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Program
Dňa Ozbrojených síl
Slovenskej republiky
22. septembra 2019
• 08.00 – 08.50 Dobrovoľná účasť na ekumenickej
		
bohoslužbe v Evanjelickom kostole
		
v Brezovej pod Bradlom
 Pietny akt „Pamätník na Prietržskej ceste“:
• 09.30 – 10.00 Slávnostný akt kladenia vencov
 hymna
 príhovory
 hymnická pieseň
 Slávnostný nástup:
• 10.30 – 11.30
Slávnostný nástup na námestí M. R.
		
Štefánika v Brezovej pod Bradlom

 Statické a dynamické ukážky OS SR:
• 12.30 – 16.30 Statické a dynamické ukážky OS SR
		
v priestore „Pole pod Barancom“
• 12.30 Otvorenie popoludňajšieho programu pre
verejnosť
• 12.35 Showprogram Čestnej stráže OS SR
• 12.45 Vojenská polícia + kynológia
• 12.55 Vstup moderátora – uvedenie veľkej
dynamickej ukážky
• 13.00 Veľká dynamická ukážka Ozbrojených síl SR
• 13.45 Folklórny súbor Brezová – hudobné
vystúpenie
• 14.00 Boj zblízka
• 14.10 Prezentácia NC EOD a RCHBO
• 14.20 Staré dobré časy – hudobné vystúpenie
• 14.45 Vojenská polícia + kynológia
• 14.50 Boj zblízka
• 15.00 Veľká dynamická ukážka Ozbrojených síl SR
• 15.45 Lukáš Adamec – hudobné vystúpenie
• 16.30 Ukončenie podujatia
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MESTSKÝ ÚRAD

Slávnosti Sváka
Ragana, XXVIII.
brezovský jarmok

„Som rád, že ...brezovský jarmok ...je populárny nielen na Brezovej ale aj v širšom
okolí, je veľmi navštevovaný občanmi a o to

nám všetkým ide. Aby sa ľudia stretli, zajedli si, vypili, porozprávali, a v dobrej nálade
si užili pekný jarmočný deň“ vyjadril ciele
usporiadateľov jarmoku primátor mesta Jaroslav Ciran.
Úvodný program jarmoku začal v piatok
16. augusta o 17. hodine. Otvorila ho domáca
blues - rocková skupina Flying Fish. Nasledovali vystúpenia hudobnej skupiny Vyva Band
a reggae – punkovej skupiny Smola a Hrušky.
Piatkový program ukončil Robbie Williams
revival z Brna.
V sobotu, 17. 8., po energickej zvučke Bubnovej show Batida otvoril Slávnosti sváka Ragana, XXVIII. brezovský jarmok primátor mes-
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ta Jaroslav Ciran. V prítomnosti Judy a Ščevána
(Hany Valovej a Vladimíra Foltýna), moderátorky jarmoku Anny Figurovej a Adriány Hološkovej, ktorá je autorkou odborných textov,
predstavili kalendár na rok 2020 a publikáciu
Brezofské recepti. Bohatými tradíciami nášho kraja divákov potešili dievčatá a mládenci z domáceho Folklórneho súboru Brezová.
Po vystúpení heligonkárky a speváčky Vlasty
Mudríkovej a Bubnovej show Batida uzavrelo
dopoludňajšiu časť programu zlosovanie jarmočného mýta (tomboly).
K jarmočnej atmosfére patrila bohatá ponuka tovarov, jedla, pitia. Návštevníkov čakali nielen stánky predajcov, ale aj ukážky
ľudových remesiel, medzi ktorými nechýbali
napríklad šikovní košikár či kováč. Ján Ábel
st. predviedol vyše dva metre vysokú drevenú Raganovu kobulku. Kraj slivkových samôt
ponúkal brezofské varené cestenice. V brezovských krojoch vystrojená mládež predvádzala viazanie brezofského perka a Klub pletenej
cipky Brezová paličkovanie cipiek. Kto chcel,
mohol si zakúpiť výrobky ZUŠ Brezová
pod Bradlom či Brezovského tvoreníčka.
Manželia Plačkovci
pripravili Brezofský
dvor s predmetmi tradičnej brezofskej domácnosti. V Múzeu
D. Jurkoviča si vyše
päť stoviek návštevníkov pozrelo panelovú
výstavu Sváko Ragan
z Brezovej. Výstava
predstavila Brezovčana Martina Lacka,
ktorý bol vzorom
pre literárnu postavu
Sváka Ragana a pomocou
dobových
fotografií ukázala zasadenie príhod Sváka
Ragana do brezovského prostredia. Najmä

deti popoludní čakal workshop Bubnovej show Batida
i hudobno-zábavné
vystúpenie Jančiči
koncert.
Večerné vyvrcholenie programu jarmoku
patrilo rocku a popu. Početné publikum privítalo na pódiu Paľa Drapáka s kapelou Paľo
Drapák Band a víťaza SuperStar Martina Chodúra so skupinou Mach. Mladé obecenstvo
sa zabavilo na Video oldies disco s DVJ Maroshom.
K zdarnému priebehu jarmoku prispeli
účinkujúci i všetci, ktorí sa podieľali na jeho

príprave a organizácii. Patrí im naše veľké poďakovanie. Ďakujeme všetkým sponzorom,
ktorí jarmok podporili či už finančne alebo
materiálne. Ďakujeme tiež Vám, milí občania,
že ste na jarmok prišli, a s vystupujúcimi vytvorili vynikajúcu atmosféru. Tešíme sa o rok
na XXIX. brezovskom jarmoku.
MsÚ Brezová pod Bradlom
 Hlavní sponzori podujatia:
Mesto Brezová pod Bradlom; Trenčiansky samosprávny kraj; COOP Jednota Senica; Cesty
Nitra, a.s.; MicroStep CDM s.r.o.; Engie Services a.s.; D.Z.Z., s.r.o.; RISS Plus spol. s r.o.; VVZ,
s.r.o.; Erwel, s.r.o.; Autoškola Progres, spol. s r.o.;
PFS a.s.; LUMMEN - MC s. r. o.; ghstudio s.r.o.;
Lekáreň HERBÁRIA, s.r.o.; ZAK Services, s.r.o.;
ERKO spol. s r.o.; Nábytok MAGNUM - Miroslav Krištof.
 Ďalší sponzori podujatia:
Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom; ART
11 - Pavol Blažek; MAQS - MINERAL - AQUASERVIS, s.r.o.; AVIR SK, s.r.o.; MFast Food
s.r.o.; Pohrebníctvo ECKERT; BELLIS - Zlatica
Mikulinová; Ebastav, s.r.o.; GALVANIKA, a.s.;
Reštaurácia u Tvarožkov; Kaviareň vo Dvore;
Sokrates Colour Slovakia s.r.o.; AVEZ - Eva Závodná; Slovnaft, a.s.; Kozmetika ANITA - Anna
Daneková; Zmrzlina - Muhammed Abdulai; DR.
OPTIK SK, s.r.o.; Domáce potreby - rozličný tovar - Anna Dodrvová; Bradloinvest-real, s.r.o.;
KVETY – Andrea Ďurišová – Číková; DONAS,
s.r.o.; ODEVY - TEXTIL AP - Alena Petrušová;
NÁSTROJE, a.s.; NOVAS MACHINERY, s.r.o.;
Piváreň u Michala; Brezovský šenk; TREZOR;
Pánske a dámske kaderníctvo - Irena Bajzová;
COMPO SPORT - Miloš Slezák; HRAČKY, PAPIER- Jana Slezáková; BRENA - Dušan Michalec; Čajovnička Jamayka; DUNOET, s.r.o.; TEXTIL VESNA - Viera Gažová; Zubná ambulancia
- MUDr. Zuzana Mikitová; JO-Hanka - Hana
Ožvoldíková; Mlyn a pekáreň ŠKOLUDA; Táborský Pavol a spol.; Vinotéka pod Bradlom - Jiří
Ságner; Chovateľské potreby MAJKO; Klenoty
- Jana Prevajová; HS-METAL, s.r.o.; ELIKVA
TRADE Slovakia, a.s.; Skalický trdelník – Bízek;
ARENA WATER INSTINCT; DUVAL - Dušan
Valihora; Pedikúra Betty
- Alžbeta Ikášová; Pedikúra - Alena Ciranová;
Masáže NIKA - Helena
Potúčková; STOG AT,
s.r.o. - Miloš Kvasnica; Kaderníctvo - Lujza
Komadová; Kadernícke
a kozmetické služby MICHEL - Zdenka Koptáková; FAST FOOD Jablonica; KNIHA Myjava;
HOME-BYT - Pavol Janovíček; Masáže RELAX
- Iveta Boháčková; SUPTel, s.r.o.; Kamenárstvo
KAMEX - Miroslav Polák; Kadernícky salón
EVA - Eva Mosná; Mäso - údeniny - Smaženka
Milan; Juan Bar - Ján Poliak; Kaderníctvo a holičstvo Michel - Eva Mikulková; MIX - Eva Vlčková; AVON Cosmetics, s. r.o.; VARO, verejné
stravovanie - Dušan Hílek; MCR - Michal Repta;
Kadernícky salón CLIVIA - Jaroslava Jastrábová;
Krajčírske služby - Oksana Gavlasová; Stavebná
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firma - Martin Poláček; Kadernícky salón ADRIKA - Adriana Kapičáková; Ovocie - Zelenina
- Jozef Jurovatý; Výroba a predaj poľovníckych
výrobkov - Ján Pavlík; Stavebná firma - Ľubomír
Seidel. Ďakujeme!

Vyhliadkové
ďalekohľady na Bradle

Koncom roku 2018 vyhlásil Region Bílé
Karpaty a Žilinský samosprávny kraj výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v rámci Fondu malých projektov
programu Interrreg V-A Slovenská republika –
Česká republika. Podmienkou zapojenia sa do
tejto výzvy bola cezhraničná spolupráca, a preto sme oslovili nášho dlhoročného partnera,
obec Novú Lhotu, čo vyústilo do vypracovania
projektu pod názvom Vyhliadka z Bradla. Po
dlhšom rokovaní s Krajským pamiatkovým
úradom v Trenčíne, ktorý nepovolil umiestnenie ďalekohľadov priamo na Mohyle gen. M.
R. Štefánika, bol projekt v januári 2019 predložený na Žilinský samosprávny kraj. Uplynulo
niekoľko mesiacov plných administratívneho
overovania, zasadnutí odbornej komisie, overovania a preukazovania splnenia podmienok
poskytnutia príspevku, čoho výsledkom bolo
v auguste 2019 schválenie projektu v plnom
rozsahu. Z dôvodu časovo náročného procesu
schvaľovania a prípravy zmlúv bude projekt
realizovaný na jar budúceho roku. Výsledkom
tejto dlhodobej snahy od vzniku prvotnej myšlienky až po schválenie projektu bude umiestnenie dvoch vyhliadkových ďalekohľadov povedľa príjazdovej cesty k Mohyle, ktoré budú
k dispozícii všetkým návštevníkom našej kultúrnej pamiatky bezplatne.
Bc. Peter Barták
Referent Oddelenia sociálneho,
školstva, kultúry a projektov
Mesto Brezová pod Bradlom,
Námestie gen. M. R. Štefánika 1,
906 13 Brezová pod Bradlom
V Brezovej pod Bradlom 14. 8. 2019

Mesto Brezová pod Bradlom
informuje o zámere obsadiť
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 trie-
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dy 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: 15. 10. 2019 (alebo dohodou).
• Kvalifikačné predpoklady
úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské I. alebo II. stupňa
• Iné kritériá a požiadavky
- prax v oblasti realizácie projektov výhodou,
- 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 30. septembra 2019
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 Ciran,
		
primátor mesta

Mestské lesy Brezová, s.r.o.
ponúkajú na predaj palivové drevo:

• Palivo listnaté - 28 € s DPH/prm (priestorový meter), 1 prm = 0,54 m3 (meter kubický)
• Palivo ihličnaté - 15 € s DPH/prm, 1 prm
= 0,64 m3
• Haluzina listnatá - 7 € s DPH/prm
• Haluzina ihličnatá - 7 € s DPH/prm
• Borovica vláknina - 35 € bez DPH/m3

• Smrek vláknina - 35 € bez DPH/m3
• Buk vláknina - 42 € bez DPH/ m3
Uvedené ceny sú bez dopravy (na lokalite
odvozné miesto). Ceny sú platné pre občanov
mesta Brezová pod Bradlom, resp. pre chatárov, ktorí platia mestu daň z nehnuteľnosti.
Odberné množstvo nie je obmedzené, ale
musí byť reálne pre vlastnú spotrebu (nie na
ďalší predaj).

Oznam o obmedzení premávky

počas podujatia „Medzinárodné cyklistické
preteky Okolo Slovenska“ bude 21. 9. 2019 obmedzená premávka na cestách II. a III. triedy
ako i miestnych komunikáciách v čase cca od
11.30 do max. 12.30 hod.
Doprava bude riadená príslušníkmi PZ SR,
MsP a DHZ Brezová pod Bradlom.

Poďakovanie

Touto cestou by som rada poďakovala všetkým pracovníkom mestského úradu za ich
prístup a ústretovosť.
			
Alena Balážová

75. výročie
Slovenského
národného
povstania

28. augusta mesto Brezová pod Bradlom
a Základná organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov zorganizovali
oslavy 75. výročia Slovenského národného
povstania pri Pamätníku partizánskej skupiny Jána Reptu na Vajanského ulici.
Viac než sedemdesiat účastníkov osláv
privítal predseda ZO SZPB Štefan Majkut.
Po položení venca sa prihovoril primátor
mesta Jaroslav Ciran. „Verím, že udalosti

Slovenského národného povstania nám môžu
byť inšpiráciou v tom, že sloboda nie je samozrejmosťou. Že ak chceme byť slobodní,
slobodu si máme uvedomovať, požadovať ju,
a ak treba, bojovať za ňu“, uviedol primátor.
Slávnosť umelecky obohatili báseň v prednese Viery Dobrovodskej a piesne v podaní
spevokolu KAPOŠE. Účastníci slávnosti si
pozreli prezentáciou Odboj v Brezovej vo fotografiách v priestore Múzea D. S. Jurkoviča
a film Neznámi hrdinovia v kinosále Národného domu Štefánikovho.
				 MsÚ
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V Dvoloch slávnostne
odhalili zrekonštruovaný
pamätník SNP

V piatok, 6. septembra 2019 o 15.30 hod.,
bol slávnostne odhalený zrekonštruovaný
pamätník SNP v Dvoloch na mieste menovania Miloša Uhra za veliteľa partizánskeho oddielu Hurban.

Všetkých účastníkov privítal Ján Repta, príhovor za mesto Brezová pod Bradlom mal primátor Jaroslav Ciran
a Matúš Valihora priblížil historické momenty, ktoré sa udiali v Brezovej počas SNP.
Prihovorili sa aj Vlastimil Kátlovský, pred-

seda občianskeho združenia Osobnosti Pod
Bradlom, a umelec Milan Lukáč, ktorý je autorom nového pamätníka. Na záver nechýbal
ani príhovor posledného žijúceho partizána
Jána Krutého s dôrazom, aby si aj mladá
generácia viac uvedomovala význam SNP pre
našu demokratickú spoločnosť a obetu, ktorú
museli podstúpiť účastníci bojov SNP.
Ďakujeme Mužskému cirkevnému spevokolu a žiačke ZŠ Alexandre Menkynovej, ktorí obohatili program slávnostného odhalenia
pamätníka.
Pamätník je vybudovaný z iniciatívy
a zdrojov občianskeho združenia Osobnosti
Pod Bradlom, za príspevku Mesta Brezová
pod Bradlom a podnikateľských subjektov
regiónu.
				MsÚ

NÁZORY / KOMENTÁRE
Využívajú občania možnosti
na aktivity pre skvalitňovanie
chodu mesta?
K tomuto príspevku som sa rozhodol po
stretnutí pred niekoľkými dňami na námestí s urasteným mladým mužom. Mal tmavé
slnečné okuliare, oslovil ma mojím priezviskom. Nechcel však prezradiť svoje meno ani
priezvisko. Sprvu som uvažoval, či sa vôbec
mám s ním zhovárať, keď i na moje vyzva-
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nie zostal v anonymite. Nakoľko sa zaujímal
o dianie na MsÚ i v MsZ, povzniesol som sa
nad jeho anonymitou a pristúpil som na rozhovor.
O fungovaní samosprávy mal slabšie vedomosti, tak som sa mu snažil jej činnosť aspoň čiastočne priblížiť. Z jeho vyjadrení som
usúdil, že si nebol vedomý toho, že okrem
možnosti účasti občanov na zasadnutí MsZ
je možné využívať občanmi i rubriku v Novinkách ,,Názory občanov“, alebo ,,Občan
sa pýta, my odpovedáme,“ ako i možnosť
dávať písomné podnety do schránky, ktorá je zriadená nad schodmi do MsÚ oproti
vchodovým dverám do pošty. Navrhol mi,
aby zasadnutie MsZ sa konalo v ND Štefánikovom, kde by občania sa odhodlali viacej
diskutovať, ako v zasadačke MsÚ pred kamerami. Povedal som mu, že od občanov všetky
spomínané možnosti sú využívané sporadicky a zasadnutie MsZ vo väčšej miestnosti by
bolo aktuálne podľa môjho názoru vtedy, ak
by na MsZ chodilo toľko ľudí, že by zasadačka kapacitne nestačila.
Touto cestou chcem pripomenúť občanom,
že na tohtoročnom júnovom zasadnutí MsZ
bol prejednaný rokovací poriadok komisií,
ale len čiastočný. Ten úplný, na ktorom sme
sa dohodli na pracovnom stretnutí poslancov ešte v januári, žiaľ doteraz na MsZ nebol prejednaný. Mali by sme o ňom rokovať
v septembri. V ňom je uvedené, že ROKOVANIE KOMISIÍ JE VEREJNÉ. Patrím k tým
poslancom a pracovníkom MsÚ, ktorí verejné zasadnutie komisií považujú ako ďalšiu
otvorenosť a ústretovosť samosprávy voči
občanom. Pripomínam, že zákon o obecnom
zriadení neurčuje, aký má byť rokovací poriadok komisií, záleží to iba na poslancoch ako
sa dohodnú.
Tým občanom, ktorí sa málo zaujímajú
o fungovanie samosprávy uvádzam, že komisie sú poradným orgánom MsZ. Jednotlivým
komisiám na ich rokovanie pred každým
MsZ odborné útvary MsÚ predkladajú písomné materiály na prerokovanie, vychádzajúce z programu rokovania následného
zasadnutia MsZ. Stanoviská týchto komisií
sú predkladané MsZ.
Ak poslanci rozhodneme, že rokovania komisií budú verejné, tým umožníme
účasť občanov na rokovaní komisií. Prínos
vidím v tom, že svojimi návrhmi či pripomienkami môžu odznieť dobré myšlienky,
ktoré môžu byť zapracované do návrhu komisií pre MsZ. Takto to praktizujú viaceré
mestá, napríklad i v Myjave. Tak prečo to
nevyskúšať i na Brezovej. Je pravdou, že pre
príslušné komisie je to práca trochu navyše,
pretože je potrebné tri dni pred zasadnutím
komisií zverejniť dátum, hodinu a miesto
konania komisie na internetovej stránke
mesta i úradnej tabuli mesta pred budovou
MsÚ. Bola by to pomoc i pre poslancov, ktorí nie sú členmi príslušnej komisie a chcú
sa zúčastniť jej zasadnutia, že by sa takýmto
spôsobom dozvedeli o termíne a mieste zasadnutia komisií.
Týmto krokom sa občania môžu presvedčiť o tom, čo sa deje v komisiách a stanú sa

zároveň spolutvorcami návrhov opatrení
a uznesení smerujúcich k dobrému fungovaniu mesta. Spoluobčania, ktorí máte záujem
o uvádzanú problematiku, využite možnosť
vyjadriť svoj názor na zasadnutí MsZ plánovaného na 24. 9. 2019 o 15:00 hod. vo veľkej
zasadačke MsÚ.
Uvádzaný občan by uvítal častejšie konanie
stretnutí poslancov a pracovníkov MsÚ s občanmi k závažným témam fungovania a rozvoja mesta. Súhlasím s ním, veď to ostatné sa
uskutočnilo pred niekoľkými rokmi.
			
ĎURIŠ Jozef,
			
poslanec MsZ.
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

Informácia o stravovaní
v školách od 1. 9. 2019

Vážení zákonní zástupcovia žiakov ZŠ
a detí MŠ,
dovoľujeme si Vás informovať o podmienkach stravovania v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Brezová pod Bradlom v školskom roku 2019/2020.
Od 1. septembra 2019 bude v zmysle
zákona o dotáciách poskytnutý príspevok na
obed vo výške 1,20 € na deň na každého žiaka ZŠ (1. až 9. ročník) a na každé dieťa MŠ,
ktoré má rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky (predškolák).
Nárok naň majú všetci žiaci a deti, ktoré
sa zúčastnili vyučovacieho procesu v danom dni.
Na základe schváleného VZN Mesta Brezová pod Bradlom, platného od 1. 9. 2019, sú
zákonní zástupcovia povinní za každého
stravníka uhrádzať poplatky súvisiace so
stravou nasledovne:
 Cena obedov a režijné náklady:
• Cena obedov ZŠ:
I. stup.
II. stup.
• Obed (deň)
1,21 €
1,30 €
• Dotácia (deň)
–1,20 €
–1,20 €
• Doplatok rodiča
za obed (deň)
0,01 €
0,10 €
• Režijné náklady
(mesiac)
3,00 €
3,00 €
I. stupeň: 3,20 € mesačne = režijné náklady + doplatok na stravu 0,01 € na deň, t.j.
0,20 € na mesiac (pozn.: v prípade 20 dňového pracovného mesiaca).
II. stupeň: 5,00 € mesačne = režijné náklady + doplatok na stravu 0,10 € na deň, t.j.
2 € na mesiac (pozn.: v prípade 20 dňového
pracovného mesiaca).
Mesačný poplatok na úhradu režijných
nákladov pre žiaka ZŠ je vo výške 3,00 €
mesačne, bez ohľadu na množstvo odobratej stravy.
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 ZŠ si navyše uplatňuje tento poplatok:
Zábezpeku vo výške 20 € (I. stupeň) a 30 €
(II. stupeň) na celý školský rok. Zábezpeka
bude slúžiť na refundáciu neodhlásenej stravy. Nevyčerpaná zábezpeka bude vrátená po
ukončení školského roka.
• Cena obedov v MŠ:
Stravníci – deti do 5 rokov:
Desiata
0,38 €
Obed
0,90 €
Olovrant
0,26 €
Spolu (deň) 1,54 €
Stravníci – deti rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky (predškoláci)
Desiata
0,38 €
Obed
0,90 €
Olovrant
0,26 €
Dotácia
–1,20 €
Doplatok za obed (deň) 0,34 €
Mesto Brezová pod Bradlom
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povznášajúcou udalosťou a duchovným prológom začínajúceho školského roka 2019/20.

prvého riaditeľa, pána farára Jána Lichnera
(1882-1964). V závere sa rečník dotkol kňazovho neslávneho odchodu z Brezovej pod
Bradlom v roku 1951 a prečítal dodatočné
ospravedlnenie brezovských evanjelikov...
Chrámové spoločenstvo pozdravil i primátor mesta Jaroslav Ciran, ktorý žiakom,
učiteľom a rodičom poprial veľa úspechov
v novom školskom roku v duchu pokrokových tradícií našej storočnej školy.
Kontinuálne na nedeľné ekumenické
služby Božie nadviazal potom pondelňajší

Či si to uvedomujeme alebo nie, bola to
udalosť svojim spôsobom historická, lebo
prvý raz po mnohých rokoch sa v chráme
Božom stretli pred začiatkom školského
roka takmer dve stovky evanjelikov a katolíkov. Našli posvätné miesto v laviciach
a v srdciach impulz k úvahe o pravých
ľudských hodnotách i s evokujúcou otázkou: Čo bude s nami, až nám už nič nebude
sväté?
Nato sa k predstaviteľom mesta, vedeniu
školy, učiteľom, žiakom, rodičom a priateľom školy prihovoril na text Mk 10, 13-16
katolícky farár Ján Kliment. Opretý o dve
nosné myšlienky, zdôraznil auditóriu, že
“rodičia určite chcú pre svoje deti to najlepšie,
no prečo len niektorí privádzajú svoje ratolesti pravidelne do chrámu, kde Boh rozdáva
milosť a požehnanie? Bráni im v tom niekto?
Určite nie, preto rozmýšľajme čo s tým treba urobiť. A nebojme sa svoje náboženstvo
a osobné vyznanie viery nevtieravo prezentovať...” Nato, Ján Kliment a evanjelickí duchovní Lívia i Ján Lichancovci, v mene Pánovom požehnali všetkým prítomným vstup
do nového školského roka. Zvlášť dojemný
bol obrad s účasťou žiakov a učiteľov pred
oltárom.
Zážitok z brezovskej udalosti roka v evanjelickom chráme vyvolal v účastníkoch
ten najlepší pocit i zadosťučinenie. Prežili
historickú nedeľu na ceste zbližovania sa
oboch najväčších konfesií. Prítomní, “spojení jedným putom”, pocítili spoločnú bázeň
pred Hospodinom, ktorá podľa Príslovia 7,1
je “začiatkom všetkého poznania, smerom
k múdrosti.”
Súčasťou programu bol aj prejav emeritného učiteľa Petra Pavla Uhlíka o živote
a diele zakladateľa našej základnej školy, jej

program 2. septembra v areáli školy, kde po
odznení štátnej hymny, pred nastúpenými
žiakmi, pedagógmi a rodičmi, oficiálne zahájil školský rok 2019/20 riaditeľ Ladislav
Menkyna. K prítomným sa prihovorili primátor Jaroslav Ciran a pani farárka Lívia
Lichancová. Zvedavých prváčikov do vyzdobených tried odviedli najstarší žiaci.
				(-pp-)

RÔZNE

Naši
veteráni
na oslavách 75. výročia SNP

29. augusta sa osláv Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
ako veteráni zúčastnili i páni Ján Krutý
a Branislav Tvarožek.
Brezovský rodák Ján Krutý bol členom
Oddielu Repta II. partizánskej brigády M.
R. Štefánika. Z brezovskej rodiny pochá-

Ján Krutý prvý zľava, Branislav Tvarožek
prvý sprava
dzajúci a v Brezovej aj vyrastajúci Branislav
Tvarožek sa povstania zúčastnil ako člen
Vysokoškolského strážneho oddielu. Oboch
veteránov minister obrany Peter Gajdoš vyznamenal Pamätnou medailou k 75. výročiu
SNP a skončeniu II. svetovej vojny. O Brezovej pod Bradlom a Bukovci hovoril vo svojej
videozdravici k oslavám SNP i Lawrence G.
Baumgarten, americký letec ukrývajúci sa
u partizánov a obyvateľov nášho kraja.
Prosím, buďme hrdí na našich veteránov,
i na našich obyvateľov, ktorí sa zapojili do odboja a nasadili svoje životy do boja za našu
slobodu!			
M. Valihora

Spojení jedným putom...

“Spoj nás Pane jedným putom”, zaznelo na
úvod ekumenických služieb Božích, ktoré sa
konali 1. septembra 2019, v 11. nedeľu po
Sv. Trojici, v evanjelickom kostole na Fortni.
Slávnostná pobožnosť bola pre prítomných

Blahoželanie
kVýznamné
osemdesiatke
životné jubileum 80 rokov si

spolu s rodinou a priateľmi 27. 8. 2019 pripomenul exprimátor nášho mesta RNDr. Vlastimil Kátlovský, stále verejne angažovaný
činiteľ, člen základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a honorárne aj „čestný člen“ Spoločnosti M. R.
Štefánika.
Pri tejto príležitosti mu srdečne blahoželajú a hodne dobrého zdravia prajú členovia
ZO SZPB a Klub SMRŠ v Brezovej pod Bradlom.
				(-C-)

Milí priatelia,

v nedeľu 22. septembra sa v Bratislave
koná Národný pochod za život s mottom
„Za najmenších z nás.“ Ježiš často hovoril
o „maličkých“, spomeňme azda najznámejšie
„Čokoľvek ste (ne)urobili jednému z týchto
najmenších, mne ste to (ne)urobili.“ Tými
najmenšími sú v prvom rade nenarodené
deti, ale sú to aj ľudia inak odkázaní - starí,
chorí, postihnutí, umierajúci. Národný po(Pokračovanie na 8. str.)
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chod za život chce manifestovať myšlienku,
že jedine Boh je pánom života a smrti; že život je Boží dar a treba ho chrániť; že milujeme život a sme zaň vďační, hoci má možno
obmedzenia. Každý, kto chce túto myšlienku
verejne podporiť, môže sa zúčastniť Národného pochodu za život. Naša farnosť ponúka
autobusový zájazd za 8 € na osobu. Prihlasuje
sa v podveží farského kostola, ostatné detaily
zájazdu v čase písania tohto príspevku neboli
doladené, ale vy ich už viete z farských oznamov.
Svätý Otec František vyhlásil október 2019
ako Mimoriadny misijný mesiac s mottom
„Pokrstení a poslaní.“ Vyzýva nás, aby sme
kreatívnym a novým spôsobom priniesli
tému misie medzi ľudí. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov,
ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí
„vynikajú horlivosťou a svätosťou“. „Kto káže
o Bohu, nech je Božím človekom,“ napísal
Benedikt XV. v roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným. Je to veľká výzva, ktorú
chceme podporiť okrem iného pravidelnou
modlitbou ruženca, na ktorú pozývam všetkých veriacich počas celého októbra vždy 40
min. pred začiatkom svätej omše. A samozrejme každý môže misiu realizovať podľa
svojich možností a schopností prostredníctvom rozhovorov s kamarátmi, spolužiakmi,
kolegami či v rodine. Nebojme a nehanbime
sa otvárať náboženské otázky!
Významným dňom v živote farnosti je aj
výročná celodenná poklona. Tento rok vychádza na štvrtok 10. októbra 2019. Najsvätejšiu Sviatosť vystavím k verejnej poklone
ráno o 8:00 hod a počas dňa budeme mať
všetci možnosť zastaviť sa aspoň na chvíľu
a stráviť čas v tichu kostola. V Jánovom evanjeliu Marta povedala svojej rodnej sestre Márii: „Magister adest et vocat te. - Učiteľ je tu
a volá ťa.“ Každého z nás volá v tento deň.
Verím, že toto volanie zachytíme a prídeme
na poklonu, ktorá bude zakončená slávnostnou svätou omšou o 18:00 hod.
Ján Kliment, brezovský farár

Pingpongový turnaj

Prvé septembrové nedeľné popoludnie
využili amatérski hráči pingpongovej hry
na turnaj, ktorý v popoludňajších hodinách
za príjemného slnečného počasia prebehol
v areáli záhrady Rímskokatolíckej cirkvi
v Brezovej pod Bradlom. Uskutočnil sa namiesto pôvodne plánovaného termínu 13.
júla, ktorý sme pre hroziaci dážď museli preložiť. Občianske združenie Posolstvo v spolupráci s farnosťou už po tretíkrát usporiadali
toto súťažné podujatie.
Tak ako bolo avizované, vítaní boli hráči
všetkých vekových i výkonnostných kategórií. Privítali sme 24 súťažiacich, ktorí po rozdelení do skupín odohrali vzájomné zápasy
a napokon sa stretli v dvoch finálových dvojhrách. Potešilo nás, že medzi účastníkmi bolo
viacero rodinných zápasov, pretože nielen
dospelí sprevádzali svoje deti na turnaj, ale aj
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niektorých starších účastníkov prišli povzbudiť a podporiť deti i vnúčatá. Dynamická hra
mladších a zanietená hra súťažiacich staršej
vekovej kategórie, ktorí si po rokoch prišli
preveriť svoj postreh a zručnosti, vyvrcholila
napokon do finálových zápasov. Tu sa stretli
dve rodinné dvojice - otec a dcéra Vondrovci

a otec a syn Vaškovci. Z víťazstva sa napokon
tešil Ferdinand Vondra a z rodiny Vaškovej
vyhral syn Adrián Vaško.
V priateľskom prostredí s dobrou náladou
sa popri športovom zápolení našla aj chvíľa
na zoznámenie a nadviazanie rozhovoru.
Naše veľké poďakovanie patrí pánovi farárovi Jánovi Klimentovi, ktorý organizáciou
zápasov a moderovaním celého popoludnia
zabezpečil vydarený športový zážitok.
Vďaka patrí tiež všetkým našim priaznivcom, ktorí prišli povzbudiť hráčov, postarali
sa o občerstvenie a podali pomocnú ruku pri
realizácii turnaja.
Usporiadatelia s radosťou konštatovali, že
turnaj sa stretol so záujmom mladej i staršej
generácie Slušná účasť súťažiacich nás motivuje k tomu, aby sme turnaj zorganizovali aj
v nasledujúcom roku.
Občianske združenie Posolstvo

Naše rovy . . .
 Svetozár Michálek (1951-2019)
V utorok 30. júla sme sa na mestskom
cintoríne rozlúčili s pánom Svetozárom Michálkom, ktorý nás opustil v 68. roku života.
Spomíname na neho všetci, ktorí si pamätáme slávu brezovskej hádzanej v TJ Bradlan,
o ktorú sa službou jej oddielu v rokoch sedemdesiatych a osemdesiatych minulého
storočia, zaslúžil aj náš zosnulý priateľ. Aj
keď sám s úsmevom spomínal, že odmalička
bol „len“ fanúšik športu, jeho pomoc hádzanej, v rôznych funkciách u dievčat a chlapcov (člen výboru, vedúci družstiev, fotograf,
vodič auta, časomerač a zapisovateľ), bola
v podstate nezastupiteľná. Za všetko, čo pre
úspešnosť brezovskej mlade doma i vo svete
vykonal, mu aj touto cestou ešte raz úprimne
ďakujeme. Česť jeho pamiatke!
			
(-puk-)
 Mgr. Danka Hanúsková (1944-2019)
V Hlohovci sa 31. júla konal pohreb dlhoročnej učiteľky a v rokoch 1987-1990 riaditeľky brezovskej základnej školy Mgr. Danky

Hanúskovej. Naša inštitúcia mala v 70. roku
trvania (1989) 987 žiakov v 32 triedach. Za
pomoci svojho manžela, riaditeľa PAS Ing.
Stanislava Hanúska i jeho spolupracovníkov,
pustila sa vtedy do svojpomocných rekonštrukčných prác dvoj pavilónovej školy na
Sídlisku Dolné lúky, ale aj vyučovací proces najnovšími pomôckami modernizovala. Škola mala výbornú spoluprácu so SOU
strojárskym, v tom čase modernou školou
s maturitou a duálnym vyučovaním. Jej majstri učili techniku ako nepovinný predmet aj
v základnej škole... S pani Hanúskovou, ktorá
v Brezovej prežila takmer tri desaťročia, rozlúčili sa za našu školu v mieste pohrebu riaditeľ Mgr. Ladislav Menkyna i emeritní učitelia
Mgr. Hedviga Kátlovská a Mgr. Peter Uhlík,
ktorý za bývalých kolegov a žiakov zosnulej,
predniesol smútočnú rozlúčku. Česť pamiatke učiteľky Danky Hanúskovej!
				(-pp-)
 Dr. Miloš Kovačka (1940-2019)
V pondelok 12. augusta bol na Národnom
cintoríne v Martine, po obrade v evanjelickom kostole, pochovaný bývalý riaditeľ Národného bibliografického ústavu Slovenskej
národnej knižnice, historik, literát, vysokoškolský pedagóg Dr. Miloš Kovačka. Bol to
šľachetný človek živej kresťanskej viery a významný intelektuál ECAV. Počas tvorivého
života viackrát zavítal do nášho kraja, ale
pamätnými ostali dve návštevy. Jedna spolu
s členmi martinského Klubu priateľov TGM
a MRŠ do Košarísk, Brezovej a na Bradlo.
Druhá na pozvanie brezovskej mestskej
knižnice. Prednášal o svojom predchodcovi
v Slovenskej národnej knižnici Jánovi Štefánikovi, našom rodákovi, k stému výročiu
jeho narodenia. Ako nenapodobniteľný rétor zaujal všetkých prítomných poslucháčov... Členovia celoslovenskej Spoločnosti
MRŠ, ktorí zažili s pánom docentom Kovačkom viac zájazdov po Európe, venovaných generálovi Štefánikovi a legionárom,
nezabudnú na jeho kultivované príhovory
na margo témy v širšom kontexte. Tá najčerstvejšia spomienka však ostáva v pamäti
členov brezovského klubu SMRŠ z vlaňajšej
návštevy Turca, keď nám pán docent robil
(odborne nealternatívneho) sprievodcu po
Národnom cintoríne v Martine, kde, podľa
neho, radosť splieta s červom červa a Boha
chvália anjeli... Pri rozlúčke zdôraznil: Kto
vo svojom srdci objaví božský dar lásky a dokáže ňou obohatiť svoj čas na zemi, pomôže
zlo obrátiť na dobro...
Česť jeho pamiatke!
				(-ŠS-)

MESTSKÁ KNIŽNICA

Nové knihy v knižnici:

 Kutišová, Simona: Srdce pre Mirku. Bratislava, Maxim 2019. 225s. Príbeh, aký sa
môže stať každému z nás. O bolesti i nádeji,
zúfalstve aj láske.
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 Nagyová, Petra, Peter a Pavel Weinwurmovci: Margaréta biela. 1. vyd. Bratislava,
Slovart 2019. 118 s. Príbeh dievčaťa z druhého slovenského transportu do Osvienčimu.
 Opremčáková, Števa: Arabská sexzóna.
1. vyd. Bratislava, Marenčin PT 2019. 158 s.
Ďalšia zaujímavá kniha z pera Š. Opremčákovej. Hylda chodieva behať, športuje, má
perfektnú postavu a jedného dňa si kúpi dovolenku v Egypte. Letí sama, cestou na letisko
si zraní ruku, v rezorte tak navštívi miestneho
lekára, s ktorým nadviaže priateľský vzťah…
 Parkerová, Miriam: Najkratšia cesta domov. Preklad V. Maťúšová. 1. vyd. Bratislava,
Fortuna Libri 2019. 299 s. 30-ročná Hannah
má pred promóciou na ekonomickej škole
v Kalifornii. Čaká ju vysnívaná kariéra v prosperujúcej firme, výborný plat a spoločný život s partnerom Erhanom. Skôr ako sa z Kalifornie definitívne odsťahujú, vyberú sa na
víkend do vinárskeho regiónu Sonoma. Hannah začína prehodnocovať svoj život. Nájde
cestu k sebe a novú lásku?
 Schoenwaldová, Sophie: Veľké čistenie
zubov v ZOO. Z nem. orig. prel. Z. Dodoková. 1. vyd. Bratislava, Ikar 2019. Svieži príbeh, ktorý deti nadchne, rozosmeje a najmä
povzbudí, aby sa pravidelne starali o svoje
zúbky.				
A.F.
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Oznam

Oznamujeme záujemcom o knihu
pani Jely Juríčkovej Vyprávanie na
nálepe, že si ju majú možnosť zakúpiť
v Mestskej knižnici Brezová pod Bradlom v čase výpožičných hodín.

Výpožičné hodiny v knižnici
od 2. 9. 2019:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

9.00 - 12.00 12.30 - 17.00 hod.
9.00 - 12.00 12.30 - 17.00 hod.
zatvorené
12.30 - 16.00 hod.
9.00 - 12.00 12.30 - 17.00 hod.
9.00 - 12.00 12.30 - 17.00 hod.
9.00 - 11.00 hod.

KALENDÁRIUM

Pripomíname si v septembri:

• Lichner, Ján – národný buditeľ, evanjelický farár (pseudonym: Ján Blažej, nar. 25. 5.
1882 v Blažovciach, zomrel 26. 9. 1964 v Bratislave – 55. výr. úmrtia).
• Repta, Ján – partizánsky veliteľ (nar. 8. 9.
1914 na Brezovej – 105. výr. nar., zomrel 13.
1. 1999 na Brezovej).
• Štefánik, Ivan – verejný činiteľ, právnik
(nar. 9. 9. 1889 na Brezovej – 130. výr. nar.,
zomrel 1. 2. 1979 v Bratislave).
		
Spracovala: A. Fedorová

ENGIE je pripravená
na vykurovaciu sezónu

Do modernizácie rozvodov investovala 170
tisíc eur.

Spoločnosť ENGIE Services, člen Skupiny ENGIE, za účelom rozvoja a modernizácie tepelného hospodárstva v Brezovej pod Bradlom tento rok investovala do výmeny rozvodov 170 tisíc eur. Letné
obdobie, v ktorom sa výmena realizovala, využila aj na údržbu zariadení a systémov s cieľom pripraviť sa na blížiacu sa vykurovaciu
sezónu.
Vykurovacia sezóna je predo dvermi
Aj keď v septembri sa ešte stále môžeme tešiť z príjemného teplého počasia, tento mesiac oficiálne štartuje začiatok vykurovacej
sezóny. Od 1. septembra poskytovatelia tepla sledujú vonkajšiu teplotu a v prípade, ak dva dni po sebe klesne pod 13°C a predpoveď
počasia nenasvedčuje tomu, že by sa malo otepliť, začnú s vykurovaním.
„Teplárenské spoločnosti Skupiny ENGIE využili letné obdobie na pravidelnú údržbu a odstávky, počas ktorých vykonali činnosti potrebné k úspešnému začatiu vykurovacej sezóny – čistenie výmenníkov a kotlov, nastavovanie horákov, rôzne revízie, rekonštrukcie, opravy rozvodov a zdrojov tepla.
Keďže v priebehu letného obdobia môže dôjsť aj k odtlakovaniu a vypusteniu systému, odporúčame odberateľom skontrolovať a odvzdušniť vykurovacie
telesá v byte. Termíny začiatku vykurovacej sezóny jednotlivých spoločností Skupiny ENGIE budú uverejnené na našej internetovej stránke - www.engie.
sk. V prípade porúch alebo problémov súvisiacich s nábehom na vykurovanie odporúčam odberateľom obrátiť sa priamo na náš centrálny dispečing
(0850 ENGIE 1),“ hovorí Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky.
Modernizácia tepelného hospodárstva
ENGIE Services prevádzkuje tepelné hospodárstvo v Brezovej pod Bradlom od roku 2009. Počas svojho pôsobenia pravidelne investuje do rozvoja
a modernizácie vykurovacej sústavy v meste. Spoločnosť v rámci výmeny zastaralých tepelných rozvodov preinvestovala minulý rok viac ako 180
tisíc eur.
Ani tento rok nebol výnimkou. ENGIE v letnom období zrealizovala výmenu 300 m rozvodov na Námestí 7. apríla. Modernizácia bola naplánovaná mimo vykurovaciu sezónu tak, aby dodávky teplej vody boli obmedzené iba v minimálnej miere. Projekt si vyžiadal investíciu vo výške 170 tisíc
eur, pričom časť z nej bola spolufinancovaná využitím nenávratného finančného príspevku z operačných fondov EÚ.
„Primárnym cieľom každej modernizácie vykurovacieho systému je zvýšenie energetickej efektívnosti výroby a distribúcie tepla. V Brezovej pod Bradlom sa nám využitím moderných technických riešení a materiálov podarilo zvýšiť účinnosť na tepelných okruhoch, vďaka čomu vieme usporiť náklady
na prípadné opravy a zabezpečiť pre obyvateľov bezpečnú a kontinuálnu dodávku tepla. So zvýšením účinnosti súvisí aj úspora primárnych energetických
zdrojov, ktorá sa premietne do zníženia nákladov na výrobu tepla a má pozitívny dopad na životné prostredie,“ hovorí Miroslav Pajchl.
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World Gymnaestrada 2019

World Gymnaestrada je najväčší medzinárodný
gymnastický festival na svete, ktorý
sa koná každé štyri
roky. Jeho cieľom je
nesúťažné stretnutie športovcov, tzv.
gymnastika
pre
všetkých bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu,
náboženstvo, kultúru, schopnosti či spoločenské postavenie. 16-ty ročník svetovej
Gymnaestrady sa konal v dňoch od 7. do
13. júla 2019 v údolí Rýna v regióne Vorarlbersko v Rakúsku. Vystúpenia športovcov sa
konali v športových halách, na štadiónoch,

hlavne v Dornbirne, na štadióne Birkenwiese a na štadióne Kasino v Bregenzi. Mottom
Gymnaestrady 2019 bolo: „Poďme spolu
ukázať svoje farby“. Pestrofarebný otvárací
ceremoniál bol pre nepriaznivé počasie presunutý z nedele 7. 7. 2019 na stredu 10. 7.
2019. Vyše 18 000 športovcov zo 65 krajín
prezentovalo farby svojho národa.
Za tabuľkou SLOVAKIA pochodovalo aj
24 cvičeniek z Brezovej pod Bradlom, ktoré
niekoľkokrát zacvičili skladbu „Spolu“ od autoriek: E. Fialová, D. Kučerová, J. Hejtmánková, J. Kosaříková, Z. Šafářová, na štadióne
v Bregenzi aj v Dornbirne. Skladba Spolu
bola odprezentovaná cvičencami z Českej
obce sokolskej a Sokolskej únie Slovenska
v roku 2018 na XVI. Všesokolskom slete
v Pražskom Edene. Tak ako v Prahe aj v Bregenzi a Dornbrine mala skladba úspech vďaka choreografii, vhodnej hudbe, vhodnému
oblečeniu – bielo-modro-červené rukávce,
ale hlavne pre dobrý skupinový výkon cvičencov. Úspešnosť skladby dokazuje aj fakt,
že ju organizačný výbor vybral do záverečného ceremoniálu medzi 5 najlepších skladieb. Okrem športového výkonu bol vysoko
ohodnotený aj reprezentačný dres cvičeniek
Sokolskej únie Slovenska. Podľa nápisu na
tričku, bunde či batohu, nás spoznávali ro-
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dáci, žijúci v okolí Bodamského jazera. Gymnaestráda nebola len o športových výkonoch,
ale aj o stretávaní sa, spoznávaní nových ľudí,
národností. A samozrejme spoločne strávené
chvíle na ubytovni, spoločné výlety loďou po
Bodamskom jazere alebo lanovkou na Pfänder alebo Karren. Celé Vorarlbersko žilo nielen športom, ale aj spevom, hubou, tancom
a hlavne pestrými farbami.
Dovoľte mi, v mene všetkých brezovských
cvičeniek, poďakovať sa našej skvelej cvičiteľke, pani Editke Klandúchovej, ktorá nás
svojou trpezlivosťou a odbornou prípravou
doviedla až na svetové štadióny v Nemecku,
Fínsku, Taliansku, Česku a teraz v Rakúsku.
Vďačíme jej nielen za športové zážitky, ale aj
za neopakovateľné a poučné chvíle, na ktoré
budeme dlho spomínať.
Poďakovanie patrí aj mestu Brezová pod
Bradlom a sponzorovi COOP Jednota Senica, ktorý nás finančne podporili, aby sme
znížili náklady spojené s účasťou na Gymnaestrade.
World Gymnaestrada 2019 je už minulosťou, ale spomienka na burácajúce obecenstvo, mexické vlny, radosť a nadšenie, neskutočné emócie a zážitky zostávajú v nás.
Tešíme sa na ďalšiu Gymnaestradu, ktorá sa
bude konať v roku 2023 v Holandsku.
			
Anna Figurová

Bežci z Brezovej

 20. 7. 2019 „Kordícky extrém“ Kordíky
26,4 km - horský beh (218 pretekárov v kategórii)
• Martin Plačko /muži nad 40 r./ 1. miesto
2:11:26 hod
 20. 7. 2019 „Beh okolo Unína“ Unín
8 km/4 km - horský beh (145 pretekárov)
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 8 km
2. miesto 49:13 min
• Margita Varmužová /ženy nad 35 r./ 4 km
6. miesto 25:42 min
 27. 7. 2019 „Donovaly NightRun“ Donovaly 10 km/5 km
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./ 10 km
22. miesto 49:50 min (47 pretekárov)
• Silvia Čuvalová /ženy do 40 r./ 5 km
97. miesto 35:50 min (139 pretekárov)
 27. 7. 2019 „Malokarpatský kros“ Plavecký Mikuláš 9 km/7 km (121 pretekárov)
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 7 km
10. miesto 42:38 min
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./ 9 km
3. miesto 39:32 min
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 9 km
4. miesto 55:27 min
 4. 8. 2019 „Horský kros Pruské-Vršatec“
Pruské 8 km (148 pretekárov)
• Zuzana Joštáková /ženy do 35 r./
6. miesto 1:09:04 hod
 3. 8. 2019 „Horňácka 25-ka“ Veľká nad
Veličkou CZ 25 km/7,7 km (125 pretekárov)
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./ 25 km
7. miesto 1:47:27 hod
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 7,7 km
9. miesto 43:31 min
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 7,7 km
5. miesto 42:06 min
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 11. 8. 2019 „Beh okolo Marhátu“ Moravany n. Váhom 11,5 km/5 km (71 pretekárov)
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./ 11,5 km
2. miesto 55:21 min
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 11,5 km
2. miesto 1:04:46 hod
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./ 11,5 km
9. miesto 1:10:14 hod
• Margita Varmužová /ženy nad 50 r./ 5 km
2. miesto 32:17 min
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 5 km
3. miesto 32:25 min
• Martin Čerešník /žiaci do 15 r./ 2 km
•
1. miesto
9:58 min
 10. 8. 2019 „Hostýnska osma“ Rajnochovice CZ 69 km - ultratrailový beh (631 pretekárov)
• Martin Plačko /kat. 35 r.- 49 r./ 3. miesto
6:57:04 hod
			
Ján Varmuža

Brezovský šach:

Šachové
sústredenie

Šachový
klub
Skalica zorganizoval
dňa 26. júla šachové
sústredenie, ktoré sa
konalo v hoteli Sv.
Ľudmila v Skalici.
Milan Jarábek
Prednášajúcimi
na tomto sústredení boli Brezovan Tomáš Perička (člen družstva
CVČ Brezová pod
Bradlom) a Skaličan
Milan
Jarábek
(člen družstva ŠK
Osuské). Títo páni
Tomáš Perička
viedli dva bloky
prednášok, z čoho prvý blok trval od 09:00
do 12:00 hod. a druhý blok od 13:00 do 16:00
hod. Témou oboch blokov prednášok boli
šachové otvorenia.
Text a foto: RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Výsledky majstrovských
stretnutí družstiev FK Bradlan
Brezová pod Bradlom

 Muži 7. trieda Juh OBFZ Trenčín
4. kolo FK Bradlan Brezová – TJ Družstevník Brunovce 3-1 /0:1/ góly : Allina 3
 Dorast U-19 5. liga sever ZSFZ
3. kolo 31. 8. 2019 TJ Štart Svinná – FK
Bradlan Brezová 2:2 /1:1/ góly : Bocán, Baňárek
 Žiaci U-15 4. liga
1. kolo 1. 9. 2019 Tren. Futbalový klub 1939
Záblatie – FK Bradlan Brezová 0:3 /0:1/
góly : Michálik, Repta, Boháčková
 Prípravka turnaj 1. kolo Vrbovce
TJ Krajné – FK Bradlan Brezová 11:0
OFK Vrbovce – FK Bradlan Brezová 2:3
góly : Boháček 3
		
Peter Klement
		
predseda FK Bradlan

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 22. 9. (14. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare.
• 29. 9. (15. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie.
• 6. 10. (16. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare.
• 9. 10. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni na fare
• 13. 10. (17. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie.
• 16. 10. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni na fare
ZMENA OZNAMOV VYHRADENÁ!
Každý piatok o 17.00 h. spoločenstvo
evanjelickej mládeže a dorastu.
Každá nedeľa o 10.00 h. detská besiedka.
Všetko v priestoroch bývalej ev. školy
(Dom služieb).
		
Ev. a. v. farský úrad

Milí čitatelia,

bola som oslovená Vám trošku
priblížiť Denný detský biblický tábor, ktorý sa konal 22. – 26. 7. 2019
v Brezovej pod Bradlom na našej fare.
Téma bola: „Na nebo uvaľte všetky starosti, lebo On sa stará o vás“, 1. List
Petra 5, 7. Tábor začínal pravidelne o
8:00, ale my, vedúci, sme tam chodili
trošku skôr a pripravovali sme program
na daný deň. Ráno sme mali rozcvičku,
aby sa deti prebrali a boli pripravené
počúvať nové a nové príbehy o Pánovi
Ježišovi, po krátkom príbehu si naplnili brušká a hor sa na hry, ktoré všetky
deti milujú. Keď sa vybláznili, išli sme
do kostola, kde sme počuli príbeh od
našej pani farárky. Medzitým každú
možnú voľnú chvíľku sme spievali a tým
oslavovali Pána. S pánom farárom som
doprevádzala dietky celým táborom
na hudobných nástrojoch a v nedeľu
sme to naše pilné snaženie a nadšenie
z krásnych skladieb predviedli v kostole. Nasledovala obedná pauza a potom tvorivé dielničky, ktoré si pre nás
pripravila pani farárka Blanka Kostelná. Šikovné dievčatá, ale aj chlapci si
vyrobili krásne vecičky a pomaly sa
aj deň v tábore blížil ku koncu. Veľmi
zaujímavý deň v tábore bol určite
štvrtok, na ktorý sa deti tešili. Boli sme
v ZOO a na zámku v Bojniciach. Zámok
zaujal skôr tínedžerov ako malé deti,
ale na tie čakala ZOO, ktorej ani jeden
z účastníkov nepovedal nie. Hlavne
tí najmenší boli nadšení. Nádherný
výlet do Bojníc sa mohol konať vďaka
podpore pána primátora a Mesta
Brezová pod Bradlom. Pomaly, ale iste,
sa nám tábor končil, tak to ubehlo pri
dietkach, až nám to bolo ľúto, pretože
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sme sa na každého jedného člena našej
lode tešili a prirástli nielen mne, ale aj
všetkým k srdcu. Nastal deň D. Nedeľa
v našom kostolíku bola nezvyčajná.
Viete prečo? Drobci z tábora ukázali,
čo v nich je, a zaspievali a zaspomínali
si na dni v tábore. Ukončili sme to, ako
inak, s rozdaním diplomov. Som rada,
že som mohla byť súčasťou tábora a
robiť s deťmi, pretože ma to veľmi baví
a napĺňa a preto som sa rozhodla ísť na
VŠ a učiť sa viac o deťoch.
			M. Šindelárová

POĎAKOVANIE
•
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 2. 8. 2019
odprevadili na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca, brata, dedka a krstného otca Ladislava Nižnanského. Ďakujeme za prejavenú ľútosť a kvetinové dary.
Veľká vďaka patrí pani Vierke Dobrovodskej za dôstojnú a dojemnú rozlúčku,
ako aj pohrebníctvu Eckert za realizáciu
pohrebu. S úctou smútiaca manželka, syn
Marcel, dcéra Renátka, sestra Anička s rodinami a ostatná rodina.
•
Ďakujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom
a známym, ktorí sa dňa 9.
8. 2019 a 25. 8. 2019 prišli
rozlúčiť s našou drahou
mamičkou, sestrou, tetou,
krstnou mamou, babičkou Annou Kostelnou,
ktorá nás opustila 6. 8. 2019 vo veku 75
rokov. Poďakovanie patrí i pani evanjelickej farárke Durcovej z Košarísk a pani
evanjelickej farárke Lichancovej a pánovi
farárovi Lichancovi za dôstojnú rozlúčku, ako aj pohrebnej službe Eckert za
ústretovosť a pomoc pri organizovaní
a realizácii pohrebu. S úctou syn Štefan,
dcéry Janka, Lenka a Zuzka s rodinami
a ostatná rodina.
•
Ďakujeme
všetkým,
ktorí sa dňa 11. 8. 2019
prišli rozlúčiť s Viktorom
Böhmanom. Ďakujeme
za prejavy sústrasti i kvetinové dary. Veľká vďaka
patrí pani Vierke Dobrovodskej za dôstojnú rozlúčku a pohrebníctvu Eckert. Smútiaca
rodina.
•

SPOMÍNAME
•
Dňa 29. augusta sme si
pripomenuli smutných 32
rokov od smrti manžela,
otca, dedka Štefana Toráča.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami. S láskou
manželka, syn Ivan s nevestou, vnučka Janka a vnučka
Adriána s rodinou.
•
Dňa 30. augusta sme si
pripomenuli smutné 10.
výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka
Jozefa Sochora. Kto ste
ho mali radi, spomínajte
s nami. S láskou manželka
Jana a dcéry Lenka a Radka
s rodinami.
•
Dňa 2. 9. 2019 uplynuli 2 roky, čo nás opustil
Ján Marko z Priepasného.
S láskou spomína manželka
a deti s rodinami.
•
Dňa 4. 9. si pripomíname 2. výročie úmrtia Jozefa
Janíka. S láskou spomínajú
manželka a deti s rodinami.

•
Dňa 5. septembra 2019
sme si pripomenuli smutné 5. výročie úmrtia nášho
drahého Jarolíma Krajčoviča. Na obetavého manžela, otca a dedka s láskou
spomína manželka a dcéry
s rodinami. Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
•
Dňa 6. septembra 2019
sme si pripomenuli 2. smutné výročie úmrtia nášho
drahého tata, starého tata,
prastarého tata, svokra, uja
a príbuzného Štefana Talla,
ktorý nás opustil vo veku 83
rokov. S láskou a úctou spomínajú dcéra Zuzana s rodinou a syn Štefan
s rodinou.
•

•
Dňa 7. 9.
2019 uplynulo
30
rokov, čo
nás navždy
opustila
naša milovaná mama
a babka Mária Boorová, rod. Durníková. Zároveň si dňa 15. 11. 2019 pripomenieme 17. výročie
úmrtia nášho otca a dedka Štefana Boora. Kto ste
ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. Syn Štefan, dcéry Božena a Marta s rodinami.
•
Dňa 13. septembra sme
si pripomenuli 1 rok, čo nás
navždy opustil manžel, otec,
starký, kamarát Juraj Mrázik.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Veľmi nám chýbaš. S láskou
a úctou spomínajú manželka,
dcéry, zaťovia a vnučky.
•
Dňa 21. 9. 2019 si pripomenieme 3. smutné výročie,
čo nás navždy opustil drahý
manžel, otec, svokor, starký,
príbuzný a priateľ pán Jozef
Polák. S láskou v modlitbách
spomína manželka, syn s rodinou, zať, vnúčatká a ostatná
rodina.
•
22. 9. 2019 uplynie rok,
čo nás navždy opustila naša
mama, stará mama, sestra,
švagriná a známa Alžbeta
Pagáčová. Spomína smútiaca
rodina.
•
Spomíname na manželov Elenu
a Jána Horniačkovcov.
Dcéry Oľga,
Jana, Elena
s rodinami.

•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa:

Samuel Repka
Zlatko Horváth

Zomreli:

Ladislav Nižnanský, 67 rokov
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