (Týždeň slovenských knižníc).
(Pokračovanie na 11. str.)

Lenka Mlčúchová, Nina Abramovičová: Milan Rastislav Štefánik,
kreslený príbeh rodáka z Košarísk

je plnofarebná publikácia formátu A4
v rozsahu 82 strán v modernej drôtenej väzbe
v slovenskom jazyku. Kreslený príbeh (komiks) mapuje celý život Milana Rastislava
Štefánika od narodenia až po tragický koniec

a je ručne maľovaný. Dej je založený na
historických faktoch tak, aby bol príťažlivý pre všetky vekové kategórie, hlavne
pre deti a mládež.
V úvode je nakreslených 18 portrétov najvýznamnejších osobností, ktoré
zasiahli do života Štefánika. Pri každej
osobnosti je krátky popis, aby čitateľ
vnímal súvislosti a úlohu, ktorú zohrali v živote Milana Rastislava Štefánika.
Poslednú stranu kresleného príbehu
tvorí maľovaná mapa s legendou všetkých Štefánikových ciest po svete vo
formáte A3. V závere publikácie sú
uvedené dôležité informácie o Mohyle
gen. M. R. Štefánika na Bradle a zaujímavosti a prvenstvá Milana Rastislava
Štefánika ako všestrannej osobnosti.
Kreslený príbeh rodáka z Košarísk
bude prezentovaný s možnosťou kúpy
dňa 4. mája 2019 na námestí v Brezovej
pod Bradlom.
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(Dokončenie z 9. str.)

Literárne hodiny pre žiakov prvého stupňa
ZŠ - 11. 3. - 15. 3. 2019
Slávnostný zápis prvákov za čitateľov knižnice - 15. 3. a 25. 3. 2019, žiaci si už požičali
na svoj preukaz i prvé knižky.
Rozprávky pre najmenších - návšteva detí
z materskej škôlky zo Sídliska D. Jurkoviča 18. 3. a 19. 3. 2019, návšteva detí z MŠ Budovateľská 25. 3. 2019.

Literárna a výtvarná súťaž k 100. výročiu
narodenia a 15. výročiu úmrtia spisovateľky
Márie Ďuríčkovej v spolupráci so školským
klubom ZŠ, podujatie sa uskutočnilo v koncertnej sále ZUŠ, kde bola práve inštalovaná
výstava: Marec – mesiac knihy, vernisáž výstavy sa uskutočnila po literárnej súťaži – 19.
3. 2019.
Beseda so slovenskou detskou spisovateľkou Zdenkou Lacikovou pre žiakov prvého
stupňa ZŠ a žiakov 5. a 6. ročníka. Podujatie
sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ. Žiaci prežili
zaujímavé dopoludnie, kde sa bližšie zoznámili s poéziou autorky, s jej tvorbou, životom,
záľubami. Deti si mali možnosť zakúpiť knihy a dostali fotografiu autorky s podpisom.
Podujatie moderovala p. Bôžiková.
			
A. Fedorová

KALENDÁRIUM

Pripomíname si v apríli:

• Fajnor, Štefan – hudobný skladateľ, advokát (nar. 16. 2. 1844 na Brezovej, zomrel 26.
4. 1909 vo Viedni – 110. výr. úmrtia, pochovaný v Senici).
• Halabrín, Jaroslav – bankový úradník,
huslista (nar. 9. 4. 1904 na Brezovej – 115.
výr. nar., zomrel 27. 4. 1984 v Bratislave).
• Jedlička, Juraj – katolícky farár (nar. 1.
4. 1774 v Skalici – 245. výr. nar., zomrel 23. 2.
1865 v Skalici).
• Strapec, Pavel – učiteľ (nar. 24. 1. 1909
v Nandorhedi, dnešné Rumunsko, zomrel 24.
4. 1974 na Brezovej – 45. výr. úmrtia).
		
Spracovala: A. Fedorová
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ŠPORT

Bežci z Brezovej

 3. 3. 2019 „Majcichovská desiatka“ 10 km
(462 pretekárov)
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./
5. miesto 43:30 min
• Margita Varmužová /ženy nad 50 r./
6. miesto 1:00:34 hod
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
4. miesto 40:05 min
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
18. miesto 54:09 min
 16. 3. 2019 „Kuchynský RunDal“ Kuchyňa 12 km / 6 km (232 pretekárov)
• Andrea Borovská /ženy nad 40 r./ 12 km
2. miesto 57:08 min
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 12 km
4. miesto 1:14:34 hod
• Margita Varmužová /ženy na 60 r./ 6 km
2. miesto 37:53 min
• Ľubomír Fiala /muži do 40 r./ 6 km
14. miesto 31:15 min
• Peter Závodný /muži do 40 r./ 6 km
28. miesto 37:20 min
			
Ján Varmuža

Brezovský šach:

Zemiaková medaila so sladkou
príchuťou

Záverečné dve kolá súťaže 4. ligy definitívne rozhodli o tom, že brezovskí šachisti
ukončili svoju púť v sezóne 2018/2019. Stalo
sa tak najskôr, keď v predposlednom 10. kole
privítali v domácom prostredí húževnatého
súpera z Gbelov. Vo svojich partiách naplno
bodovali Perička P., Déšť S. a Brath Z. Partie nevyšli Sadloňovi M. a Švarcovi V. Toto

stretnutie aj s dávkou šťasteny, v konečnom
dôsledku naklonili na svoju stranu a zvíťazili pomerom 3 : 2. V poslednom 11. kole
sa očakával o čosi ľahší duel, keďže hosťujúci
rival zo Skalice okupoval spodné vody tabuľky. Brezovania tento duel v slobodnom kráľovskom meste nakoniec zvládli s prehľadom
1,5 : 3,5. Pričom jediný svoju partiu neudržal
Perička T. Výherné štatistiky si zlepšili Sadloň J., Perička P. a Škápik B. S nerozhodným
výsledkom od svojej šachovnice odchádzal
Sadloň M. Tento zápas bol teda bodkou za
vydarenou sezónou. Síce dva predchádzajúce
ročníky skončili Brezovania na bronzovom
stupienku, avšak vzhľadom na priebeh celej
súťaže a nezachytený úvod sezóny môžeme
smelo hovoriť o „zemiakovej medaile so sladkou príchuťou“.
Zdroj: www.chess.sk
Autor: RNDr. Peter Brunovský, PhD.

FK Bradlan Brezová

Výsledky prípravných zápasov mužov FK
Bradlan Brezová
FK Bradlan Brezová – ŠK Častkovce U-19
3:1 (0:0) góly Brezovej: Potúček 2, Maliarik P.
(11 m)
FK Bradlan Brezová – Rohov 2:2 (1:2) góly
Brezovej: Maliarik M., Pekník
FK Bradlan Brezová – ŠK Gajary 2:1 (2:1)
góly Brezovej: Žabka J., Osuský P.
FK Bradlan Brezová – Hradište 4:7 góly
Brezovej: Barbírik 2, Žabka J. 2
Predprípravka, turnaj
Petržalka 23. 2. 2019
Dňa 23. 2. 2019 sa naši
najmenší futbalisti predprípravky FK Bradlan
Brezová zúčastnili halového futbalového turnaja
v Petržalke. Z ôsmich družstiev skončila
predprípravka FK Bradlan na veľmi peknom
piatom mieste z celkových ôsmich zúčastnených družstiev. Za zmienku ešte stojí spomenúť, že najlepším brankárom turnaja bol
vyhlásený hráč FK Bradlan Brezová Brunko
Baránek. O fantastickú atmosféru na turnaji
sa postarali rodičia detí, ktorí vytvorili našim
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hráčom domáce prostredie. Najbližší turnaj
odohrali naši najmenší futbalisti 31. 3. 2019
v Senci.
Hráči predprípravky FK Bradlan: Juríček,
Seidel, Šido, Dodrv, Ožvoldík, Alan Baránek,
Brunko Baránek, Timo Baránek, Roman Baránek, Chýbali: Milčík, Zekucia, tréner: Pavol
Šido
Výsledky:
Stupava – FK Bradlan Brezová 3:0
FK Bradlan Brezová – Dúbravka BA 3:2
góly: Seidel, Šido, Baránek
FC Petržalka – FK Bradlan Brezová 3:0
FK Bradlan Brezová – Domino BA 1:0 gól:
Šido
Trenčania skončili štvrtí
Počas prvej februárovej nedele sa v Nových Zámkoch konal halový turnaj o Pohár
predsedu ZSFZ v kategórii dorastencov. Za
výber OBFZ Trenčín nastúpili aj dvaja hráči
FK Bradlan Brezová Lukáš Pekník, Samuel
Závodný. Dorastenci výberu OBFZ Trenčín obsadili na tomto turnaji celkové štvrté
miesto z ôsmich výberov ZSFZ.

Klub turistov Vás pozýva na Veľkonočný pochod pod Výtek dňa 22. 4.
2019. Štart o 8.00 z námestia. Zoberte
si so sebou dobroty na opekanie.

okolia ako napríklad: Dobrá Voda, Katarínka,
hrad Branč, Čachtický hrad, Klenová, Javorina rôzne okružné jazdy spojením viacerých
zaujímavých miest atď. Na všetkých akciách
by sme sa dopredu dohodli a určite budú vítané návrhy všetkých členov. Boli by tam trasy
pre náročnejších aj pre menej zdatných ľudí,
určite by sa dalo na všetkom dohodnúť. Neskôr by sa naše výlety mohli uskutočňovať aj
na iných zaujímavých miestach. A spoznávať
naše Slovensko aj na viac ako jednodňových
výletoch, ale to by bolo určite po dôslednom
zvážení a naplánovaní.
Chcel by som, aby mal klub štatút dobrovoľného záujmového združenia aj so svojimi
stanovami.
Vítaní ste všetci, ktorí máte radi spojenie
bicykla a prírody a máte záujem aktívne pracovať aj na založení klubu, ktorý už v tomto
meste dávno založený mal byť! Áno, je v našom meste aktívne pôsobiaci klub Bradlo
Bike, ale ten je viac-menej zameraný na súťaže, maratóny atď.
Záujemcovia, ktorým sa takto formulovaná možnosť trávenia voľného času páči
a chceli by byť účastní, sú vítaní. Prosím,
aby ma kontaktovali na mailovej adrese:
jan.sovis52@gmail.com prípadne telefonicky na tel. č.: 0905824164.
		
Ďakujem za Váš záujem.
		
Ján Soviš

Večere Pánovej.
• 28. 4. (1. nedeľa po Veľkej noci, Quasimodogeniti) 10.00 hod. hl. služby Božie
v chráme Božom
• 29. 4. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
• 05. 5. (2. nedeľa po Veľkej noci, Misericordias Domini) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni. 15.00 hod.
Spoločenstvo evanjelických žien v zborovej sieni.
• 12. 5. (3.nedeľa po Veľkej noci, Jubilate) 09.00 hod. slávnostné služby Božie
v chráme Božom, slávnosť konfirmácie.
Zmena oznamov vyhradená!
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.
Každý piatok o 17.00 spoločenstvo evanjelickej mládeže. Každá nedeľa o 10.00
detská besiedka. Všetko v priestoroch bývalej ev. školy (Dom služieb).
		
Ev. a. v. farský úrad

POĎAKOVANIE

Výzva k založeniu
cykloturistického
klubu v Brezovej
pod Bradlom

Vážení spoluobčania, chcel by som Vás
veľmi rád oboznámiť s mojou výzvou k založeniu cykloturistického klubu u nás v Brezovej pod Bradlom.
Prvou úlohou je samozrejme zistiť počet
bajkovaniachtivých, ktorí by sa chceli stať
členmi takéhoto klubu. K tomu je určená aj
táto výzva.
Máme v našom okolí krásne hory a ešte
lepšie cykloturistické trasy v nich. Počas
mojich výletov do blízkeho i vzdialenejšieho
okolia sa stretávame s mnohými osamotenými cyklistami z nášho mesta i okolia a myslím si, že spojiť sa do jedného CTK (cykloturistického klubu) by mohlo byť prospešné
a zaujímavé pre všetkých milovníkov cyklistiky a prírody v jednom.
Určite by sa nejednalo o súťažný charakter
nášho klubu, (aj keď možnosť reprezentovať
tento klub na rôznych súťažiach by určite nebola zakázaná).
Boli by to v prvom rade výlety do blízkeho

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 12. 4. (piatok) o 17.00 hod. ukončenie
pôstneho modlitebného týždňa s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej.
• 14. 4. (6. nedeľa pôstna, Kvetná, Palmarum) 10.00 hod. pašiové služby Božie v chráme Božom. Po službách Božích
bude prislúžená velebná sviatosť Večere
Pánovej.
• 18. 4. (Zelený štvrtok, Dies viridium)
18.00 hod. večerné služby Božie v chráme Božom s prislúžením velebnej sviatosti
Večere Pánovej.
• 19. 4. (Veľký piatok, Parasceve) 10.00
hod. Veľkopiatočné pašiové služby Božie
v chráme Božom s prislúžením velebnej
sviatosti Večere Pánovej. 18.00 hod. večerné služby Božie v chráme Božom s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej. 22.00 hod. Veľkopiatočné modlitby
v chráme Božom.
• 21. 4. (1. slávnosť veľkonočná, Pascha,
Vzkriesenie Pánovo, Resurrectio Domini) 10.00 hod. slávnostné služby Božie
v chráme Božom. 14.00 hod. slávnostné
nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
• 22. 4. (2. slávnosť veľkonočná) 10.00
hod. slávnostné služby Božie v chráme
Božom s prislúžením velebnej sviatosti

•
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa
dňa 19. 3. 2019 prišli rozlúčiť s naším drahým otcom,
svokrom, starkým, bratom
a krstným otcom Jánom
Valkom, ktorý nás navždy
opustil 15. 3. 2019 vo veku 83 rokov. Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Taktiež ďakujeme pánovi farárovi Lichancovi a pohrebnej službe Eckert za dôstojnú
rozlúčku. Smútiaca rodina.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa:
Juraj Pagáč

Zomreli:

Ján Valko, 83 rokov
Anna Pagáčová r. Malková, 80 rokov
Judita Pašmíková, 99 rokov
Helena Tomulcová r. Grajciarová, 54 r.
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