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MESTSKÝ ÚRAD

Vážení občania,

dovoľte mi, aby som sa Vám prostredníctvom mestských Noviniek spod Bradla prihovoril a zrekapituloval prvý polrok v pozícii
primátora nášho mesta.
Na úvod by som chcel
podotknúť, že i keď som
pred komunálnymi voľbami pracoval na mestskom
úrade v rôznych pracovných pozíciách a tým
pádom som mal prehľad
aj predstavu o fungovaní
nášho mesta, skutočnosť
bola podstatne iná. Najvyššia pracovná pozícia
so sebou prináša zvýšené pracovné zaťaženie,
nutné riadiace a rozhodovacie schopnosti,
vysoké kompetencie a zodpovednosť za správny chod nielen mestského úradu a ostatných
mestských organizácií, ale aj za ľudí pracujúcich pre naše mesto. Hneď od začiatku som sa
snažil nájsť spoločnú reč nielen s poslancami
mestského zastupiteľstva, ale aj s pracovníkmi
na mestskom úrade, na technických službách,
na mestských lesoch, na mestskej polícii, na
školách a škôlkach, v centre voľného času, na
hasičskej stanici, ale aj napr. s klientmi nocľahárne, či s vami, občanmi nášho mesta. Každý,
kto má záujem priložiť ruku k dielu, je u nás
vítaný a všetky podnety a nápady budú vypočuté. Ja osobne som sa snažil najskôr si zmapovať činnosť nielen mestského úradu, ale aj
ostatných našich organizácií, činnosť vedúcich
pracovníkov a riaditeľov. Všetky zistené nedostatky alebo rezervy sa budem snažiť postupne
odstraňovať a zlepšovať efektivitu našej práce
tak, aby to prinieslo spoločný úžitok pre nás
všetkých. Spolu s prednostom mestského úradu sme zaviedli novú organizačnú štruktúru
MsÚ, boli zriadené štyri oddelenia, boli posilnené kompetencie na referáte rozvoja a projektov, postupne dochádza ku generačnej výmene
pracovníkov, to všetko z dôvodu zníženia nákladov a zefektívnenia našej práce. Zároveň
došlo k skončeniu funkčného obdobia riaditeľov základnej školy, základnej umeleckej
školy a materskej školy III. Výsledkom nových
výberových konaní boli do jednotlivých funkcií menovaní od 1. 7. 2019 noví riaditelia, a to
Mgr. Ladislav Menkyna (riaditeľ základnej
školy), Anna Hašanová, DiS. art. (riaditeľka
základnej umeleckej školy) a Jana Poláčková
(riaditeľka materskej školy III.). Som presvedčený, že spolupráca s novými riaditeľmi bude
konštruktívna a vysoko aktívna. Pri ich menovaní do funkcie som zároveň poďakoval doterajším paniam riaditeľkám (Mgr. Ivica Gavlasová – ZŠ, Mgr. Jana Kazičková – ZUŠ a Viera
Dobrovodská – MŠ III.) za ich dlhoročnú
riadiacu a pedagogickú činnosť.
Prvý polrok tohto roku bol silne spätý
s prípravami a so samotnou realizáciou spomienkových slávností pri príležitosti 100.
výročia úmrtia M. R. Štefánika v súlade
s novou koncepciou celoštátnych osláv.
Úspešný priebeh, vysoká úroveň sprievodného
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programu i verejne prezentovaná spokojnosť
nielen najvyšších štátnych hostí, ale aj
vás občanov, nás podnecuje k ešte väčšej
aktivite a zodpovednej práci. V súčasnosti
aktívne pracujeme na realizácii projektov
súvisiacich s dotvorením Areálu Bradlo. Bola
zhotovená nová projektová dokumentácia na
rekonštrukciu Strážnice (Chaty Bradlo) a na
výstavbu nového turistického informačného
centra (Infopoint), zároveň prebieha proces
stavebného povolenia s následným verejným
obstarávaním (VO) na výber dodávateľa stavieb. V extrémne krátkom čase približne jedného mesiaca bolo zrealizované odlesnenie
samotnej Mohyly, v súčasnosti bol vyhotovený
projekt parkových úprav v jej bezprostrednom okolí a prebieha VO na výber dodávateľa
s tým, že samotná realizácia parkových úprav
prebehne ešte v tomto roku.
Absolvoval som viacero rokovaní s trenčianskym a trnavským županom, výsledkom
ktorých by mala byť zámena budovy bývalej
strednej školy (učilišťa) za mestské pozemky
pod cestami II. a III. triedy v našom katastri
(v súčasnosti prebieha príprava geometrických
plánov na odčlenenie pozemkov), postupné
opravy a rekonštrukcie „štátnych ciest“ na
Brezovej a v okolí (práve prebieha ďalšia časť
kompletnej rekonštrukcie cesty v Žriedlovej doline, resp. od Rafčíkov po Belanských)
a v strednodobom horizonte tiež výstavba
cyklotrasy z Brezovej na Hradište medzi potokom a železnicou (plánovaná trasa vedie
prevažne po pozemkoch obce Hradište p. Vr.,
čo už je Trnavský samosprávny kraj). Vo všetkých akciách nám obaja župani prisľúbili silnú
podporu. Naopak nepodarilo sa v tomto roku
dosiahnuť pridelenie dotácie na obnovenie sezónnej železničnej dopravy z Jablonice na Brezovú, ale naše mesto sa spolupodieľa na príjazde mimoriadneho vlaku na Brezovú v sobotu
14. septembra pri príležitosti 120. výročia trate
Jablonica – Brezová pod Bradlom.
V priebehu prvého polroka 2019 sme zrealizovali stavebné úpravy veľkej zasadačky a obradnej miestnosti MsÚ, dokončili sme výsadbu
čerešňovej aleje na ceste na Bradlo k 100. výročiu tragickej smrti M. R. Štefánika, zrealizovali
sme výstavbu nového chodníka v Husovom
parku, zakúpili prvé štyri samozavlažovacie
kvetináče na lampy na námestí, inštalovali
vodnú hmlovú clonu takisto na námestí. Posilnili sme komunikáciu s občanmi prostredníctvom novej aplikácie V obraze, ktorú si občania
môžu zdarma stiahnuť do svojich smartfónov.
Takisto sa výrazne zlepšila komunikácia na
našom facebookovom profile, nový look dostali všetky plagáty propagujúce rôzne akcie
v našom meste. Zaviedli sme CityLife (kalendár podujatí), ktorý bude v pravidelných
niekoľkomesačných intervaloch informovať
o všetkých kultúrno-spoločensko-športových
podujatiach v našom meste. V pravidelnom
čase každé dva týždne premietame filmy rôznych žánrov v kine, v rámci Kultúrneho leta
prebieha celý rad podujatí, ktoré sme sa snažili, v rámci našich finančných možností, pripraviť pre široké spektrum populácie. Spolu
s poslancami MsZ sme sa zhodli, že záchrana
budovy bývalej hornej školy je možná len jej

rekonštrukciou na nájomné byty, preto v súčasnosti prebiehajú potrebné úkony, aby sme
mohli ku koncu februára 2020 podať žiadosť
na dotáciu a úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania (momentálne bola podpísaná zmluva
na obstaranie projektovej dokumentácie).
V druhom polroku nás čakajú už vopred avizované investičné akcie, a to výstavba nového
chodníka na Bradlianskej ulici, výstavba nového chodníka v zadnej časti cintorína, rozšírenie miestnej komunikácie pri sporiteľni tak,
aby tadiaľ mohli prejsť vedľa seba dve osobné
autá, rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií a chodníkov (sídl. D. Jurkoviča – za
Hílkom, Žriedlová dolina – krížne cesty, chodník na moste pri družstve), rekonštrukcia rozvádzačov verejného osvetlenia (práve prebieha
verejné obstarávanie), inštalácia novej ortofoto
mapy Brezovej pod Bradlom pri autobusovej
stanici a na ďalších stanovištiach po meste za
účelom podpory cestovného ruchu ale napr. aj
výkup pozemkov na rozšírenie cintorína.
Podali sme množstvo projektov do rôznych
výziev, niektoré boli úspešné a pripravuje sa ich
realizácia, niektoré neboli úspešné a inde ešte
stále čakáme. Máme záujem na rekonštrukcii
jedného pavilónu základnej školy z dotácie
z Envirofondu, taktiež máme záujem na získanie dotácie z výzvy na rekonštrukciu zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (pripravovaná dodatočná
výzva z fondov EÚ). Pripravujeme výstavbu
detského ihriska na Hornom rade z dotačnej
schémy spoločnosti COOP Jednota, oddychovo-relaxačnej zóny v areáli CVČ z dotačnej
schémy inštitútu mládeže IUVENTA a rekonštrukciu povrchu multifunkčného ihriska na
Sídl. D. Jurkoviča a nákup športovo-technického vybavenia z dotácie z Úradu vlády SR. Práve
teraz cez prázdniny prebieha projekt Modernizácia učební v základnej škole a zároveň bola
podaná žiadosť o dotáciu na nový projekt pre
školu Zdravie na tanieri. Je toho veľa, čo sme si
predsavzali zlepšiť alebo vybudovať, verím, že
budeme úspešní v projektoch, ktoré už riešime,
že nás neodradia čiastočné neúspechy a budeme schopní reagovať aj na viaceré očakávané
výzvy pri ďalších podávaných projektoch. Konkurencia susedných miest je veľká a keď chceme z našej Brezovej spraviť dobré miesto pre
život, musíme reagovať rýchlejšie a pružnejšie,
a potrebujeme pomoc všetkých, ktorým na našom meste naozaj záleží.
			Jaroslav Ciran
			primátor mesta

Primátor mesta privítal
v Brezovej pod Bradlom predsedu
vojenského výboru Európskej únie
a náčelníka Generálneho štábu
Ozbrojených síl SR

Vo štvrtok 18. 7. 2019 primátor mesta
Brezová pod Bradlom Jaroslav Ciran privítal a sprevádzal mestom Brezová pod
Bradlom predsedu vojenského výboru Európskej únie (VVEÚ), talianskeho generála
Claudia Graziana spolu s náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, generálom Danielom Zmekom.
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Spoločne navštívili Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča, v ktorom im Matúš Valihora predstavil významného slovenského

architekta Dušana Samuela Jurkoviča, jeho
dielo, vzťah ku generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a samotnú osobnosť M. R.
Štefánika.
Po návšteve múzea sa presunuli do areálu
národnej kultúrnej pamiatky Bradlo, kde si
uctili pamiatku gen. M. R. Štefánika vojenskými poctami čestnej stráže Ozbrojených síl
SR, položením venca a bližším predstavením
života a diela M. R. Štefánika. Zároveň si pripomenuli jeho historické poslanie pre vznik
nového štátu Čechov a Slovákovu a jeho odkaz pre našu demokratickú súčasnosť a budúcnosť.				MsÚ

Očami M. R. Štefánika

Mesto Brezová pod Bradlom a Osobnosti
Pod Bradlom, o.z. si v piatok 19. júla 2019
pripomenuli 139. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Jaroslav Ciran.
Súčasťou spomienky bolo aj otvorenie výstavy Očami M. R. Štefánika v priestoroch
Múzea Dušana S. Jurkoviča. Výstavu pripravilo a zapožičalo o.z. Cometes. Predstavuje sa
na nej štyridsať fotografií 5. ročníka fotosúťaže Očami M. R. Štefánika, ktorého témou bola
sloboda. Výstava bola v múzeu prístupná do
4. augusta 2019.
		
M. Valihora

Mesto Brezová pod Bradlom
má novú aplikáciu

Mesto Brezová pod Bradlom za účelom
umožnenia ľahšieho prístupu občanom k informáciám a dianiu v našom meste otvára
ďalší elektronický informačný kanál - aplikáciu V obraze.
Vďaka nej vám neunikne žiadna
informácia, oznamy na úradnej tabuli, budete mať najnovšie novinky a zároveň sa
dozviete o všetkých nových fotografiách
a podujatiach, ktoré sa konajú v našom
meste. Aplikácia V obraze je vhodná pre
operačný systém Android aj iOS.
Veríme, že si aplikácia nájde svojich priaznivcov a zaradí sa tak k úspešným elektronickým informačným projektom, ako je stránka
mesta www.brezova.sk a FB stránka mesta Mesto Brezová pod Bradlom.
			
MsÚ
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Hasiči v prvom polroku

Dobrovoľný hasičský zbor mesta Brezová pod Bradlom mal prvý polrok 2019 plný
udalostí. Od januára do konca júna jeho členovia vykonali spolu 38 zásahov k požiarom
a iným nežiaducim udalostiam. Najčastejšie
hasiči zasahovali pri živelných pohromách
(spadnuté stromy, ťahanie vody a pod.) – 13
krát a technických zásahoch (dopravné nehody, otváranie bytu a pod.) – 12-krát. Pri požiaroch zasahovali 10-krát a 2-krát pomáhali
postihnutej osobe pomocou automatického
elektronického defibrilátora. Raz zaznamenali i planý poplach.
Brezovským hasičom tento polrok zakúpilo mesto Brezová pod Bradlom vozidlo
Nissan Navara. O jeho potrebe svedčí i počet
výjazdom k udalostiam – 14, pričom treba
pripomenúť, že do výjazdu bolo zaradené
v jarných mesiacoch.

Všetky výjazdy uskutočnili členovia DHZ
Brezová pod Bradlom vo svojom voľnom
čase a vykonali ich ako dobrovoľnícku činnosť, teda bez nároku na honorár. Pritom
musia mať absolvované príslušné školenia
a výcvik, ktoré taktiež absolvujú vo svojom
voľnom čase bez nároku na honorár a často
v čase pracovnej dovolenky. Žiadny člen hasičskej jednotky nedrží v hasičskej zbrojnici ani doma žiadnu pohotovosť. Zato sú 24
hodín, 7 dní v týždni a 12 mesiacov v roku
pripravení pomáhať nielen občanom nášho
mesta v núdzi.
Hasiči sú však výborná partia ľudí, ktorí
popri zásahovej činnosti sa venujú i požiarnej prevencii, pripravujú a spolupracujú na
rôznych kultúrnych a športových podujatiach nášho mesta. Do nášho zboru môže
vstúpiť každý – akákoľvek pomoc je vítaná.
Vždy nás nájdete na hasičskej zbrojnici každý
piatok o 18-tej hodine.
DHZ Brezová pod Bradlom
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Akvizícia knižníc

Mesto Brezová pod
Bradlom v spolupráci
s mestskou knižnicou
bolo úspešné v podávaní žiadosti o dotáciu z Fondu na podporu umenia v rámci programu 5.1.4 Akvizícia knižníc. Získalo tak finančnú podporu
vo výške 1500 eur na nákup nových kníh.
Knižničný fond mestskej knižnice bude
doplnený o náučnú literatúru z rôznych
oblastí pre deti i dospelých a súčasnú beletriu pre detských i dospelých čitateľov.
Knihy sú zdrojom užitočných informácií, zaujímavých príbehov a poskytujú
možnosť trávenia voľného času s obohacujúcim účinkom. Sme radi, že môžeme
našim čitateľom ponúknuť nové publikácie vďaka finančnej podpore z Fondu
na podporu umenia pre náš projekt pod
názvom „Vypni internet, vezmi knihu
a otvor svoju myseľ“.
Bc. Peter Barták
referent Oddelenia sociálneho,
školstva, kultúry a projektov

NÁZORY / KOMENTÁRE

Dobre sa počúva

Už niekoľko týždňov ma upútal nový hlas
v mestskom rozhlase. Tento hlas, ako som
zistil, patrí slečne Simone Halabrínovej, ktorá vykonáva polročnú absolventskú prax na
MsÚ v Brezovej.
Má mikrofonický hlas, správnu výslovnosť,
prirodzené dodržiavanie plynulosti čítania
s ohľadom na jednotlivé myšlienky. Slečna
Simona popri svojich povinnostiach „zaskakuje“ v prípade potreby pri vyhlasovaní
oznamov v mestskom rozhlase. Možno sa
bude zdať niekomu tento postreh za banálny,
no nedalo mi to nespomenúť.
Ďuriš Jozef – poslanec MsZ

Pamätníkovo pod Bradlom

Už som sa s tým stretol viackrát. Načo
to, toľko pamätníkov, zasa oslavy a podobné názory. Darmo, je to všeobecne známe
a platí už storočia – každá novota narazí na
bariéru odporu. Veď nakoniec to ani nemôže byť inak. Stále platí 3. Newtonov zákon
z roku 1687 o akcii a reakcii. K tomu ešte
navyše posledné roky – 100 rokov ČSR
a 100 rokov M. R. Štefánik. Z tých, čo radi
kritizujú, málokto si uvedomuje, alebo vie,
že na začiatku 20. storočia končilo v Európe
(s výnimkou Balkánu) dlhé storočné obdobie mieru. Vypukla I. svetová vojna a po jej
skončení absolútne zmeny. Mapa Európy
sa zásadne zmenila, zmenil sa aj život na
Slovensku. Zmizol vnútený pomaďarčený
názov nášho mestečka Berezó a nastúpilo
slovenské Brezová, po výstavbe Štefánikovej
Mohyly v roku 1928 Brezová pod Bradlom.
Bola to doba výnimočných činov a udalostí,

kde, ako inak, sme mali aj našich rodákov
– Dr. Štefana Osuského a Dr. Jána Papánka.
Zvlášť Štefan Osuský zohral vtedy mimoriadnu úlohu.
Na budúci rok bude v júli 100. výročie
podpisu Trianonskej mierovej zmluvy, na
základe ktorej sme sa odčlenili od Uhorska.
Na juhu Slovenska vznikla nová hranica. Na
tejto medzinárodnej zmluve, ktorá je základným dokumentom našej štátnosti, sú dva
podpisy – Edvarda Beneša a nášho rodáka
Štefana Osuského.
Prišiel čas, aby sme začali rozmýšľať, ako
si pripomenieme túto historickú udalosť, na
základe ktorej máme dodnes naše hranice.
Zostaneme ľahostajní, obrníme sa riešením
bežných problémov nášho mesta? Dokážeme prekonať zotrvačnosť a obvyklý prístup
– báseň, prejav a niečo z kultúry?
Všimli ste si, že najopustenejší kút nášho
námestia je prieluka pri sporiteľni, kde sú
obidva pamätníky na naše spomínané osobnosti?
Videli ste tam niekedy mládež?
Kto z nás vie, že na druhej strane pamätníka Jána Papánka je miesto pre osobnosti
Brezovej?
Nedávno boli zverejnené informácie, že
Orbánova vláda za 5 miliárd forintov zrealizuje pamätník k 100. výročiu Trianonu.
Bude tam sto metrov dlhá rampa, na ktorej budú vyryté názvy všetkých 12 500 obcí
uhorského kráľovstva k roku 1913. Teda aj
Berezó. (Viď https://echo24.cz/a/SNvTv/v-centru-budapesti-vyroste-novy-nakladny-pamatnik-pripomene-ste-vyroci-trianonu)
Myslím, že je najvyšší čas, aby sme hľadali
cesty, ako riešiť aj tento zabudnutý kút nášho rínku, skôr ako omietka z vedľajšej steny úplne spadne a možno aj pochová toto
miesto našej histórie.
			
Ján Valihora

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

Primátor mesta vymenoval
nové panie riaditeľky
a pána riaditeľa troch škôl

Primátor mesta Brezová pod Bradlom
Mgr. Jaroslav Ciran slávnostne vymenoval
27. júna novozvolené riaditeľky a riaditeľa troch škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta na nové funkčné obdobie piatich rokov. Menovacie dekréty pri tejto príležitosti odovzdal Mgr. Ladislavovi Menkynovi,
riaditeľovi Základnej školy v Brezovej pod
Bradlom, p. Jane Poláčkovej, riaditeľke Materskej školy na Sídlisku D. Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom a p. Anne Hašanovej,
Dis. art., riaditeľke Základnej umeleckej
školy v Brezovej pod Bradlom.
Trom odchádzajúcim paniam riaditeľkám, Mgr. Ivici Gavlasovej, p. Viere Dobrovodskej a Mgr. Jane Kazičkovej, primátor
poďakoval za ich dlhoročnú zodpovednú
pedagogickú a riadiacu činnosť. Zároveň
im v priateľskej atmosfére odovzdal ďakovné listy.
Veríme, že pozitívna spolupráca pedagógov so zriaďovateľom bude pretrvávať aj
v nasledujúcom funkčnom období, čoho
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Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020
Prázdniny

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania
po prázdninách

jesenné

29. október 2019
(utorok)

30. október –
31. október 2019

4. november 2019
(pondelok)

vianočné

20. december 2019
(piatok)

23. december 2019
– 7. január 2020

8. január 2020
(streda)

polročné

31. január 2020
(piatok)

3. február 2020
(pondelok)

4. február 2020
utorok)

Bratislavský, Nitriansky, Trnavský
kraj

14. február 2020
(piatok)

17. február –
21. február 2020

24. február 2020
(pondelok)

Banskobystrický,
Žilinský, Trenčiansky kraj

21. február 2020
(piatok)

24. február –
28. február 2020

2. marec 2020
(pondelok)

Košický, Prešovský kraj

28. február 2020 (piatok)

2. marec –
6. marec 2020

9. marec 2020
(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020
(streda)

9. apríl –
14. apríl 2020

15. apríl 2020
(streda)

letné

30. jún 2020
(utorok)

1. júl –
31. august 2020

2. september 2020
(streda)

Zľava: p. Jana Poláčková, Mgr. Ivica Gavlasová, Mgr. Ladislav Menkyna, Mgr. Jaroslav Ciran, Mgr. Jana Kazičková, p. Anna
Hašanová, Dis. art., p. Viera Dobrovodská
dôkazom je aj vyslovená podpora primátora v oblasti školstva a vzdelávania v našom
meste, nakoľko je to jedna z jeho osobných
priorít. Sľúbil vymenovaným riaditeľkám
a riaditeľovi, že bude podporovať všetky
projetky a nápady na zlepšenie v tejto oblasti.
		
Oddelenie sociálne,
		
školstva, kultúry
		
a projektov MsÚ

RÔZNE

Pruhy nad kopanicami

Osobnosti Pod Bradlom, o.z. a Ondrej
Janšto v spolupráci s Mestom Brezová pod
Bradlom 12. júla 2019 pripravili v Múzeu
Dušana S. Jurkoviča prednášku s názvom
Pruhy nad kopanicami.
Prednáška Ondreja Janšta bola venovaná
pamiatke spojeneckých letcov z II. svetovej
vojny a obyvateľov nášho kraja, ktorí im

pomáhali. Autor v prednáške i rozsiahlej
sprievodnej obrazovej prezentácii uplatnil výsledky svojho dlhoročného bádania
venovaného leteckým bojom II. svetovej
vojny a leteckej archeológii. Faktografické údaje prednášky vhodne doplnil osobnými zážitkami z pátrania a zo stretnutí
s pamätníkmi, ktorí sa s ním podelili o svoje spomienky.
Prednáška sa stretla s veľkým záujmom
verejnosti, priestory múzea boli obsadené
do posledného miesta. Medzi návštevníkmi
nechýbali i rodinní príslušníci obyvateľov
pomáhajúcich spojeneckým letcom, či hostia, nadšenci leteckej archeológie z Českej
republiky.

jarné

Teší nás, že Ondrej Janšto prisľúbil na jeseň tohoto roku ďalšiu prednášku venovanú
druhej vlne leteckých akcií spojencov nad naším krajom v čase II. svetovej vojny.
			
M. Valihora

Evanjelici v kúte belohorskom

Každoročne sa na zrúcaninách hradu Branč
koná v deň štátneho sviatku Cyrila a Metoda,
5. júla, Dištriktuálny deň Evanjelickej cirkvi
augsburského vyznania na Slovensku. Na
toto pamätné miesto prichádzajú evanjelici
nielen z blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších kútov našej vlasti. Toho roku sa tu zišli
už dvadsiaty piaty raz a program slávnosti bol
venovaný spomienke na vierozvestcov Cyrila
a Metoda, ale aj na Milana Rastislava Štefánika a na evanjelických martýrov väznených na
tomto mieste. Prítomní si uctili aj pamiatku
Majstra Jana Husa, ktorého si tradične pripomíname aj pri Husovom pomníku na Brezovej o deň neskôr, 6. júla.
Popoludní sa mnohí z účastníkov slávnostných služieb Božích zišli v Brezovej pod
Bradlom, aby si spolu s miestnymi pozreli
v Národnom dome M. R. Štefánika prezentáciu Evangelíci v kúte belohorském (o minulosti
evanjelikov v podbradliansko-podjavorinskom
kraji), ktorá bola súčasťou rovnomenného
podujatia. Pripravili ho Múzeum Dušana
Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom
a Evanjelický a. v. cirkevný zbor Brezová pod
Bradlom.
Na úvod sa prítomným duchovným slovom prihovoril senior Myjavského seniorátu
Miroslav Hvožďara. Vyznal sa z hrdosti na
tento kraj a z vďačnosti za tých, ktorí trpeli za
národ a vieru. Pripomenul, že Boh vložil do
nás veľmi veľa, každého človeka obdaril neja-

kým talentom a všetci tí evanjelici z minulosti sú pre nás motiváciu, apelom, aby sme na
sebe pracovali, zveľaďovali tento kraj, aby aj
mladí ľudia vedeli rozoznať, čo je dobré a zlé,
učia nás, ako byť lepšími...
Matúš Valihora z Múzea Dušana S. Jurkoviča slovom a obrazom priblížil dôležitú úlohu,
ktorú hralo v minulosti nášho podbradliansko-podjavorinského kraja evanjelické náboženstvo. Začal predstavením evanjelických
zborov na území kraja podľa Abrahamidesovej vzitácie z r. 1611 a 1612. Znamenal aj
vpády tureckých vojsk a vzburu v Turej Lúke.
Spomenul martýrov väznených na Branči
od 30. 5. 1674. Postup protireformácie predstavil na mape znázornenými zostávajúcimi
evanjelickými cirkevnými zbormi k r. 1693.
Zdôraznil, že sedem z nich, ktoré prežili
prvú vlnu protireformácie, spojilo svoje sily
a podalo panovníkovi spoločnú žiadosť o slobodné vykonávanie náboženstva. Spomenul
Daniela Krmana, myjavského evanjelického
farára, od r. 1706 superintendenta (biskupa).
Protireformácia v našom kraji dospela k vrcholu v roku 1733, kedy tu zostal jediný evanjelický zbor v Prietrži. Náboženskú slobodu
priniesol až tolerančný patent Jozefa II.
M. Valihora uviedol, že i napriek
vpádom tureckých vojsk a náboženskému
útlaku protireformácie nešlo v prípade
evanjelikov o menejcennú kultúru. Namiesto
latinčiny kládli dôraz na používanie ľuďom
zrozumiteľného jazyka. Pre neexistenciu
protestantských univerzít v Uhorsku
odchádzali študovať najmä na univerzity
v nemeckých krajinách. Prinášali odtiaľ nielen náboženstvo, ale aj vyspelú kultúru a vzdelanosť. Domácim jazykom a vzdelanosťou sa
tak evanjelici výrazne zaslúžili o formovanie
moderného národa z ducha reformácie. Au-
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tor to ilustroval predstavením evanjelikov
národovcov – Jozefa Miloslava Hurbana a Samuela Jurkoviča, ako aj budovateľov – Tomáša Hroša a Jána Pravoslava Lešku. V závere
predstavil spolutvorcov našej štátnosti – M.
R. Štefánika, Štefana Osuského a Jána Papánka, ako aj Samuela Štefana Osuského, biskupa
Západného dištriktu ECAV.
Aj vďaka tejto prezentácii sme si uvedomili, že hoci život evanjelikov v „kúte belohorskom“ nebol ľahký, vzišli z ich radov osobnosti, ktoré stáli pri formovaní nášho národa
i pri zrode našej štátnosti.
		
Marta Imrová Ciranová

Aktivity
Denného centra seniorov

 3. 7. 2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie členov výboru Denného centra seniorov
(DCS) a ZO JDS Brezová pod Bradlom so zástupcami seniorov z Českej republiky z Hodonína a Sudoměříc. Dohodli sme sa na ďalšej spolupráci, na vzájomných stretnutiach
a vymieňaní si skúseností z klubovej činnosti.
Už sa tešíme na vzájomné stretnutia!
 12. 7. 2019 členovia DCS a ZO JDS Brezová pod Bradlom sa stretli na „Čaji o tretej,“
ktorý bol spojený so zdravotnou prednáškou
o kardiovaskulárnych chorobách a pohybovom aparáte, prednášala Mgr. Elena Pirohová, farmaceutka. Nechýbali informácie
o zdravom životnom štýle a nových e-receptoch. Pani Pirohová odpovedala i na mnohé
otázky zúčastnených seniorov.
				
A.F.

Novinky spod Bradla 7 / 2019
V nedeľu 1. septembra sa skončia prázdniny a ocitneme sa pred bránami nového
školského roka. Preto pozývam všetkých
školákov na slávnostné VENI SANCTE –
vzývanie Ducha Svätého, ktoré vykonáme
pri nedeľnej svätej omši. Ale pozor – táto
začne mimoriadne už o 8:30 hod !!! Vzápätí sa uskutoční ekumenická bohoslužba
v evanjelickom kostole so začiatkom o 10:00
hod. Bude sa konať z príležitosti 100. výročia
založenia brezovskej školy, ktoré sme si tento
rok pripomenuli v apríli. Povzbudzujem všetkých katolíkov, aby prijali pozvanie a prišli
z nášho kostola rovno na ekumenické služby
Božie. Bude to možno viac času stráveného
v kostole, ale modlitby nikdy nie je dosť.
V tú istú nedeľu (1. septembra) poobede
o 15:00 hod sa uskutoční 3. ročník pingpongového turnaja - ak počasie dovolí. Pôvodne sa mal konať 13. júla, ale pre nepriaznivú
predpoveď sme ho preložili na koniec prázdnin. Všetci ste vítaní na farskom dvore!
V polovici septembra sa koná Národná
púť do Šaštína. Tento raz farnosť neorganizuje autobusový zájazd. Kto sa chce zúčastniť,
môže tak urobiť individuálne. Avšak už nasledujúcu nedeľu 22. septembra sa v Bratislave koná významné podujatie – Národný pochod za život. Spolu s myjavskou farnosťou
chceme putovať do hlavného mesta, aby sme
takto verejne prezentovali hodnoty, ktorým
veríme a ktoré sú pre nás dôležité. Všetko
dôležité, čo sa týka tohto podujatia, bude postupne zverejňované vo farských oznamoch.
Majte ešte pekný čas po zvyšok leta.
Ján Kliment, brezovský farár

Milí priatelia,

vo štvrtok 15. augusta slávime veľký mariánsky sviatok - Nanebovzatie Panny Márie.
Okrem toho, že pozývam všetkých katolíkov na slávnostnú svätú omšu so začiatkom
o 18:00 hod., chcem zdôrazniť, že sviatok
Nanebovzatia Panny Márie je zo všetkých
mariánskych sviatkov najstarší. Tradícia ho
spomína už pred efezským snemom, ktorý
bol v roku 431. Slávil sa aj v najstarších východných cirkvách. Postupom času sa rozšíril na celú Cirkev. Na Prvom vatikánskom
sneme v roku 1870 dvestoštyri biskupov
žiadalo pápeža Pia IX., aby vyhlásil dogmu, že Panna Mária bola po smrti s telom
i dušou vzatá do neba. Vtedy sa to nestalo. Až v roku 1950 vyhlásil pápež Pius XII.
Nanebovzatie Panny Márie ako tajomstvo,
v ktoré máme veriť. Biskupi uvádzali tri dôvody na základe učenia apoštolov (Rim 5,8;
1 Kor 15,24; Hebr 2,14), podľa ktorého
triumf Krista nad diablom predpovedaný
v raji spočíva v trojitom víťazstve – nad
hriechom, žiadostivosťou a smrťou. Panna
Mária má účasť na tomto triumfe podľa
Božej predpovede v raji: „Nepriateľstvo
ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi
tvojím potomstvom a jej potomstvom; ono
ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“
(Gn 3,15) Kristus zostal neporušený na
tele, vstal z mŕtvych, a tak právom môžeme
hovoriť, že aj Panna Mária bola vzkriesená a
oslávená aj so svojím telom.

KALENDÁRIUM
Pripomíname si v auguste:

• Braxatoris, Martin Miloš – evanjelický farár,
spisovateľ a prekladateľ (pseudonym Gnom,
Martin Sládkovičov, Ondrejovič, Strýčko Martin, nar. 2. 5. 1863 v Banskej Bystrici-Radvani,
zomrel 26. 8. 1934 v Senici – 110. výr. úmrtia).
• Leška, Ján Pravoslav – evanjelický farár,
národný buditeľ (pseudonym Bohoporučený,
nar. 7. 5. 1831 vo Vrbovciach, zomrel 5. 8. 1909
v Bzinciach – 110. výr. úmrtia).
• Petrucha, Ján – muzikant, primáš (nar. 6. 8.
1904 v Priepasnom pri Brezovej – 115. výr. nar.,
zomrel 31. 3. 1985 v Priepasnom).

ŠPORT

Jubilejný 20. ročník

Národného behu gen. M. R. Štefánika
a koncert hudobnej skupiny ZOČI VOČI
odštartovali na Brezovej prázdniny

Námestie v Brezovej pod Bradlom privítalo
v sobotu 29. júna na svojom 20. ročníku Národného behu gen. M. R. Štefánika 249 pretekárov. Letné teplé počasie športovcom síce

extra nevyhovuje, napriek tomu na námestí
vládla správna športová atmosféra.
Popoludňajšie detské preteky boli veľmi
atraktívne vďaka vytýčeným tratiam priamo
na námestí. Diváci tak mali možnosť neustále povzbudzovať svoje ratolesti. Celkovo sa
predstavilo 137 pretekárov v detských a mládežníckych kategóriách z toho 38 z Brezovej:
 Najmladšie žiačky: Magdaléna Maniačková (3. miesto)
 Najmladší žiaci: Miroslav Bílik
 Mladšie žiačky: Martina Viktoria Slezáková, Sabina Ďuríčková
 Staršie žiačky: Adriana Vašková (1. miesto),
Michaela Koptáková (2. miesto)
 Prípravka dievčatá: Natália Klandúchová
 Prípravka chlapci: Šimonko Pantúček, Leo
Závodný
 Mladšia prípravka dievčatá: Anička Londáková, Nina Maniačková, Nina Viktória Kramárová, Hanka Škápiková, Nely Kráčmarová
 Mladšia prípravka chlapci: Martinko Cigánek
 Predškoláčky: Radka Čerešníková (3.
miesto), Katka Cigánková, Lucia Závodná,
Lilianka Tomášková, Anabela Pagáčová, Júlia
Škápiková, Alexandra Kramárová, Ninka Kováčová, Elianka Mrvová
 Predškoláci: Ondrej Papánek (1. miesto),
Oliver Klandúch (3. miesto), Leo Pelle, Adam
Janeka, Erik Ságner, Leo Babiar, Matias
Čuvala, Matej Grünvalský
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 Benjamínkovia dievčatá: Petra Čerešníková
(1. miesto), Tamarka Pelleová (3. miesto)
 Benjamínkovia chlapci: Adamko Horňák
(2. miesto), Alex Závodný
 Dorastenci: Filip Piroha (1. miesto)
 Juniorky: Megan Čuvalová (1. miesto)
O 17,00 hodine sa vydalo na náročnú trať
112 štartujúcich. 5 kilometrovú trať prebehlo 49 bežcov a dlhšiu 14,5 kilometrovú trať
úspešne zvládlo 63 športovcov.
Ženám na 5 km kraľovala Marta Durnová
z Veselí nad Moravou s časom 21:46 min.
Medzi mužmi bol najrýchlejší Marian Smyčka
z Myjavy s časom 20:41 min. Na treťom mieste dobehol brezovský pretekár Filip Piroha
s časom 20:57.
S traťou 14,5 km sa najlepšie vysporiadal
Dominik Skokan z Týnce (ČR) v čase 56:28
min., ihneď v závese za ním dobehol Martin Plačko za 56:37 z čoho mali radosť domáci fanúšikovia. Medzi ženami si dobehla
pre prvenstvo Zuzana Durcová z Bratislavy
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jich najrýchlejších bežcov. Najlepším Brezovanom sa stal Martin Plačko, najlepším Košarišťanom Slavomír Repta. O spestrenie pretekov
sa postaral Ivan Bzdúšek ml., ktorému právom
patril titul najatraktívnejší bežec. Na 5 km trať
sa vo veľmi teplom počasí postavil v „plnej
zbroji“ hasiča a v cieli vyjadril uspokojenie, že
jeho rozhodnutie bežať „len“ 5 km bolo v tomto
prestrojení a počasí určite správne.
Na záver jubilejného ročníka tohto podujatia sa pretekári, diváci, naši občania a návštevníci zo širokého okolia zabavili na koncerte
hudobnej skupiny ZOČI VOČI.
29. júna sme odštartovali leto v našom
meste peknou akciou, za ktorou sa skrýva
veľké množstvo organizátorov z mestského
úradu, mestských organizácií, dobrovoľníkov a sponzorov. Všetkým im patrí úprimné
ĎAKUJEME.
Oddelenie sociálne, školstva,
kultúry a projektov MsÚ

BRADLO CUP 2019

s časom 1:04:53, za ňou s časom 1:12:48
dobehla domáca pretekárka Andrea Borovská.
Náročnú trať po 20. krát zvládol aj domáci
bežec Ján Varmuža, ktorý ako jediný účastník nevynechal ani jeden ročník tohto podujatia.
14,5 km trať absolvovali ďalší domáci pretekári: Ján Gološinec, Ľuboš Zafčík, Ján Kliment, Radoslav Jančí, Čestmír Kráčmar, Vladimír Bzdúšek, Matúš Tomáška a usmievavá
Zuzka Hoštáková.
Súčasťou Národného behu gen. M. R.
Štefánika je i Beh zdravia Brezovej. Na 5
kilometrovú trať sa postavilo 13 domácich
„hobby bežcov“. Prvenstvo medzi mužmi patrilo Filipovi Pirohovi, druhé miesto si vybehal mladučký Šimonko Batka a tretie miesto
získal Slavomír Závodný. Medzi ženami sa
víťazkou stala tiež mladučká Megan Čuvalová, druhá dobehla Margita Varmužová pred
treťou Zuzkou Závodnou. Prioritou Behu
zdravia Brezovej nie sú prvenstvá. Víťazmi
sa stali všetci účastníci, lebo každý sa snažil
zvíťaziť nielen nad súpermi, ale nad sebou
samým. Super výkony podali aj Matúš Batka,
Ivan Ježo, Juraj Nemec, Jaroslav Sedláčik,
Ivan Bzdúšek, Ján Sládek a Štefan Mozolák.
Už 20 rokov trať Národného behu gen. M.
R. Štefánika spája mesto Brezová pod Bradlom
a obec Košariská, pričom 15 ročníkov štartovalo v Košariskách a 5 ročníkov v Brezovej.
Tento ročník priniesol so sebou aj novinku
v podobe ocenenia starostu Košarísk pre prvého pretekára, ktorý prebehol obcou Košariská.
Primátor Brezovej Jaroslav Ciran a starosta
Košarísk Štefan Antol na záver ocenili aj svo-

V sobotu 29. júna sa v Brezovej pod Bradlom
uskutočnil výborne obsadený futbalový turnaj
starších žiakov BRADLO CUP 2019. Na prvom ročníku podujatia sa predstavilo osem tímov, ktoré boli rozdelené do dvoch 4-členných
skupín. V „áčku“ sa stretli FC Baník Prievidza,
MŠK Považská Bystrica „bieli“, OFK Dunajská Lužná a domáci FK Bradlan Brezová. V B
skupine si zmerali sily MŠK Považská Bystrica
„červení“, FK Lokomotíva Trnava, TJ Iskra Holíč a MFK Vrbové. Pozíciu papierových favoritov potvrdili hráči prvoligovej Prievidze a víťaza 2. najvyššej súťaže „Loky“ Trnava. Oba tímy
triumfovali vo svojich skupinách a zaslúžene sa
prebojovali až do finále, v ktorom sa z víťazstva
2:1 tešili mladí Trnavčania. V silnej konkurencii sa nestratil ani domáci štvrtoligový Bradlan,
ktorého hráči síce svoje tri zápasy v základnej
časti turnaja prehrali, no bojovnými výkonmi
si vyslúžili potlesk všetkých fanúšikov. V dueli
o konečné 7. miesto sa napokon Brezová radovala, keď presvedčivo zdolala MFK Vrbové 4:0
gólmi Lindy Boháčkovej, Davida Klofáča, Filipa
Klofáča a Andreja Vesperína.
Okrem najúspešnejších tímov ocenili organizátori aj najlepších jednotlivcov. Medzi tromi
žrďami kraľovala domáca Natália Čermáková,
najlepším hráčom turnaja bol Lukáš Benedikovič z víťazného tímu Lokomotíva Trnava
a medzi strelcami dominoval 7-gólový Ján Chupáč z Považskej Bystrice.
 A skupina:
Brezová – D. Lužná 0:1, Prievidza – P. Bystrica „bieli“ 2:1, Brezová – P. Bystrica „bieli“ 0:1,
Prievidza – D. Lužná 0:0, Brezová – Prievidza
0:4, P. Bystrica „bieli“ – D. Lužná 1:0
Tabuľka:
1. Prievidza
3 2 1 0 6:1 7
2. P. Bystrica „bieli“ 3 2 0 1 3:2 6
3. D. Lužná
3 1 1 1 1:1 4
4. Brezová
3 0 0 3 0:6 0
 B skupina:
P. Bystrica „červení“ – Lok. Trnava 0:3, Holíč –
Vrbové 13:0, P. Bystrica „červení“ – Holíč 0:0,
Lok. Trnava – Vrbové 8:0, P. Bystrica „červení“
– Vrbové 9:0, Lok. Trnava – Holíč 0:0

Tabuľka:
1. Lok. Trnava
3 2 1 0 11:0 7
2. Holíč
3 1 2 0 13:0 5
3. Pov. Bystrica „červení“ 3 1 1 1 9:3 4
4. Vrbové
3 0 0 3 0:30 0
Zápasy o umiestnenie:
o 7. miesto: Brezová – Vrbové 4:0
o 5. miesto: Pov. Bystrica „červení“ – D. Lužná
4:0
o 3. miesto: Holíč - Pov. Bystrica „bieli“ 0:0 (4:3
po 11m)
finále: Lok. Trnava – Prievidza 2:1
		
Ľuboš Barbírik ml.

Poďakovanie

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým
partnerom a sponzorom, ktorí nás podporili pri organizácii 1. ročníka futbalového turnaja BRADLO
CUP 2019, či už finančne alebo materiálne.
Okrem toho ďakujeme aj celému organizačnému tímu a dobrovoľníkom, ktorí veľkou mierou
prispeli k výbornej úrovni tohto turnaja. Vďaka
patrí taktiež pracovníkom Červeného kríža a pani
Durcovej za zabezpečenie zdravotníckeho dohľadu
a organizácii BRADLAN za prípravu areálu.
Marcel Dobrovodský a Pavel Nosko
organizátori turnaja BRADLO CUP 2019

Bežci z Brezovej

 22. 6. 2019 „Beh Moravským Pískem“
Moravský Písek CZ 6 km (96 pretekárov)
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
4. miesto 33:10 min
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./
10. miesto 34:19 min
 22. 6. 2019 „Švárny beh“ Sobotište 7 km
(15 pretekárov)
• Čestmír Kráčmar /kat. muži/
9. miesto 38:28 min
• Štefan Čuvala /kat. muži/
11. miesto 39:52 min
 29. 6. 2019 „Národný beh Gen. M. R. Štefánika“ Brezová 14,5 km/5 km (92 pretekárov)
Beh 14,5 km:
• Andrea Borovská /ženy/
2. miesto 1:12:48 hod
• Zuzana Hoštáková /ženy/
4. miesto 1:37:12 hod
• Martin Plačko /muži nad 40 r./
1. miesto 56:37 min
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
2. miesto 1:04:51 hod
• Ľuboš Zafčík /muži do 40 r./
11. miesto 1:08:07 hod
• Ján Kliment /muži nad 40 r./
8. miesto 1:13:09 hod
• Radoslav Jančí /muži nad 40 r./
10. miesto 1:15:26 hod
• Čestmír Kráčmar /muži do 40 r./
17. miesto 1:16:08 hod
• Vladimír Bzdúšek /muži do 40 r./
18. miesto 1:16:24 hod
• Matúš Tomáška /muži do 40 r./
22. miesto 1:27:26 hod
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
2. miesto 1:34:38 hod
Beh zdravia 5 km:
• Megan Čuvalová 23:54 min
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• Margita Varmužová 27:15 min
• Zuzana Závodná
27:22 min
• Filip Piroha
20:57 min
• Šimon Batka
21:55 min
• Slavomír Závodný 22:20 min
• Matúš Batka
25:09 min
• Ivan Ježo
25:59 min
• Juraj Nemec
26:15 min
• Jaroslav Sedláčik
30:11 min
• Ivan Bzdúšek
32:31 min
• Ján Sládek
32:58 min
• Štefan Mozolák
36:33 min
• Ivan Bzdúšek ml.
najatraktívnejší pretekár
 6. 7. 2019 „Novolhotská pětka“ Nová Lhota CZ 5 km (95 pretekárov)
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./
6. miesto 29:59 min
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
4. miesto 28:16 min
 13. 7. 2019 „Malženická trinástka“ Malženice 13 km (131 pretekárov)
• Čestmír Kračmar /muži do 40 r./
22. miesto 1:00:17 hod
• Štefan Čuvala /muži nad 40 r./
25. miesto 1:00:43 hod
 13. 7. 2019 „Vrbovská pätnástka“ Vrbové
15 km/5 km (107 pretekárov)
• Zuzana Hoštáková /kat. ženy/ 5 km
6. miesto 25:02 min
• Margita Varmužová /k. ženy nad 60 r./ 5 km
1. miesto 27:42 min
• Ján Gološinec /muži nad 50 r./ 15 km
2. miesto 1:01:56 hod
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 15 km
3. miesto 1:24:12 hod
			
Ján Varmuža

Brezovský šach:

18. ročník Letného šachového
tábora Koník

KŠN Bratislava, ŠKM Dunaj, ŠK Osuské
a MŠA Interchess usporiadali v čase od 5. júla do
14. júla letný šachový tábor pod názvom Koník.
Tento šachový tábor prebiehal v rekreačnom zariadení GO Kľačno (okres Prievidza). Do tohto tábora sa celkovo prihlásilo 111 účastníkov,
rozdelených do 12 družstiev: Rasťove diviačie
klobásky, Rožok v párku, Štvorlístok a řeřicha
vole!, 3 bodky, Agresívni strelci, Good idea, Poslední odzadu, Prečo práve ja?, Prichádza búrka,
Smradľavé zmrzliny, To by šlo a YoŽiŇy z BaŽiŇy. Každé družstvo malo svojho vedúceho, práve družstvo Good idea viedol Tomáš Perička,
ktorý je zároveň členom družstva CVČ Brezová
pod Bradlom. Hlavným zámerom šachového
tábora bolo napĺňať program, ktorý pozostával
napr. zo šachového a bleskového turnaja, zo
súťaže v riešení šachových diagramov, z futbalového turnaja a turnaja v stolnom tenise, z turnaja v šípkach či pétanqué, alebo z orientačného
behu v lese a z prekážkového behu družstiev.
RNDr. Peter Brunovský, PhD.

SPOMÍNAME
•
Dňa 16. 7. sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia našej mamy Anny Pavlíkovej a 4. 4.
sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia nášho
otca Jána Pavlíka. Kto ste ich poznali, spomínajte s nami.
Smútiaca rodina.

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 25. 8. (10. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie, nedeľa pokánia, v rámci bohoslužieb bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej.
• 1. 9. (11. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
Ekumenické slávnostné služby Božie pri príležitosti 100. výročia založenia 1. meštianskej
školy v prvej ČSR. Služby Božie budú spojené
s požehnaním detí a pedagógov pri príležitosti začiatku nového školského roka.
• 8. 9. (12. nedeľa po Sv. Trojici) Zborový
deň v Matejkovej spojený so spoločným obedom. Začiatok o 10.00 hod. službami Božími
v prírode.
• 15. 9. (13. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni na fare.
Zmena oznamov vyhradená!

•
Dňa 27. júla uplynulo 20
rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý otec a starký Ján
Kopecký. Zároveň si dňa 9.
augusta pripomíname nedožitých 87 rokov. Kto ste
ho mali radi, spomínajte
s nami.
Manželka Judita, dcéry s rodinami.
•
Dňa 19. 8. 2019 si pripomenieme prvé výročie
úmrtia môjho manžela,
otca, dedka pána Bohumila
Marušica. Spomína manželka a deti s rodinami.

•
Dňa 22. 8. 2019 uplynie
20 smutných rokov odvtedy, ako nás opustila Alžbeta Cigánková, rod. Kuricová z Priepasného.
S láskou spomínajú dcéry
s rodinami.
•

CZ ECAV Brezová pod Bradlom oznamuje svojim členom, že cirkevný príspevok (7 € na osobu) na rok 2019 si môžu
uhradiť osobne na farskom úrade alebo
poukázať na účet.
Číslo účtu:
• SLSP: SK82 0900 0000 0000 3722 7612
• OTP: SK18 5200 0000 0000 1222 1732
		
		
Ev. a. v. farský úrad

POĎAKOVANIE
•
Ďakujeme všetkým, ktorí
dňa 30. 7. 2019 odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého manžela, otca,
dedka a krstného otca Svetozára Michálka. Ďakujeme za prejavenú ľútosť
i 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 Peter s rodinou, dcéra Janka s rodinou a ostatná rodina.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa:

Klára Kudolániová
Eliška Kičková
Nikolas Mikudík
Ján Taščic

Manželstvo uzavreli:

Michal Závodný, Diana Sumerová
Ing. Michal Nemec, Mgr. Simona Dodrvová

Zomreli:

Ján Rafčík, 59 rokov
Ján Poliak, 82 rokov
Zuzana Čuvalová rod. Mosná, 91 rokov
Svetozár Michálek, 67 rokov
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