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Celonárodná spomienková slávnosť pri príležitosti
100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika
Bradlo 4. mája 2019
 Brezová pod Bradlom, železničná stanica
- Legiovlak / 9.00 – 19.00 hod.
 Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika
- program Matice slovenskej v Národnom dome Štefánikovom / 9.00 – 10.00 hod.
- slávnostný nástup jednotiek Ozbrojených síl SR / 10.00 – 11.00 hod.
- panelová výstava Generál PhDr. M. R. Štefánik 21. 7. 1880 – 4. 5. 1919 v Múzeu D. S. Jurkoviča / 9.00 – 18.00 hod.
 Priepasné
- pozvánka na spomienkovú slávnosť /8.00 hod.
 Košariská
- odhalenie makety Mohyly / 8.45 hod.
- slávnostné služby Božie v evanjelickom kostole / 9.30 hod.
- program v Múzeu M. R. Štefánika / 11.00 hod.
- fakľový pochod z Košarísk na Bradlo / 11.30 hod.
 Mohyla M. R. Štefánika na Bradle / 13.00 hod.
- prelety leteckej techniky
- slávnostný akt kladenia vencov
- hymna SR / Vojenská hudba Ozbrojených síl SR / delostrelecké výstrely
- báseň
- príhovory hostí
- piesne / Danubius Octet Singers
- slávnostné zapálenie vatier
- hymnická pieseň / Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová pod Bradlom
po skončení oficiálneho aktu:
- Vojenská hudba Ozbrojených síl SR
- Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová pod Bradlom
 Brezová pod Bradlom, Nám. gen. M. R. Štefánika / 16.30 hod.
- Folklórny súbor Brezová
- Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu pod vedením Miroslava Dudíka
- predstavenie komiksu M. R. Štefánik
- inaugurácia poštovej známky Československé légie a M. R. Štefánik
- Jana Kirschner
 Košariská
- koncert Štátnej opery Banská Bystrica, evanjelický kostol / 18.00 hod.
											
Zmena programu vyhradená

Cestovný poriadok bezplatnej autobusovej dopravy Brezová pod Bradlom - Bradlo
Odchody autobusov pre účastníkov slávnosti na Bradle z Brezovej pod Bradlom:
Železnič. stan. Brezová p. Br.
		
09:08 09:37
Autobus. stan. Brezová p. Br.
		
09:14 09:43
Bradlo 		
09:32 09:49

09:54

10:23

10:52

10:00
10:18

10:29
10:47

10:58
11:16

Odchody autobusov z Bradla budú závislé od skončenia dopravnej uzávery.
predpokladané odchody autobusov pre účastníkov slávnosti na Bradle z Bradla:
Bradlo 		
15:39 16:08 16:37 17:06 17:35
Autobus. stan. Brezová p. Br.
		
15:50 16:19 16:48 17:17 17:46
Železnič. stan. Brezová p. Br.
		
15:54 16:23 16:52 17:21 17:50
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Informácie k doprave
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Doprava návštevníkov osobnými automobilmi /autobusmi je možná
len na odstavné plochy podľa pokynov organizátorov.
Sú pripravené tri odstavné plochy:
 P1 v Brezovej pod Bradlom,
 P2 v Priepasnom, časť Končiny,
 P3 v Košariskách, na Dlhom vŕšku.
Od odstavných plôch P2 a P3 i z Brezovej pod Bradlom bude Bradlo prístupné chodníkmi pre peších.
Grafické znázornenie dopravy s vyznačenými odstavnými plochami, prístupovými cestami i chodníkmi pre peších (cca 10 -15
minút chôdze) nájdete na mape.
Od železničnej stanice v Brezovej pod Bradlom a odstavnej plochy P1 v jej bezprostrednej blízkosti bude na Bradlo premávať
bezplatná autobusová doprava.
Bezplatná autobusová doprava je kapacitne a časovo obmedzená a nebude možné ju posilniť! Odporúčame preto využiť
odstavné plochy pre osobné vozidlá a autobusy, pripadne výstup peši na Bradlo z Brezovej pod Bradlom po turistickom
chodníku (cca 45 minút chôdze).
Bližšie informácie k doprave na Bradlo tel.: 0905 386 142, pondelok až piatok 7.00 - 15.00 hod.
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

Vložme energiu do
toho, čo dáva zmysel

Na jednom z prvých školení pre poslancov
nám skúsený prednášajúci právnik povedal:
„Pozrite, sú dva druhy samospráv – tie, ktoré vedú žabo-myšie vojny a mesto stagnuje.
Druhé sú tie progresívne – kde sa vedia ľudia
dohodnúť. Rozhodnite sa, akou samosprávou
chcete byť. “
Voľba pre nás bola jasná. Slová ako spolupráca a riešenia sme nebrali na ľahkú váhu,
a preto sme od zvolenia boli otvorení vecnej
diskusii s celým zastupiteľstvom i zamestnancami mesta. V dobrej vôli sme sa pustili do
práce v ekonomických, kultúrnych, stavebných i bezpečnostných komisiách, radách
škôl, pracovných skupinách. Za tých pár mesiacov sme na základe dostupných informácií
i skúseností rozhodli o dotáciách a prioritách
v investovaní. Vznikla stránka nabrezovej.sk,
ktorá má popri tej mestskej podporiť tých,
ktorí niečo organizujú a informovať o tom,
čo sa v meste deje. Pomáhame pri tvorení
koncepcie komunikácie mesta, podnecujeme
spoluprácu mestských organizácií; pripravujeme nariadenie o zavedení ekomateriálov
na mestských akciách, upozorňujeme na nedostatky a spolupracujeme na implementácii
rozumných riešení. Pri akejkoľvek navrhovanej téme si zisťujeme čo najviac dostupných
informácií, aby sme vedeli ako poslanci rozhodnúť zodpovedne. Chodíme, počúvame
od vás, obyvateľov, čo by mali byť priority, na
čo sa sústrediť; vysvetľujeme, ak máme viac
informácií, pýtame sa, komunikujeme otvorene.
Miesto vecnej diskusie však mnohokrát
narážame na osobné útoky, urážanie sa a zo
strany niektorých poslancov sme svedkami
podávania trestných oznámení. Predvolávajú
nás na políciu, zasahujú do súkromia, osočujú
v miestnej tlači bez vôle priamo si veci vysvetliť. Toto sú práve tie žabo-myšie vojny, ktoré
podporovať nechceme.
Popri práci, rodine a záľubách si totiž rozmyslíte, do čoho chcete venovať zvyšnú energiu. Budovanie infraštruktúry, podpora výstavby, rozumné investície, využitie lokality
na prilákanie turistov, zveľaďovanie majetku,
bezpečnosť, športové i kultúrne vyžitie – toto
všetko sú oblasti, v ktorých chceme vidieť
v našom meste pokrok a do čoho budeme aj
naďalej investovať čas a vôľu.
S mnohými z vás sme našli spoločnú reč
a navzájom si dávame nádej, že miesto kritizovania, šírenia poplašných správ a nedôvery,
budeme ďalej pokračovať v konštruktívnych
dialógoch a hľadaní rozumných riešení. Veríme totiž, že všetci, ktorým na tomto meste
záleží, to chápu podobne a chcú vložiť energiu
do vecí, ktoré budú v prospech nás všetkých.
Aby ste mali prehľad, čo všetko sa deje a čo
ako mestskí poslanci riešime, sledujte od júna
náš blog dennikposlanca.sk.
		
Vaši Nezávislí za Brezovú
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Mestské zastupiteľstvo
na obhliadke mestských
lesov

V sobotu dňa 30. marca sa uskutočnila
spoločná prehliadka poslancov MsZ
v brezovských mestských lesov /MsL/. Zišli
sme sa pred budovou pri kúpalisku. Privítal
nás primátor Mgr. Ciran. Mali sme možnosť
sa zoznámiť s kanceláriami MsL. Akcie sa
zúčastnil i prednosta MsÚ Ing. Michálek
a ekonómka MsL Ing. Krajčírová ako i kameraman Andrej Hacaj.
Sprievodcov nám robili riaditeľ MsL Ing.
Slovák, lesný hospodár D. Ondreička a člen
dozornej rady MsL Ing. Žídek. Od kúpaliska
sme sa odobrali na hájovňu v Dvoloch, kde
sme boli zoznámení s mapami zakresľujúcimi
jednotlivé porasty, vek porastov, pomer listnatých stromov s ihličnanmi, ťažbu v jednotlivých lokalitách, zalesňovanie sadenicami
i samovýsevom a niektoré ďalšie údaje v starostlivosti o les.
Prešli sme autami cestami necestami
niekoľko lokalít. Navštívili sme najskôr Dlhé
rovne, potom Kút, ďalej sme boli nad Matejkovou nad chatou, prešli sme do Bajcarovej
a na záver na Svinárky. Na jednotlivých
miestach uvádzaní traja sprievodcovia, odborníci na les, nám ukazovali a vysvetľovali
to, čo sa v lesoch deje. Hovorili o kvalite pôdy
v jednotlivých lokalitách, ktorá na mnohých
miestach neumožňuje narásť stromom do
takej výšky a veku, ako tam, kde sú lepšie
pôdne podmienky.
Vďaka patrí všetkým majiteľom osobných
áut, ktorí boli ochotní nás povoziť v lesoch.
Potešilo ma, že táto akcia sa uskutočnila. Veď
sme sa tam zdržali päť hodín a niektorí z nás
ešte po obhliadke sa zdržali na poľovníckej
chate v Dvoloch. Vážim si i skutočnosť, že
poľovníci svojpomocne vymenili strechu na
tejto chate a uskutočnili i niektoré ďalšie práce.
Priznám sa, že pre mňa osobne bola táto akcia
užitočná i v tom, že som sa prvýkrát dostal na
mnohé miesta, na ktorých som dovtedy nebol.
Vyrastal som pod horami v Rásniku a od
chlapca som ich navštevoval. Hoci nie som
odborník na les, bol som sklamaný z toho, ako
brezovské lesy vyzerajú. A to v tom zmysle, že
sa tu uskutočňovala neúnosná ťažba. Poviem
to tak názorne, že keby som bol vlastník týchto lesov, vážne by som uvažoval o zastavení
ťažby. V lokalitách, ktoré sme navštívili, takmer som nevidel statné stromy na výrub. Ten
les by mal dorásť, mala by sa ťažba zastaviť,
okrem kalamitnej ťažby a stromov napadnutých škodcami. Taký je môj názor. Videli
sme niekoľko rúbanísk, avšak podľa odbornej
terminológie to nie sú holoruby, lebo jednotlivé vyrúbané plochy nepresahujú tri až šesť
hektárov. Domnievam sa, že o stave MsL by
sme sa mali zaoberať i na MsZ.
Mali by sme si poslanci prejsť i protipožiarne
cesty a posúdiť ich stav po dvoch zimách
a následne na základe zisteného stavu prijať
opatrenia ako ďalej postupovať.
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 1. 5. 2019 (streda) 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

Národný dom Štefánikov
PROGRAM FILMOV
máj – jún 2019

 11. 5. o 17.00 hod.
M o h y l a
– detský, dobrodružný, Slovenská
republika, 2019, 74 min.
Bohemian
 25. 5. o 19.00 hod.
Rhapsody – hudobný, dráma, USA,
2018, 134 min.
 8. 6. o 19.00 hod.
Chata
na
predaj – komediálna dráma, Česká
republika, 2018, 75 min.
Ferdinand
 22. 6. o 17.00 hod.
– detský, animovaná komédia, USA,
2018, 108 min
		
Vstup voľný

Oslavy oslobodenia Brezovej

74. výročie oslobodenia nášho mesta
v noci zo 6. na 7. apríla 1945 sme oslávili
v pondelok 8. apríla 2019.
Zástupcovia mesta, ZO Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov a cirkvi položili
veniec k pamätnej tabuli na budove mestského úradu. Teší nás, že oslavy sa zúčastnili
i žiačky a žiaci brezovskej základnej školy.
Prítomní sa odobrali na cintorín k Dejinnému pamätníku. Privítal ich predseda ZO
SZPB Štefan Majkut. S prejavom vystúpil
primátor mesta Jaroslav Ciran, s duchovným
slovom evanjelická farárka Lívia Lichancová.
Atmosféru slávnosti dotvorili báseň v prednese Hany Valovej a piesne v podaní ženského speváckeho zboru Kapoše.
M. Valihora
útvar kultúry a miest. tradícií
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Príhovor primátora mesta

Vážení hostia,
7. apríla si pripomíname 74 rokov od oslobodenia nášho mesta – našej Brezovej pod Bradlom.
I keď dýchame čas mierový, spomíname a nezabúdame...
Po trpkých chvíľach mníchovskej zrady a obrovského sklamania prišlo studené a zasnežené predjarie roku 1939. Opustené a oklieštené
Československo sa pod zhubným fašistickým
tlakom zmietalo vo vnútorných rozporoch, ale
kalich utrpenia ešte nebol naplnený. Až prišiel
14. marec 1939. Tento deň rozbil všetky ilúzie
a posledné nádeje, republika a jej bohatstvo sa
stali lacnou korisťou fašistického Nemecka. Odboj na Brezovej mal hlboké revolučné korene,
živené mocnou láskou k slobode. Nie náhodou sa
rozpráva o tomto kraji, že tu sa ilegálna činnosť
začala práve 14. marca 1939. Tento fakt nemožno chápať len ako rečnícku frázu, lebo všetky
udalosti, ktoré nasledovali po marcových dňoch,
svedčia o vysokej politickej a vlasteneckej úrovni
ľudu pod Bradlom. Všetky sily obyvatelia upriamili na boj proti domácemu fašizmu a hitlerovskému Nemecku. Tento spontánny odpor ľudu
spod Bradla splodili revolučné tradície a idea
československej vzájomnosti.
V deň vypuknutia SNP sa Brezová pod Bradlom
a Košariská ako jediné obce na západnom Slovensku prihlásili k Československej republike. Do
rodného kraja prišiel z Turca s družstvom partizánov II. Štefánikovej brigády veliteľ Ján Repta. Jeho
oddiel zvádzal víťazné boje s fašistami na území
dnešného Trenčianskeho a Trnavského kraja.
Oslobodenie Brezovej a podbradlianskeho kraja
zapadá do poslednej fázy vojny, kde operoval 2.
ukrajinský front v smere na Bratislavu a Brno.
Front sa posunul do tesnej blízkosti Brezovej,
v okolitých horách prebiehali posledné boje. Dňa
6. apríla sa začalo prenasledovanie Nemcov už
v skorých ranných hodinách. V boji bol ťažko ranený veliteľ skupiny Ján Repta a hneď nato aj jeho
zástupca Pavel Pašmík. V prestrelkách, ktoré trvali
do 13. hodiny, partizáni zlikvidovali 90 nemeckých vojakov a o 14. hodine sa stretli s Červenou
armádou. V noci partizáni zaútočili na fašistickú
posádku na Brezovej, ktorá po prestrelke ustúpila
k Bukovcu a Myjave.
Ráno 7. apríla 1945 svitol pre Brezovú deň slobody. Boj proti fašizmu sa skončil. Strachu, besnenia a hrôzy bolo dosť. Ľud, ktorý tak výrazne prejavil svoje vlastenectvo a zmysel pre demokraciu
v ťažkých časoch neslobody, odložil zbraň a dal sa
budovať zničenú krajinu.
Nežijeme pre minulosť, ale ani na ňu nezabúdame.
Druhá svetová vojna trvala šesť rokov, strhla do
svojho ničivého víru štyri pätiny obyvateľov našej
planéty, štyri desiatky štátov. Vyžiadala si viac ako
50 miliónov ľudských životov, z nich 360 tisíc občanov Československa.
Vysokú daň zaplatila aj Brezová pod Bradlom.
Zahynulo 84 našich občanov, z Reptovho partizánskeho oddielu zahynulo 17 partizánov, 34 občanov
bolo väznených a 35 občanov sa zúčastnilo domáceho alebo zahraničného odboja.
Dnes sme sa stretli pred pamätníkom venovaným padlým partizánom, aby sme si uctili obetu
všetkých, ktorí darovali to najcennejšie – vlastný
život. Aby po šiestich rokoch neistoty a hrôz pri-
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niesli do nášho mesta koniec vojnového stavu a vytúžený mier.
Dovoľte mi vysloviť želanie, aby sme si vždy našli čas chvíľu postáť a zaspomínať na ľudí, ktorí sa
zaslúžili o našu mierovú budúcnosť.
Česť ich pamiatke!

Oprava

V minulom čísle Noviniek spod Bradla
v článku „Výsledky rozboru vody zo studní“ z technických príčin nebola zverejnená
tabuľka s výsledkami. Ospravedlňujeme sa
čitateľom a tabuľku uverejňujeme.
M. Valihora, zodpov. redaktor
Lokalita		
VÝSLEDOK
		
Dusičnany
Dusitany
Družstevná ul. – Zadná dolina
		
Vyhovuje
Vyhovuje
Matejková – prameň pri toteme
		
Vyhovuje
Vyhovuje
Baranecká ul. – Pod skalou
		
Vyhovuje
Vyhovuje
V Járku – prameň pri ZO
		
Vyhovuje
Vyhovuje
U Minárčiných – za potokom
		
Vyhovuje
Vyhovuje

NÁZORY / KOMENTÁRE
Vzhľadom na potrebu uverejniť v tomto
čísle Noviniek spod Brada informácie k Spomienkovej slávnosti pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti M. R. Štefánika príspevky
zaslané do rubriky NÁZORY /KOMENTÁRE uverejníme v budúcom čísle Noviniek
spod Bradla. Ďakujeme za pochopenie.
Matúš Valihora, zodpoved. redaktor

ŠKOLSTVO

Aktuality ZUŠ – máj, jún

 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 hod.

 21. 5. 2019 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – od 9.00 hod.
 23. 5. 2019 - I. prijímacie skúšky – 14.00
- 17.00 hod.
 30. 5. 2019 - II. prijímacie skúšky – 14.00
- 17.00 hod.
 5. 6. 2019 výstava ABSOLVENTI 2019 –
vernisáž 5. 6. o 16.30 hod.
 6. 6. 2019 koncert ABSOLVENTI 2019
– TO a HO o 16.30 hod.
Na samom začiatku sa chcem, spolu s mojimi kolegami, poďakovať p. primátorovi a p.
prednostovi za ich milú návštevu, ružičku
a gratuláciu na Deň učiteľov. Počas rozhovoru sme niektoré otázky smerovali voči predstaviteľom mesta ako zástupcom zriaďovateľa
aj pracovne, lebo ako vieme, nie všetko je po
rokoch existencie školských zariadení doriešené.
Nádych slnečnej jari do našej školy priniesli
4. apríla najprv o 14.45 hodine výstava s názvom VEĽKONOČNÁ a o 16.30 hodine koncert žiakov TO a HO s názvom NA VESELÚ
NOTU. Hoci sa na vernisáži výstavy nemohli
zúčastniť, ako obvykle, všetci žiaci zo ŠK, otvorili sme výstavu rozhovorom o sviatkoch jari
a s tým spojených rôznych zvyklostiach nielen
v našom regióne. Výstavné témy sme rozšírili
aj o tému lesa a jeho ochrany, keďže veľkonočné sviatky v tomto roku pripadli na Deň Zeme.
Divák preto na výstave uvidel okrem stvárnenia typických veľkonočných námetov v plošných prácach aj predstavu našich detí o kráse lesa a celkove prírody. Porozprávali sme
sa o flóre i faune a potom vo workshope deti
stvárnili mláďatká, symboly jari, a umiestnili
ich do pripravených domčekov. Keramikári sa
držali tradičných výrobkov a tak sme sa mohli
potešiť pohľadom na košíky, kraslice z hliny,
zvieratká a rôzne nádoby a misky s detailami
jari. Dospeláci pripravili aj kolekciu pekných
výrobkov na predaj, ktorá je vďaka sponzorským regálom v spoločenskej sále stále k nahliadnutiu i možnosti zakúpiť si výrobok. Výstavu si pozreli so záujmom aj všetci prítomní
na vydarenom jarnom koncerte. Ako vždy
veľký úspech zožali hneď na začiatku svojím
tančekom zvieratiek deti z triedy HPP p. uč. D.
Košnárovej. Pestrý hudobný program ukončili
zasa žiaci DFS Iskerka z triedy p. uč. Matya-
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šovej. Iskerkáčky budú tradične uväzovať 30.
apríla stužky na námestí na máj. Už 2. mája
otvoríme workshopom a vernisážou ďalšiu výstavu VO s názvom ROZKVITNUTÁ LÚKA.
Táto výstava bude farebným a motivačným pozadím koncertu ROZKVITNUTÝ SVET, na
ktorom si Iskerkáči spravia generálku na veľký
kultúrny program v Myjave konaný 9. 5. v KD
Samka Dudíka so zameraním na výročie M.
R. Štefánika. Koncert v našej spoločenskej sále
bude okrem absolventského koncertu posledným vystúpením žiakov TO a HO. Už ich budú
čakať okrem dňa otvorených dverí len skúšky
a ročníkové testy. V deň otvorených dverí sa
výchovným a motivačným koncertom každý
rok prihovárame deťom z MŠ a prvých dvoch
ročníkov ZŠ, aby sa zoznámili viac so školou
a jej vyučujúcimi. Následne tak pri prijímacích
skúškych, ktoré musia všetci uchádzači o štúdium vykonať, necítia sa tak nesvoji v úplne
neznámom prostredí a vedia usmerniť aj svojich rodičov. Prijímacie skúšky budú 2 dni
a počas nich sa uzatvorí počet prijatých žiakov
pre nasledujúci školský rok. Nových žiakov
prijmeme podľa naplnenosti tried a úväzkov
jednotlivých učiteľov v odboroch. Teší nás, že
naši žiaci preukázali na vydarenom, výborne
vystavanom programe pri príležitosti stého
výročia prvej meštianky aj zručnosti a šikovnosti, ktoré sa naučili v našej škole.
Tí, ktorí ukončujú svoje štúdium v prvej
a v druhej časti štúdia všetkých troch u nás vyučovaných odborov, teda ISCED 1B a ISCED
2B, spolu so žiakmi štúdia pre dospelých, Vám
absolventskou výstavou a absolventským
koncertom predstavia dosiahnutú úroveň
svojho štúdia. Budú to dve veľmi inšpiratívne
podujatia, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame.				
JK
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Deň narcisov 2019

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci
s Centrom voľného času Domček v Brezovej pod
Bradlom boli aj v tomto roku spoluorganizátormi už 23. ročníka celoslovenskej verejnej zbierky
Deň narcisov 2019. Peniaze z tejto zbierky sú
určené hlavne na podporu programov prevencie,
včasnej diagnostiky a liečby rakoviny, na poskytovanie všestrannej podpory a pomoci onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.
Jej vyhlasovateľom je občianske združenie
Liga proti rakovine Slovenskej republiky.
V meste Brezová pod Bradlom sa 11. apríla
2019 do realizácie zbierky zapojilo 11 dobrovoľníkov – žiakov 9. ročníka základnej školy, pre
ktorých bola takáto nezištná forma pomoci tým,
ktorí to potrebujú, úplnou samozrejmosťou.
Spolu sa vybralo 1139,16 eur.
Všetkým ľuďom v našom meste, ktorí svojím
príspevkom akejkoľvek hodnoty podporili spomínané ciele, veľmi pekne ďakujeme.
Občania Brezovej svojím prístupom zase raz
dokázali, že nie sú im problémy ľudí ľahostajné
a plne si uvedomujú, že takúto vec treba podporiť, lebo sa v podstate dotýka každého z nás.
Ľuboš Barbírik, CVČ Brezová p. Br.

RÔZNE

Zatancujme si

Folklórne hnutie na Slovensku organizuje
množstvo podujatí, v rámci ktorých sú kolektívy hodnotené a usmernené odborníkmi
na ľudový spev, hudbu a tanec. Jedno také

KALENDÁRIUM

Pripomíname si v máji:

• Gavora, Samo (Janov) – obchodník,
osvetový pracovník (nar. 30 .5. 1854 na
Brezovej – 165. výr. nar., zomrel 3. 11. 1924
na Brezovej).
• Halabrínová-Tvarožková, Oľga – učiteľka (nar. 18. 7. 1909 na Brezovej, zomrela
7. 5. 1999 v Bratislave – 20. výr. úmrtia).

podujatie sa konalo dňa 6. 4. 2019 v Trenčíne
pod názvom “Zatancujme si”. Súčasťou bola
i regionálna prehliadka hudobného folklóru
dospelých.
Na podujatie sa prihlásil aj brezovský súbor s novo vytvoreným speváckym číslom.
Toto číslo malo v Trenčíne premiéru a prinieslo súboru umiestnenie v striebornom
pásme. Určite ho predvedieme aj domácemu
divákovi, možno už 4. 5. 2019.
Rovnako strieborné pásmo získali ženičky
z Priepasného. Sme radi, že v silnom zastúpení trenčianskych kolektívov sa podbradliansky kraj nestratil.
			
FS Brezová

Milí priatelia,

v tomto príspevku na prvom mieste ďakujem mestskému zastupiteľstvu za schválenú
dotáciu vo výške 750 EUR, čo nám pomohlo
znížiť náklady na pútnický výlet do Pannonhalmy a Báču v sobotu 23. marca. Myslím,
že môžem za všetkých účastníkov vyjadriť
spokojnosť. Nielen počasie bolo perfektné,
ale aj partia a miesta, ktoré sme navštívili,
boli obohacujúce.
Ďalšie moje veľké ďakujem patrí všetkým
Brezovanom, ktorí sa v hojnom počte
zastavili v piatok 29. marca na námestí pred
mestským úradom a ponúkli sa pôstnou
polievkou alebo aspoň prispeli. Kto ochutnal,
neobanoval, lebo pani Jančeková a Beňová
navarili vskutku vynikajúcu polievku. Vyzbierali sme 230 EUR - zatiaľ najviac zo všetkých troch ročníkov tejto akcie. Peniaze som
odovzdal detskej lekárke MUDr. Balážovej,

• Jančí, Ján – evanjelický farár (nar. 8. 5.
1884 na Brezovej – 135. výr. nar., zomrel 27.
4. 1983 v Bratislave).
• Štefánik, Milan Rastislav – diplomat,
vedec, vojak (nar. 21. 7. 1880 na Košariskách
pri Brezovej, zomrel 4. 5. 1919 vo Vajnoroch
pri Bratislave – 100. výr. úmrtia).
• Štefánik, Svetozár – gynekológ (nar. 25.
7. 1899 na Brezovej, zomrel 5. 5. 1989 v Bratislave – 30. výr. úmrtia).
			A. Fedorová
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ktorá ich prerozdelí podľa potreby deťom,
ktoré to najviac potrebujú. Srdečná vďaka!
Počas mesiaca máj budeme začínať sväté
omše modlitbou mariánskych litánií, keďže
tento mesiac je zasvätený Božej a našej nebeskej Matke - Panne Márii. Potom od začiatku júna sa po svätom prijímaní budeme
pre zmenu modliť litánie k Božskému Srdcu.
Okrem toho dávam do pozornosti zbierku na
kňazský seminár v nedeľu 12. mája a zbierku na katolícke médiá v nedeľu 2. júna. Kým
vyjde ďalšie číslo Noviniek, oslávime aj tretí
najväčší kresťanský sviatok - Turíce. Tento
rok v nedeľu 9. júna. Slávnostná svätá omša
začne vo zvyčajnom čase o 10:00 hod.
Druhá májová nedeľa (12. 5.) patrí všetkým matkám. Určite si zaslúžia našu úctu
a pozornosť, tak im ju venujme. Samozrejme
celé Slovensko žije tento rok pripomienkou
stého výročia úmrtia generála Štefánika. Je to
osobnosť, na ktorú sú Slováci hrdí bez ohľadu na náboženskú príslušnosť. Ako katolícky
kňaz pri rôznych stretnutiach s inými kňazmi
alebo známymi pri zmienke o tom, že pôsobím na Brezovej, takmer všetci spontánne
reagujú, že to je tam, odkiaľ pochádzal Štefánik, resp. kde je pochovaný Štefánik. Nech
teda osobnosť tohto veľkého Slováka (možno najväčšieho - ctení čitatelia už vedia, ako
dopadla televízna anketa „Najväčší Slovák“)
je dôvodom na hrdosť a inšpiráciou namáhať
sa pre spoločné dobro!
Ján Kliment, brezovský farár

ŠPORT

Bežci z Brezovej

 23. 3. 2019 „Běh o Veľkopavlovickú merunku“ Veľké Pavlovice CZ 8km/4km (174
pretekárov)
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 8 km
6. miesto 46:11 min
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 4 km
13. miesto 28:24 min
 30. 3. 2019 „Beh okolo Hlbokého“ Hlboké
9,1km/4km
• Ivan Ježo /kat. junior/ 4 km
4. miesto 18:37 min
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 4 km
12. miesto 22:13 min
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 9,1 km
3. miesto 49:53 min
• Tobias Čuvala /prípravka/ 150 m
21. miesto
 3. 3. 2019 „ECO Trail Florence“ Taliansko 80km/43 km (311 pretekárov z 20 krajín)
• Gabriela Plačková /kat. ženy V1/ 43 km
2. miesto 4:37:21 hod
• Martin Plačko /kat. muži V1/ 80 km
3. miesto 8:39:56 hod
 6. 4. 2019 „Beh oslobodenia Kálnice“
Kálnica 5,5 km (99 pretekárov)
• Andrea Borovská /ženy nad 40 r./
2. miesto 24:02 min
• Margita Varmužová /ženy nad 40 r./
8. miesto 31:32 min
• Ján Varmuža /muži nad 40 r./
13. miesto 29:32 min

strana č. 7
 6. 4. 2019 „ČSOB Maratón“ Bratislava
• Ján Kliment /muži nad 40 r./ 42,2 km
56. miesto 3:17:16 hod
• Ľubomír Fiala /kat. muži/ 4,2 km
27. miesto 17:52 min
• Peter Závodný /kat. muži/ 4,2 km
95. miesto 21:45 min
 13. 4. 2019 „Beh Šaštínskymi bormi“ Šaštín Stráže 4,2 km (116 pretekárov)
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./
9. miesto 24:59 min
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
5. miesto 24:45 min
			
Ján Varmuža

Brezovský šach:

Ohliadnutie sa za uplynulou sezónou
Štatistika družstva:
4. miesto CVČ
Brezová pod Bradlom – odohralo 11
zápasov (6 výhier /
2 remízy / 3 prehry),
celkovo 20 bodov,
skóre 31 bodov.
Individuálne štatistiky jednotlivcov:
1. Tomáš Perička
– odohral 4 partie
(1 výhra / 2 remízy
/ 1 prehra), celkovo
2 body;
2. Juraj Sadloň –
odohral 9 partií (4
výhry / 3 remízy / 2
prehry), celkovo 5,5
bodu;
3.
Ľubica
Škápiková – odohrala 5 partií (3
výhry / 1 remíza / 1
prehra), celkovo 3,5
bodu;
4. Peter Hanzlúvka – odohral 5 partií
(3 výhry / 2 remízy
/ 0 prehier), celkovo
4 body;
5. Barbora Likavská – odohrala
1 partiu (0 výhier /
0 remíz / 1 prehra),
celkovo 0 bodov;

6. Pavol Perička – odohral 8 partií (4 výhry
/ 2 remízy / 2 prehry), celkovo 5 bodov;
7. Branislav Škápik – odohral 7 partií (1
výhra / 3 remízy / 3 prehry), celkovo 2,5
bodu;
8. Matúš Sadloň – odohral 6 partií (3
výhry/ 1 remíza / 2 prehry), celkovo 3,5
bodu;
9. Miroslav Myšička – odohral 1 partiu (1
výhra / 0 remíz / 0 prehier), celkovo 1 bod;
10. Stanislav Déšť – odohral 2 partie (1
výhra / 0 remíz / 1 prehra), celkovo 1 bod;
11. Zdeno Brath – odohral 3 partie (2
výhry / 0 remíz / 1 prehra), celkovo 2 body;
12. Václav Švarc – odohral 4 partie (0
výhier / 2 remízy / 2 prehry), celkovo 1 bod.
Zdroj: www.chess.sk
Autor: RNDr. Peter Brunovský, PhD.
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CIRKEVNÉ OZNAMY
• 15. 5. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 19. 5. (4. nedeľa po Veľkej noci, Cantate) 10.00
hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
15.00 hod. Spoločenstvo evanjelických žien
• 22. 5. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 26. 5. (5. nedeľa po Veľkej noci, Rogate) 10.00 hod.
hl. služby Božie v chráme Božom.
• 29. 5. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 30. 5. (štvrtok, Vstúpenie Krista Pána na nebo,
Ascensio Domini) 18.00 hod. slávnostné služby Božie v chráme Božom

POĎAKOVANIE
•
Ďakujeme všetkým príbuzným, kamarátom, susedom, bývalým spolupracovníkom a všetkým ostatným, ktorí sa dňa 9. 4. 2019 prišli rozlúčiť s našim drahým otcom Antonom Vaškom. Zvláštne
poďakovanie patrí Vierke Dobrovodskej za dôstojnú rozlúčku a pohrebníctvu Eckert.
Dcéry a brat s rodinami
•
Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí sa dňa 13. 4. 2019 prišli
rozlúčiť s našou drahou tetou
Alžbetou Mosnáčkovou, ktorá nás opustila 11. 4. 2019 vo
veku 85 rokov. Ďakujem za
kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ. Taktiež ďakujem pánovi
farárovi Lichancovi, pohrebnej službe Eckert
a pracovníkom sociálnej starostlivosti MsÚ Brezová pod Bradlom.
Synovec Dušan

• 2. 6. (Nedeľa po Vstúpení, Exaudi) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ ZÁPADNÉHO DIŠTRIKTU
ECAV v Banskej Bystrici
• 5. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej
sieni.
• 9. 6. (1. slávnosť Svätodušná, Pentecoste) 10.00 hod.
slávnostné služby Božie v chráme Božom.
14.00 hod. slávnostné nešporné bohoslužby v zborovej
sieni.
• 10. 6. (pondelok, 2. slávnosť Svätodušná) 18.00 hod.
slávnostné služby Božie v chráme Božom.
• 12. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej
sieni
• ZMENA OZNAMOV VYHRADENÁ!
Každý piatok o 17.00 spoločenstvo evanjelickej mládeže.
Každá nedeľa o 10.00 detská besiedka.
Všetko v priestoroch bývalej ev. školy (Dom služieb).
		
ev.a.v. farský úrad

•
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 15. 4. 2019
odprevadili na poslednej pozemskej ceste našu
mamičku Annu Mészárošovú. Vďaka za prejavenú sústrasť ako i za kvetinové dary.
Poďakovanie patrí i pani evanjelickej farárke za
dôstojnú rozlúčku ako aj pohrebnej službe Eckert
za ústretovosť a pomoc pri organizovaní a realizácii pohrebu.
Smútiace dcéry Soňa a Jarmila
•

SPOMÍNAME
•
Dňa 11. 5. uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila moja
mama, babka, krstná mama
a suseda Kristína Slezáková.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.
•

•
Dňa 1. mája uplynú tri
smutné roky, kedy sme sa
naposledy rozlúčili s manželkou, mamou a starou
mamou Jarmilou Ďurišovou. Bola to verná manželka, hlboko milujúca a poriadkumilovná žena, ktorá
nám veľmi chýba. Neustále na Teba myslíme
a sme Ti vďační za všetku Tvoju starostlivosť
a lásku, ktorú si nám preukazovala. Spomínajú manžel, dcéry Elenka, Jarka a syn Radko
s rodinami. Spomínajú i svatovci Butašovci,
Hulkovci a Mrvovci.
•
Dňa 17. 5. 2019 uplynie
15 rokov, čo nás navždy
opustil náš manžel, otec,
starký, dedko a dobrý človek Ján Daniel. Kto ste ho
poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína
celá rodina.
•
Dňa 19. mája si pripomenieme 1. výročie úmrtia,
čo sme sa navždy rozlúčili
s naším drahým Milanom
Medveďom. Na milého, láskavého a obetavého manžela, otca, dedka a starkého
s láskou v srdci stále spomína manželka a deti s ich rodinami. Za tichú
spomienku ďakujeme všetkým, ktorí naňho
nezabudli a spomínajú s nami.
•
Dňa 22. 5. 2019 si pripomíname 1 rok, čo nás
navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý a prastarý otec Štefan Fajnor. S láskou a úctou na neho spomínajú manželka, deti Lýdia
a Ján s rodinami. Za tichú
spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Manželstvo uzavreli:

Lukáš Podmajerský, Ivana Šipkovská

Zomreli:

Anton Vašek, 73 rokov
Alžbeta Mosnáčková rod. Pavlíková, 85 r.
Róbert Kopták, 78 rokov
Jozef Lukačovič, 79 rokov
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