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Vážení spoluobčania, milí Brezovania,

máme pomaly za sebou rok 2021,
konkrétne už tretí rok môjho volebného
obdobia, preto mi dovoľte, aby som Vás
v krátkosti poinformoval, čo sa nám počas týchto dvanástich mesiacov podarilo
spolu dokázať. I keď už prakticky druhý
rok bojujeme s pretrvávajúcou pandémiou, prijaté úsporné opatrenia v roku
2020 sa pozitívne premietli do výsledku
hospodárenia mesta (prebytok v sume
takmer 480 tis. €), takže do rezervného
fondu sa presunulo vyše 537 tis. €, ktoré
sme mohli použiť na kapitálové výdavky,
splácanie úverov a investície.
V tejto sume máme rezervu na vykrytie
výdavkov na prebiehajúci súdny spor s
firmou Develop Group za opravy chodníkov a miestnych komunikácií ešte z roku
2015 (200 tis. €) a tiež rezervu v sume 100
tis. €, ktorú nám chce započítať ministerstvo investícií za pochybenia vo verejnom
obstarávaní pri rekonštrukcii Múzea D. S.
Jurkoviča v roku 2018. Tieto sporné záležitosti stále nie sú vyriešené, tak ako ani
súdny spor s bytovým podnikom, kde sa
čaká na rozhodnutie najvyššieho súdu
(protistrana podala dovolanie).

Vážení spoluobčania, milí čitatelia,
prajeme Vám všetkým pokojné a láskyplné Vianoce. Odložme závisť, zášť, zahasme fakľu sváru. Nádej nech nám svieti
do budúcich dní. Usilujme sa spoločne o
porozumenie, toleranciu, vzájomný rešpekt. Želáme Vám veľa zdravia, úspechov
a spokojnosti.
Šťastný nový rok 2022!
redakcia

Z investičných akcií, väčších opráv a rekonštrukcií sme v roku 2021 zrealizovali:
- zmeny a doplnky k územnému plánu (6 000 €) – ešte prebiehajú
- nákup servera a digitálnej vrstvy územného plánu na MsÚ (7 000 €)
- oprava a modernizácia kamerového systému (5 000 €)
- oprava strechy a kanalizácie na 2. pavilóne ZŠ (13 000 €)
- kompletná rekonštrukcia kotolne v NDŠ (61 000 €)
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia – D. Jurkoviča a Hoštáky (50 000 €)
- realizácia projektu „Cyklotrasa Športová ulica“ (59 000 €, z toho 36 000 € z exter
ných zdrojov)
- výkup pozemkov pre prípravu IBV na Hornom rade (20 000 €)
- modernizácia odpadového hospodárstva – adresný zber, QR kódy (9 000 €)
- výmena okien a rekonštrukcia balkónov v dennom centre (41 000 €)
- výmena hracích prvkov na detských ihriskách, druhá knihobúdka – Úsmev, knižnica
(13 000 €)
- odstavné plochy pre automobily na D. Jurkoviča (6 000 €)
- oprava výtlkov po zime a maľovanie vodorovného dopravného značenia – priechodov (8 000 €)
- čiastočná oprava cesty do tehelne (3 000 €)
- modernizácia mestského rozhlasu – Družstevná, Horný Štverník, Hurbanova dolina
(4 000 €)
- nákup nových lavíc do čakární na zdravotnom stredisku (5 000 €)
- nákup nového auta na prepravnú službu – dodané bude v roku 2022 (20 000 €)
- nové informačné tabule so zoznamom hrobov a mapou na cintoríne (4 000 €)
- nová úradná tabuľa, TRIO koše a kvetinová výsadba na námestí (9 000 €)
- príspevok a pomoc hasičov pre partnerské mesto Břeclav v súvislosti s tornádom
(3 000 €)
Spolu išlo na tieto investičné akcie,
opravy a rekonštrukcie takmer 350 tis. €,
z nich časť sme získali z externých zdrojov (50 tis. €) a časť sme získali z jarného
testovania (30 tis. €). Taktiež sa nám podarilo v spolupráci s Lesmi SR a Správou
ciest TSK dosiahnuť výrub nebezpečných
stromov pri štátnej ceste do Minárčiných

a modernizáciu priechodu pre chodcov
ku zdravotnému stredisku, ktorý získal
bezpečnostné prvky a osvetlenie. V budúcom roku tu pribudne chýbajúce napojenie na existujúci chodník na moste cez
potok, ktorý zároveň zrekonštruujeme.
S TSK neustále komunikujeme ohľadom
opráv štátnych ciest v našom katastri,

pričom výsledkom je schválenie opravy
cesty II/501 za 84 tis. € v budúcom roku.
Vyfrézovaný asfalt z tejto opravy použijeme na dokončenie a spevnenie povrchu
cesty do tehelne. V lete napriek nie veľmi
peknému augustu opäť fungovalo mestské kúpalisko, ktoré za 26 otvorených dní
privítalo spolu 1726 návštevníkov (strata
oproti roku 2020 stúpla o 15%). V spolupráci s Lukášom Krčom – Lukerom sa
opravila a krásne vymaľovala plocha na
vstupných múroch kúpaliska – v tejto činnosti budeme pokračovať.
Verím, že sa Vám všetkým páčilo ako
prebiehala v meste a na Bradle letná
turistická sezóna, ako fungovala Chata
Bradlo a tiež nový infobod. Vláčik „Brezováčik“, ktorý premával na Bradlo priamo z námestia, odviezol za dva mesiace takmer 5 tisíc návštevníkov. Napriek
tomu, že veľa kultúrno-spoločenských
a športových podujatí bolo zrušených,
usporiadali sme počas čiastkového uvoľnenia opatrení opäť dve podujatia na námestí – v júli dvojdňový Pivný festival a
v auguste jednodňový Brezovský jarmok.
A na Bradle sme spolu s prevádzkovateľmi infobodu a Chaty Bradlo zorganizovali podujatie Noc pod hviezdami a tiež
každoročný Štefánik Trail. Obľúbenosť
a vysoká návštevnosť týchto podujatí
nás presvedčili o tom, že to bolo správne rozhodnutie, a už teraz sa v spolupráci s našimi partnermi a spoluorganizátormi tešíme na budúcoročný „XXX.
Brezovský jarmek“ a ďalšie podujatia.
Okrem toho, sme si počas roka aspoň
komornými pietnymi spomienkami pripomenuli napr. 76. výročie oslobodenia
mesta, 102. výročie úmrtia a 141. výročie
narodenia M. R. Štefánika, 77. výročie
SNP, Deň ozbrojených síl SR, 103. výročie vzniku československej republiky a
103. výročie ukončenia prvej svetovej
vojny (Deň červených makov). V októbri
som sa na pozvanie ministra obrany SR
zúčastnil pracovnej cesty vo Francúzsku

po stopách gen. M. R. Štefánika, kde som
okrem iného navštívil naše družobné
mesto Paulhan a odovzdal pozdravy od
Brezovanov a Košarišťanov, ktorí už 21
rokov navštevujú svojich priateľov vo
Francúzsku.
Vážení občania,
toto je stručné zhodnotenie mojej činnosti za tretí rok vo funkcii primátora
nášho mesta. Ako vidíte, napriek zložitej situácii, v akej sa všetci nachádzame,
podarilo sa zrealizovať množstvo menších či väčších projektov, ktoré prispejú
k rozvoju či k skrášleniu našej Brezovej.
Veľa vecí, ktoré sme si predsavzali zlepšiť
alebo vybudovať, sa nám podarilo vďaka
našim partnerom, vďaka zamestnancom
mesta a našich organizácií a takisto vďaka Vám, obyvateľom nášho mesta, za čo
Vám všetkým veľmi pekne ďakujem. V budúcom roku nás čakajú veľké investičné
projekty na základnej škole spolu za 340
tis. € (výstavba novej tartanovej atletickej
dráhy a multifunkčného ihriska a modernizácia výroby tepla a teplej úžitkovej
vody - solárne kolektory), tiež výstavba
nového detského ihriska na Dolných lúkach za 55 tis. € (z dotácie ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny) a takisto chceme výraznejšie pokročiť v súvislých opravách miestnych komunikácií a
chodníkov. Verím, že budeme úspešní
aj v ďalších projektoch, že nás neodradia
čiastkové neúspechy a budeme schopní
reagovať aj na viaceré očakávané výzvy.
I naďalej sa spolieham na Vás, na tých,
ktorí vedia priložiť ruku k dielu, lebo
na Brezovej nám spolu záleží.
Všetkým Vám želám radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, deťom
bohatého Ježiška a nám všetkým veľa
psychických a fyzických síl a hlavne pevné zdravie.
Jaroslav Ciran
primátor mesta

Porovnanie príjmov a výdavkov na kúpalisko za roky 2019, 2020 a 2021
Príjmy zo vstupného na kúpalisko

Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
3 912,20 €
7 102,25 €
4 771,50 €

Výdavky na prevádzku kúpaliska:
mzdy
odvody
el.energia
voda
materiál (hlavne chémia)
opravy a údržba
služby (hlavne rozbory vody)
spolu výdavky

Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
4 147,54 €
5 698,25 €
5 139,57 €
617,62 €
1 172,13 €
999,98 €
1 102,11 €
1 351,65 €
1 344,00 €
3 900,32 €
2 092,74 €
2 182,64 €
5 218,53 €
3 674,69 €
3 940,43 €
138,12 €
1 270,20 €
752,64 €
868,20 €
769,04 €
804,00 €
15 992,44 €
16 028,70 €
15 163,26 €

rozdiel (strata)
Počet návštevníkov kúpaliska
Počet dní, kedy bolo kúpalisko otvorené
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- 12 080,24 € -

8 926,45 € -

10 391,76 €

1726 návštevníkov
26 dní

Mestské zastupiteľstvo
Z rokovania MsZ
Piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom sa uskutočnilo 18. 11. 2021 za účasti 7 z 11 poslancov.
MsZ zobralo na vedomie:
• správu o plnení uznesení MsZ,
• správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Materskej školy Budovateľská 348/11,
Brezová pod Bradlom za školský rok
2020/2021,
• správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Materskej školy Sídlisko Dušana Jurkoviča
426, Brezová pod Bradlom za školský
rok 2020/2021,
• správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy Dolné lúky 357/1. Brezová
pod Bradlom za školský rok 2020/2021,
• správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Brezová pod
Bradlom, Horný rad 566/89 za školský
rok 2020/2021,
• správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
Centra voľného času. Nám. 7. apríla
409/20, Brezová pod Bradlom za školský rok 2020/2021.
MSZ schválilo:
• súhlas s predajom podielu pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom vlastníkom bytov: číslo bytu 6,
číslo bytu 8, číslo bytu 12, číslo bytu 20,
číslo bytu 21, číslo bytu 22, číslo bytu
23 a číslo bytu 26 a vlastníkom nebytových priestorov - garáže č. 2 a č. 3
spoluvlastníckych podielov k pozemku
prislúchajúceho k jednotlivým bytom
a garáží vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom,
• súhlas s predajom podielu pozemku vo
vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom Kristíne Žilinekovej, r. Polákovej,
bytom Hollého 741/9, 905 01 Senica,
• súhlas s predajom podielu pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod
Bradlom Jánovi Hoškovi, r. Hoškovi, bytom 906 15 Košariská 166,
• súhlas s predajom podielu pozemku vo
vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom vlastníkom bytov: číslo bytu 27,
číslo bytu 30, číslo bytu 32, číslo bytu
33 a číslo bytu 34 spoluvlastníckych
podielov k pozemku prislúchajúceho k
jednotlivým bytom vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom,
• súhlas s predajom pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom
Miroslavovi Noskovi, r. Noskovi, bytom
Baranecká 139/55A, 906 13 Brezová

•

•

•

•

•

•

•

•

•

pod Bradlom a manž. Jane Noskovej, r.
Jaňourovej, bytom Baranecká 139/55A,
906 13 Brezová pod Bradlom,
súhlas s predajom pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom
Rudolfovi Rechtoríkovi, r. Rechtoríkovi,
bytom Nám. hraničiarov 2997/2, 851
03 Bratislava a manž. Mgr. Karle Rechtoríkovej, r. Gondálovej, bytom Nám.
hraničiarov 2997/2, 851 03 Bratislava,
súhlas s predajom pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom
Martinovi Gabrižovi. r. Gabrižovi, bytom Dr. Št. Osuského 527/16, 906 13
Brezová pod Bradlom,
súhlas s kúpou pozemku vo vlastníctve
Dušana Dodrva, r. Dodrva, bytom Priepasné 141 v spoluvlastníckom podiele
3/5 k celku, Martina Dodrva, r. Dodrva, bytom Priepasné 180 v spoluvlastníckom podiele 1/5 k celku a Martina
Marka, r. Marka, bytom D. Jurkoviča
428/16, 906 13 Brezová pod Bradlom
v spoluvlastníckom podiele 1/5 k celku do vlastníctva Mesta Brezová pod
Bradlom,
predbežný súhlas s predajom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom Martinovi Bôžikovi, r. Bôžikovi, bytom Pod Vŕškami 185/17, 906
13 Brezová pod Bradlom,
MSZ neschválilo:
predbežný súhlas s predajom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom Jozefovi Kvintovi, r. Kvintovi, bytom Holíčska 3049/5, 851 05
Bratislava a manž. Helene Kvintovej, r.
Zelenákovej, bytom Holíčska 3049/5,
851 05 Bratislava,
súhlas so zámenou pozemkov vo vlastníctve Jozefa Kvintu, r. Kvinta, bytom Holíčska 3049/5, 851 05 Bratislava a manž.
Heleny Kvintovej, r. Zelenákovej, bytom
Holíčska 3049/5, 851 05 Bratislava:
súhlas s kúpou pozemku vo vlastníctve
spoločnosti Slovak Estate s.r.o., IČO: 50
050 907, so sídlom Tallerova 4, 811 02
Bratislava do vlastníctva Mesta Brezová pod Bradlom,
predbežný súhlas s predajom časti
pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom Ľubomírovi Ušiakovi,
r. Ušiakovi, bytom Bradlianska 497/5,
906 13 Brezová pod Bradlom a Silvii
Bôžikovej, r. Kučerovej, bytom D. Jurkoviča 417/31, 906 13 Brezová pod
Bradlom,
predbežný súhlas s predajom časti pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová
pod Bradlom Jiřímu Ságnerovi, r. Ságnerovi, bytom Horný rad 537/11, 906
13 Brezová pod Bradlom a manž. Zlatici. Ságnerovej, r. Kadlečíkovej, bytom
Horný rad 537/11, 906 13 Brezová pod
Bradlom.

Mestský úrad
Vianočná výzdoba
pred mestským úradom
S blížiacimi sa najkrajšími sviatkami roka
nám na námestí pribúda výzdoba. Tento
rok tu pre vás máme okrem adventného venca a stromčeka aj novinku v podobe drevených vyrezávaných sobov so
saňami a Mikuláša. Za oživenie nášho
námestia ďakujeme pánovi Dušanovi Babiarovi. Pánovi Jurovatému touto cestou
ďakujeme za sponzorský dar v podobe
ovocia pre deti.
MsÚ

Upozornenie

Spomienka pri Pomníku slobody
V štvrtok 11. 11. 2021 o 11. hodine,
presne na 103. výročie, sme si v Brezovej
pod Bradlom pri Pomníku slobody pripomenuli ukončenie I. svetovej vojny a uctili
si Deň vojnových veteránov.
Spomienky obmedzenej pandémiou
Covid19 sa zúčastnili predstavitelia mesta, cirkvi, múzea a viacerých miestnych
spoločenských organizácií. Symbolicky
ju otvoril hlas kostolných zvonov. Zazneli
duchovné slovo a modlitba evanjelického farára Jána Lichanca. Primátor mesta
Jaroslav Ciran vzdal úctu našim predkom
padlým v prvej svetovej vojne, čs. legionárom, dobrovoľníkom z rokov 1918-19 i
dobrovoľníkom padlým v hurbanovských
bojoch 22. 9. 1848, ktorých mená sú vyryté na Pomníku slobody i všetkým vojnovým veteránom. Pripomenul, že v tento
deň sa v Bratislave na budove bývalej Legiobanky na Grösslingovej ul. slávnostne
odhaľuje tabuľa na pamiatku významných legionárov Slovákov, ktorí bojovali
v čs. légiách a na ktorej sú uvedení traja
naši brezovskí rodáci - Ján Papánek, Ján
Tvarožek a Juraj Tvarožek.
MsÚ

Mesto Brezová pod Bradlom spoločne
s Obvodným oddelením policajného zboru v Brezovej pod Bradlom upozorňuje
obyvateľov mesta na potrebu zvýšenej
opatrnosti a zváženia okolností, za ktorých požičiajú svoje peniaze, častokrát aj
dôveryhodne vystupujúcej osobe, ktorá
žiada pôžičku pod rôznymi zámienkami. Chceli by sme upozorniť občanov,
že dôsledky neplnenia takto uzatvorenej
zmluvy sa riadia výlučne ustanoveniami
občianskeho zákonníka. Preto je potrebné dôkladne zvážiť možné riziká nesplácania pôžičky.

Oznam mestskej polície
Mestská polícia upozorňuje občanov,
že v poslednom období eviduje prípady
prespávania cudzích osôb v spoločných
priestoroch bytových domov, hlavne v
pivniciach. Občania by si mali preto viacej všímať pohyb cudzích osôb v bytových domoch, či majú riadne uzatvorené
a funkčné vchodové dvere (poškodenie a
nefunkčnosť vchodových dverí do bytového domu je potrebné nahlásiť správcovi bytového domu). V prípade zistenia
pohybu osôb, ktoré prespávajú v spoločných priestoroch, je potrebné oznámiť
Mestskej polícii Brezová pod Bradlom.
Ďakujeme za porozumenie.

Dar múzeu
Múzeum D. S. Jurkoviča v Brezovej pod
Bradlom dostalo vzácny dar, obraz nášho mesta od maliara, učiteľa, pána Jána
Gálusa. Za dar ďakujeme pani Ľubici Gálusovej.
Múzeum D. S. Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom
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Finišujeme
V Národnej rade Slovenskej republiky
je v procese schvaľovania vládny návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko. V
prvom čítaní 24. 11. 2021 návrh zákona
zo 132 hlasujúcich poslancov schválilo
131 poslancov, proti hlasoval 1 poslanec.
Tento, v našom parlamente ojedinelý, výsledok je v dnešnej dobe úžasný a oprávňuje nás na predpoklad, že návrh zákona
bude na februárovej schôdzi národnej
rady definitívne schválený.
O čo v návrhu zákona ide? Ministerstvo
kultúry poskytne nášmu mestu zo svojho
rozpočtu v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rok dotáciu na úhradu nákladov. Financie môžeme použiť na
údržbu i rozvoj Areálu Bradlo, najviac vo
výške príspevku v rozpočte mesta. Čiže,
môžeme získať až 50 %-nú podporu každý rok. Je to vec v našich pomeroch nevídaná, pretože dosiaľ sme na naše aktivity na Bradle nemali žiadny nárok. Vždy
záležalo na rozhodnutí tej ktorej vlády a
najčastejšie to bolo tak, že väčšinu platilo
mesto. Navyše tento zákon sa vzťahuje aj
na susedné obce Košariská a Priepasné,
nakoľko časti Areálu Bradlo sa nachádzajú v ich katastroch.
Prirodzene, že príbeh vzniku tohto
návrhu zákona je zložitý a dlhý. Úsilie
Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika,
ktorá v októbri 1992 iniciovala prijatie
zákona o zásluhách M. R. Štefánika bolo
dotiahnuté do úspešného konca prijatím Zákona č. 402/2000 Z. z. o zásluhách
Milana Rastislava Štefánika o Slovensko.
V zákone sa hovorí: „Milan Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom
samostatného česko-slovenského štátu.“
Roky našej samostatnosti i rastúca
návštevnosť vygenerovali potrebu rozvoja celého areálu Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Preto pracovná skupina
mesta Brezová pod Bradlom 19. 4. 2016
jednomyseľne schválila úlohu vypracovať komplexný dokument dobudovania
areálu Bradla s vedomím blížiacich sa
okrúhlych výročí M. R. Štefánika v rokoch
2019 (100. výročie tragickej smrti) a 2020
(140. výročie narodenia). V januári 2017
bol dokument Areál Bradlo – miesto pamäti národa vypracovaný a zaslaný najvyšším ústavným činiteľom a vybraným
členom vlády. Súčasťou dokumentu bol
okrem jednotlivých projektov areálu i návrh: „Pre vytvorenie a trvalú udržateľnosť
areálu ... vytvoriť vhodnú organizačnú a
legislatívnu formu.“
V súvislosti s okrúhlymi výročiami generála Štefánika bol vládou SR vyhlásený
Rok M. R. Štefánika a vytvorený koordinačný výbor na prípravu a realizáciu
podujatí a aktivít k významným výročiam
M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020. V
koordinačnom výbore sa zástupcom
mesta Brezová pod Bradlom podarilo
presadiť realizáciu väčšiny priprave4

ných projektov zhrnutých v predloženom dokumente Areál Bradlo – miesto
pamäti národa. Boli to infocentrum
na Bradle, rekonštrukcia chaty, vegetačné úpravy i celoslovenské spomienkové slávnosti v máji 2019. Na ich
realizáciu mesto získalo dotáciu vlády
SR v objeme 800 000 eur.
Súčasťou úsilia zástupcov mesta bola
aj trvalá udržateľnosť celého areálu. Toto
úsilie nakoniec viedlo k výjazdovému rokovaniu vlády SR 22. septembra 2019 v
Brezovej pod Bradlom, na ktorom bolo
prijaté uznesenie vlády zaväzujúce ministerstvo kultúry „predložiť návrh mechanizmu, ktorý zabezpečí trvalú udržateľnosť
Areálu Bradlo.“ Uvedené uznesenie vlády
bolo realizované ministerstvom kultúry v
podobe vládneho návrhu zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z.
o zásluhách Milana Rastislava Štefánika,
ktorý je predmetom rokovania Národnej
rady SR v dnešných dňoch. O príprave
návrhu zákona s paniami ministerkami
kultúry – bývalou i súčasnou – osobne
rokoval primátor mesta Jaroslav Ciran.
Návrhom zákona zabezpečujúceho
spolupodieľanie sa štátu na údržbe a
rozvoji Areálu Bradlo vrcholí cieľavedomé a dlhodobé úsilie nášho mesta. Tohto úsilia sa aktívne zúčastnili pracovníci
mestského úradu, poslanci mestského
zastupiteľstva i predchádzajúca primátorka Eva Ušiaková a súčasný primátor
Jaroslav Ciran. Treba zvlášť zdôrazniť,
že za prípravou tohto návrhu zákona
bola iniciatíva zdola – nás, obyvateľov
Štefánikovho rodného kraja. Aj napriek
mnohým problémom je väčšina z navrhovaných projektov Areálu Bradlo zrealizovaná. Infocentrum, rekonštruovaná
chata i vegetačné úpravy mali významný podiel na úspešnej turistickej sezóne
tohto roka, ale predovšetkým na tom,
aby Areál Bradlo mohol plnohodnotne
slúžiť ako miesto pamäti národa, miesto
rozvíjania potrebného vlastenectva, uvedomovania si samých seba, miesto, ktoré
predstavuje hodnoty našej štátnosti.
Pracovná skupina
Ján Valihora

Deň boja za slobodu a demokraciu a výročie Nežnej revolúcie
V stredu 17. novembra sme si pripomenuli Deň boja za slobodu a demokraciu a 32. výročie Nežnej revolúcie, v ktorej sme po štyroch desaťročiach totality
získali späť našu súčasnú slobodu a demokraciu.
Priblížme si priebeh novembra 1989 u
nás, v Brezovej pod Bradlom:
17. novembra 1989 sa v Prahe konala
režimom oficiálne povolená študentská
manifestácia pri príležitosti 50. výročia
smrti študenta Jana Opletala – obete nacistického režimu. Po jej ukončení sa časť
študentov premiestnila do centra mesta,
kde bola na Národní třídě brutálne rozohnaná príslušníkmi bezpečnostných
zložiek. Brutálny zásah proti študentom
na Národní třídě režim tajil. V Československej televízii odvysielali zábery zo
zásahu až po protestoch verejnosti a až
24. 11. 1989, teda až týždeň po udalostiach! U nás, v Brezovej pod Bradlom, zábery zo zásahu videli mnohí ľudia skôr.
Vďaka blízkosti hranice zachytávali signál
rakúskej televízie ORF, ktorá v spravodajstve zábery zo zásahu odvysielala.
Vo vtedajšom podniku Pružináreň a
strojáreň, Brezová pod Bradlom, vznikol
prípravný koordinačný výbor. Výbor vydal vyhlásenie, v ktorom odsúdil „brutálny zásah poriadkových síl proti účastníkom
študentskej manifestácie“ 17. 11. 1989 v
Prahe. Podporil programové vyhlásenia
združení študentov vysokých škôl, Občianskeho fóra a občianskej iniciatívy
Verejnosť proti násiliu. Prípravný koordinačný výbor zároveň vyzval k účasti na
demonštratívnom generálnom štrajku
na námestí v Brezovej pod Bradlom 27.
11. 1989. Súhlas s vyhlásením výboru
vyjadrilo podpisom na listinách 1 340
pracovníkov podniku! Toto vyhlásenie
pravdivo uviedlo, že: „17. november nie je
príčinou, ale vyhrotením celospoločenskej
krízy, ktorá sa prehlbovala stagnáciou politického a hospodárskeho vývoja v posledných dvadsiatich rokoch“.
Počas generálneho štrajku 27. novembra 1989 sa konalo zhromaždenie i

na námestí v Brezovej pod Bradlom. Na
poludnie 27. novembra 1989 vstúpilo v
celom vtedajšom Československu pod
heslom Koniec vlády jednej strany do
dvojhodinového generálneho štrajku
75 % tovární, úradov, škôl a obchodov.
Úspech generálneho štrajku presvedčivo
ukázal, že komunistický režim stratil podporu obyvateľstva a revolučné zmeny už
nie je možné zvrátiť. 7. 12. 1989 odstúpila komunistická federálna vláda, 10. 12.
bola vymenovaná nová vláda a odstúpil
prezident Gustáv Husák. 28. 12. Federálne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubčeka, 29. 12. bol za
prezidenta republiky zvolený Václav Havel. V dňoch 8. a 9. júna 1990 sa uskutočnili slobodné voľby.
M.Valihora

Fotografia z generálneho štrajku na námestí v Brezovej pod Bradlom 27. novembra 1989

Osobnosti Brezovej (7)
...Naša Brezová má svoje postavy...
(J. P. Leška)
Ich mená nájdete na pätnástich žulových kvádroch panteónu osobností Brezovej pod Bradlom na Námestí
gen. M. R. Štefánika.
Dnešný diel je venovaný Jánovi
Ďurkovičovi (Jurkovičovi), Štefanovi
Foškovi, Martinovi Potúčkovi, Jánovi
Vicianovi – dobrovoľníkom, ktorí padli
22. 9. 1848 v prvých bojoch hurbanovského Slovenského povstania.
Revolúcia prichádzajúca v r. 1848 zo
západu Európy zachvátila i Uhorsko.
Vodcovia uhorskej revolúcie však počítali s vytvorením štátu s jediným národom – maďarským. Slovenskí národovci
vedení Štúrom a Hurbanom na ignorovanie slovenských požiadaviek reagovali
ozbrojeným povstaním. Vo Viedni založili
Slovenskú národnú radu (SNR) a sformovali vojenský zbor dobrovoľníkov. Na
územie Slovenska vstúpili 18. 9. a 19. 9.
v Myjave SNR vyhlásila samostatnosť Slovenska v rámci Uhorska. Dobrovoľníci i
Slovenská národná rada s jej predsedom
J. M. Hurbanom sa 21. 9. 1848 za „hukotu
bubnov, s rozviatymi zástavami“ presunuli
z Myjavy na Brezovú. Ako píše Dohnány:
„Hlavný stan sa zarazil na priestrannom
mestskom dome.“ Pôsobilo v ňom vojenské velenie povstania na čele s členmi
SNR Bedřichom Bloudkom, Františkom
Zachom a Bernardom Janečkom. Slovenská národná rada tu vydávala rozkazy
pre okolité obce. Dobrovoľníkov bolo tri
až štyri tisíc, najmä z radov miestnych
obyvateľov. Hneď na druhý deň, 22. 9.
1848, slovenskí dobrovoľníci vybojovali v
Brezovej prvé víťazné boje Slovenského
povstania.
Priebeh bojov 22. 9. 1848 bol nasledujúci: Na nariadenie vedúcich predstaviteľov Nitrianskej stolice potlačiť povstanie
už v zárodku vypracoval Ľ. Vojnić, veliteľ
eskadróny kyrysníkov Wallmoden-Gimborn, plán akcie. Predpokladal koordinovaný postup z troch prístupových ciest
vedúcich na Brezovú – od Hradišťa, od
Vrboviec (cez Prietržskú cestu) a od Vrbového. Koordinácia sa však nezdarila. Viac
než päť stoviek príslušníkov pravidelného cisárskeho vojska z plukov Walmoden
a Ceccopieri a cez sto príslušníkov národných uhorských gárd nepostupovalo súčasne. Slovenskí dobrovoľníci ich postupne odrazili a donútili k ústupu.
Počas týchto bojov padli štyria slovenskí dobrovoľníci – Martin Potúček, Ján
Ďurkovič a Ján Vician z Brezovej a Štefan Foška z Košarísk (ktoré boli vtedy
súčasťou Brezovej). Matrika zomrelých
brezovskej evanjelickej cirkvi prináša o
nich tieto údaje:
• Martin Potúček, manželka Anna, rod.
Michálek, zastrelený Ceccopierovcami
vo veku 26 rokov;
• Štefan Foška, manželka Kata, rod. Šte5

fo, Košariská, zastrelený uhorskými
gardami vo veku 56 rokov;
• Ján Ďurkovič, garbiar, manželka Dora,
rod. Michálek, zastrelený Ceccopierovcami vo veku 22 rokov;
• Ján Vician, garbiar, manželka Katarína,
rod. Štrba, zastrelený Ceccopierovcami
vo veku 26 rokov.
Padlí dobrovoľníci boli za prejavov Jozefa Miloslava Hurbana i Ľudovíta Štúra
pochovaní na brezovskom cintoríne. Ich
náhrobky sa nezachovali, no v miestach
ich posledného odpočinku bol v roku
1948 dokončený Dejinný pamätník venovaný hrdinom bojov za slobodu 1848 1849, 1914 - 1918, 1944 - 1945. Autorom
pamätníka je architekt Dušan S. Jurkovič.
Deje rokov 1848-49 dobre poznal z vlastnej rodiny. Jeho otec Juraj bojoval v Slovenskom povstaní a jeden z padlých dobrovoľníkov, Ján Ďurkovič, bol otcovým
bratrancom (jeho meno je v rôznych materiáloch písané rôzne: Gyurkovics, Ďurkovič, Jurkovič...). Architekt Jurkovič navrhol aj Pamätník hurbanovských bojov 22.
9. 1848 umiestnený priamo na jednom z
miest týchto bojov – na Prietržskej ceste
v Brezovej pod Bradlom. Mená dobrovoľníkov Jána Ďurkoviča, Štefana Fošku,
Martina Potúčka a Jána Viciana nájdete
vyryté i na Pomníku Slobody s bustou J.
M. Hurbana na brezovskom námestí.
K ideálom rokov 1848-49 sa hrdo hlásili i generál Štefánik a legionári bojujúci
v I. sv. vojne za našu národnú slobodu.
Tradície bojov z r. 1848-49 i 1914-18 inšpirovali počas II. sv. vojny účastníkov
zahraničného i domáceho odboja vrcholiaceho Slovenským národným povstaním. V súčasnosti je 22. september na
pamiatku prvých víťazných bojov Slovenského povstania z 22. 9. 1848 v Brezovej

Mená dobrovoľníkov Jána Ďurkoviča, Štefana Fošku, Martina Potúčka
a Jána Viciana nájdete vyryté i na
Pomníku Slobody s bustou J. M.
Hurbana na brezovskom námestí
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pod Bradlom Dňom Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pripomíname si ním i
obeť našich rodákov Martina Potúčka,
Jána Ďurkoviča, Jána Viciana a Štefana Fošku padlých v boji za našu národnú
slobodu.
Matúš Valihora
Múzeum D. S. Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom

Náhrobky Martina Potúčka, Jána
Ďurkoviča, Jána Viciana a Štefana
Fošku sa na brezovskom cintoríne nezachovali, no v miestach ich
posledného odpočinku bol v roku
1948 postavený Dejinný pamätník

Rôzne
Výstava obrazov Oľgy
Plačkovej v Prahe

Všetci túžime, no nie vždy sme schopní
svoje túžby konkretizovať. Sú ľudia, ktorí
nachádzajú vrchol šťastia v objavovaní a
nachádzaní krásy.
Oľga Plačková sa roky ponára do sveta
snov, do sveta fantázie. V reálnom svete
objavuje hĺbku poézie, krásu knihy, kúzlo
farby. Za roky tvorby si vytvorila realitu
ideálneho sveta, prežiareného svetlom,
slnkom. Jej tvorba je priznaním sa k pozitívnemu vzťahu k životu, k človeku. Je
oslavou života. Má rada farbu a svetlo.
Má rada úsmev. Jej obrazy neprovokujú, skôr diváka priťahujú. Maľuje krajinu
obyčajnú a predsa nevšednú. Je to krajina snov, krajina slnka. Možno aj preto, že
v srdci autorky svieti slnko. Obrazy Oľgy
Plačkovej sú kultivované, farebne vzrušujúce. Prechádzka po jej krajine fantázie
je silný zážitok (akademický maliar Fero
Kráľ).
Slovenský dom v Prahe usporiadal
výstavu obrazov Oľgy Plačkovej, členky
Umeleckej besedy slovenskej. Spoluporiadateľmi boli Spolok rodákov M. R. Štefánika v Košariskách, Umelecká beseda
slovenská, Spoločnosť M. R. Štefánika v
ČR a o.z. Osobnosti Pod Bradlom. Vernisáž sa konala 23. 11. 2021 v Slovenskom
dome v Prahe v réžii Janky Halukovej,
presbyterky Slovenského evanjelického
a.v. cirkevného zboru v Prahe a členky

Spoločnosti M. R. Štefánika, ktorá podujatie aj moderovala. Hudobnými vstupmi
program obohatila huslistka Marie Magdalena Fuxová. Úvodné slovo o vernisáži
a autorke predniesol Vladimír Skalský,
riaditeľ Slovenského domu v Prahe, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí. Predstavil tiež katalóg k výstave
pod názvom Krajiny_Sny_Miesta. Súčasťou vernisáže bolo predstavenie publikácie Tu sú jeho korene, vydanej Spolkom
rodákov M. R. Štefánika v Košariskách.
Obsah knihy priblížili Ľuboš Valášek ml.
za rodákov a recenzent Matúš Valihora.
Knihu zostavila Anna Bašnárová, dcéra
Oľgy Plačkovej. Prítomným sa prihovoril
pokračovateľ farárskej misie Pavla Štefánika, jeho prapravnuk Ondřej Titěra,
farár a člen Synodnej rady Českobratskej cirkvi evanjelickej, hrdý na to, že je
potomkom slávneho rodu, rodu dodnes
pevne zakotvenom v evanjelickej viere.
Vzácnymi hosťami podujatia boli historik
Vojtech Čelko, predseda Spoločnosti M.
R. Štefánika v ČR a Marián Čop, biskup
Slovenského evanjelického a.v. cirkevného zboru v Prahe, ktorí pogratulovali
Oľge Plačkovej a zaželali veľa úspechov
výstave aj knihe. Knihu uviedli do života
netradične – brezovským perkom.
Brezovskými perkami pozdravili maliarku Oľgu Plačkovú, vzácnych hostí,
usporiadateľov a organizátorov podujatia a všetkých účinkujúcich zástupcovia
o.z. Osobnosti Pod Bradlom.
Výstava aj knihy sa stretli s veľkým záujmom, návštevníci zhodnotili podujatie
slovami „velmi krásný večer a kulturní
zážitek.“
Anna Valihorová

Oznam
Vážení občania,
začiatok konania projektu Kúpele v regióne 2021/2022 sa pre aktuálnu situáciu
v súvislosti s koronavírusom odkladá do
odvolania. O začiatku konania vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie a želáme Vám veľa zdravia.
Vedenie spoločnosti
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Inzercia

Ako kompostovať bioodpad
v záhradách?
Od 1. januára 2021 majú samosprávy
na Slovensku povinnosť zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. V bytovkách sa bude
triediť do zberných nádob. V rodinných
domoch môžeme v súlade so zákonom
využiť efektívnejší model – kompostovanie v kompostovacích zásobníkoch. V
tomto prípade ide o najlepší spôsob nakladania s odpadmi podľa tzv. hierarchie
odpadov, pretože kompostovanie priamo v záhrade sa pokladá za predchádzanie vzniku odpadu.
Naším cieľom je, aby v nádobách na
zmesový odpad nekončil žiadny bioodpad. Preto sme pre vás pripravili informácie, ako úspešne kompostovať a znižovať
množstvo produkovaného odpadu.
Premeňte odpad na zdroj. Kompostujte záhradný odpad v kompostéroch.

kalendáre, perá, odznaky, zapalovače...

Kam umiestniť kompostér?
Kompostér je pre vašu záhradu užitočným pomocníkom aj estetickým doplnkom. Preto ho umiestnite tak, aby ste ho
mali vždy poruke a jednoducho sa vám s
ním manipulovalo.
Postavte ho na miesto tak, aby mal
kontakt so zemou, na trávu alebo pôdu.
Nemal by byť umiestnený v blízkosti pitnej vody či záplavovom území. Ideálne
je postaviť ho do polotieňa alebo pod
strom, aby nebol na priamom slnku. Do
kompostéra by ste mali mať prístup z
každej strany. Vďaka tomu sa vám bude
kompostovaný materiál jednoducho
vkladať a premiešavať. Zároveň jednoducho vyberiete hotový kompost z každej
strany, čo oceníte ak máte väčší a objemnejší kompostér.
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Nový rok/Deň vzniku SR
Karina, Alexandra, Sandra
Daniela, Daniel
Drahoslav
Andrea
Zjavenie Pána – Traja králi Antónia
Bohuslava
Severín
Alexej, Alex
Dáša
Malvína
Ernest, Erna
Rastislav
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Tatiana
Erika, Erik
Blažej
Veronika
Agáta
Dorota
Vanda, Dária
Zoja
Zdenko
Gabriela
Dezider
Perla
Arpád
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Albín
Anežka
Bohumil, Bohumila
Kazimír
Fridrich
Radoslav, Radoslava
Tomáš
Alan, Alana, MDŽ
Františka
Bruno, Branislav
Angela, Angelika
Gregor
Vlastimil
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Hugo
Zita
Richard
Izidor
Miroslava
Irena
Zoltán
Albert
Milena
Igor
Július
Estera
Aleš
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Sviatok práce
Žigmund
Galina, Timea
Florián
Lesia, Lesana
Hermína
Monika
Deň víť. nad fašizmom/Ingrida
Roland
Viktória
Blažena
Pankrác
Servác
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MDD/Žaneta
Xénia, Oxana
Karolína
Lenka
Laura
Norbert
Róbert
Medard
Stanislava
Margaréta
Dobroslava
Zlatko
Anton

Jún
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Diana, Deana
Berta, Bianka
Miloslav
Prokop
Sv. sv. Cyrila a sv. Metoda/Cyril, Metod
Patrik, Patrícia
Oliver
Ivan
Lujza
Amália
Milota
Nina
Margita
Kamil
Henrich
Drahomír
Bohuslav
Kamila
Dušana
Iľja, Eliáš
Daniel
Magdaléna
Oľga, Libor
Vladimír
Jakub
Anna, Hana
Božena
Krištof
Marta
Libuša
Ignác

Júl
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Radovan
Dobroslav
Kristína
Nataša
Bohdana
Drahomíra, Mário, Sára
Dalibor, Sebastián
Vincent
Zora
Miloš
Timotej
Gejza
Tamara
Bohuš
Alfonz
Gašpar
Ema
Emil
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August

Božidara
Gustáv
Jerguš
Dominik, Dominika
Hortenzia
Jozefína
Štefánia
Oskár
Ľubomíra
Vavrinec
Zuzana
Darina
Ľubomír
Mojmír
Marcela
Leonard
Milica
Elena, Helena
Lýdia
Anabela
Jana
Tichomír
Filip
Bartolomej
Ľudovít
Samuel
Silvia
Augustín
Výročie SNP/Nikola, Nikolaj
Ružena
Nora

Valentín
Pravoslav
Ida, Liana
Miloslava
Jaromír
Vlasta
Lívia
Eleonóra
Etela
Roman, Romana
Matej
Frederik, Frederika
Viktor
Alexander
Zlatica
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September

Deň Ústavy SR/Drahoslava
Linda, Rebeka
Belo
Rozália
Regína
Alica
Marianna
Miriama
Martina
Oleg
Bystrík
Mária
Ctibor
Ľudomil
Sedembolestná Panna Mária/Jolana
Ľudmila
Olympia
Eugénia
Konštantín
Ľuboslav, Ľuboslava
Matúš
Móric
Zdenka
Ľuboš, Ľubor
Vladislav
Edita
Cyprián
Václav
Michal, Michaela
Jarolím

Matilda
Svetlana
Boleslav
Ľubica
Eduard
Jozef
Víťazoslav, Klaudius
Blahoslav
Beňadik
Adrián, Dárius
Gabriel
Marián
Emanuel
Alena
Soňa, Sára, Deň učiteľov
Miroslav
Vieroslava, Vieroslav
Benjamín
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Október

Arnold
Levoslav
Stela
František
Viera
Natália
Eliška
Brigita
Dionýz, Sarah
Slavomíra
Valentína
Maximilián
Koloman
Boris
Terézia
Vladimíra
Hedviga
Lukáš
Kristián
Vendelín
Uršuľa
Sergej
Alojzia
Kvetoslava
Aurel
Demeter
Sabína
Dobromila
Klára
Šimon, Simona
Aurélia

Justína, Justín
Veľký piatok/Fedor
Dana, Danica
Veľkonočná nedeľa/Rudolf
Veľkonočný pondelok/Valér
Jela
Marcel
Ervín
Slavomír
Vojtech
Juraj
Marek
Jaroslava
Jaroslav
Jarmila
Lea
Anastázia
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November

Sv. všetkých svätých/Denisa, Denis
Pamiatka zosnulých
Hubert
Karol
Imrich
Renáta
René
Bohumír
Teodor, Teo
Tibor
Martin, Maroš
Svätopluk
Stanislav
Irma
Leopold
Agnesa
Deň boja za slob. a demokr./Klaudia
Eugen
Alžbeta
Félix
Elvíra
Cecília
Klement
Emília
Katarína
Kornel
Milan
Henrieta
Vratko
Ondrej, Andrej

Bonifác
Žofia, Sofia
Svetozár
Gizela
Viola
Gertrúda
Bernard
Zina
Júlia, Juliana
Želmíra
Ela
Urban, Vanesa
Dušan
Iveta
Viliam
Vilma
Ferdinand
Petrana, Petronela
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December
Edmund
Bibiána
Oldrich
Barbara, Barbora
Oto
Mikuláš
Ambróz
Marína
Izabela
Radúz
Hilda
Otília
Lucia
Branislava, Bronislava
Ivica
Albína
Kornélia
Sláva, Slávka
Judita
Dagmara
Bohdan
Adela
Nadežda
Štedrý deň/Adam a Eva
1. sv. vianočný
2. sv. vianočný/Štefan
Filoména
Ivana, Ivona
Milada
Dávid
Silvester

Vasil
Vít
Blanka, Bianka
Adolf
Vratislav, Vratislava
Alfréd
Valéria
Alojz
Paulína
Sidónia
Ján
Olívia, Tadeáš
Adriána
Ladislav, Ladislava
Beáta
Peter a Pavol, Petra
Melánia

Ako kompostovať – 4 zásady
Na to, aby bol proces kompostovania
úspešný, je potrebné vytvoriť optimálne
podmienky. Kompostovanie je riadený
proces aj keď prebieha v záhradnom
kompostéri. Mikroorganizmy a pôdne
organizmy, ktoré bioodpad rozkladajú,
potrebujú pre svoj život, tak ako človek,
dostatok vzduchu, vlahy a tepla, aby odpad premenili na humus. Ako im môžete
pomôcť?
1. správna veľkosť materiálu – ako palec
Bioodpad pred vložením do kompostéra zmenšite záhradnými nožnicami
alebo štiepkovačom. Ideálna veľkosť je
cca 5 cm alebo veľkosť ako palec na ruke.
Takto zabezpečíte rýchlejší rozklad materiálu. Navyše sa vám kompostovaný materiál bude lepšie premiešavať.
2. vyvážený pomer materiálov – aj zelené aj hnedé
Vyvážená strava je dôležitá pre nás aj
pre mikroorganizmy v kompostéri. Ak im
doprajete bohatú a vyváženú potravu v
podobe bioodpadu, váš kompost bude
skôr hotový a bude oveľa výživnejší, ako
keby ste ho tvorili len z pokosenej trávy.
Premiešajte zelený bioodpad (šťavnatý –
tráva, šupky z ovocia a zeleniny, kvety...)
s hnedým (suchým – lístie, štiepka, suchá tráva...). Hnedý materiál si pripravte
hlavne na jeseň a dopĺňajte ho do kompostéra počas celého roka.
3. dostatočná vlhkosť – vlhká hrudka
Rôznorodosť materiálov má vplyv aj na
vlhkosť v kompostéri. Ak pridávate veľa
vlhkého bioodpadu, masa môže byť premočená. Odpad začne hniť a zapáchať.
Kompostovací proces sa pozastaví. Vtedy
je potrebné doplniť suchý materiál. Ak je
naopak kompost suchý, mikroorganizmy
nemajú dostatok zdrojov a opäť je kompostovanie stopnuté. Vlhkosť v kompostéri skontrolujete tak, že materiál stlačíte
v dlani – nemal by byť sypký, ani z neho
tiecť. Ideálne je, ak vám v dlani zostane
vlhká hrudka.
4. dostatočný prístup vzduchu – premiešavanie vrstiev
Kompostovanie je aeróbny proces, tzn.
pre rozklad bioodpadu je nevyhnutný
prístup vzduchu. Jeho dostatok zabezpečíte rozmanitou štruktúrou kompostovaného materiálu a pravidelným premiešavaním vidlami alebo prekopávačom
kompostu. Docielite tak rýchlejší rozklad,
keďže sa spracované časti bioodpadu s
mikroorganizmami dostanú skôr k novej
vrstve potravy.
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Ako triediť bioodpad v rodinnom
dome?
• všetok bioodpad zo záhrady zmenšite
a vložte do kompostéra,
• šupky z ovocia a zeleniny, či suché pečivo môžete tiež kompostovať,
• bioodpad z domácnosti môžete zbierať
do košíka s kompostovateľným vreckom, v kompostéri sa rozloží za cca 8
týždňov,
• na jeseň si pripravte zásobu suchého
materiálu – lístie, štiepku, suchú trávu –
napríklad do vriec alebo nádoby, ktorú
umiestnite ku kompostéru. Pri každom
vložení zeleného bioodpadu prihoďte
rovnaký objem toho hnedého,
• kompost pravidelne – pri každom vložení nového odpadu – premiešavajte
vidlami alebo prekopávačom kompostu,
• vás kompost môže byť hotový za niekoľko mesiacov alebo jednu vegetačnú
sezónu.

Čo patrí do kompostéra?
• zvyšky ovocia a zeleniny,
• suché pečivo,
• škrupiny z vajec a orechov
• kávová usadenina, sypaný čaj, papierové vrecká z čajov,
• lístie, tráva, seno,
• studený popol z dreva,
• drevná štiepka, piliny,
• rolky z toaletného papiera, papierové
obaly z vajíčok, kartón,
Čo nepatrí do kompostéra?
• piliny a zvyšky z drevotriesky,
• oleje a tuky,
• zvyšky jedál,
• bioodpad v obaloch,
• mŕtve zvieratá,
• zvierací trus,
• veľké kosti (hovädzie, bravčové),
• ostatné odpady plast, kov, papier...
Príspevok vznikol v spolupráci
s JRK Slovensko s.r.o.

Bolo to dávno

Bolo to dávno. Na okraji mesta stál
malý dom. Bol skromne zariadený, ale
atmosféra, ktorá tu vládla bola plná lásky
a prijatia. Bývala v ňom Mária s manželom a dcérou Kristínkou. Roky plynuli. Po
smrti manžela sa mama s dcérou snažili byť si vzájomnou pomocou a oporou.
Po čase sa však Kristína rozhodla odísť.
Mala svoje tajné plány a sny. Tie sa však
odchodom za novou príležitosťou nenaplnili. Realita bola úplne iná. Bola však
príliš hrdá na to, aby sa vrátila domov.
Mama poznala svoju dcéru a tušila, že za
jej odmlčaním sa skrýva bolesť a sklamanie. Snažila sa ju kontaktovať, nájsť. Odišla do hlavného mesta a v zúfalstve sa odhodlala na niečo zvláštne. Na všetkých
verejných miestach nechala svoju fotografiu a na každú napísala správu: „Nezáleží na tom, čo robíš. Nezáleží na tom,
čo sa stalo. Prosím vráť sa domov.“ Kristína schádzala po schodoch v podchode
železničnej stanice, bola úplne vyčerpaná. Zrazu sa jej zatočila hlava, spadla a
keď sa postavila na stene videla známu
tvár. Uvidela fotku svojej mamy a dôležité slová, ktoré jej zachránili život. Vzácne
slová, ktoré jej dali silu k návratu. Vianočné sviatky sú vzácnym pozvaním, sú návratom. Počas nich spomíname na prežité vianočné chvíle. Sledujeme radosť a
očakávanie tých najmenších a zároveň sa
snažíme uchovať v tradícii niečo z toho,
čo sa v našom živote spája s ich slávením.
Spomíname a v hĺbke srdca myslíme a
ďakujeme za životy tých, ktorí už nemôžu byť pri nás. Náš návrat však siaha až k
betlehemskej noci, k udalosti, ktorou začína záchrana nášho života. Vôňa vanilky,
škorice, ihličia či medovníkov nás sprevádza k tajomnej a výnimočnej noci, kedy
anjelský chór zvestuje veľkú radosť: „lebo
narodil sa vám dnes v meste Dávidovom
Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ Boh posiela svojho Syna na tento svet. Prichádza pre každého jedného z nás. Ponúka
nám záchranu, istotu a nový, večný život.
Otvára nám cestu domov...
Drahí čitatelia Noviniek spod Bradla v
mene ECAV Brezová pod Bradlom Vám
prajem požehnané prežitie Vianočných
sviatkov, nech sú preniknuté Kristovou
dobrotou, presvetlené Jeho svetlom, láskou, pokojom a nádejou
Lívia Lichancová - ev. farárka

Kedy sú Vianoce?
Položme si jednoduchú otázku. Kedy
sú Vianoce? Na túto otázku dostaneme
od detí, ale niekedy aj od dospelých, rôzne odpovede. Niekto povie: “24. decembra”, iný povie: ”25. decembra”, alebo
“Na Štedrý deň”. Ktorá z týchto odpovedí
je správna?
Dňa 25. marca svätá Cirkev slávi slávnosť Zvestovania Pána. Je to sviatok udalosti, keď bol archanjel Gabriel poslaný
za Pannou Máriou s radostnou zvesťou,
že je vyvolená stať sa Božou Matkou. Na

jej kladnú odpoveď, že prijíma toto vyvolenie stať sa Matkou Mesiáša sa v jej panenskom lone Boh stal človekom a ona
začala čakať pod srdcom Pána Ježiša. Od
počatia do pôrodu čaká matka v požehnanom stave 9 mesiacov. Kedy uplynie
9 mesiacov od zázračného panenského
počatia Pána Ježiša z Ducha Svätého? 25.
decembra. Preto slávime Vianoce každý
rok 25. decembra.
Prečo teda slávime 24. decembra štedrý večer a o polnoci sa slávi vianočná
sv. omša? Odpoveď je jednoduchá. Pre
židov sa deň nezačínal východom slnka,
ale jeho západom. Preto nový deň začali
prežívať vždy po západe slnka a deň sa
začínal nocou. Preto aj svätá Cirkev slávi takzvanú vigíliu (čo znamená predvečer sviatku), čiže začína sláviť sviatok už
v predvečer, nakoľko sa už vtedy začína
deň sviatku. To platí pre nedeľu a pre
všetky slávnosti. Dôkazom toho je aj
fakt, že v sobotu večer sa vždy slávi už
nedeľná sv. omša. Takisto aj v predvečer
každej slávnosti v roku sa slávi sv. omša
už zo slávnosti (napr. ak slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie padne
na stredu, už v utorok večer sa slávi sv.
omša z tejto slávnosti).
Ďalším dôvodom je aj fakt, že Pán Ježiš sa narodil v noci a preto už v noci z
24. na 25. decembra slávime jeho sväté
Narodenie.
Pridajme ešte jeden výpočet...
Archanjel Gabriel sa zjavil Zachariášovi v chráme, kde slúžil ako kňaz v Deň
zmierenia. To znamená, že počatie sv.
Jána Krstiteľa nastalo v období Sviatkov
stánkov na konci septembra a jeho narodenie o 9 mesiacov neskôr v období
letného slnovratu.
Pretože Lukášovo evanjelium vyhlasuje, že archanjel Gabriel sa zjavil Panne Márii v šiestom mesiaci od počatia
sv. Jána Krstiteľa, počatie Krista spadá
zhruba do obdobia jarnej rovnodennosti, t. j. do obdobia židovskej Veľkej Noci
na konci marca. Ježišovo narodenie teda
pripadá na koniec decembra, do obdobia
zimného slnovratu.
Ako Váš duchovný otec
Vám z celého srdca prajem
požehnané a milostiplné
prežitie sviatkov Narodenia
nášho drahého Spasiteľa Ježiša Krista.
Nech vo Vašich manželstvách,
rodinách a v práci
vládne Boží pokoj a radosť.
Denne sa za Vás všetkých modlím
a posielam všetkým
svoje kňazské požehnanie.

Zomrela kolegyňa
Mgr. Anna Valková
vyčerpaná životom odišla v novembri vo veku 85 rokov. Poznal som ju ako
mnohí ďalší, veď sme spolu pôsobili v
školstve tridsať rokov. O nej môžem napísať, že učiteľovala s entuziazmom jej
vlastným. Teda: aby do zmysluplnej koľaje liniek, cez čísla a geometrické obrazce,
usmernila energiu žiakov na hodinách neobľúbenej matematiky.
Bolo to rozdávanie samej seba, ktorej
identifikačnými znakmi boli: prísny racionalizmus, ale aj spravodlivosť so sklonom
k altruizmu, odosobneniu sa, nezištnosti
a primeranej deľbe. Overil som si v škole,
v súkromí i na horách, že bola osobnosť,
ktorá nedovolila so sebou manipulovať, nedala sa donútiť k sebazničujúcej pokore a
služobníčkovaniu onej vrstve „intelektuálov“, ktorí v rôznych šnelkurzoch a školeniach osvojovali si základy gramotnosti,
aby mohli doplniť personálne vákuum.
K čomu sa najradšej vraciam, samozrejme, boli naše školské výlety so žiakmi,
kde sme sa dokázali viribus unitis spojiť
a ukázať žiakom niečo nové a nepoznané. Najradšej spomínam na expedície
NITURA 83, TATRA 84, BOHEMIA 85, na
viaceré výlety so žiakmi do Prahy, či nádherné putovanie Kysucami a Oravou.
Nemenej zaujímavé boli aktivity zosnulej spolu s manželom aj v našom bradlianskom turistickom oddieli dospelých.
Počas takmer dvadsiatich rokov sme prešli celé Slovensko, Moravu a Čechy, v pohraničných oblastiach sme sa podívali do
Nemecka, Poľska, Rakúska i Maďarska.
Sú to naozaj krásne spomienky.
Pridám aj malé vyznanie svojej osobnej skúsenosti. Kolegyňa Anka sa ma v
ošemetných situáciách jediná dokázala
verejne zastať. Sama sa postavila na moju
obranu a vzoprela sa vrchnosti. Ďakoval
som jej za tento postoj ešte aj po rokoch,
lebo jej priniesol len ďalšie nepríjemnosti, ale na strane druhej aj vnútorné uspokojenie. Áno, mnohé mohlo byť inak, ako
sme to nie vlastnou vinou prežívali.
Posledné roky života jej priniesli nezaslúžené zdravotné ťažkosti, ktoré na konci
cesty už nevnímala. Obdivoval som manžela Martina s deťmi a vnukmi ako sa o
ňu starali a uľahčovali jej neľahké finále
na tejto zemi.
Už odpočíva v zaslúženom pokoji, česť
jej pamiatke! Úprimné slová píšem nielen
za seba, ale aj za ďalších generačných kolegov, i za tých súčasných, ba aj za bývalých žiakov. Za všetkých, v dobrej viere,
vyslovujem smútiacej rodine úprimnú
sústrasť.
Peter Uhlík

Nech je nasledujúci rok sprevádzaný
Božím požehnaním
a ochranou od zlého.
Marián Libič, farár
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Otužilci spod Bradla

Mikulášske kúpanie

Päťdesiat rokov od vzniku
Odborného učilišťa na Brezovej
Prvého septembra už uplynulo 50 rokov od začatia výučby v tejto škole. Učilište sa vybudovalo vďaka veľkému úsiliu
ľudí okolo bývalého riaditeľa vtedajších
Kovovových tkanín /KTB/, neskôr Pružinárne a strojárne Brezová /PSB/, Ing.
Juraja Reptu, ako dôsledok dynamického
rozvoja fabriky, z čoho vyplývala potreba
kvalifikovaných odborníkov zameraných
na strojársku výrobu. V tom čase, keď
učilište patrilo pod fabriku, nebol žiaden
problém s financovaním chodu školy.
Fabrika poskytovala všetko potrebné
pre kvalitnú výučbu. Žiaci mali zdarma
ubytovanie i stravu, vrátane dochádzajúcich. Boli prostriedky na exkurzie, výlety
a rekreácie. Dokonca v škole fungovala
i stomatologická ambulancia, do ktorej
stomatológ prichádzal. Začalo sa vyučovať v učebných odboroch sústružník, frézar, strojný zámočník a nástrojár. Fabrika
poskytovala škole dostatok financií pre
kvalitné zvládnutie všetkých troch zložiek
výchovy, t. j. teoretickej, praktickej i mimoškolskej, za čo sa škola odmeňovala
výbornými výsledkami žiakov.
Vedenie fabriky malo šťastnú ruku pri
výbere a menovaní prvého riaditeľa školy
Jána Fajnora. Po jeho odchode na školské oddelenie do fabriky, nastúpil v r.
1984 do funkcie riaditeľa SOU Ing. Vladimír Mravec. V dôsledku jeho odchodu v
júni 1989 za personalistu do fabriky bola
vedením podniku schválená za riaditeľku
PhDr. Dagmar Krutá. O pár mesiacov neskôr v roku 1989 po novembrových udalostiach skupinka zamestnancov školy
urobila kampaň za odvolanie riaditeľky /
pretože bola členkou KSS/, pri ktorej boli
zneužití i niektorí žiaci vyšších ročníkov a
vynútili si voľbu nového riaditeľa. Vo voľbách uspel Ing. Štefan Vičík, inak výborný
učiteľ odborných predmetov. Prvými zástupcami riaditeľa sa stali: pre odborný
výcvik Miloslav Michálek, pre teoretickú
výchovu Ing. Viktor Kmeť, pre mimoškolskú výchovu Emil Bór a pre hospodársky
úsek Ing. Miroslav Finda. Prvými vrátnik12

mi boli: pani Závodná, pán Lacko a pán
Vician. Prvou sekretárkou riaditeľa až do
roku 1989 bola Danka Madarová, ktorú
si Ing. Mravec zobral za sekretárku do
fabriky. KTB vtedy patrili do Výrobnohospodárskej jednotky /VHJ/ Hutná druhovýroba, v ktorej bolo 14 podnikov v celej
ČSSR, z toho na Slovensku okrem KTB to
boli Drôtovňa Hlohovec a Skrutkáreň Stará Ľubovňa. VHJ Hutná druhovýroba patrila do rezortu federálneho ministerstva
hutí a ťažkého strojárstva, v ktorej najväčším podnikom boli Železiarne a drôtovne Bohumín. Pod tento podnik KTB
patrili ako závod do roku 1965, kým sa
osamostatnili ako podnik. V rámci učilíšť
a stredísk praktického vyučovania v našej
VHJ sa každoročne konalo tzv. Stretnutie
učňovského dorastu a pracujúcej mládeže /SUDAPM/, vždy v inom meste kde
sa nachádzalo učilište. Súťažilo sa v kolektívnych a individuálnych športoch,
v technickej tvorivosti a v kultúrnej oblasti. Tieto súťaže trvali týždeň, od pondelka
do soboty. Súťaž odborných zručností a
vedomostí sa uskutočňovala pred SUDAPM a to striedavo v Odbornom učilišti
Železiarní a drôtovní Bohumín /ŽDB/ a
Odbornom učilišti v Brezovej p. Br. To
preto, lebo tieto dve učilištia mali najpočetnejší strojový park. Prví traja súťažiaci
postupovali do rezortného kola. Súťažilo sa v profesii sústružník, neskoršie
obrábač kovov a strojný zámočník. Zadanie pre súťaž odborných zručností a
vedomostí /OZaV/ v rámci našej VHJ po
teoretickej i praktickej stránke zabezpečovala trojčlenná komisia z VHJ Nová huť
Klementa Gottwalda Vítkovice, zložená z
dvoch majstrov odbornej výchovy a učiteľa odborných predmetov. Táto komisia
si riadila a vyhodnocovala celú súťaž. Súťažili trojčlenné družstvá a súťažilo sa v
jednotlivcoch i družstvách. V pondelok
bol príchod súťažiacich do miesta súťaže,
nasledovala obhliadka strojov a ich vylosovanie, v utorok prebiehala teoretická
časť súťaže, v stredu praktická. Vo štvrtok
komisia vyhodnocovala súťaž a súťažiacim spolu s ich vedúcimi, teda majstrami
odborného výcviku usporiadatelia pripravili výlet na atraktívne miesta v regió-

ne. V piatok bolo vyhodnotenie súťaže,
odovzdanie diplomov a cien a odchod
domov. Takýmto spôsobom riadená súťaž nezávislou komisiou bola regulárna
a spravodlivá. Človek si to ani neuvedomuje, ako ten čas letí. Veď v súčasnosti
prvé tri ročníky absolventov nášho učilišťa sú už starobní dôchodcovia. Určite by
vám mnohí absolventi potvrdili, že steny
pri schodišti a nielen tam, boli zaplnené
rôznymi diplomami, ktoré žiaci dostali za
mnohé pekné výkony v športe, kultúre a
ďalších činnostiach. V uvádzanej súťaži
odborných zručností a vedomostí sme
v Odbornom učilišti ŽDB nikdy nenašli premožiteľa. Hneď prvýkrát ako sme
vstúpili do tejto súťaže v roku 1973 sme
v Bohumíne v profesii sústružník vyhrali
súťaž jednotlivcov i družstiev. Nestratili
sme sa ani rezortnej súťaži, kde družstvo
sústružníkov obsadilo v učilišti Východoslovenských železiarní 2. miesto a v ČKD
Praha 1. miesto v družstvách i jednotlivcoch. Po zmene zriaďovateľa táto súťaž
stratila na úrovni, lebo už ju neriadila
nezávislá komisia, ale jednotlivé učilištia
v rámci kraja, ktoré organizovali súťaž a
prichádzalo v nej k nežiaducim vplyvom
zvýhodňovania domácich súťažiacich.
Proste nebolo peňazí na zaplatenie nezávislej komisie.
Jozef Ďuriš
poslanec MsZ v Brezovej p. Br.

Dokončenie V BUDÚCOM ČÍSLE

NÁZORY / KOMENTÁRE
...Spravme si Brezovú z vľúdnych
slov a viac láskavých činov...
Parafrázujem slová z muzikálu „Neberte nám princeznú“.
Vľúdne slová v tomto prípade znamenajú ohľaduplnosť a slušnosť voči ostatným. To súvisí s láskavými činmi.
Nikto z nás si určite neželá, aby naše
deti a vnúčatá dýchali škodlivé látky z
ovzdušia, chodili po cestách a trávnikoch,
kde sú pohádzané papiere, obaly z nápojov a pod. a chodili okolo plných kontajnerov netriedeného odpadu.
Veď niekedy človek musí krútiť hlavou,
čo všetko sú niektorí z nás schopní položiť vedľa kontajnerov: oblečenie, fľaše,
staré televízory, počítače, WC misy. Jedným slovom hrôza.
Zamýšľame sa, či tu žije normálny človek homo sapiens – človek rozumný,
uvažujúci. Veď to vyzerá, akoby sme vyšli
z jaskýň, v ktorých sme nedávno bývali.
Preto prosíme obyvateľov Brezovej a
okolia, aby ani pod rúškom tmy nehádzali do kontajnerov a vedľa nich to, čo
patrí do zberného dvora, alebo počkali
na veľkokapacitné kontajnery.
Vaše detičky budú s radosťou chodiť
po Brezovej, keď sa nebudú musieť hanbiť za svojich rodičov.
Za tých, ktorým záleží ako Brezová vyzerá a šetria naše mesto, ovzdušie i planétu Zem.
M. Šimeková

VYPRÁVANIE NA GÁNKU
Brezovania a prvý slovenský film
Nedávno bol na filmovom festivale Art
film fest v Košiciach ocenený in memoriam Jaroslav Siakeľ, režisér prvého slovenského hraného filmu Jánošík z roku
1921. Žiaľ, nepovedali nič ani o prvých
producentoch, ani o ďalších tvorcoch.
My máme na Brezovej pamätnú tabuľu
v tvare filmového pásu s menami troch
našich rodákov, ktorí sa zaslúžili o nakrútenie tohto filmu.
Ján Závodný mal na starosti peniaze,
organizačne pomáhal Samuel Tvarožek
a hudbu zložil Vladimír Gustáv Šaško.
Mladí nadšenci - národovci žijúci v Amerike prišli na Slovensko natáčať, a zistili, že
veru až tak veľa peňazí nemajú. Pomáhali si všelijako. Napríklad Ján Závodný hral
postavu židovského šenkára. Vypočítali
si, že ich lacnejšie vyjde pokuta za použitie záchrannej brzdy vo vlaku ako lístky pre celý štáb, nuž zabrzdili v poli, kde
potrebovali natáčať a kým jeden vyplatil
pokutu, ostatní vyskákali von z vlaku.
Závodný sa veru aj zadĺžil a dlžobu mu
pomáhala splácať celá rodina. Celý podnik s filmom nedopadol dobre a všetky
kotúče zostali v zabudnutí v garáži Jána
Závodného v Amerike. Až v roku 1970 sa
náš rodák predsa len rozhodol priviezť
film na Slovensko. Ale nastal nečakaný
problém. Žiadna letecká spoločnosť nebola ochotná zobrať na palubu lietadla
taký vysokohorľavý materiál. Tak sa s
plechovými škatuľami plavil loďou. Vo filmovom ústave v Bratislave boli nadšení
objavením takejto vzácnosti. Poškodený
film dali do poriadku a jeho premietanie
mohlo začať. Ján Závodný všetko daroval
štátu, režisér dostal zaplatené.
Pokračovanie po viac ako štvrťstoročí:
Samostatné Slovensko sa reprezentovalo v Paríži festivalom slovenských filmov
na ohromnom plátne vychýreného kultúrneho stánku Centre Pompidou v strede mesta. Námet karpatského zbojníka
v podaní nadšených amatérov v roku
1921 bol pre Parížana z konca tisícročia
nevídaný. O to viac diváci oceňovali nápaditosť a rešpekt k tvorcom, ktorý preukázali reštaurátori filmu. Nenávratne
poničené pasáže prezentovali napríklad
ako okrúhlu pohľadnicu podľa vkusu z
čias secesie či pohľad otvorom... Tento
nemý film premietali aj v kine na ulici
Volontaires. Videl ho tam vtedy čerstvý
Brezovan Jan Tesař. Ako sa mohla dostať
takáto kuriozita na program obvodného
kina? Nuž nebudeme ďaleko od pravdy,
keď budeme predpokladať zásah tichej a
noblesnej dámy Evženie Fischerovej spolu s jej manželom, zaslúžilých dejateľov
parížskej Spoločnosti Milana Rastislava
Štefánika, ktorých sme privítali aj na Brezovej.
Jela Juríčková

Z natáčania filmu Jánošík, foto poskytla p. Alena Kubicová

Kalendárium
Pripomíname si:

Halabrín, Ján – lekár (nar. 26. 3. 1899
na Brezovej, zomrel 28. 12. 1981 v Bratislave – 40. výr. úmrtia). Po maturite
študoval medicínu v Budapešti, štúdium
ukončil na Karlovej univerzite v Prahe v
roku 1924. Počas tohto obdobia sa zapojil do verejného života. Bol zakladateľom
a funkcionárom Združenia študentov na
Brezovej (1923), neskôr predsedom tamojšieho Národného slovenského spolku. Profesiu lekára začal Ján Halabrín
vykonávať najprv ako externý lekár na
psychiatrii v Košiciach, po roku odišiel
na chirurgické a pôrodnícke oddelenie
štátnej nemocnice v Lučenci ako prvý sekundár. Od roku 1930 až do odchodu na
dôchodok pôsobil v Senici. Prešiel viacerými funkciami až po riaditeľa vtedajšieho Okresného ústavu národného zdravia. Po rozbití republiky sa Ján Halabrín
zapojil do domáceho občianskeho protifašistického odboja. Ako lekár pomáhal pri ošetrovaní ranených partizánov.
V roku 1936 sa oženil S Máriou Novomeskou, sestrou ľavicového intelektuála Ladislava Novomeského. Obe rodiny
prežívali obdobie príprav Slovenského
národného povstania spoločne, čo neuniklo pozornosti vtedajších príslušníkov
bezpečnostných štátnych orgánov, policajné prehliadky, preto boli na dennom
poriadku. Koncom šesťdesiatich rokov sa
Ján Halabrín presťahoval do Bratislavy,
kde pracoval ešte dva roky ako posudkový lekár. V jeho živote a práci dominovali
vzácne ľudské a profesionálne vlastnosti,
najmä zmysel pre spravodlivosť a zodpovednosť a silné sociálne a národné cítenie.
Kubačka, Ján – učiteľ, odbojár (nar. 6.
12. 1904 v Dolnom Kubíne /Veľký Bysterec/, zomrel 28. 12. 1981 v Dolnom Kubíne, pochovaný na Brezovej – 40. výr.
úmrtia). Patril medzi významných odbojových pracovníkov počas druhej svetovej vojny. Študoval na učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach. Od roku
1927 bol učiteľom na Brezovej, nastúpil

na uvoľnené miesto po učiteľovi Branislavovi Lichardusovi, navyše pracoval
ako správca mestskej knižnice (pôvodne
obecnej) v Národnom dome Štefánikovom. Počas vojny pracoval v ilegálnom
odboji, písal a rozširoval protifašistické
letáky v okolí Brezovej. V deň vyhlásenia
povstania mal na Brezovej počas verejného zhromaždenia príhovor za miestny
revolučný národný výbor, vyzval v ňom
občanov, aby sa začlenili do čsl. armády
na Slovensku. Po prechode do Banskej
Bystrice vstúpil do 2. čsl. paradesantnej
brigády a pôsobil v Starých Horách a v
Prašivej. Po vojne sa vrátil na Brezovú.
Roku 1939 bol vyznamenaný Československým vojnovým krížom a v roku 1947
Radom SNP I. triedy. Po odchode z Brezovej roku 1946 bol Ján Kubačka okresným osvetovým inšpektorom v Dolnom
Kubíne. Od roku 1953 až do odchodu
do dôchodku pracoval ako riaditeľ Základnej školy v Trenčianskej Teplej. Jeho
brezovské pôsobenie sa spája s organizovaním všetkých miestnych kultúrnych
podujatí. Spolu s učiteľmi M. Kostelným
a J. Fajnorom pripravoval prednášky, besedy slávnosti a divadlo. Bol predsedom
a tajomníkom ZO Matice a Zväzu protifašistických bojovníkov.
Mihočko, Martin – legionár, správca mohyly na Bradle (nar. 18. 11. 1891
na Brezovej – 130. výr. nar., zomrel 28.
4. 1967 na Brezovej). Hneď po vypuknutí prvej svetovej vojny bol odvedený
do rakúsko-uhorskej armády, nasledoval odchod na ruský front a zajatie na
Ukrajine. Po sformovaní československej legionárskej armády bol začlenený
do 9. streleckého pluku Karla Havlíčka
Borovského. Spolu s ďalšími legionármi
prešiel cez Sibír do Vladivostoku. Domov
sa vrátil 24. decembra 1920. Po vojne žil
Martin Mihočko na Brezovej. V rokoch
1928 – 1948 zastával významnú funkciu,
bol správcom mohyly M. R. Štefánika na
Bradle. Jeho povinnosťou bola evidencia
návštevníkov, udržiavanie čistoty na mohyle a v okolí a sprievodcovská činnosť.
Počas druhej svetovej vojny pracoval
Martin Mihočko v protifašistickom odboji
na Brezovej. Podieľal sa na organizovaní
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kladenia ohňov na mohyle vždy 28. októbra. Roku 1943 sa zapojil do priamej
ilegálnej činnosti, ukrýval vojakov Červenej armády, ktorí utekali zo zajatia v
Nemecku. Po vypuknutí SNP poskytoval
finančnú pomoc a potraviny partizánskemu oddielu Jána Reptu. Za odbojovú činnosť a podporu partizánskeho hnutia mu
bola roku 1964 udelená Pamätná medaila k 20. výročiu SNP. Po februári 1948 bol
zbavený funkcie správcu mohyly M. R.
Štefánika a pracoval ako roľník.
Papánek, Ján – medzinárodný právnik,
diplomat, humanista (nar. 24. 10. 1896 v
Brezovej, zomrel 30. 11. 1991 v Scarsdale
/USA/ – 30. výr. úmrtia). Bližšie informácie o Jánovi Papánkovi boli uverejnené v
Novinkách č. 9-10, r. 2021 s. 9.

Šport
Brezovský šach: Dve výhry za sebou
Po tom ako brezovským šachistom
nevyšiel vstup do novej sezóny, vzápätí si reputáciu napravili v ďalších dvoch
kolách. Najskôr v 2. kole cestovali do
rezervy Skalice a vyhrali tesne 2 : 3. Naplno bodovali Tomáš Perička a Juraj
Sadloň, remizovali Branislav Škápik a
Zdeno Brath. Bez bodu od partie odchádzal Matúša Sadloň. Potom v 3. kole

na domácich priestoroch privítali hostí
zo Smoleníc a zápas zvládli so skóre 3,5
: 1,5. Víťazné partie odohrali Branislav
Škápik, Lukáš Fialka a Patrik Paračka.
Veľmi nešťastne prehral Juraj Sadloň,
nakoľko mu prišla počas partie SMS-ka.
Jedinú remízu v stretnutí uhral Tomáš
Perička.
Nakoľko sa opäť zhoršila pandemická
situácia, niektoré družstvá hlásili karantény a problémy s hráčmi, sa súťaž 4. ligy
minimálne do konca roka pozastavuje.
Zdroj: www.chess.sk
Autor: RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Spracovala: A. Fedorová

Poďakovania
Ďakujeme
všetkým
príbuzným, priateľom
a známym, ktorí 11.
11. 2021 odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého manžela, otca a dedka
Ivana Fajnora, ktorý
nás navždy opustil 7.
11. vo veku 80 rokov. Všetkým ďakujeme
za slová útechy a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš smútok.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi
farárovi Lichancovi a pohrebnej službe
Eckert. Smútiaca rodina

Inzercia

TAXI/KURIÉR
Brezová p. Br.

+421 949 22 56 22
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k lekárovi
expresná preprava zásielok
letiskový transfer
do práce
na internát
svadby
kary
oslavy
na nákup

prenájom vozidla s vodičom
možnosť fakturácie
dress code
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Výsledky družstiev FK Bradlan Brezová
Muži: 7. trieda Juh OBFZ Trenčín
13. kolo: 24. 7. FK Bradlan - Slovan Kostolné 3:0 kontumač.
12. kolo: 15. 9. Tat. Polianka - FK Bradlan 0:3.
2. kolo: 14. 8. FK Bradlan - MFK St. Turá 2:0.
3. kolo: 22. 8. SFK Nová Ves n. Váhom - FK Bradlan Brezová 1:4.
4. kolo: 29. 8. FK Bradlan - Slovan Beckov 4:0.
5. kolo: 5. 9. TJ Slovan Rovnosť Krajné - FK Bradlan 2:4.
6. kolo: 11. 9. FK Bradlan - OFK Vrbovce 6:1.
7. kolo: 19. 9. TJ Družstevník Hrádok - FK Bradlan 0:0.
8. kolo: 25. 9. FK Bradlan - TJ Askoll Potvorice 4:0.
9. kolo: 2. 10. ŠK D. Sŕnie - FK Bradlan 1:2.
10. kolo: 10. 10. FK 1925 Pobedim - FK Bradlan 1:1.
11. kolo: 16. 10. FK Bradlan - Družstevník Lubina Kopanice 3:0.
Tabuľka jeseň 2021
1. FK Bradlan Brezová 13 11 2 0 39 : 8 35 bodov
Starší dorast U-19 FK Bradlan Brezová 4. liga ZSFZ Nitra
1. kolo: 7. 8. Slovan Tren. Turná - FK Bradlan 2:3.
2. kolo: 15. 8. OŠK Smolenice - FK Bradlan 4:0.
3. kolo: 21. 8. FK Bradlan - Junior Kanianka 2:2.
4. kolo: 29. 8. OŠK Tren. Stankovce - FK Bradlan 1:5.
5. kolo: 5. 9. FK Bradlan - Iskra Holíč 4:1.
6. kolo: 12. 9. TJ Slovan D. Súča - FK Bradlan 1:4.
7. kolo: 18. 9. FK Bradlan - TJ Kamenec p. Vtáč. 4:1.
8. kolo: 25. 9. Krystal Lednic. Rovné - FK Bradlan 2:4.
9. kolo: 2. 10. FK Bradlan - H. Nitra-Ned. Brez. 6:1.
10. kolo: 12. 10. FK Beluša - FK Bradlan 1:1.
11. kolo: 16. 10. FK Bradlan - FKS Nemšová 3:0.
12. kolo: 24. 10. Slávia Trnava - FK Bradlan 1:3.
13. kolo: 30. 10. FK Bradlan - ŠK Vegum D. Vestenice 3:0 kontumač.
Tabuľka jeseň 2021
1. OŠK Smolenice
13 11 0 2 41:18 33 bodov
2. FK Bradlan Brezová 13 10 2 1 42:17 32 bodov
Starší žiaci U-15 4. liga OBFZ Trenčín
11. kolo: 1. 9. OŠK Tren. Stankovce - FK Bradlan 2:2.
1. kolo: 5. 9. FK Bradlan - Tren. futbal. klub 1939 Záblatie 0:2.
2. kolo: 12. 9. Melčice Lieskové - FK Bradlan 0:0.
3. kolo: 15. 9. FK Bradlan - TJ Inovec Tren. Jastrabie 2:2.
4. kolo: 26. 9. TJ Slovan Tren. Turná - FK Bradlan 1:9.
5. kolo: 3. 10. FK Bradlan - TJ Štart Svinná 17:0.
6. kolo: 10. 10. Opatová n. Váhom - FK Bradlan 0:5.
7. kolo: 17. 10. FK Bradlan - TJ Slovan Rovnosť Krajné 3:1.
8. kolo: 14. 11. FK Bradlan - OFK Čachtice 7:0.

Tabuľka jeseň 2021
1. Tren. futbalový klub1939 Záblatie 10 10 0 0 70:0 30 bodov
2. FK Bradlan Brezová
10 6 3 1 47:8 21 bodov
Prípravka U-11 MO OBFZ Senica
1. kolo: 8. 8. voľno.
2. kolo: 14. 8. FK Bradlan - TJ Koválov 3:2.
3. kolo: 21. 8. TJ Rybky - FK Bradlan 0:5.
4. kolo: 27. 8. FK Bradlan - Tatran Jablonica 2:0.
5. kolo: 4. 9. Sokol Bor. Mikuláš - FK Bradlan 0:0.
Turnaj o pohár M. R. Štefánika Dunajská Lužná, FK Bradlan: 2. miesto.
OFK Dunajská Lužná - FK Bradlan 0:0.
ŠTK Šamorín - FK Bradlan 1:1.
Ivánka pri Dunaji - FK Bradlan 4:0.
6. kolo: 11. 9. FK Bradlan - TJ Družstevník Kunov 5:0.
7. kolo: TJ Hlboké - FK Bradlan 1:3.
8. kolo: FK Bradlan - TJ Štefanov 8:1.
9. kolo: 2. 10. Chvojničan Radošovce - FK Bradlan 0:4.
10. kolo: 16. 10. TJ Družstevník Sobotište - FK Bradlan 1:5.
11. kolo: 30. 10. TJ Družstevník Koválov - FK Bradlan 5:2.
12. kolo: 6. 11. FK Bradlan - FC Družstevník Rybky, odložené.
Tabuľka jeseň 2021
1. TJ Družstevník Koválov 11 9 1 1 90:28 28 bodov
2. FK Bradlan Brezová
10 8 1 1 37:10 25 bodov

Peter Klement

Bežci z Brezovej
23. 10. 2021 „Prešovský ultra punk“ 74 km / + 2800 m (106 pretekárov)
Gabriela a Martin Plačkovci /mix/ 1. miesto 8 hod. 42 min
23. 10. 2021 „Beh vinicami Bojničiek“ Bojničky 9,5 km (222 pretekárov)
Margita Varmužová /ženy nad 50 r./ 6. miesto 1:00:01 hod
Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 6. miesto 58:50 min
28. 10. 2021 „CUTT Bíle Karpaty“ CZ Vápenky 18,5 km - horský beh (71 pretekárov)
Margita Varmužová /kat. ženy/ 6. miesto 2:16:00 hod
Ján Varmuža /kat. muži/ 11. miesto 2:16:00 hod
29. 10. 2021 „Lazová 100-vka“ Vrbové 107 km (121 pretekárov)
Štefan Konrád /kat.muži/ 87. miesto 24:07:00 hod
21. 11. 2021 „Bathory Cross“ Čachtice 12,5 km - horský beh (653 pretekárov)
Margita Varmužová /ženy nad 40 r./ 25. miesto 1:24:18 hod
Ján Varmuža /muži nad 40 r./ 53. miesto 1:24:20 hod
Ján Varmuža

Spomíname
So smútkom v srdci
sme si dňa 23. 10. 2021
pripomenuli najsmutnejšie 2. výročie, čo nás
navždy opustila naša
milovaná Ing. Ľubica
Maceková, rod. Gálusová. S láskou a úctou
spomína syn Igorko, mama, sestra a ostatná rodina.
Dňa 29. októbra
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá mama,
stará mama a prastará mama Božena
Poláčková. Vzácne
spomienky si v srdci
ukrývajú a s láskou
spomínajú deti Martin, Anna, Božena a ostatná celá rodina.

Dňa 4. novembra si
pripomenieme
25.
výročie úmrtia našej milovanej mamičky, babičky, sestry, švagrinej pani
Eleny Pašandovej, r.
Medvedíkovej. S láskou spomínajú syn
Alois, dcéry Alena a Blažena, sestra Milka, švagriná Anna s rodinami. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.
Dňa 24. 11. sme si pripomenuli 36. výročie,
kedy nás navždy opustil
náš otec plk. Vladimír
Kovár a dňa 28. 12. tridsiate výročie úmrtia
našej mamy Alžbety
Kovárovej,
rodenej
Miklášovej. S láskou a
vďakou spomínajú aj v
mene nebohých synov
Vladimíra a Dušana,
synovia Milan a Ján s
rodinami. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a
spomínajú s nami.

Dňa 22. 12. 2021 uplynie 20 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec, starý otec,
prastarý otec a príbuzný p. Miloslav Mižialko. Kto ste ho poznali,
spomínajte s nami. S
láskou spomína celá
rodina.
Dňa 23. decembra
2021 si spomenieme
na smutné 4. výročie,
čo nás navždy a nečakane opustil manžel,
otec, brat, švagor a
kamarát Ján Kriško.
Čas letí a už sú to štyri
roky, čo sme sa s tebou lúčili navždy, ale
spomienka na teba je, ako by si stále bol
medzi nami. Žena Ivetka a deti Janko,
Ivetka a Jurko spoločne s ostatnou rodinou a kamarátmi na teba nezabudnú.
Česť tvojej pamiatke.
Dňa 24. 12. 2021
uplynú 2 roky, čo nás
navždy opustila naša
drahá mama Anna
Krihová a zároveň
24. 12. 2021 si pripomenieme sté výročie
narodenia nášho drahého otca Štefana
Kriha, ktorý nás opustil pred 17 rokmi. S tichou spomienkou a s
láskou spomína dcéra
Hana s rodinou.
Dňa 25. decembra
2021 uplynie 20 rokov,
čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec, dedko Ján Repta. S láskou spomínajú manželka a deti s
rodinami.
Dňa 19. 10. 2021 si s
láskou a úctou spomenuli na 3. výročie
smrti manžela Jána
Poláčka manželka s
rodinou. Kto ste ho
poznali, venujte mu
tichú spomienku.
Dňa 24. 12. si pripomenieme
nedožité
73. narodeniny Júliusa Koptáka a 29. 1.
2022 16. výročie jeho
úmrtia. S úctou a láskou naňho spomínajú
manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá aj celá
rodina.
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Dňa 31. 12. 2021 si
pripomenieme 2. výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný
otec, starý a prastarý
otec Štefan Cigánek z
Priepasného. S láskou
spomínajú deti Ľubica
a Miroslav s rodinami.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte
s nami.
Dňa 29. 12. 2021 si
pripomíname
prvé
smutné výročie, čo
nás navždy opustil milovaný manžel, brat,
otec, starý otec, krstný
otec a švagor Ing. Ján
Michálek. S láskou
spomínajú manželka,
sestra, syn a dcéra s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Za tichú spomienku
ďakujeme všetkým, ktorí si spomínajú s
nami.
Dňa 31. 12. uplynie
10 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec a starý otec,
Jozef Škoruba. Dňa
3. 1. 2022 si pripomenieme 5 rokov, čo nás
opustila drahá mama
a stará mama Anna
Škorubová. S láskou
spomínajú synovia a
dcéra s rodinami.

Cirkevné oznamy
•
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•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Spoločenská kronika

•
•
•
•

Narodili sa:

•
•
•
•
•

Amélia Nemcová
Eliška Dolníková
Zomreli:
Vladimír Fúsek, 63 rokov
Ivan Fajnor, 80 rokov
Milan Petráš, 73 rokov
Emília Kraváriková, rod. Babiarová, 82 rokov
Anna Valková, rod. Michalcová, 86 rokov
Ivan Števove, 73 rokov

19. 12. (4. nedeľa adventná) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom, zapálenie
štvrtej sviece na adventnom venci.
24. 12. (piatok) 17.00 hod. tradičné štedrovečerné služby Božie v chráme Božom,
Nocturna natalis.
25. 12. (sobota, 1. slávnosť vianočná) 10.00 hod. slávnostné služby Božie v chráme
Božom na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie Pána, Nativitas Christi. 14.00 hod. slávnostné nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
26. 12. (nedeľa, 2. slávnosť vianočná) 10.00 hod. slávnostné služby Božie v chráme
Božom na 2. slávnosť vianočnú – pamiatka Štefana mučeníka, s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej.
31. 12. (piatok, Silvester) 17.00 hod. silvestrovské služby Božie v chráme Božom na
závierku občianskeho roka. Od 22.00 hod. silvestrovské posedenie v zborovej sieni
na fare.
1. 1. 2022 (sobota, Nový rok) 10.00 hod. novoročné slávnostné služby Božie v chráme Božom, Circumcisio Domini, Obrezanie Krista Pána.
2. 1. (nedeľa po Novom roku) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
6. 1. (štvrtok, Traja Králi) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom, Zjavenie
Krista Pána Mudrcom, Epifánia.
9. 1. (1. nedeľa po Zjavení – nedeľa misie) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme
Božom. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare. 15.00 hod. spoločenstvo evanjelických žien v zborovej sieni na fare.
12. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni na fare.
16. 1. (2. nedeľa po Zjavení) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
19. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni na fare.
23. 1. (3. nedeľa po Zjavení) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
26. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni na fare.
30. 1. (4. nedeľa po Zjavení) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
2. 2. (streda Hromnice) 17.00 hod. večerné služby Božie v chráme Božom, Predstavenie Krista Pána.
6. 2. (5. nedeľa po Zjavení) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare. 15.00 hod. spoločenstvo evanjelických žien v zborovej sieni na fare.
9. 2. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni na fare.
13. 2. (nedeľa Deviatnik, Septuagesima) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
16. 2. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni na fare.
20. 2. (nedeľa po Deviatniku, Sexagesima) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme
Božom. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare.
23. 2. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni na fare.
27. 2. (nedeľa Predpôstna, Quinquagesima) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme
Božom.
2. 3. (streda) 17.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni na fare.
6. 3. (1. nedeľa pôstna, Invocavit) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare. 15.00 hod. spoločenstvo
evanjelických žien v zborovej sieni na fare.
8. 3. (utorok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni na fare.
10. 3. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni na fare.
13. 3. (2. nedeľa pôstna, Reminiscere) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
15. 3. (utorok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni na fare.
17. 3. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni na fare.

Zmena oznamov vyhradená!
Prosíme, sledujte aktuálne nariadenia prijaté v súvislosti s pandémiou.
CZ ECAV Brezová pod Bradlom oznamuje svojim členom, že cirkevný príspevok (10
€ na osobu) za rok 2021 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
Do poznámky prosíme napísať meno, priezvisko a adresu. Ďakujeme.
Ev. a. v. farský úrad
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