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ROČNÍK XXX

Vážení spoluobčania, milí Brezovania,
i keď už ubehli vyše dva mesiace od
začiatku nového roka 2022, dovoľte mi
krátku rekapituláciu minulého obdobia,
ale aj pomenovanie toho, čo nás čaká.
V prvých dvoch rokoch volebného obdobia sme sa spolu s mojimi spolupracovníkmi snažili odstrániť zistené nedostatky, využiť rezervy, hľadať iné riešenia
a hlavne zefektívniť našu prácu. Podarilo
sa nám zrealizovať viaceré veľké výzvy,
ako napr.: odlesnenie Mohyly, výstavba
a sprevádzkovanie nového infobodu na
Bradle, rekonštrukcia a sprevádzkovanie
chaty Bradlo, revitalizácia námestia pri
Panteóne osobností Brezovej, či výstavba chodníka na Bradlianskej ulici. Počas
dvoch rokov pandémie sme prijali úsporné opatrenia, ktoré sa pozitívne premietli do výsledku hospodárenia mesta, pričom následný prebytok v sume 1,15 mil.
€ (za dva roky) môžeme v rámci rezervného fondu použiť na kapitálové výdavky
a investície. Vo fonde máme stálu rezervu vo výške 300 tis. € na vykrytie výdavkov na prebiehajúci súdny spor za opravy miestnych komunikácií z roku 2015 a
na započítanie spornej sumy vzniknutej
pri rekonštrukcii Múzea D. S. Jurkoviča z
roku 2018. Tieto záležitosti stále nie sú
vyriešené, tak ako ani súdny spor s bytovým podnikom, kde sa čaká na rozhodnutie najvyššieho súdu.
Minulý rok sme sa zamerali na viacero
menších projektov za takmer 350 tis. €,

pričom časť sa nám podarilo zrealizovať
z externých zdrojov alebo z výnosov z
jarného testovania. Medzi najdôležitejšie patrili rekonštrukcia kotolne v Národnom dome Štefánikovom (62 tis. €),
výstavba cyklotrasy Športová ulica (60
tis. €), výmena plastových okien a rekonštrukcia balkónov v dennom centre
seniorov (41 tis. €), modernizácia verejného osvetlenia na Sídlisku D. Jurkoviča
a na Hoštákoch (40 tis. €), oprava strechy
a kanalizácie v 2. pavilóne ZŠ (12 tis. €),
výkup časti pozemkov na IBV na Hornom rade (20 tis. €), nákup nových lavíc
do čakární na zdravotnom stredisku (5
tis. €), výmena hracích prvkov na viacerých detských ihriskách (12 tis. €), nové
tabule s mapou a zoznamom hrobových
miest na cintoríne (4 tis. €), modernizácia
pokračovanie na strane 2.

Agresia Ruska voči nášmu
susedovi Ukrajine

Dôrazne odsudzujeme
agresiu Ruska voči nášmu
susedovi Ukrajine.
Je brutálnym porušením
medzinárodného práva.

MsÚ

Milé Brezovčanky,

Zbierka pre Ukrajinu

blahoželáme Vám srdečne k MDŽ. Prajeme Vám hodne zdravia, šťastia, porozumenia a lásky v kruhu Vašich blízkych.
Prajeme Vám rovnosť príležitostí, uznanie
a rešpekt v spoločnosti. Nadovšetko Vám (i
nám všetkým) želáme pokoj a mier. Myslíme na ukrajinské ženy. Podporujme ich a
pomáhajme im.
...ó, vráť sa skoro, mieru milený...

Mesto Brezová pod Bradlom spolu s
cirkvami v Brezovej pod Bradlom zorganizovali zbierku pre obyvateľov Ukrajiny.
Ich životy sú v ohrození, prežívajú strach,
bolesť a neistotu. Je veľmi dôležité, aby
sme sa zomkli a podporili nielen duchovne, ale aj materiálne ľudí, ktorí sa ocitli
nie svojou vinou v extrémnej životnej situácii.
pokračovanie na strane 2.

Vizualizácia - nájomné byty na hornej škole

pokračovanie z úvodnej strany
odpadového hospodárstva – QR kódy (9
tis. €), oprava kamerového systému a verejného rozhlasu (10 tis. €), či nové TRIO
koše, úradná tabuľa a bohatá kvetinová
výsadba na námestí. Partnerskému mestu Břeclav sme prispeli sumou 3 tis. € na
odstraňovanie následkov tornáda.
Taktiež sa nám podarilo spoločne s
partnermi zrealizovať výrub nebezpečných stromov popri štátnej ceste do
Minárčiných a modernizáciu priechodu
pre chodcov k zdravotnému stredisku,
ktorý získal bezpečnostné prvky a osvetlenie. S Trenčianskou župou neustále
komunikujeme ohľadom súvislých opráv
ciest v našom katastri, výsledkom čoho
je schválenie opravy cesty II/501 v dĺžke
takmer jeden kilometer v tomto roku.
Vyfrézovaný asfalt z tejto opravy by sme
chceli použiť na spevnenie povrchu cesty
do tehelne. V lete opätovne fungovalo
mestské kúpalisko, kde sme v spolupráci
s Lukerom opravili a vymaľovali plochy
na plote kúpaliska, pričom 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
Noc pod hviezdami a tiež 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 jubilejný „XXX.
Brezovský jarmek“ a ďalšie podujatia.
V tomto roku nás čakajú už schválené
investície v celkovej sume 700 tis. €, z
toho 280 tis. € sme získali z dotácií. Medzi najdôležitejšie investičné akcie patria:

Mestské zastupiteľstvo
Šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom sa uskutočnilo 8. 12. 2021 za účasti 8 a neskôr 10
z 11 poslancov.
MsZ zobralo na vedomie:
• informáciu primátora mesta o doručenej petícii za zrušenie výberového konania na funkciu konateľa spoločnosti
Mestské lesy, s.r.o., zo dňa 7. 12. 2021 a
o postupe jej vybavenia v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,
• správu o plnení uznesení MsZ,
• stanovisko Komisie pre ekonomiku,
správu majetku a podnikanie, účtovnú
závierku obchodnej spoločnosti Mestské
lesy, s.r.o., za rok 2020 a odporúča pri2

• výstavba tartanovej atletickej dráhy a
multifunkčného ihriska v ZŠ (220 tis. €),
• modernizácia výroby teplej úžitkovej
vody - solárne kolektory v ZŠ (120 tis. €),
• výstavba nového detského ihriska „Rodinka“ na Dolných lúkach (55 tis. €),
• zateplenie budovy denného centra (55
tis. €),
• oprava miestnych komunikácií a chodníkov - Baranecká ul., chodník na Budovateľskej ul., basketbalové ihrisko na
Nám. 7. apríla (200 tis. €),
• rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
na D. Jurkoviča (20 tis. €),
• modernizácia kamerového systému,
zmeny a doplnky územného plánu (20
tis. €),
• nákup auta na prepravnú službu - sociálny taxík (20 tis. €).
Ale čo ma najviac teší, pokročili sme
vo veci výstavby 35 nájomných bytov na
hornej škole, kde už máme právoplatné
stavebné povolenie, vysúťažili sme dodávateľa stavby a podali sme žiadosť na
dotáciu a úver zo Štátneho fondu rozvoja
bývania. Túto investičnú akciu vo výške
1,93 mil. € podporili na februárovom zastupiteľstve jednohlasne všetci prítomní
poslanci. Verím, že dotáciu získame a
na jeseň začneme s výstavbou. O tomto
veľkom projekte Vás ešte budeme podrobnejšie informovať. V Národnej rade
SR bola schválená novelizácia zákona o
zásluhách M. R. Štefánika, ktorá vytvára
priestor na vyčlenenie štátnych dotácií na údržbu Areálu Bradlo. Doteraz to
všetko ležalo na pleciach mesta Brezová
pod Bradlom, preto verím, že sa s ministerstvom kultúry čo najskôr dohodneme.
Vážení občania, ako vidíte, v roku 2022
nás čaká množstvo významných investícií a úloh, ktoré budú potrebovať naše
plné nasadenie. Verím, že nás neodradia čiastkové neúspechy a nevidím žiadny problém, ktorý by sme my – vedenie
mesta, poslanci a občania – nemohli
spoločným úsilím rozumne vyriešiť. Aby
sme život na našej Brezovej urobili opäť
o niečo krajším.
Jaroslav Ciran
primátor mesta

pokračovanie z úvodnej strany

mátorovi mesta Brezová pod Bradlom
pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia schválenie účtovnej závierky
za rok 2020 v zmysle tohto uznesenia,
• plnenie rozpočtu mesta na rok 2021 k
30. 9. 2021 - príjmy, výdavky, programový rozpočet podľa štruktúry k 30. 9. 2021,
• termíny zasadnutí MsZ na I. polrok 2022
takto: 23. 2. 2022, 27. 4. 2022, 29. 6. 2022.
MSZ schválilo:
• Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Brezová pod Bradlom
na I. polrok 2022,
• súhlas s predajom pozemku ako novovytvorenej parcely registra C-KN č.
1118/2 o celkovej výmere 15 m2. Cena
predaja je stanovená na základe cenovej mapy mesta Zóna II – 6,50 €/m2 t.j.
97,50 €,

• súhlas s predajom nehnuteľností –
pozemkov: - diel č. 1 a diel č. 8, ktoré
vytvárajú novovzniknutú parcelu reg.
C-KN č. 614/5 o celkovej rozlohe 34
m2, - diel č. 2 a diel č. 9, ktoré vytvárajú novovzniknutú parcelu reg. C-KN č.
615/4 o celkovej rozlohe 475 m2. Cena
predaja je stanovená na základe cenovej mapy mesta Zóna II - 6,50 €/m2 t.j.
3 308,50 €.
• prijatie daru v súlade so zákonom č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, schválený v
Zásadách hospodárenia s majetkom
Mesta Brezová pod Bradlom, Čl. 6, ods.
1, písm. c) v platnom znení – pozemky: - diel č. 5, ktorý vstupuje do novovytvorenej parcely reg. C-KN č. 614/7 o
celkovej výmere 9 m2, - diel č. 7, ktorý

Zbierka trvanlivých potravín a základnej drogérie sa konala v Národnom
dome Štefánikovom od 28. 2. 2022 do
3. 3. 2022. Zbierku sme už v noci na 4.
3. odovzdali. Na Ukrajinu ju osobne vezie pravoslávny kňaz jerej Marek Kundis
a odovzdá ju kláštoru v Hrušove 160 km
od hranice so Slovenskou republikou.
Zbierku rozdelia pre utečencov prichýlených v tomto kláštore, ako aj v okolitých
obciach.
Do zbierky pre Ukrajinu v Brezovej pod
Bradlom sa zapojilo 198 ľudí. Všetkým
Vám úprimne ďakujeme. Veľmi si vážime,
že ste prejavili solidaritu a že Vám nie je
ľahostajný osud ľudí na Ukrajine zasiahnutých vojnovým konfliktom. Zároveň
ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali pri
organizácii a podali pomocnú ruku.
Mnohí ste darovali z mála, viacerí ste
sa zapojili aj do iných zbierok. Ukázali
ste, že sa vieme zomknúť pre dobrú vec
a pomôcť v akejkoľvek situácii. Naším
prianím na záver je, aby sa takéto zbierky
s takýmto účelom nemuseli nikdy konať.
MsÚ

vstupuje do novovytvorenej parcely
reg. C-KN č. 615/8 o celkovej výmere
1m2, - pozemok parcely reg. E-KN č.
20990/10 o celkovej výmere 62 m2,
• súhlas s predajom nehnuteľností – podielov pozemkov: Roman Greguš, r.
Greguš, bytom Dolina 192/9, 906 13
Brezová pod Bradlom,
• kúpu podielov pozemkov a pozemkov
vo vlastníctve Romana Greguša, r. Greguša, bytom Dolina 192/9, 906 13 Brezová pod Bradlom,
• súhlas s predajom pozemku parcely
registra E-KN č. 947/3 o výmere 141
m2. Cena za predaj pozemku je stanovená na základe cenovej mapy mesta
Zóna II – 6,50 /m2 t.j. 916,50 €.
• výšku nájmu spoločnosti Mestské lesy,
s.r.o., v zmysle zmluvy o nájme lesných
pozemkov č. 146/2007, ktorá bola uzatvorená medzi zmluvnými stranami
dňa 18. 12. 2007 a jej platných dodatkov vo výške 34 000 € na rok 2022,
splatnú v štyroch splátkach a ukladá
vyhotoviť dodatok č.17 k zmluve o
nájme lesných pozemkov č. 146/2007,
ktorá bola uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 18. 12. 2007 a jej
platných dodatkov, ktorým sa určí výška nájmu na rok 2022 pre spoločnosť
Mestské lesy, s.r.o.,
• rozpočet mesta Brezová pod Bradlom
na rok 2022 tak, ako bol predložený,
vrátane programov mesta.
MSZ neschválilo:
• predbežný súhlas s predajom časti pozemku parcely registra E-KN č. 955/1 o
výmere cca 50 m2,
• predbežný súhlas s predajom časti pozemku parcely registra E-KN č. 5067/2
o výmere cca 238 m2,
• na základe výsledku výberového konania a v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Jána
Božíka do funkcie konateľ obchodnej
spoločnosti Mestské lesy, s.r.o.
MsZ zvolilo:
• Mgr. Dušana Marka, bytom Brezová
pod Bradlom, Budovateľská 383 a Mgr.
Evu Ušiakovú, bytom Brezová pod
Bradlom, Žriedlová dolina 727 za prísediacich na Okresnom súde Nové Mesto
nad Váhom na volebné obdobie rokov
2022 – 2026.
Rok 2022
Prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom sa uskutočnilo 23. 2. 2022 za účasti 7 z 11 poslancov.
MsZ zobralo na vedomie:
• správu o plnení uznesení MsZ,
• správu hlavnej kontrolórky Mesta Brezová pod Bradlom o kontrolnej činnosti za rok 2021,
• správu o činnosti Mestskej polície Brezová pod Bradlom za rok 2021,
• správu o činnosti Múzea Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom v roku 2021,
• správu o činnosti pracovnej skupiny v
roku 2021,
• rozpočtové opatrenie č. 5/2021 a č.

6/2021, ktorým sa vykonáva III. zmena
rozpočtu mesta Brezová pod Bradlom
na rok 2021,
• návrh investičných akcií s prioritou na
rok 2022.
MSZ schválilo:
• súhlas s predajom pozemku parcely registra C-KN č. 1825/2 o výmere
102 m2. Cena predaja je stanovená na
základe cenovej mapy mesta Zóna II 6,50 €/m2 t.j. 663 €.
• súhlas s predajom pozemku ako novovytvorenej parcely registra C-KN č.
54/3 o celkovej výmere 8 m2. Cena predaja je stanovená.na základe cenovej
mapy mesta Zóna II - 6,50 €/m2 t.j. 52 €.
• súhlas s predajom nehnuteľností - pozemkov: - diel č. 1 o celkovej výmere
19 m2, ktorý vstupuje do novovytvorenej parcely reg. C-KN č. 1950/2, - diel č.
2 o celkovej výmere 1 m2, ktorý vstupuje do novovytvorenej parcely reg. C-KN
č. 1950/1, - diel č. 3 o celkovej výmere
7 m2, ktorý vstupuje do novovytvorenej
parcely reg. C-KN č. 1950/2. Cena predaja je stanovená na základe na základe dohody - 3,50 €/m2 . t.j. 94,50 €.
• poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2022 pre Športový klub BRADLAN Brezová vo výške 1 500,- € na nákup športového oblečenia a obuvi pre
bežcov viditeľne označeného názvom
Brezová pod Bradlom,
• poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2022 pre Futbalový klub BRADLAN Brezová pod Bradlom vo výške 22
000,- € na prenájom priestorov, dopravné, cestovné náhrady, športové
pomôcky, štartovné OBFZ, ceny a diplomy, odmeny trénerov a účtovníčky
(okrem odmien vyplácaných v zmysle
zákonníka práce),
• poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2022 pre Občianske združenie
CHARIS vo výške 2 400,- € na zakúpenie
elektrického organu,
• poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2022 pre Region Štefánik s.r.o
vo výške 1 000,- € na video seriál z Regiónu Štefánik,
• poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2022 pre občianske združenie
Osobnosti Pod Bradlom vo výške 1
200,- € na pamätnú dosku „Metropolka“ - pocta Tvarožkovcom, na tvorbu
archívu pre Múzeum D. S. Jurkoviča,
reštaurovanie obrazu Oddych legionárov,
• poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2022 pre občianske združenie
FS Brezová vo výške 2 800,- € na výdavky na zveľaďovanie tanečného, speváckeho a hudobného repertoáru, nákup
a údržba krojov a hudobných nástrojov, sústredenie,
• poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2022 pre Oakhill s.r.o. vo výške
1 000,- € na Štefánikovo kino na chate
Bradlo,
• poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2022 pre Dobrovoľný hasičský
zbor Brezová pod Bradlom, občianske
združenie vo výške 3 000,- € na rekon-

dičný pobyt pre členov DHZ,
• poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta
na rok 2022 vo výške 500,- € na zabezpečenie akcie 12. Štefánikova jazda,
• dodatok č. 8 k všeobecne záväznému
nariadeniu č. 2/2012 o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole,
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov na dieťa a žiaka v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a o výške príspevku na nákup potravín v školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta,
• dodatok č. 12 k všeobecne záväznému
nariadeniu č. 2/2010 o určení výšky
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
škôl a školských zariadení na území
mesta Brezová pod Bradlom,
• všeobecne
záväzné
nariadenie
č. 1/2022 o udržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mesta Brezová pod Bradlom,
• všeobecne
záväzné
nariadenie
č. 2/2022 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta
Brezová pod Bradlom,
• všeobecne
záväzné
nariadenie
č. 3/2022 o prevádzkovom a návštevnom poriadku národnej kultúrnej pamiatky Mohyly generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle,
• zverenie majetku - technické zhodnotenie (rekonštrukcia kanalizácie) budovy základnej školy na Sídlisku Dolné
lúky, obstarávacia cena 12 840 € do
správy rozpočtovej organizácie Základná škola Brezová pod Bradlom ku dňu
23. 2. 2022,
• odňatie majetku - smetiarske vozidlo
Mercedes Aíegc s nadstavbou, inventárne číslo 10/023, dátum obstarania
18. 6. 2013, obstarávacia cena 35 383
€, zostatková cena 0,00 € zo správy príspevkovej organizácie technické služby
ku dňu 23. 2. 2022,
• odňatie majetku - univerzálny nakladač
UN035, inventárne číslo 16/023, dátum
obstarania 10. 12. 1992, obstarávacia
cena 8 235,38 €, zostatková cena 0,00
€ zo správy príspevkovej organizácie
technické služby ku dňu 23. 2. 2022,
• investičný zámer Mesta Brezová pod
Bradlom realizovať výstavbu 35 nájomných bytov bežného štandardu a technickej vybavenosti v stavbe "Prestavba
objektu bývalej školy na bytový dom v
meste Brezová pod Bradlom”, predloženie žiadostí o úver a dotáciu, spôsob
financovania výstavby a technickej vybavenosti pre nájomné byty v stavbe,
predloženie žiadosti o poskytnutie
úveru z prostriedkov ŠFRB a dotácie
MDV SR, vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta,
záväzok mesta zachovať nájomný charakter bytov, zriadiť záložné právo.
MsÚ
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Chátrajúci pamätník
Páni privatizéri Pružinárne a strojárne
v Brezovej p. Br. /PSB/, patrí Vám vďaka
za to, že ste zabezpečili financovanie a
vybudovanie pamätníka bývalému riaditeľovi tejto fabriky a jeho spolupracovníkom /hoci, domnievam sa, že ste mali
dostatok finančných prostriedkov na honosnejší pamätník/. Je mi však ľúto, že zanedbávate jeho údržbu. Priehlbinky pre
jednotlivé písmená textu sú nezvýraznené čiernou farbou, ako to bolo pôvodne.
Táto poveternostnými vplyvmi už neexistuje. Prosím, pouvažujte nad takým
prostriedkom zvýraznenia písmen, ktorý
bude mať trvanlivejšiu životnosť.
Ak tak urobíte, budem Vám vďačný nielen ja, ale i mnoho zamestnancov bývalých PSB. Títo ľudia, ktorí venovali veľké
úsilie rozvoju fabriky i mesta Brezová s
cieľom vytvárať zamestnanosť pre občanov Brezovej a širokého okolia a zvyšovanie kvality života vo všetkých oblastiach
života, zaslúžia si to, aby tento pamätník bol stálym svedectvom vďaky týmto
ľuďom. Robili to nezištne, nehľadiac na
svoje pohodlie a odmenu za to. Odmenou im bola spokojnosť ľudí, pre ktorých
to vytvárali.
Jozef Ďuriš, poslanec MsZ

Opatrovateľská služba
v Brezovej pod Bradlom
opäť úspešný projekt v rámci Operačného
programu Ľudské zdroje
Mesto Brezová pod Bradlom sa opäť
zapojilo do možnosti získania nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, ktorý
vyhlásilo ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny. Projekt s názvom Opatrovateľská služba v Brezovej pod Bradlom,
ITMS+: 312081BGY6 je účinný od 1. 12.
2021 do 30. 11. 2023. Celkový schválený
rozpočet projektu je 138 720 €.
Cieľom projektu je umožniť skvalitniť a
udržať poskytovanie jednej zo sociálnych
služieb, a to opatrovateľskú službu v domácom prostredí pre obyvateľov mesta
Brezová pod Bradlom. Ďalej realizovanie
projektu umožní poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby v prirodzenom
domácom prostredí, podporí ich zotrvanie v prirodzenom prostredí v rodine a
komunite, vytvorí vhodné prostredie pre

zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť samostatný život, predchádzať odkázanosti
na služby sociálnej starostlivosti pobytového charakteru.
Dosiahne sa zníženie tlaku na umiestnenie cieľovej skupiny v pobytových
zariadeniach sociálnych služieb – predchádzanie inštitucionalizácii. Vedľajším
efektom realizácie projektu je podpora
súbehu pracovného a rodinného života
rodinných príslušníkov žijúcich v spoločnej domácnosti s osobou odkázanou na
pomoc. Vytvorením nových a udržaním
existujúcich pracovných miest sa podporí zamestnanosť v meste Brezová pod
Bradlom.
V rámci projektu sa počíta s ôsmimi
opatrovateľkami na celý pracovný úväzok a jednou opatrovateľkou na polovičný pracovný úväzok.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a
Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje.
Dana Batková
referát sociálnej starostlivosti

Mestský úrad

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Vianoční škriatkovia
priniesli radosť

V BREZOVEJ POD BRADLOM

Predvianočný čas je časom pokory,
štedrosti, túžbou spraviť radosť našim
blízkym. Všetci sa celý rok tešíme na vianočnú atmosféru doma, na vyzdobené
námestia, na darčeky pod stromčekom.
Snažíme sa deti učiť, že darčeky sa nielen prijímajú, ale aj rozdávajú. Bola som
veľmi milo prekvapená, keď ma oslovili
panie učiteľky zo školského klubu detí,
že usporiadali zbierku pre klientov nocľahárne a pre našich občanov, ktorým
poskytujeme opatrovateľskú službu. V
stredu 15. decembra prišiel na prízemie
mestského úradu veľký húf vianočných
škriatkov, ktorí mali plné ruky darčekov.
Časť sme odložili na sociálne oddelenie,
odkiaľ sa distribuovali našim opatrovaným. Ďalšia cesta s darčekmi viedla do
nocľahárne, kde ich vianoční škriatkovia
priamo odovzdali obyvateľom nocľahárne. Veľké prekvapenie, úsmev na tvári a
radosť v očiach bola neopísateľná. Touto
cestou by som chcela veľmi pekne poďakovať najmä rodičom „vianočných škriatkov“ za ich štedrosť, detičkám za krásne
vianočné pozdravy a paniam učiteľkám
zo školského klubu detí za nápad usporiadať takúto benefičnú akciu. VEĽKÉ
ĎAKUJEM za všetkých obdarovaných.
Dana Batková
referát sociálnej starostlivosti
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Mestská polícia má nového člena
V utorok 1. 3. 2022 zložil na mestskom
úrade slávnostnú služobnú prísahu Mgr.
Peter Marko, ktorý sa stal riadnym príslušníkom brezovskej mestskej polície.
Mestská polícia tak získala do svojich
radov skúseného a rešpektovaného policajta, ktorý bude povereným náčelníkom
MsP.
Primátor Jaroslav Ciran zaželal kolektívu mestskej polície veľa "úspechov" pri
výkone nie práve vďačného povolania.
MsÚ

www.mv.gov.sk

Udržujme verejné
priestranstvá V čistote
Prosíme majiteľov psov o zvýšený dohľad nad svojimi štvornohými priateľmi,
aby naše verejné priestranstvá boli príjemné pre všetkých občanov a neboli
plné exkrementov.
Vopred všetkým zodpovedným majiteľom psov srdečne ďakujeme za ich
prístup a ostatných žiadame o rešpektovanie a ústretový postoj k tejto problematike.
Technické služby mesta Brezová pod
Bradlom pravidelne zabezpečujú hygienické vrecká na exkrementy, priebežne
ich dopĺňajú.
MsÚ

Mesto BREZOVÁ POD BRADLOM
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie štatutárneho orgánu - konateľa obchodnej spoločnosti Mestské
lesy, s.r.o., so sídlom Cesta SNP 245/2,
Brezová pod Bradlom.
Miesto výkonu funkcie: sídlo spoločnosti
Predpoklady výkonu funkcie:
Minimálne požadované vzdelanie, kvalifikačné predpoklady :
• ukončené VŠ vzdelanie lesníckeho zamerania
• prax min. 5 rokov v lesnom hospodárstve, z toho min. 3 roky v riadiacej funkcii (na účely tohto výberového konania
sa za riadiacu prax považuje organizačná, riadiaca a koordinačná činnosť)
• osvedčenie odbornej spôsobilosti
lesného hospodára podľa zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov
alebo
• ukončené stredoškolské vzdelanie lesníckeho zamerania
• prax min. 10 rokov v lesnom hospodárstve, z toho min. 5 rokov v riadiacej
funkcii
Ďalšie požiadavky a znalosti:
• základné znalosti ekonomiky obchodných spoločností
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom
rozsahu
• zdravotná spôsobilosť
• organizačné a rozhodovacie schopnosti
• komunikačné a prezentačné zručnosti
• samostatnosť a flexibilita
• prehľad platných právnych predpisov
vzťahujúcich sa na oblasť lesníctva, životného prostredia, ochrany prírody
a krajiny, verejného obstarávania, obchodného práva, pracovného práva,
problematiky financovania lesného
hospodárstva
• skúsenosti v obchodovaní s drevnou
hmotou
• vodičský preukaz skupiny B
Výhodou sú skúsenosti s čerpaním fondov EÚ prípadne prostriedkov zo štátnych či iných fondov a zdrojov, ako aj
znalosť anglického alebo nemeckého
jazyka na komunikačnej úrovni. Predpokladaný termín začatia výkonu funkcie: 4. apríl 2022.
Upozornenie pre uchádzačov:
Výsledky výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej
spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. nie sú
záväzné pre vymenovanie jeho víťaza za
konateľa spoločnosti. Víťaza výberového
konania musí do funkcie konateľa spoločnosti následne
• v súlade s § 11 ods. 4 písm. l) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov schváliť Mestské
zastupiteľstvo Brezovej pod Bradlom

•

v zmysle § 133 ods. 4 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade so Zakladateľskou listinou obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o. vymenovať valné
zhromaždenie.
V prípade záujmu o funkciu konateľa
svoje prihlášky spolu s nižšie uvedenými
dokladmi zasielajte poštou na adresu
Mesto Brezová pod Bradlom, Námestie
gen. M. R. Štefánika 1, 90613 Brezová
pod Bradlom alebo doručujte osobne
do podateľne Mestského úradu Brezová pod Bradlom v termíne do 15. marca
2022 do 14.00 hod. v zalepenej obálke s
označením „KONATEĽ MESTSKÝCH LESOV BREZOVÁ POD BRADLOM“.
Doklady, ktoré je potrebné priložiť k
prihláške na výberové konanie:
• overenú fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na
právne úkony v plnom rozsahu
• štruktúrovaný profesijný životopis s
návrhom koncepcie riadenia a rozvoja
spoločnosti (v rozsahu max. 2 strany
A4) zameranej predovšetkým na dosahovanie ekonomickej efektívnosti a trvale udržateľného riadenia spoločnosti
na princípe prírode blízkeho hospodárenia
• motivačný list
• podpísané vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe výberového konania dostupnej na www.brezova.sk
Výber z uchádzačov bude prebiehať
formou osobnej účasti na výberovom
konaní. Mesto Brezová pod Bradlom si
vyhradzuje právo pozvať na výberové
konanie len tých uchádzačov, ktorí budú
spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne. Výberové
konanie bude pozostávať z písomného
testu a ústnej časti. Uchádzači budú na
výberové konanie pozvaní elektronickou
poštou (e-mailom). Jeho doručenie potvrdia e-mailom najneskôr nasledovný
pracovný deň.
Predpokladaná znalosť právnych predpisov :
• zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení
neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)
• zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve v
z.n.p.
• zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v z.n.p.
• zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č.
34/2013 Z. z.
• vyhláška č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého
dreva a dokladoch o pôvode dreva
• vyhláška č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii

•
•

zákon č. 311/2001 Z .z. Zákonník práce
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
• zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Bližšie informácie o výberovom konaní
poskytne:
Ing. Alžbeta Karlíková, vedúca oddelenia vnútornej správy Mestského úradu
Brezová pod Bradlom, tel. 034/694 22 21,
mail: alzbeta.karlikova@brezova.sk
Osobné údaje uchádzačov, ktorí vo výberovom konaní neuspejú, budú po skončení výberového konania zlikvidované v
zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Vyhlasovateľ výberového konania si
vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z
uchádzačov, pokiaľ žiadny z uchádzačov
nesplní predpoklady uvedené v tomto
oznámení o vyhlásení výberového konania, a má právo vyhlásiť nové výberové
konanie.
Mgr. Jaroslav Ciran
primátor mesta

Osobnosti Brezovej (8)
...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 Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, národnému buditeľovi, evanjelickému farárovi.
Jozef Miloslav Hurban sa narodil 19. 3.
1817 v Beckove. Po skončení štúdia prijal
miesto evanjelického kaplána v Brezovej
a zotrval na ňom od júna 1840 do júna
1843. Zostavil tu I. ročník almanachu
Nitra. Almanach si predplatilo 18 obyvateľov Brezovej z radov miestnych elít.
Pre úspešný rozvoj národného hnutia

Jozef Miloslav Hurban, zbierka múzea
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však bolo potrebné jeho myšlienky šíriť
aj medzi ľudom a Hurban si túto potrebu dobre uvedomoval. Preto 10. apríla
1842 v spolupráci s rektorom evanjelickej cirkevnej školy Karolom Sucháčom
zriadil Nedeľnú školu brezovskú. Svoje cieľavedomé formovanie národného hnutia
„od doly“ na príklade brezovskej nedeľnej
školy formuloval Hurban nasledovne: „U
nás to jde od dola, od škol, od zábav, od
společenského života.“ Hurban v Brezovej našiel prajné prostredie pre šírenie
národného hnutia a vytvoril si okruh
priaznivcov a spolupracovníkov. S Hurbanovým brezovským pobytom sa spája
aj jeho záujem o filozofiu J. G. Fichteho.
Vtedajší brezovský farár Pavel Mareček
bol počas štúdia teológie v Jene Fichteho
študentom a s Hurbanom diskutoval o
Fichteho filozofii. Hurbanovi prišli vhod
i služby Brezovčanov známych obchodnými cestami po území celej monarchie.
Využíval ich pri udržiavaní kontaktov
s ostatnými národovcami. Viliam Pauliny-Tóth uviedol, že počas Hurbanovho
kaplánskeho pôsobenia boli „obchodiví
občania a mládež brezovská... jeho poslovia do sveta. ... Holomúc, Bystrica, Brno,
Pešť, Sv. Mikuláš, Požoň spojené boli vtedy
nielen článkami kupeckými s Brezovou, ale
i článkami literárnymi, knihami a dopisami
s Hurbanom.“
V júni 1843 prešiel Hurban z Brezovej
do Hlbokého, kde ako evanjelický farár
pôsobil až do svojej smrti. Vplyv na Brezovú si však vďaka sieti spolupracovníkov udržiaval i naďalej. V marci 1844 sa
smrťou Pavla Marečka uvoľnilo miesto
brezovského farára. Ako kandidáti na
toto miesto boli brezovským cirkevným
zborom navrhnutí Tomáš Hroš a Jozef
Miloslav Hurban. Napriek tomu, že Hurban už pôsobil v Hlbokom, kandidatúru
prijal. Brezovčania však za svojho farára
zvolili Hroša.
K vrcholným okamžikom Hurbanovho
pôsobenia patria udalosti roku 1848. V
Brezovej sa 25. apríla 1848 konal pohreb
notára Valoviča a večer hrali študenti divadelnú hru Starý kompán alebo Pätnásťročný kandidát. Po skončení divadla prijali prítomní Hurbanov návrh, aby sa 28.
apríla konalo v Brezovej zhromaždenie s
cieľom porady o žiadostiach slovenského
národa. Na tomto zhromaždení, ktoré sa
uskutočnilo na brezovskom rínku (dnešné
Nám. gen. M. R. Štefánika), sa zišlo 3000
ľudí z Brezovej a okolitých obcí. Hlavný
prejav mal Hurban. Z improvizovaného
pódia - na rínku postaveného stola - prebral jednotlivé body petície zo zhromaždenia známej ako Žiadosti slovenského
národa v stolici Nitrianskej. V septembri

podpis J. M. Hurbana
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1848 sa náš podbradliansko-podjavorinský kraj stal dejiskom prvého slovenského povstania. Dobrovoľníci i Slovenská
národná rada sa 21. septembra 1848
presunuli z Myjavy na Brezovú. Vedenie povstania sídlilo v mestskom dome,
Slovenská národná rada, ktorej bol Hurban predsedom, tu vydávala rozkazy pre
okolité obce. Dňa 22. septembra 1848
dobrovoľníci zviedli v Brezovej prvé boje
slovenského povstania, o ktorých som
bližšie písal v predchádzajúcom diele seriálu o osobnostiach Brezovej. Slovenskí
dobrovoľníci pokračovali na strane cisárskych vojsk v tzv. zimnej a letnej výprave.
Vodcovia dobrovoľníkov sa často zdržiavali v Brezovej. Hurban býval do jesene
1849 u svokra Jurkoviča, Štúrovi poskytol
ubytovanie organár Šaško. V novembri
1849 viedenská vláda slovenský dobrovoľnícky zbor rozpustila a Hurban sa 11.
5. 1850 vrátil do Hlbokého.
Aké bolo Hurbanovo miesto v udalostiach roku 1848? Už pred rokom 1848,
v čase brezovského kaplánovania i pôsobenia v Hlbokom, Hurban úspešne
šíril myšlienky slovenského národného
hnutia. Pragmaticky využil hmotné záujmy jednoduchých ľudí. V našom kraji šlo
hlavne o početné lesy, pasienky a kopanice. Keďže sa zrušenie poddanstva týkalo len urbárskej pôdy, uvedené majetky zostali vo vlastníctve zemepánov. So
zámerom získať podporu ľudu Hurban
nechal pozývať obyvateľov na 28. apríla
na zhromaždenie v Brezovej so sľubom,
„že sa tam bude rokovať o horách a lesoch.“ Plán vyšiel, účasť ľudu bola masová. Najmä vďaka Hurbanovej činnosti sa
náš kraj v septembri 1848 stal centrom
slovenského povstania. Hurban sa stal
vedúcou osobnosťou udalostí brezovskej
jari 1848 i prvého slovenského povstania
preto, lebo mal na to potrebnú vôľu i
vlastnosti. Treba zdôrazniť, že dosiahnuté úspechy národného hnutia v Brezovej
a podbradliansko-podjavorinskom kraji
predstavovali v danej dobe maximum
možného. Hoci národovci snívali o získaní mestského národného centra, v tejto
fáze sa im to ešte nepodarilo. Brezová
nebola mestom, ale len zemepanským
mestečkom. Hoci obyvatelia i inteligencia boli slovenské, v Brezovej chýbali
potrebné inštitúcie - úrady, vyššie školy
a podobne. Mestské centrum, aj to len
skromné, sa národovcom podarilo získať
až v 60. rokoch 19. storočia, kedy sa ním
stal Turčiansky Sv. Martin.
V roku 1874 zomrel brezovský farár
Tomáš Hroš. Napriek tomu, že Hurban
už tri desaťročia pôsobil v Hlbokom, opäť
prijal kandidatúru na voľbu brezovského farára. Brezovčania však zvolili 242
hlasmi Ľudovíta Schulza, Hurban dostal
169 hlasov. Podľa cirkevných historikov
neuspel preto, lebo v predchádzajúcich
rokoch podporil cirkevné oddelenie sa
Košarísk od Brezovej. Jozef Miloslav Hurban zomrel 21. 2. 1888 v Hlbokom.
Národné hnutie, ktoré u nás dospelo k
prvému vrcholu v roku 1848, sa nedalo
zastaviť a slovenské národné vedomie

Žiadosti slovenského národa v stolici
Nitrianskej, Múzeum SNR

bolo v Brezovej rozšírené už pred rokom
1918. Pomenovanie hurbanista bolo v
minulosti jednou z prezývok Brezovčanov. Hurbanovská tradícia v Brezovej pokračovala aj po vzniku Československa.
Napríklad Brezovčan Martin Janec, účastník protifašistického odboja, na otázku,
čo ho motivovalo k odboju, odpovedal:
„Doma ma vychovávali v hurbanovskom
duchu.“
Matúš Valihora
Múzeum D. S. Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom

Názory, komentáre
Úprimná vďaka
Ing. Jurajovi Reptovi
Domnievam sa, že k najvýznamnejším
osobnostiam Brezovej nielen povojnového, ale i predvojnového obdobia nesporne patrí Ing. Juraj Repta, bývalý riaditeľ
Kovových tkanín /KTB/, neskoršie Pružinárne a strojárne Brezová p. Br. Hlavne
jemu a najbližším jeho spolupracovníkom vo vedení vďačíme za prudký rozvoj
nielen fabriky, ale i mesta.
Ing. Juraj Repta oplýval obdivuhodným
entuziazmom venovať svoje sily a schopnosti v prospech lepšieho života ľudí na
pracoviskách, ale i v živote v meste. K
naplneniu tejto myšlienky vedel strhnúť
spolupracovníkov i vedenie mesta. Veľmi
sa tešil z každého úspechu, ktorý sa podarilo dosiahnuť.
Dovolím si pripomenúť niektoré myšlienky z jeho príhovoru z príležitosti 25.
výročia vzniku KTB v roku 1979: ,,Vo
vývoji kolektívov sú medzníky, kedy sa
hodnotia uplynulé obdobia, bilancujú sa
zdroje a možnosti rozvoja, vytyčujú sa
nové ciele. Súčasná etapa rozvoja našej
spoločnosti má v porovnaní s minulosťou rozdielne sociálne podmienky.
Rozšírenie výrobného programu o
pružiny tvárnené za studena vytvorilo podmienky pre uplatnenie záujmov
pracujúcich. Výroba za 17 rokov vzrástla
dvadsaťnásobne a jej rozvoj bude pokračovať i v budúcom období. Pri príležitosti
25. výročia vzniku podniku a 35. výročia
SNP začneme realizovať ďalšiu etapu
rozšírenia podniku o Pružináreň II a Výskumno vývojovú základňu /VVZ/.
V súlade s rozvojom podniku sa venuje

pozornosť najlacnejšej a najefektívnejšej
investícii - rastu kvalifikovaných pracovníkov, ktorý realizujeme vo svojom modernom zariadení - strednom odbornom
učilišti. Tu si vychovávame na náročné
povolania mladých odborníkov. Zabezpečovanie zvyšovania kvalifikácie - od
rôznych kurzov až po vysokoškolské
vzdelanie, je súčasťou cieľavedomej práce vedenia podniku.
Za dosiahnutými výsledkami v rozvoji
podniku a mesta, ale aj vo vypracovávaní
programu rozvoja pre budúce obdobia,
stoja ľudia. Ľudia, ktorých srdcia zrástli s
podnikom, s kolektívom v ktorom pracujú a radujú sa zo spoločných úspechov.
Ďakujeme i pracovníkom stavebných
organizácií, ktorí budovali a budujú podnik i sídlisko a to: Priemstavu Bratislava,
Pozemným stavbám Trnava, Stavoindustrii, n.p. Bratislava a ich závodom,
ako i hlavným dodávateľom základného
materiálu ŽD Bohumín, Drôtovňa Hlohovec, VŽKG Ostrava, ZJF Chomutov, ktorí
svojimi dodávkami zabezpečujú plynulé
plnenie plánovaných úloh podniku.
Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí svojou prácou, organizátorskou pomocou a
pochopením správnych návrhov pri rozvoji podniku sa pričinili o ich realizáciu a
šírenie dobrého mena podniku doma i v
zahraničí.“
Od narodenia Ing. Juraja Reptu uplynulo 23. januára už 99 rokov. Tento článok
píšem ako spomienku z úcty k nemu, za
to všetko pozitívne, čo urobil so svojimi
spolupracovníkmi pre Brezovanov a ľudí
z obcí okolo Brezovej. Bol to človek, ktorý neodmietol rozhovor s ktorýmkoľvek
pracovníkom podniku pri pochôdzkach v
areáli podniku a nielen tam. I tento jeho
prístup k ľuďom svedčí o jeho vysoko pozitívnych ľudských vlastnostiach.
Jozef Ďuriš

VYPRÁVANIE NA GÁNKU
Československá Mona Lisa

Školstvo
...V našej škôlke...
...sme 10. 1. 2022 privítali vílu Zimušku
/Inka Filipová/. Porozprávala deťom o
zmenách počasia, charakteristických pre
toto ročné obdobie. V rôznych pútavých
hrách sa dozvedeli o prírode, vtáčikoch,
zvieratkách, aj o tom, kde sa berie sneh.
Nezabudla na zimné športy a radovánky
v snehu. Niektoré si vyskúšali. Čo na tom,
že boli lyže z papiera? Na krátky rýchlokurz lyžovania úplne stačili. Dokonca sa
im podarilo aj snehuliaka zguľovať, samozrejme - papierovými guľami. Potom
víle ukázali svoje zručnosti v strihaní, lepení, otláčaní korkových zátok a krčení
papiera. Každá trieda vytvorila obrázok
pre Zimušku. Deti za šikovnosť pochválila a zaželala krásnu zimu a veľa radosti
zo snehu.
20. 1. 2022 zavítal medzi deti člen Poľovníckeho zväzu Klenová pán Ľubomír
Milčík s kolegyňou Zuzanou Petráškovou.
Pripravili pre deti pútavú besedu o lesných zvieratkách, práci poľovníkov nielen
počas zimy, ale i po celý rok. No zdôraznili, aká je dôležitá starostlivosť hlavne v
zime, kedy obyvatelia lesa trpia chladom

a nedostatkom jedla. Deti sa zapájali do
rozhovoru, pomenovávali zvieratká na
obrázkoch, ich mláďatká a čo by sa hodilo pre to ktoré zvieratko do krmelca. Ujo
Ľubo im priniesol aj ukážky parožia a kožušiny. Najväčším zážitkom pre deti bol
jazvečík Drak. Teta Zuzanka zrazu vyšla
von a vrátila sa so psíkom. Neviem, kto
mal väčšiu radosť – či deti zo psíka, alebo
Drak, ktorý nadšene vrtel chvostíkom a
najradšej by sa dal pohladkať všetkými
deťmi naraz. Ujo Ľubo vysvetlil, akú dôležitú úlohu zohráva pre nich psík a čo
všetko poľovnícky pes musí ovládať. V závere besedy sme sa všetci dohodli, že si
v marci urobíme výlet do Čierneho blata,
kde pomôžeme ujovi Ľubovi vyčistiť krmelec. A tešíme sa aj na Draka.
Do pozornosti ešte pridávam informáciu, že naša MŠ má svoj časopis. Dali sme
mu názov „Škôlkárik“,bude vychádzať 4x
do roka. Budú v ňom všetky zaujímavosti
o činnosti s deťmi, akcie, rady pre rodičov predškolákov, ale aj recepty a vymaľovánky pre deti .Nájdete ho v obchodných reťazcoch TESCO, COOP JEDNOTA,
PT a na MsÚ. Prvé číslo vyšlo začiatkom
januára a venovalo sa končiacemu roku
2021. Veríme, že nájde svojich čitateľov.
Helena Konkušová
MŠ, Sídl. D. Jurkoviča

V roku 2018 pri storočnici
Československej republiky sa
organizovali rôzne výstavy a
tak sa mi dostala do rúk pozvánka od brnenských antikvárov. Vo svojich priestoroch
inštalovali výstavu "Umění
mladé republiky", kde bol v
strede pozornosti olej na plátne z roku 1926 od Jana Zrzavého označený ako "Československá Mona Lisa - Portrét
pani Osuské - Dáma s kopretinami". K obrazu patrila aj prípravná kresba.
Aká pani Osuská?
Český maliar Jan Zrzavý žil
predsa vo Francúzsku, náš rodák Štefan Osuský tam bol vyslancom a okolo vyslanectva
zhromažďoval československých umelcov, takže na obraze určite musí byť jeho žena
Pavla Osuská. To sa musí preskúmať. Ide sa do Brna. Predpoklad bol správny a osudy
obrazu pozoruhodné.
Jan Zrzavý namaľoval pani Osuskú v
roku 1926, v roku 1931 bol portrét uverejnený na obálke umeleckého časopisu
"Salon" a potom sa objavil na aukcii v
roku 2009 pod názvom "Dáma s kopretinami". Nik už nevedel, kto je na ňom
namaľovaný. Naraz sa k nemu postavil
jeden pán a ten vedel. Začali sa o túto záhadu zaujímať odborníci a pomaly sa do
nej vnášalo svetlo. Vysoko cenený obraz,
vlastne dva - olejomaľba a kresba - boli u

nás neznáme. Dlho trvalo, kým sa aspoň
sčasti objasnil ich osud.
Štefan Osuský nechal maľovať svoju
ženu viacerým maliarom. Obraz od Jana
Zrzavého sa považuje za jeden z najlepších, ak nie vôbec najlepší neoklasicistický portrét na svete. Preto dostal pomenovanie Československá Mona Lisa.
Jela Juríčková
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Rôzne
PhDr. Ján Juríček (1922 - 1992),
sté výročie narodenia
Narodil sa 29. januára 1922 na Brezovej pod Bradlom ako prvý zo štyroch
detí. Jeho otec bol garbiarskym majstrom
a matka pochádzala z rodiny, ktorá dala
Slovensku prvého ministra financií a známeho architekta.
Gymnaziálne štúdiá začal v Leviciach,
neskôr sa rodina presťahovala do Bratislavy, pretože jeho rodičia veľmi dbali
na vzdelanie svojich detí. V štúdiu pokračoval na Prvom štátnom gymnáziu a po
maturite absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte Slovenskej Univerzity v Bratislave – odbor dejiny a slovenský jazyk.
Štúdium ukončil doktorátom z literatúry
dizertačnou prácou na tému „Literárny
vývin Martina Rázusa“. Už počas vysokoškolských štúdií prejavoval literárno-tvorivé schopnosti, spočiatku prispieval do
študentského časopisu Elán, neskôr do
Národných novín, Národnej obrody a
Tvorby - popredných literárno-politických periodík na Slovensku.
Po skončení univerzitného štúdia krátko učil ako profesor na gymnáziu v Bratislave, neskôr pracoval na Povereníctve
informácií a kultúry (predchodca ministerstva kultúry). V tomto období bol serióznym adeptom na kultúrneho atašé
ČSR pre niektorú z anglicky hovoriacich
krajín. Po dramatickej zmene v politickej
orientácii ČSR v r. 1948, bol v r. 1951 odsunutý do výroby, kde pracoval dva roky
ako pomocný robotník. Toto obdobie
znášal po psychickej stránke veľmi ťažko,
rovnako ako viacerí ďalší predstavitelia
inteligencie s podobným osudom. Z výroby bol nakoniec uvoľnený na základe
zhoršeného zdravotného stavu. Získal
miesto vo vydavateľstve Tvar, kde sa však
dlho smel venovať iba tvorbe kalendárov
a pohľadníc. V tom čase sa fotografovanie stalo jeho záľubou, často ho spájal so
svojou láskou k horskej turistike.
Ku skutočnej práci redaktora sa dostal
vo vydavateľstve Obzor až v 60-tych rokoch. Ako zodpovedný redaktor pracoval na rukopisoch takých významných
publikácií ako: Dejiny svetovej literatúry, Súpis pamiatok na Slovensku, encyklopedické dielo SLOVENSKO (zachytávajúce v šiestich dieloch všetky oblasti
života od prírody cez ekonomiku, spoločnosť až po kultúru a dejiny), Slovenský
literárny album, Dejiny Slovenskej
literatúry. Bol zostavovateľom Encyklopédie slovenských spisovateľov i
Encyklopédie spisovateľov sveta a tiež
prvej modernej regionálnej monografie Brezová pod Bradlom.
Rozsiahle je aj jeho autorské dielo, ktoré má výrazne biografický charakter a
možno ho zaradiť k literatúre faktu.
V roku 1968 ho zahájil knihou M. R.
Štefánik (Mladé Letá 1968), ktorá ako
prvá otvorila dvere do „zakázaných kom8

nát“ histórie pred vznikom 1. ČSR. Za so(Stimul 1994) vyšli však až po autorovej
cializmu bolo v Československu meno
náhlej smrti. Podobne ako kniha o M. R.
M. R. Štefánika tabuizované z politických
Štefánikovi to boli vôbec prvé knihy,
dôvodov. Štefánik bol zakladateľom dektoré v tej dobe ponúkli hodnotenie
mokratickej Československej republiky,
týchto významných osobností slovenorganizátorom zahraničných légií česskej literatúry i politiky.
koslovenského vojska a jeho politická
Ak bola kniha o Štefánikovi symbolicky
orientácia bola jasne prodemokratická.
venovaná autorovej dcére t.j. mladej geTakáto osobnosť nezapadala po februári
nerácii jej súčasníkov, ktorí o Štefánikovi
1948 do schémy východného bloku zanič nevedeli *, v prípade oboch posledhranično politickej orientácie Českosloných biografií ide už o autorsky vyzreté
venska. Kniha mohla vyjsť len vďaka krátdiela, určené dospelému čitateľovi, ktorý
kemu obdobiu politického uvoľnenia v r.
má záujem o neznáme alebo poloprázd1968. Význam i popularita tejto prvotiny,
ne stránky dejín Československa.
ako autorskej tak aj literárno-historickej,
S posledne uvádzanou knihou o Štefása okamžite prejavila – kniha zmizla z
nikovi sa spája ešte ďalšia pozoruhodná
predajní rýchlosťou blesku a okamžite sa
skutočnosť. Kniha bola v r. 2015 prelochystalo druhé vydanie s adekvátne vyšžená do japonského jazyka a vydaná v
ším nákladom. Toto sa, žiaľ, už k čitateJaponsku. Jeden z exemplárov bol odoľom nedostalo, pretože po vstupe sovietvzdaný do Múzea M. R. Štefánika v Košaskych vojsk do ČSSR v auguste 1968 bolo
riskách.
vydávanie knihy pozastavené a hotové
Výnimočnosť a hodnota autorského
exempláre knihy zošrotované v r. 1969.
diela Dr. Jána Juríčka spočíva v jeho
Ešte pred zošrotovaním druhého vydaobjavnosti a precíznosti spracovania
nia knihy o Štefánikovi sa podarilo vydať
faktov. Najmä v prípade posledne uvejej zostručnenú anglickú mutáciu (Obzor
dených troch biografií sú tieto kvality
1969). Neskôr, v r. 1980 vyšla táto kniha
ojedinelé a dodnes neboli literárnou
v anglickom preklade v USA (vyd. Naše
kritikou na Slovensku dostatočne ocesnahy, New York 1980).
nené.
V nasledujúcich rokoch normalizácie
sa kniha M. R. Štefánik negatívne podPhDr. Jana Kepplová
písala na osude Dr. Juríčka ako redaktora vo vydavateľstve Obzor. Jeho kariérny
* Viď venovanie v knihe:
postup bol pozastavený a do konca svoj„Jane, mojej dcére,
ho pôsobenia vo vydavateľstve pracoval
ktorá sa v škole nedozvedela,
na poste radového redaktora.
kto bol Štefánik“
Vo voľnom čase sa začal intenzívne venovať písaniu biografií ďalších významných osobností literárneho sveta: Ľudovít Štúr (ML 1971), Martin Kukučín
(ML 1975), L. N. Tolstoj (Obzor1980) a
Vajanský (Obzor 1988). Jeho autorská i
vydavateľská činnosť mala však
nesporne veľký význam pre slovenskú kultúru. V r. 1975 bola
ocenená „Zlatým čestným odznakom knižnej kultúry“ a v r. 1981
mu minister kultúry udelil čestný
titul „Vzorný pracovník kultúry“.
Po celý čas ho však neopustila túžba predstaviť slovenským
čitateľom ďalšie dve osobnosti
slovenského kultúrneho a politického života, ktoré si nesmierne vážil – M. Rázusa a M. Hodžu.
Podobne ako Štefánik, aj Rázus i
Hodža boli výraznými a významnými predstaviteľmi demokratického obdobia Československa
a preto neakceptovateľnými v
období normalizácie. Dr. Juríček
dlhodobo systematicky zbieral a
postupne spracovával nazbieraný materiál o oboch dejateľoch.
Preto netrvalo dlho po politickej
zmene v roku 1989, keď ponúkol
na vydanie najprv biografiu Martina Rázusa a neskôr aj Milana
Hodžu. Obe biografie: Martin
Rázus - básnik a politika (Stimul 1993) a Milan Hodža - Kapitola z dejín slovenskej, česko- Sprava: Ján Juríček, jeho otec, sestra Anna
slovenskej a európskej politiky Babiaková a sesternica Jela Juríčková

Poďakovanie

Mikeš

Touto cestou sa chceme poďakovať
členom Dobrovoľného hasičského zboru
Brezová pod Bradlom a susedovi pánovi
Hupkovi, ktorí nám dňa 13. januára vo
večerných hodinách včasným zásahom
pomohli uchrániť rodinný dom pred požiarom.
rodina Londáková

Predstavte si, že máte domáce zvieratko, miláčika. Dajme tomu kocúra. Ujmete
sa bezbranného najdúcha. Hneď si získa
vaše sympatie. Je hravý, veselý, bezstarostný, ale aj chápavý. Rozumie tomu, čo
môže a čo musí.
Ako ryšiak rastie, prirastá k srdcu rodiny. Viete, že každé ráno čaká na lavičke,
zaklopká labkou na okno kuchyne, ak
by ste si ho nevšimli, a večer zamrauká
za dverami obývačky, keď chce ísť dnu.
Úsmevných zážitkov pribúda. Už ste
parťáci. Odmrauká vám na otázky, venčíte sa po štvrti, verne cupitá po vašom
boku sám od seba, spoločne sledujete
prírodopisné filmy, je za každú srandu,
hrávate sa na schovku, či naháňačku. Kamoško, parťák, Mikeš.

Infobod na Bradle
Rok 2021 bol v Areáli Bradlo prelomovým. Novovybudované informačné centrum so zázemím a toaletou je to, čo najčastejšie navštevované turisticko-pietne
miesto v regióne už celé desaťročia potrebuje.
Rok 2022 však bude pre infobod na
Bradle kľúčovým z pohľadu plánu dlhodobého rozvoja a udržateľnosti.
Turistická sezóna začína 1. májom a
končí 31. októbrom. V sezóne bude infobod otvorený denne od 10:00 do 18:00
hod. Návštevníkov čakajú besedové víkendy, dni pod hviezdami s astronómami a iné pútavé príbehy nášho regiónu.
V mesiacoch január - február je otvorené každý piatok, sobota, nedeľa od 11:00
do 16:00. hod. V turistickom informačnom centre ožívajú príbehy nielen Milana
Štefánika, ale aj ostatných hviezd tohto
výnimočného regiónu. Na svoje si prídu
aj tunajší Brezovčania prezentáciou historickej Brezovej. Vo valentínskom februári sme pripravili prvý tematický mesiac venovaný láskam Milana Štefánika.
V marci pripravujem pre najmenších a
školy Bádateľské výpravy s poznávacou
mapou. Aj vďaka Café Milánek, pojazdnej
kaviarničke Milana Rastislava Štefánika,
je návšteva Areálu Bradlo skutočným zážitkom.
Tešíme sa na Vás pri Vašich prechádzkach k miestu posledného odpočinku
nášho najvýznamnejšieho rodáka.
Matúš Tomáška

U sváčka
Na námestí ožije príbeh Martina Lacka
známeho ako Sváko Ragan.
Od 1. mája spustíme prevádzku turistickej kancelárie priamo na námestí,
kde sa budú dať kúpiť lokálne - kopaničiarske produkty, suveníry a ochutnať
káva z Café Milánek. Zároveň U sváčka
bude zázemie pre aktuálne sa rozvíjajúci cestovný ruch. Zákazník získa ucelené informácie o Areáli Bradlo, okolitých
prevádzkach, ale i múzeách. Historická
a kultúrna pečať nášho mestečka bude
teda súčasťou dobrých správ U sváčka.
Predaj lístkov na vláčik Brezováčik získa
nové zázemie v tejto kultúrno-turistickej
predajni. Zároveň v infobode na Bradle
vznikne predajné miesto lístkov na vláčik
smerom na brezovské námestie. Predajné miesto U Sváčka, infobod Bradlo a vláčik Brezováčik tak zabezpečia významné
prepojenie turizmu z Areálu Bradlo na

ra. Je prirodzené, že mačka sa prechádza
po iných pozemkoch, zanecháva pachovú stopu, ktorá odlákava hlodavcov. Navyše kastrovaní kocúri neznačkujú, žiadnym spôsobom neškodia a neprekážajú.
Už náš predošlý kocúr chodil s brokom v
bruchu, takže sa to tu deje roky! Poviete si, veď to je len mačka! Strieľa sa aj po
psoch. Aj veterinár v SE sa vyjadril, že je
to (!!!), žiaľ, bežná vec. Po zdieľaní tejto
skúsenosti ma zaplavili správy od majiteľov zvieratiek, ako sa ich boja púšťať von,
ako sa im stalo to isté, či podobné, z celého Slovenska. Bola som v šoku. Naozaj
sme takíto ľahostajní a krutí?
Chcela by som vás vyzvať a zároveň
povzbudiť. Ak sa niečo podobné stalo
vášmu zvieratku a viem, že je nás viac,
neváhajte a informujte políciu. My sme
tak urobili, stretli sme sa s pochopením
a ohľaduplnosťou, za čo pánom zo štátnej polície na Brezovej veľmi ďakujeme.
Zvieratá majú svojich milujúcich majiteľov, preto je rozumné a správne, ak viete
o niekom alebo ste videli niekoho strieľať
na mačky, nahláste to polícii. Treba sa
spojiť, nebáť sa tieto veci oznamovať, ale
hlavne ZAČAŤ, inak to neskončí. Ak nekonáme, ticho to tolerujeme. Máme sa báť
mať domáce zvieratko kvôli narušeným
jedincom? Navyše dnes je to „iba“ mačka, ale zajtra....
Mgr. Dana Kulifajová

Spomienka na Eduarda Kukana

Až sa Mikeš vo štvrtok 10. 2. opäť raz
doplazí postrelený. Je to jeho už 3. guľka. Žiaľ, tentoraz osudná. Po vyšetrení u
lekára, nadránom akoby tušil, že mu bijú
posledné hodiny, vypýta sa na záhradu
a len unavene pozerá na miesto, kde
strávil celý život. Nestihli sme to a Mikeš,
ktorý sa nikdy nesťažoval, v srdce drásajúcich nárekoch vydychuje naposledy v
prepravke, v ktorej neznášal byť, tesne
pred dverami veterinára. Žiaľ preveliký,
strata ešte väčšia. Pochopí ten, kto zažil
niečo podobné. Pozerať sa na milovaného tvora ako trpí a nevedieť mu pomôcť.
Priatelia, kastrovaný kocúr má rádius
150 m. Bývame v IBV za potokom, medzi
rodinnými domami. Kto sa tu vybíja na
nevinných zvieratách? V lete sme zreteľne
počuli streľbu z niektorého blízkeho dvo-

Nečakaný odchod v 82 rokoch života.
Politickú scénu, ale i tých, ktorí ho osobne poznali, 10. 2. 2022 prekvapila správa
o smrti Eduarda Kukana. Patril medzi
významných štátnych predstaviteľov po
roku 1989. Dlhé roky pôsobil ako významný diplomat, ktorý sa už v príprave
zaslúžil o vstup Slovenska do Európskej
únie a NATO. Bol trojnásobným ministrom zahraničných vecí, poslancom NR
SR a dve volebné obdobia i v Európskom
parlamente. Taktiež kandidoval i za prezidenta SR v r. 2004, kde mu tesne ušlo
druhé kolo.
V rokoch 1993-1994 pôsobil ako veľvyslanec, stály predstaviteľ Slovenska pri
OSN v New Yorku a na prelome tisícročí
bol vymenovaný generálnym tajomníkom OSN za osobitného veľvyslanca pre
Balkán. Z postu ministra zahraničných
vecí organizoval samit Bush – Putin.
Veľkú oporu mal v rodinnom kruhu,
najmä u manželky Zdenky. Naposledy
pracoval, prednášal na UK na katedre
medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. To je jeho stručná životná
dráha a kariéra. I samotní politici sa vy-

brezovské námestíčko. A na záver trošku
raganovskej motivácie zo známej repliky
z trilógie Sváko Ragan z Brezovej „život
treba brat s tej veselšej stránky a aj to najtažšé bremeno sa dá zniest s trošku špásu“
A presne taká bude putika U sváčka - viac
zážitku.
Matúš Tomáška
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jadrujú a spomínajú na neho ako dobrého človeka, elegána, uvážlivého politika s
pokojnou usmiatou tvárou.
Takto podobne sme ho poznali pri návštevách i u nás v Brezovej pod Bradlom.
Zaujímavé boli stretnutia pri výročiach
M. R. Štefánika na Bradle, pri prijatí na
Námestí M. R. Štefánika a MsÚ, odhaleniach pamätníkov pri výročiach našich
rodákov diplomatov Jána Papánka a
Štefana Osuského, otvoreniach výstav
o živote a práci Jána Papánka a Štefana
Osuského v Národnom dome M. R. Štefánika, ale i v OSN v New Yorku pri prijatí
slovenskej i brezovskej delegácie k výročiu Jána Papánka, priateľskom stretnutí
so zástupcami Nadácie Jána Papánka
v Bratislave, ako i pri jeho životnom jubileu. Symbolickým bolo stretnutie mi-

nistrov zahraničných vecí pôsobiacich
vo funkciách ministrov od vzniku SR pri
odhaľovaní pamätníka Jána Papánka na
Brezovej pod Bradlom. Zaujímavé bolo
tiež stretnutie zástupcov nášho mesta s
Eduardom Kukanom na seminári „Dňa
ľudských práv“ vyplývajúcich z Charty
OSN, konanom v roku 2000 na UK Bratislave.
Ak budem i trochu osobný, z titulu
primátora mesta som na týchto spomínaných podujatiach mal možnosťs E.
Kukanom sa stretnúť. Nezabudnuteľné
sú spomienky pri návšteve OSN v NY v
roku 1996, kde sme boli pozvaní Nadáciou Jána a Betky Papánkovcov - „The Jan
and Betka Papanek Foundation“, to i za
účasti bývalého primátora Vlastimila Kátlovského, Slavomíra Michálka, riaditeľa

Zomrela žena so vzácnymi
ľudskými vlastnosťami

skosťou, skromnosťou, bohatá duchom,
láskou k blížnemu a ochotou nezištne
pomáhať ľuďom, ktorí to potrebovali.
Takto ako ja píšem o jej vzácnych ľudských vlastnostiach, tak ju poznali všetci,
ktorí s ňou prišli do styku.
Detstvo mala ťažké, vychovávali ju ako
adoptovanú chudobní skromní ľudia na
kopaniciach. Spomínala, že bosá chodila od jari až do neskorej jesene, pretože
neboli peniaze na topánky. V jeseni si
neraz zohrievala holé nohy pri pasení v
čerstvo vymočenej barine od kravy. Polepšilo sa jej, keď ako dievka prišla slúžiť
do jednej rodiny na Brezovej. Táto rodina
si ju nevedela prenachváliť za jej usilovnosť, slušnosť, pracovitosť a dôslednosť.
Posledné roky života strávila v zariadení
opatrovateľskej služby ADONIS Krajné.

Dňa 16. januára tohto roku príbuzní,
susedia, priatelia a známi sa rozlúčili s
pani Milkou Mižialkovou z Ulice odbojárov, ktorá sa dožila úctyhodných 94 rokov. Je to obdivuhodné, že sa dožila takéhoto vysokého veku napriek tomu, čo jej
životný osud nadelil.
Žijú medzi nami ženy vzdelané, múdre,
ktoré sa čím ďalej, tým viac presadzujú
v spoločnosti. Sú ale medzi nami i ženy,
jednoduché, nenápadné, nehovorí ani
nepíše sa o nich v médiách, ale majú v
sebe obdivuhodnú ľudskosť, zmysel pre
dobré spolunažívanie a správnu výchovu
detí a rodiny, ktorá je základnou bunkou
spoločnosti.
Vychovala štyri deti, ktorým dala
do vienka mnoho dobrého do života.
Žiaľ, osud bol k nej nežičlivý. Manžel jej
zomrel krátko po nástupe na starobný
dôchodok. Najmladší syn tragicky zahynul ako otec maloletých detí. Prostredný
syn zomrel po zdĺhavej ťažkej chorobe.
Pochovala v mladom veku i nevestu. Na
jednu mamičku je to veľmi tvrdý údel.
Človek si položí otázku prečo? Prečo tak
dobrú ženu, starostlivú manželku a matku, hlboko veriacu, postihol takýto osud?
Vždy všetky tieto ťažké skúšky prežívala s
pokorou. Nereptala, nesťažovala sa, iba
ťažko a smutno sa s tým všetkým vyrovnávala. Veľmi vrúcny vzťah mala k celej
rodine. Deti, nevesty, zať, vnúčence i ďalšia rodina ju mali veľmi radi.
Bola to príjemná, skromná, nekonfliktná žena. Takúto susedu by som doprial
každému. Žila v skromných podmienkach. Nemala možnosť finančne výraznejšie pomáhať deťom. O to viac im
rozdávala lásku, nehu a pomáhala ako
vládala.
Poznal som ju mnoho rokov, často sme
sa stretávali u mojich svokrovcov na Ulici odbojárov, kde chodievala na besedu.
Keď mojej svokre pani Anne Juríčkovej
/tiež veľmi dobrej manželky, matky a
svokry/ dochádzali sily, aktívne jej pomáhala. Sme jej za to vďační všetci pozostalí.
Pani Milka bola obdarená úžasnou ľud10

Jozef Ďuriš

Od pôstu k Veľkej noci
Za jedným francúzskym farárom prichádzala neodbytná farníčka. Vraj sa
jej zjavil Ježiš a chce, aby farár postavil
kaplnku. Samozrejme, kňaz jej neveril.
Aby ho presvedčila, mala sa Ježiša opýtať,
ktorý farárov hriech je najväčší. Na druhý
deň sa žena vrátila so slovami: Pán Ježiš
povedal, že už si nepamätá.
Ak my urobíme jeden krok k Bohu, On
urobí tisíc krokov, aby sa s nami čo najrýchlejšie stretol. Boh sa nikdy nevracia
k vypočutým hriechom. Uňho neexistuje pevný disk! Ak úprimne ľutujeme, On
odpúšťa a zabúda – na rozdiel od nás...
Ako sám povedal svätej Faustíne: Som
trojnásobne svätý a oškliví sa mi najmenší hriech. Nemôžem milovať dušu, ktorú
poškvrňuje hriech, ale keď ľutuje, moja
štedrosť voči nej je bezhraničná. Svojím
milosrdenstvom prenasledujem hriešnikov na všetkých ich cestách a moje srdce
sa raduje, keď sa vracajú ku mne. Zabúdam na horkosť, ktorou napájali moje
srdce, a teším sa z ich návratu. Povedz
hriešnikom, že vždy na nich čakám, načúvam úderom ich srdca, kedy začne biť
pre mňa. Napíš, že sa im prihováram cez
výčitky svedomia, cez neúspechy a utrpenia, cez búrky a hromy...

Historického ústavu SAV, Jána Daneka,
vysokoškolského pedagóga a predsedu
Nadácie Jána Papánka v Bratislave. Prevzali sme „strieborné medaily Jána Papánka“ za podiel pri navrátení odkazu a
práce Jána Papánka a Štefana Osuského
do dedičstva nášho mesta a národného
dedičstva SR. Prítomní boli i prezident
nadácie Jiří F. Brotan a Viera Pechová.
To sú stručné spomienky na stretnutia
s Eduardom Kukanom. Ostáva už len vysloviť vďaku za pomoc a spoluprácu pri
organizovaní spomienkových podujatí,
najmä k výročiam našich rodákov diplomatov Jána Papánka a Štefana Osuského, ktorých nám pripomínajú pamätníky
v našom meste oproti Národnému domu
M. R. Štefániíka.
Ivan Ďurkovič
Aké kroky v pôstnom období
môžeme urobiť k Bohu?
Posti sa od závisti, posti sa od povrchnosti, posti sa od lži. Posti sa od ne láskavosti. Buď vnímavý na druhých i sám na
seba. Posti sa od hnevu a modli sa:
„Ježišu, tichý a pokorný srdcom, sprav
srdce moje podľa srdca svojho.“
Posti sa od reptania a nespokojnosti.
Otvor oči pre všetko dobré, čo ťa obklopuje – a raduj sa z toho.
Posti sa od zatrpknutosti – a buď vďačný za to, čo máš.
Posti sa od netrpezlivosti a prehnaných
očakávaní – prijímaj ľudí takých, akí sú.
Posti sa od zbytočných a prázdnych
starostí – a odváž sa mať dôveru v Boha.
Posti sa od ohovárania – a objav Ježiša,
ktorý žije v ľuďoch.
Posti sa od sebeckosti – a otvor sa svojmu okoliu.
Posti sa od zlomyseľnosti – a podaj
ruku na zmierenie.
Posti sa od zbytočných rečí – počúvaj
druhých.
Posti sa od túžby po majetku – a raduj
sa z toho, že si.
Posti sa od arogancie – a objav hodnotu ľudí, ktorí ťa obklopujú.
Posti sa od opakovania pobožných slov
– a ponor sa do modlitby.
Posti sa od lži, objav krásu pravdy –
ona ťa oslobodí.
Posti sa od nespravodlivosti – a objav
radosť zo spravodlivosti.
Posti sa od povrchnosti – a vedome sa
posväť tomu, čo robíš. Rob druhému tak,
ako si praješ, aby druhí robili tebe.
V dnešnej dobe je zvlášť potrebné uveriť Ježišovi, uveriť Bohu, uveriť, že prišiel,
aby mňa spasil. Preto zmŕtvychvstanie je
najväčším a najkrajším darom lásky Otca.
Vidíme, že Boh sa zja¬vuje človekovi a
odhaľuje mu svoje božstvo postupne.
Najskôr je to Boh Starého zákona, potom
je Syn v Ježišovi Kristovi a nakoniec ako
sila na cestu do života Duch Svätý. A tak
vidíme, že zmŕtvychvstanie je dielom celého nášho Boha. Je to dielo celej Najsvätejšej Trojice. Nech Boh Otec, Boh Syn a
Boh Duch Svätý požehná naše rodiny a
nech nás ešte viac zjednotí vo viere.
Marián Libič, farár

Opustili nás...
Bol naturalizovaný Brezovčan
V Brezovej pod Bradlom zomrel 10. decembra minulého roka pán Milan Slezák.
Narodil sa 26. 3. 1940 v Stupave, odkiaľ
po ukončení základnej školy odišiel na
Myjavu. V odbornom učilišti sa vyučil za
strojného zámočníka a súťažne hral futbal za Spartak.
Po základnej vojenskej službe sa usadil
v Brezovej pod Bradlom, zamestnal sa
v Kovových tkaninách (po zmene názov
Pružináreň a strojáreň). Vo futbalovej
kariére pokračoval ako hráč domáceho
Baníka. Oženil sa s Boženou Fajnorovou,
externe absolvoval tzv. večernú priemyslovku, ale venoval sa hlavne výchove svojich dvoch synov Miloša a Slavomíra.
V profesii postúpil cez smenového
majstra do funkcie vedúceho dielne. Medzi prvými zavádzal nové technológie pri
výrobe pružín a ovládol aj prvý fabrický
počítač. Na ňom pripravoval programy
pre chod výroby, ba svoje vedomosti
odovzdával aj žiakom v základnej škole.
Zmena politického systému a transformácia ekonomiky ho priviedli do holandskej spoločnosti ISCO, jej firemnej
pobočky v Brezovej. Do dôchodku z nej
odchádzal z pozície výrobného riaditeľa, ale už bez manželky, ktorá mu v roku
1997 náhle zomrela.
So zosnulým som sa dôverne poznal.
Radi sme sa pozhovárali o rokoch z mladosti. Súťažne sme spolu hrávali futbal
za TJ Baník, a tak v spomienkach sme
mysleli hlavne na spoluhráčov. Milan vynikal na poste stopéra v dvojici s Martinom Halabrínom.
Bolo zaujímavé, ako sa po skončení
futbalovej kariéry stal trénerom žiakov.
Ponúkol som mu mojich chlapcov, nádejných futbalistov z ročníkov narodenia
1959-1962. Vyformoval z nich tím, ktorý
v celoslovenskom finále základných škôl
1974 v Sabinove obsadili tretie miesto.
Milana Slezáka vnímali ľudia ako
skromného, kamarátskeho a nekonfliktného človeka, ba niektorí ho ctili ako
dobráka, ochotného pomôcť každému.
Okrem spomínanej profesie a futbalu venoval sa i šachu a záhradke pod Ostriežom. Napriek relatívnej výške veku bol
pre rodinu jeho náhly odchod prekvapujúci. Najviac chýba svojim vnukom a
pravnukom.
Česť jeho pamiatke!
Bolestná strata
Krátko pred vlaňajšími Vianocami rozlúčili sme sa na evanjelickom pohrebe s
Ing. Jánom Šubom (75), dlhoročným členom brezovských klubov filatelistického
a Spoločnosti M. R. Štefánika.
Ján Šuba sa narodil 20. marca 1946 v
Prašníku. Základnú školu vychodil vo Vrbovom, Strednú priemyselnú školu v Myjave. Po maturite bol prijatý na Strojnícku
fakultu Vysokej školy technickej. Krátko
potom štúdium prerušil. Zamestnal sa v
Kovových tkaninách Brezová pod Brad-

lom, odkiaľ nastúpil na vojenskú službu.
Po návrate do zamestnania sa oženil a
diaľkove dokončil VŠT. S manželkou Zuzanou vychovali dve dcéry a do adopcie obdivuhodne prijali z rodiny ďalšie dve. Ján
prešiel v brezovskom podniku KTB rôznymi oddeleniami, no po novembrových
zmenách až do dôchodku pracoval ako
majster vo firme BC Torsion.
Popri svojej profesii sa venoval rôznym
záujmom. Činil sa v záhrade, externe
učil v autoškole Progres Senica, bol zakladajúcim členom filatelistického klubu
v Brezovej pod Bradlom a jeho predsedom. Pripravil v spolupráci s ústredím a
poštou viacero výstav so štefánikovskou
a jurkovičovskou tematikou. Rád lúštil
súťažné krížovky uverejňované na stránkach Kopaničiara.
Ako dlhoročný člen Spoločnosti MRŠ
bol nadmieru aktívny v jej brezovskom
klube. Absolvoval s priateľmi množstvo
tematických zájazdov a fotografiami činnosť „štefánikovcov“ bohato dokumentoval. Zosnulý bol medzi priateľmi obľúbený pre svoju skromnosť, slušnosť a
snahu byť spoločensky užitočným.
Česť jeho pamiatke!
Odišiel poľnohospodár
V pandemickom tichu druhej slávnosti
vianočnej, po 66 ročnom spolužití s manželkou Milkou, z toho 53 rokov v Brezovej
pod Bradlom, tíško skonal Ing. Jozef Dobrovodský. Na zádušnej omši v rímsko-katolíckom chráme rozlúčila sa s ním široká
rodina potomkov po troch deťoch, susedia a známi.
Narodil sa v Sološnici, kde vychodil
základnú školu (meštianku), absolvoval
bratislavskú obchodnú akadémiu, po
maturite úspešne vyštudoval Vysokú
školu poľnohospodársku v Nitre. Pracovať začal ako ekonóm na Štátnom majetku Plavecké Podhradie, za rodisko hral
futbal. Do Brezovej pod Bradlom prišiel
s rodinou v priaznivom roku 1968. Na
miestnom jednotnom roľníckom družstve robil ekonóma, neskoršie ho zvolili
do funkcie predsedu predstavenstva. Vo
vedúcej funkcii vydržal viac ako desať
rokov, potom dochádzal do agroúradu
v Senici, odkiaľ dozeral na plnenie úloh
v okrese. Jeho posledným pracovným
pôsobiskom bolo JRD Hradište pod Vrátnom, kde vykonával prácu ekonóma.
Autor tejto reminiscencie sa so zosnulým poznal hneď, ako prišiel žiť a pracovať do Brezovej. Spoznal v ňom človeka
dobrosrdečného, láskavého a veľkorysého, ktorý mal príkladný vzťah aj k škole,
z čoho potom pramenila vzájomne prospešná spolupráca. Napríklad keď bola
počas prázdnin žatva, pionierske hliadky
žiakov zabezpečovali protipožiarny dozor na poliach s dozrievajúcimi klasmi,
ba zúčastňovali sa i brigád pri zbere zemiakov či oberaní jabĺk v bývalom sade
pod Bradlom.
Jozef spolu s manželkou Milkou sympaticky prežívali aj dôchodkový vek. Robili pravidelné vychádzky do prírody,
nezabudli na stretnutia s priateľmi a ich

rodinami. Zvykli si na ne už v mladosti,
spolu s účasťou aj na brezovských plesoch či slávnostných akadémiách. S
miestnymi učiteľmi absolvovali viac týždenných pobytov na výletoch doma i v
zahraničí.
Pohreb Jozefa Dobrovodského vyznel
ako rozlúčka so známym občanom, pôvodom síce Záhorákom, ale už zaslúžilým Brezovčanom.
Česť jeho pamiatke!
Pripravil Peter Uhlík
Dokončenie z predchádzajúceho čísla

Päťdesiat rokov od vzniku
Odborného učilišťa na Brezovej
Už po troch rokoch existencie školy,
v júni 1974, za dosahované výsledky sa
podnik odmenil zamestnancom učilišťa trojdenným pobytom pri Balatone
v hoteli v meste Kesthely. Od 1. 4. 1991
sa stala škola samostatným právnym
subjektom zriadeným Ministerstvom
hospodárstva SR, teda fabrika prestala
školu financovať. V tomto období prežila
ťažké obdobie, ktoré súviselo s útlmom
strojárskej výroby v republike. Z tohto
dôvodu vznikli v škole nové odbory, ako
operátorka pre stroje a zariadenia a automechanik. V marci 1993 bola zriadená
stredná priemyselná škola s dopravnými
odbormi, s účinnosťou od 1. 9. 1993. V
decembri 1995 bola pri SOU zriadená
autoškola. Navštívil som viaceré učilištia
od Škody Plzeň až po Východoslovenské
železiarne ako majster odborného výcviku i ako člen sekcie učilíšť a stredísk
praktického vyučovania pri Odborovom
zväze KOVO. Videl som, ako strojárske
učilištia zápasia s existenciou, vďaka nezodpovednej politike vlád po ,,nežnej“, že
umožnili vytvárať nezmyselné množstvo
rôznych stredných škôl, ktoré zväčša
,,vyrábali“ absolventov pre úrady práce
a remeslá nemal a nemá kto robiť. A to
nielen strojárskeho zamerania, a tak učilištia zanikali v nevídaných počtoch.
Na základe rozhodnutia racionalizačnej komisie pri MšSR a následne Trenčianskeho samosprávneho kraja /TSK/
došlo od 1. 9. 2001 k združeniu Strednej
priemyselnej školy a Stredného odborného učilišťa M. R. Štefánika v Brezovej
p. Br., pod názvom Združená stredná
škola M. R. Štefánika v Brezovej p. Br.
Združením škôl vznikla nová príspevková
organizácia, ktorá nadväzuje na históriu
predchádzajúcich škôl.
Po odchode riaditeľa školy Ing. Vičíka v
roku 2001 do starobného dôchodku na
odporučenie rady školy bol za riaditeľa
schválený Ing. Ľubomír Mosný. Tu sme
ako kolektív zlyhali v tom, že sme nevedeli nájsť a presvedčiť schopnejšieho
človeka, ktorý by kandidoval na funkciu
riaditeľa. Bolo to o to potrebnejšie mať
v čele školy človeka akčného, pretože
počty žiakov v našej škole, ale i v SOŠ v
Myjave klesali. Ten, kto reálne uvažoval,
musel si byť vedomý toho, že tieto dve
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školy vzdialené od seba 14 km nemôžu
obe prežiť. Tak sa aj stalo a 25. 10. 2006
zastupiteľstvo TSK rozhodlo, že školy sa
zlúčia so sídlom na Brezovej. V dôsledku
tohto vývoja, že vedenie našej školy primerane nereagovalo, ale aj obratnej politiky vedenia Mestského úradu v Myjave,
zastupiteľstvo TSK dňa 27. 2. 2008 rozhodlo, že školy sa zlúčia, ale so sídlom na
Myjave. Po tomto rozhodnutí rada školy
odvolala Ing. Mosného z funkcie riaditeľa a odporučila na uvoľnené miesto Ing.
Jána Jánošku. Po jeho odchode zo školy za primátora Vrbového v roku 2010
bola poverená TSK vedením školy Marta
Stančíková. Vážim si jej boj o zachovanie
školy. Vstúpila do neľahkých podmienok.
Za pochodu sa zoznamovala s ekonomickými problémami, ktoré predtým nepoznala a musela ich riešiť. Obetovala veľa
voľného času, i za cenu nižšieho platu. V
júli 2013 bola z funkcie odvolaná, stala sa
pre TSK nepohodlná. Po jej odvolaní bola
poverená riadením školy jej zástupkyňa
Mgr. Janegová z Myjavy. Tú však osud
školy netrápil. Nedá mi nespomenúť
značné úsilie o zachovanie školy od Ing.
Ľubomíra Ivanova, hoci bol Staroturanec, prejavoval sa ako správny brezovský
lokálpatriot. Bol to skúsený, ostrieľaný
podnikateľ, ktorý okrem iného sedem
rokov podnikal v Rusku a po páde ruskej
meny sa vrátil na Slovensko. Mával som
s ním množstvo rozhovorov. Na podnet
Ing. Jána Reptu 10. 3. 2008 vznikol koordinačný výbor /KV/ i petičný výbor /PV/,
ktorého som bol členom i ja, zameraný
na záchranu školy na Brezovej. Už o štyri dni sa uskutočnilo za záchranu školy
protestné zhromaždenie občanov na ná-

mestí v Brezovej. Hoci pedagogický zbor
mal oprávnené niektoré výhrady k správaniu riaditeľa Ing. Jánošku, on jediný z
vedenia školy si uvedomoval, že školu je
možné zachrániť len odtrhnutím sa od
zriaďovateľa, teda od TSK.
Dňa 22. 4. 2008 bol predložený návrh
konceptu Prvej podbradlanskej školskej
spoločnosti /1 PBŠ/ a.s., kde mesto malo
byť jediný akcionár. Dňa 30. 5. 2008 primátorka mesta JUDr. Danková odmietla
žiadosť zvolania mimoriadneho mestského zastupiteľstva k tomuto konceptu. Dňa 12. 6. 2008 rada MsZ podporila
zachovanie školy, ale bez účasti mesta.
Sledoval som ako málokto vývoj v SR i v
našom regióne a preto som dospel k presvedčeniu, že nech je radšej na Brezovej
neštátna škola, ako žiadna škola, pretože
TSK ako zriaďovateľ našu školu odpísal.
V roku 2010 bola uskutočnená investícia spoločníkov 1 PBŠ do výmeny podlahy haly školy. Uskutočnili sa okrem iného
i nasledovné rokovania: rokovanie 1 PBŠ
/akadémia Istropolitana: PROJEKT celoživotné vzdelávanie/, rokovanie 1 PBŠ /
Tatra banka leasing: PROJEKT využitia
solárnej energie na streche školy/, rokovanie so zástupcami škôl vo Vojvodine o
možnosti štúdia zahraničných Slovákov
na SOŠ /2 triedy ročne/.
Brezovčania sme boli nejednotní. Moja
snaha bola vždy racionálne rokovať po
línii škola - 1 PBŠ - mesto, s cieľom voliť
také riešenie, aby škola nezanikla. Nedôvera vedenia školy voči 1 PBŠ sa mala
potvrdiť či vyvrátiť len pri priamom rokovaní. Žiaľ, to sa nestalo. Vzhľadom na
postoj VÚC k existencii školy na Brezovej
som videl jedinú šancu ako školu zachrá-

niť a to, ,,odtrhnúť sa od pupočnej šnúry
TSK“ ako zriaďovateľa. Preto som podporoval návrh konceptu 1 PBŠ. Veď v roku
2008, v čase vzniku 1 PBŠ, škola mala 170
žiakov, ale v čase jej zániku iba 63 žiakov. Ortieľ nad našou školou vyjadril
TSK všeobecne záväzným nariadením,
ktorým zrušil dňom 31. augusta 2013
Strednú odbornú školu M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom, po 42 rokoch jej činnosti.
V súčasnosti už osem rokov budova
školy je opustená. Dohoda Mesta Brezová s TSK je taká, že budovu školy ponechá
mestu ako výmenu za pozemky mesta,
ktoré sa nachádzajú pod cestami druhej
triedy. Zatiaľ sa výmena neuskutočnila
v dôsledku nejasností v geometrických
plánoch pod cestami druhej triedy, ktoré
sú súčasťou výmeny. Paradoxom je skutočnosť, že KTB vybudovali učilište a to
nakoniec sa stalo majetkom TSK.
V roku 2018 z iniciatívy Ing. Štefana Vičíka, bývalého riaditeľa školy, vzniklo Občianske združenie - generál M. R. Štefánik,
zamerané na znovuotvorenie Strednej
odbornej školy M. R. Štefánika v Brezovej
p. Br. Boli vypracované materiály, v ktorých sa uvádza potreba znovuzriadenia
tejto školy, zaslané na príslušné miesta,
ako i osobné intervencie, ale bez úspechu. Vážim si túto jeho iniciatívu, že ako
77 ročný sa pokúsil o návrat školy. Nedá
mi však nespomenúť, či s odstupom času
neprehodnotil svoj postoj ku konceptu
zriadenia neštátnej školy 1 PBŠ, ktorému
nedôveroval a ju nepodporoval.
Jozef Ďuriš
poslanec MsZ v Brezovej p. Br.

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom v roku 2021

obmedzený maximálny počet návštevníkov múzea a neskôr povinne zavedené
režimy povoľujúce vstup návštevníkom
očkovaným, testovaným a po prekonaní
Covidu19 a následne len očkovaným a
po prekonaní Covidu19.
Múzeum bolo v roku 2021 otvorené
143 dní. Najvyššia návštevnosť bola v letných mesiacoch (júl 452 návštev, august
521 návštev, september 391 návštev).
Nulová návštevnosť bola pre uzatvorenie
múzea v mesiacoch január, február, marec. Celková návštevnosť múzea v roku
2021 bola 1 911 návštev. Pre porovnanie
v poslednom roku pred pandémiou, r.
2019 bolo múzeum otvorené 229 dní a
malo 7264 návštev, v prvom pandemickom roku 2020 bolo múzeum otvorené
172 dní a malo 2 141 návštev.
V roku 2021 múzeum získalo darom
8 zbierkových predmetov. Pre obmedzenia spôsobené pandémiou Covid19
múzeum časť činnosti presunulo do virtuálneho priestoru na svoj web muzeumjurkovic.sk, presun časti činností do
virtuálneho priestoru sa prejavil i v náraste počtu príspevkov na webe múzea.
Činnosť múzea bola prezentovaná vo viacerých regionálnych a celoštátnych médiách (TASR, RTVS, TV Brezová, Novinky
spod Bradla...).

Najvýznamnejšie akcie múzea v roku
2021:
• 27. 1. Pri príležitosti Medzinárodného
dňa pamiatky obetí holokaustu múzeum na svojej webovej stránke uverejnilo mená židovských rodín z Brezovej
pod Bradlom, z ktorých sedemdesiatdva mužov, žien i detí zahynulo v koncentračných táboroch.
• Od marca múzeum na svojej webovej stránke v sekcii odborné činnosti formou medailónov predstavuje
významné osobnosti Brezovej pod
Bradlom. Ich mená sú zaznamenané
na žulových kvádroch Panteónu osobností Brezovej, ktorý mesto vybudovalo v rámci revitalizácie okolia pamätníkov Dr. Štefana Osuského a Dr. Jána
Papánka na Nám gen. M. R. Štefánika.
Autorom úvodného textu panteónu je
PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., riaditeľ
Historického ústavu SAV. Na koncepcii
a príprave panteónu sa podieľalo aj
múzeum, výber osobností panteónu a
údaje o nich pripravil pracovník múzea
Matúš Valihora.
• 28. 4. múzeum v spolupráci s mestom
Brezová pod Bradlom na Námestí gen.
M. R. Štefánika vyvesili zástavy pod pamätnou tabuľou na Šaškovom dome. V
čase pandémie sme si týmito zástava-

V roku 2021 mohli návštevníci popri
základnej ponuke múzea tvorenej jeho
expozíciami navštíviť tri výstavy, múzeum pripravilo alebo sa spolupodieľalo na
siedmich podujatiach. Sme veľmi radi, že
sme v jeseni mohli aspoň čiastočne obnoviť pandémiou prerušenú spoluprácu
s brezovskou základnou školou. Panie
učiteľky so žiakmi školy viackrát navštívili v múzeu výstavy Deň Ozbrojených síl
Slovenskej republiky HRDINOVIA BOJOV
ZA SLOBODU a ŠTEFAN OSUSKÝ, diplomat,
politik, medzinárodný právnik, univerzitný
pedagóg, publicista, slovenský národovec a
československý vlastenec.
Pre opatrenia proti šíreniu koronavírusu muselo byť múzeum v r. 2021 uzatvorené ešte dlhšiu dobu než v predchádzajúcom pandemickom r. 2020: prvýkrát do
16. apríla 2021, druhýkrát od 29. novembra do 16. decembra 2021. Od jesene bol
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mi symbolicky pripomenuli 173. výročie udalostí Brezovskej jari 1848.
3. 5. v predvečer 102. výročia smrti, sa
na Mohyle M. R. Štefánika na Bradle
uskutočnila spomienková slávnosť.
Štefánikovu osobnosť a jeho dielo si
uctili ústavní činitelia na čele s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou a
ďalší pozvaní hostia. Na príprave spomienkovej slávnosti sa organizačne,
personálne i programom podieľalo aj
múzeum. Žiaľ, pretrvávajúca negatívna pandemická situácia v okrese Myjava znemožnila uskutočniť celoštátne
spomienkové slávnosti. Spomienková
slávnosť sa teda konala len v obmedzenom rozsahu – pre pozvaných hostí,
bez prítomnosti verejnosti. Hostia na
čele s prezidentkou republiky navštívili
i novovybudovaný infobod na Bradle.
Múzeum v infobode zabezpečilo prezentáciu videodokumentu múzea Dušan Samuel Jurkovič Mohyla generála
Štefánika na Bradle a panelovej výstavy
Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali, ktorej autorom je PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.
8. 5. múzeum v čase pandémie príspevkom na svojej webovej stránke a
článkom v mesačníku mesta pripomenulo 76. výročie konca II. svetovej
vojny.
9. 5. si múzeum v čase pandémie príspevkom na svojej webovej stránke
pripomenulo Deň Európy - oslavu
mieru a jednoty. Vďaka členstvu v Európskej únii zažíva aj Slovensko obdobie rozvoja a stability. Vďaka eurofondom mohlo vzniknúť aj naše múzeum.
27. 6. múzeum na svojom webe v sekcii digitalizované exponáty predstavilo
nový prírastok zbierky múzea, kartu
vojaka Štefana Juríčka zo zajatia písanú
na brezovej kôre.
6. 7. pri príležitosti 606. výročia upálenia Majstra Jana Husa múzeum v príspevku na svojom webe bližšie predstavilo v múzeu vystavený originál
busty z jediného pamätníka Majstra
Jana Husa na Slovensku.
29. 7. absolvovala prehliadku múzea
skupina 52 pracovníkov ministerstva
školstva v rámci programu EXOD.

Inovujeme naše odpady
Nevyhadzujme peniaze na skládku
Triedite odpad? Máte pocit, že to
nemá zmysel, lebo poplatky aj tak
rastú, alebo hoci vy triedite, iní nie sú
tak zodpovední? Neprestávajte!
Vedeli ste, že za triedený odpad neplatíte? Preto všetok odpad, ktorý
neskončí vo farebných vreciach alebo
košoch zvyšuje náklady mesta aj občanov. Čo by ste povedali na to, keby
sme vás za triedenie odmenili?
Naša samospráva už čoskoro spustí
smart systém evidencie odpadov ELWIS.
Reagujeme tak na zmeny v legislatíve,
potrebu zvyšovať mieru triedenia odpadov a znížiť množstvo skládkovaného od-
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7. 8. múzeum rado podporilo predstavenie novovybudovaného infocentra
pre návštevníkov Bradla zapožičaním modelu Mohyly a videodokumentu o nej.
18. až 28. 8. bola v múzeu v spolupráci
so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika sprístupnená putovná panelová
výstava Milan Rastislav Štefánik stopy
života. Autorkou výstavy pripravenej
Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika je PhDr. Ružena Kormošová, PhD.,
odborným konzultantom PhDr. Pavol
Kanis, CSc. Výstava na deviatich paneloch poukázala na rôzne oblasti života
a činnosti generála Milana Rastislava
Štefánika.
29. 8. pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania uverejnilo múzeum na svojom webe fotografiu Vojenského osobného preukazu
pána Branislava Tvarožka podpísaného
veliteľom povstania Jánom Golianom.
9. 9. sa v evanjelickom kostole v Brezovej pod Bradlom konala spomienka
Nezabudnutí susedia, počas ktorej
odzneli príhovory a boli čítané mená
obetí holokaustu. Za múzeum sa
spomienky zúčastnil Matúš Valihora.
Pripomenul, že holokaust sa týkal aj
Brezovej pod Bradlom a prečítal mená
obetí holokaustu z Brezovej.
11. 9. sa v múzeu konala vernisáž výstavy Deň Ozbrojených síl Slovenskej
republiky HRDINOVIA BOJOV ZA SLOBODU. Vernisáž pripravili občianske
združenie Osobnosti Pod Bradlom v
spolupráci s múzeom a Mestom Brezová pod Bradlom. Výstava na desiatich
paneloch predstavila hrdinov bojov za
našu slobodu z rokov 1848-1849, 19141918 a 1939-1945 vrátane bojov hurbanovských povstalcov z 22. 9. 1848
v Brezovej, na pamäť ktorých je 22.
september Dňom Ozbrojených síl SR.
Výstava mala byť súčasťou programu
osláv Dňa Ozbrojených síl SR v Brezovej pod Bradlom 26. 9. 2021. Program
osláv bol však pre pandémiu zrušený a
výstava zostala prístupná v priestoroch
múzea. Výstavu v rámci spolupráce s
brezovskou základnou školou navštívili
v sprievode paní učiteliek žiaci školy.

padu. Evidencia nám poslúži na zistenie
skutočného množstva odpadu, ktoré sa
u nás produkuje a triedi.
Evidenčný systém ELWIS bude využívaný na sledovanie množstva komunálneho odpadu a triedeného odpadu (plasty,
kovy, tetrapaky, papier, sklo). Zberné
nádoby na odpad budú označené inteligentným QR kódom, ktorý bude priradený ku konkrétnemu zbernému miestu
resp. ku konkrétnej domácnosti, pokiaľ
ide o rodinné domy. Na evidovanie triedeného odpadu v rodinných domoch sa
budú používať nálepky s jednorazovými
kódmi pre konkrétny tip odpadu.
Pri každom zbere budú kódy z nádob
naskenované do systému pracovníkom
zberovej služby. Údaje o množstve odpadu sa budú pravidelne vyhodnocovať. Na

•

•

•

•

7. 10. bola v múzeu otvorená výstava
ŠTEFAN OSUSKÝ, diplomat, politik, medzinárodný právnik, univerzitný pedagóg, publicista, slovenský národovec
a československý vlastenec. Autorom
výstavy je Mgr. Pavol Máťuš. Výstava na
dvadsiatich paneloch približuje nielen
Osuského dielo, ale napríklad aj jeho
návštevy rodnej Brezovej. Sprístupnenie výstavy zabezpečili Slovenská
národná knižnica, o. z. Osobnosti Pod
Bradlom a múzeum. Hostí na otvorení
privítala zástupkyňa primátora mesta
Ing. Silvia Čuvalová. Štefana Osuského fundovane predstavil riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Slavomír
Michálek, DrSc. Výstava bola prístupná
do 29. 10. 2021. Aj túto výstavu viackrát v sprievode paní učiteliek navštívili
i žiaci brezovskej základnej školy.
11. 11. sme si v Brezovej pod Bradlom pri Pomníku slobody pripomenuli
ukončenie I. svetovej vojny a uctili si
Deň vojnových veteránov. Spomienky obmedzenej pandémiou sa zúčastnili zástupcovia mesta, cirkvi, múzea
a viacerých miestnych spoločenských
organizácií.
16. 11. si múzeum v čase pandémie aspoň príspevkom na svojom webe a neskôr i uverejnením článku v mesačníku
mesta pripomenulo 17. november,
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. Bez slobody, ku ktorej
patria aj sloboda vedeckého bádania
i sloboda vyjadrovania, by nebolo ani
naše múzeum.
21. 12. múzeum v čase pandémie aspoň príspevkom na svojom webe pripomenulo 74. výročie úmrtia architekta Dušana Samuela Jurkoviča.

Kompletná správa o činnosti múzea v
roku 2021 je uverejnená na webe múzea
muzeumjurkovic.sk
Matúš Valihora
Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča
Brezovej pod Bradlom

ich základe môžeme zlepšiť informovanosť, pripraviť pre vás osvetové aktivity a
do budúcna prijať spravodlivejší systém
poplatkov podľa úrovne triedenia v domácnosti.
Pre toto riešenie sme sa rozhodli
vzhľadom k meniacej sa legislatíve a zvyšovaniu poplatkov za uloženie odpadu
na skládku. Našim spoločným cieľom
by malo byť neplatiť za skládkovanie
odpadu, ktorý môžeme triediť alebo
skompostovať. Evidencia nám do budúcna umožňuje zaviesť aj rôzne formy
motivácie pre domácnosti, ktoré budú
dosahovať najlepšie výsledky v separovaní odpadov.
Čo je ELWIS?
Smart systém, ktorý využíva už viac ako
50 slovenských miest a obcí. Pomáha im
13

Chrámový organ

získať prehľad o vyprodukovanom odpade z domácností a iných subjekov. Bol
vyvinutý slovenskými odborníkmi s dlhoročnou skúsenosťou s odpadovým hospodárstvom. Spája praktickú evidenciu
v teréne, prehľadný softvér na analýzu
dát a odborné poradenstvo pre efektívne riadenie odpadového hospodárstva
samosprávy. Dôležitou súčasťou je tiež
informačná kampaň pre občanov a ich
osveta v súvislosti s odpadmi.
Evidencia odpadu nám umožní získať
prehľad o tom, kde a v akom množstve
odpad vzniká. Na základe informácií
môžeme zlepšiť systém zberu odpadov,
pripraviť vzdelávacie a iné aktivity, ktoré
pomôžu zvýšiť mieru triedenia. Adresný systém nám pomôže optimalizovať
náklady mesta, predísť výraznému zvýšeniu poplatkov za odvoz odpadu pre
občanov a zvýšiť zodpovednosť každej
domácnosti za odpad, ktorý produkuje.
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Pre úspech systému je veľmi dôležitá
pomoc a zapojenie vás, občanov. Len
spoločnými silami môžeme znížiť množstvo produkovaného odpadu, nevyhadzovať naše peniaze na skládku, lepšie
triediť, kompostovať a zabezpečiť kvalitné životné prostredie aj pre ďalšiu generáciu.
O postupných krokoch budete podrobne informovaní. Zavádzané zmeny
výrazne neovplyvnia doterajšie fungovanie zberu odpadu. Dostanete informačné letáky, v ktorých nájdete informácie o
tom, ako bude zavedenie systému, označovanie nádob a ich zber a evidovanie
prebiehať.
Prosíme vás o ich preštudovanie a spoluprácu. Všetky ďalšie otázky vám radi
zodpovieme na technických službách
mesta a mestskom úrade.
Príspevok vznikol v spolupráci
s JRK Slovensko s.r.o.

Žalmista hovorí: „Spievajte Hospodinovi
novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem!
Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho
menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!“
(Ž 96,1-2). Ďakujeme Pánu Bohu za to,
že túto výzvu môžeme naplniť a spievať
Trojjedinému Pánu Bohu na slávu a česť
v doprovode vzácneho nástroja - chrámového organa. Organ, ktorý sa nachádza v Evanjelickom a.v. chráme Božom v
Brezovej pod Bradlom, je prvým dielom
nášho rodáka, brezovského organára
Martina Šaška z roku 1834. Sme vďační
Pánu Bohu za to, že sa v roku 2021 uskutočnil reštaurátorský výskum a bol vypracovaný návrh na reštaurovanie organovej skrine (Reštaurátorský výskum
a vypracovanie návrhu na reštaurovanie
organa v evanjelickom a.v. kostole, evidovaného v ÚZPF pod číslom 1584/1. Adresa pamiatky: Piešťanská 16/4, 906 13
Brezová pod Bradlom- II. etapa- reštaurátorský výskum organovej skrine). Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky (č. MK-2924/2021-423). Správu z reštaurátorského výskumu a návrh
na reštaurovanie vypracoval Mgr.art. Peter Gregvorek - reštaurátor s pridelenou
špecializáciou S1, S6 - reštaurovanie drevených plastík, architektonických článkov
a oltárnych architektúr, reštaurovanie
kamenných plastík a architektonických
článkov.
Jana Bôžiková

Mestská knižnica
Nové knihy

Baloghová, Mary: Druhá šanca na
lásku. Z angl. orig. prel. T. Chovanová.
Bratislava, Slovart 2020. 292 s. Osudy
šľachtického rodu Westcotovcov pokračujú piatou častou série – fascinujúcou
regentskou romancou.
Caplinová, Julie: Pekáreň v Brooklyne. Z angl. orig. prel. A. Janogová. 1. vyd.
Bratislava, Grada Slovakia 2021. 368 s.
Kniha vás zavedie na dobrodružný výlet

Kalendárium
Pripomíname si:

Húska, Ján – obchodník, odbojár (nar.
6. 1. 1912 na Brezovej – 110. výr. nar.,
zomrel 27. 11. 1990 na Brezovej). Vyučil
sa za obchodníka, pracoval v obchode
u Ivana Gavoru, neskôr ako samostatný
obchodník – živnostník až do novembra
1944. Po vypuknutí vojny sa aktívne zapojil do protifašistického odboja, ilegálna
práca zahŕňala viac oblastí, najvýznamnejšia bola pomoc utečencom zo zajateckých a koncentračných táborov. Ján
Húska sa spolu s ďalšími Brezovanmi podieľal na príprave a vyhotovení falošnej
osobnej dokumentácie utečencov, ich
preprave a ukrývaní. Aj miestny ilegálny
a partizánsky odboj podporoval finančne
a materiálne. Koncom novembra 1944
zatklo Jána Húsku gestapo. Bol väznený
v Strážnici, v Senici, na Myjave, v Novom
Meste nad Váhom a v Trenčíne, odtiaľ ho
odtransportovali spolu s Brezovanom
Jánom Fajnorom do koncentračného tábora v Mauthausene, neskôr v Ebensee.
Tam v neľudských podmienkach zostal
až do konca vojny v máji 1945. Po oslobodení sa vrátil domov na Brezovú.
Janovíček, Matej – učiteľ, organista
(nar. 5. 2. 1892 v Senici – 130. výr. nar.,
zomrel 16. 5. 1972 na Brezovej). Po
skončení štúdia na Učiteľskom ústave v
Šoproni sa mu podarilo získať zamestnanie na Brezovej vo februári 1911. Na
brezovskom evanjelickom cirkevnom
konvente 12. februára bol zvolený za učiteľa v pomere 101:46 pre druhú a tretiu
triedu cirkevnej školy. Okrem pedagogickej činnosti pracoval M. Janovíček aj ako
knihovník. Počas I. sv. vojny M. Janovíček
narukoval povinne do rakúsko-uhorskej
armády, bol zajatý v Rusku, vrátil sa zo
zajatia v roku 1920. Nastúpil na svoje pôvodné miesto – na cirkevnú školu, spolu
s Oríškom tu vykonávali kantorskú funkciu a od roku 1921 pôsobil Janovíček na
škole už len sám. Na začiatku dvadsiatych rokov absolvoval M. Janovíček doškoľovacie pedagogické kurzy. Za riadneho správcu spomínanej brezovskej školy
ustanovili M. Janovíčka 1. januára 1927.
V tejto funkcii zostal až do odchodu na
dôchodok v septembri 1951. Popri pe-

do mesta, ktoré nikdy nespí. Čitateľ sa
nechá strhnúť romantikou a príbehom
plným „voňavej lásky.“
Dán, Dominik: Mačacia stopa. Bratislava, Slovart 2021. 296 s. 33. diel série
detektívok nášho slávneho slovenského
autora.
Henn, Carsten: Starec a more príbehov. Z nem. orig. prel J. Petrikovičová. 1.
vyd. Bratislava, Tatran 2021. 227 s. Kniha
je oslavou zázračnej schopnosti kníh spájať ľudí, skrýva viacero pohľadov, predovšetkým však láskavý a úsmevný príbeh
dagogickej a správcovskej činnosti je M.
Janovíček známy na Brezovej aj ako dlhoročný dirigent miestneho spevokolu.
Začal s ním pracovať hneď po odchode
Martina Oríška. Okrem vedenia „starého“ spevokolu založil na Brezovej aj dievčenský zbor, ktorý postupne premenil na
zmiešaný zbor. S ním nacvičil širokú paletu národných piesní a pravidelne na Brezovej i v okolí počas kultúrnych a cirkevných slávností vystupoval. M. Janovíček
sa spriatelil s Jánom Valašťanom-Dolinským počas jeho pôsobenia na Brezovej.
Charakteristickou črtou povahy Mateja
Janovíčka bola jeho ochota pomôcť každému, kto pomoc potreboval.
Juríček, Ján – spisovateľ, historik (nar.
29. 1. 1922 na Brezovej – 100. výr. nar.,
zomrel 1. 6. 1992 v Bratislave). Jánovi Juríčkovi je venovaný článok na str. 8 tohto
čísla Noviniek spod Bradla.
Jurkovič, Juraj – notár, národný buditeľ (nar. 12. 2. 1827 na Brezovej – 195. výr.
nar., zomrel 28. 3. 1903 v Skalici). Narodil
sa v brezovskej garbiarskej rodine, bol
otcom architekta Dušana a evanjelického
farára Vladimíra Jurkovičovcov. Počas revolučných rokov 1848-1849 bol členom
dobrovoľníckeho vojska. Pracoval ako
notársky praktikant u Samuela Jurkoviča
na Brezovej a ako notár na Turej Lúke.
Tam sa zosobášil s dcérou Samuela Jurkoviča Emíliou (Emília bola sestrou Anny,
manželky Jozefa Miloslava Hurbana). Po
pôsobení na Turej Lúke sa vrátil na Brezovú, kde bol predčasne penzionovaný.
Kuručár, Juraj – katolícky farár (nar.
16. 1. 1792 – 230. výr. nar., zomrel 30. 12.
1850 v Bojnej).
Prvým jeho kňazským miestom roku
1834 bola Brezová, zostal tu len krátko,
prešiel na faru do Bojnej, kde aj zomrel.
Mikulčík, Štefan – učiteľ, odbojár (nar.
18. 1. 1921 na Košariskách, zomrel 15.
2. 1992 na Brezovej – 30. výr. úmrtia).
Študoval na Učiteľskej akadémii v Banskej Štiavnici, ktorú počas vojny prerušil
a ukončil roku 1945. V Banskej Štiavnici
patril medzi študentov, ktorí vyvíjali (spolu s profesormi) ilegálnu protifašistickú
činnosť, vydávali letáky a presviedčali
mladších spolužiakov, aby nevstupovali
do Hlinkovej mládeže. Po návrate domov
na Košariská v roku 1943 sa zapojil do
ilegálnej činnosti a na jar a v lete 1944

čudáckeho dôchodcu a neposednej zvedavej školáčky. Je to nadčasová rozprávková kniha, pri ktorej je človeku teplo pri
srdci.
Štelbaská, Zuzana: Vlčica Luna. Podľa skutočnej udalosti. Bratislava, Slovart
2021. 104 s. Kniha je určená pre deti nad
7 rokov. Nová séria: Záchranná stanica,
ktorá zachraňuje vĺčatko Lunu a aj ďalšie
zvieratká, napríklad rysa či medveďa. Zažijete dobrodružstvo, aké v skutočnosti
zažili záchranári v Zázrivej.
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sa podieľal na presune ruských zajatcov
do Vrútok a Martina. Začiatkom augusta 1944 ho zastihlo povstanie v Trnave,
vykonával funkciu tajnej spojky medzi
Banskou Bystricou a Bratislavou. V bojoch proti Nemcom bol zranený a krátko
pôsobil v skupine Jana Žižku. Pohyboval
sa v okolí Piešťan, Uhrovca, Javoriny i
Brezovej. Do školských služieb nastúpil
Š. Mikulčík roku 1946 ako učiteľ a okresný osvetový inšpektor. Od roku 1948 bol
vedúcim oddelenia Zväzu slovenských
partizánov v Bratislave. V rokoch 1962
– 1971 bol riaditeľom ZDŠ na Brezovej,
pracoval v telovýchove, kultúre i v spoločenských organizáciách. Bol držiteľom
viacerých ocenení a vyznamenaní, napr.
Radu SNP, Československého vojnového
kríža 1939, medaily Za chrabrosť, Radu
Červenej hviezdy a ďalších.
Tatara, Martin – právnik, partizán
(nar. 28. 2. 1907 na Brezovej – 115. výr.
nar., zomrel 14. 10. 1944 v Liptovskej
Osade). V rokoch 1926-1931 študoval na
Právnickej fakulte v Bratislave, po získaní titulu JUDr. roku 1932 pracoval šesť
rokov v Slovenskej štátnej sporiteľni a v
rokoch 1940 – 1944 bol riaditeľom Zväzu
slovenských sporiteľní a zodpovedným
redaktorom štvrťročníka Sporiteľničná
služba v Bratislave. Počas existencie slovenského štátu pracoval v občianskom
odboji, pomáhal českým vlastencom v
prechodoch na Slovensko. Aktívne sa zapojil do odboja aj v SNP. Zahynul počas
bojov pri Liptovskej Osade. Roku 1947
bol vyznamenaný Radom SNP a Československým vojnovým krížom 1939, in
memoriam.
Valašťan-Dolinský, Ján – učiteľ, hudobný skladateľ, zberateľ piesní (psedonym: Ján Valaský, nar. 15. 2. 1892 v Békešskej Čabe – 130. výr. nar., zomrel 2.
3. 1965 v Nitre, pochovaný v Martine).
Učiteľskú prax nastúpil v Békešskej Čabe,
potom šesť rokov pôsobil na evanjelickej
ľudovej škole v Hrachovišti. Jeho brezovské obdobie sa viaže k rokom 1919-1923.
Učil tu na meštianke, na Brezovej založil
dva spevácke zbory, jeden žiacky na škole, druhý v miestnom Sokole. So žiackym
spevokolom nacvičil vlastnú skladbu Letel orol smelý, ktorú spievali na Štefánikovom pohrebe na Bradle. Ako učiteľ sa
aktívne zapájal do miestneho kultúrneho
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života. Počas svojho štvorročného pôsobenia sa priatelil s Matejom Janovíčkom,
s ktorým ho viazalo celoživotné priateľstvo. Po odchode z Brezovej nastúpil ako
riaditeľ ľudovej školy v Beckove (19231928) a národnej chlapčenskej školy v
Martine. Ján Valašťan-Dolinský vynikol
ako skladateľ detských zborov. V rokoch
1919 – 1961 vydal samostatne vyše 20
hudobnín a viacero hudobných úprav
uverejnil v zborníkoch M. Ruppeldta a v

časopise Slniečko. Skladal aj inštrumentálne skladby a scénickú hudbu k divadelným hrám. Napísal mnohé školské
príručky a recenzie. Vynikol aj ako zberateľ krajanských ľudových piesní z okolia
Békešskej Čaby, juhoslovanskej Volovice
a rumunskej Vukovej. J. Valašťan-Dolinský sa podieľal aj na práci rôznych spoločenských organizácií a spolkov.

Šport
Brezovský šach

dy sa súťaž z epidemických dôvodov prerušila a bude zase pokračovať 3. kolom
(6. februára). Všetko však bude prebiehať
za sprísnených proticovidových opatrení. Bude sa hrať v režime OP (očkovaní a
prekonaní s platným potvrdením) a OTP
(očkovaní, prekonaní a testovaní – deti
do 18 rokov s možnosťou domácich AG
samotestov). Neplatí už testovanie hráčov nad 18 rokov, ktorí si tak do ďalšieho
zmiernenia opatrení nezahrajú). Ďalšie
kola 4. ligy sú na pláne v nasledovných
termínoch: 20. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 1.
5. a 15. 5.

Súpiska družstva
Nakoľko je aktuálne pozastavená súťaž
4. ligy, kde hrá družstvo CVČ Brezová pod
Bradlom, chceme vás oboznámiť s tým,
kto je túto sezónu v hre:
1. Tomáš Perička
2. Juraj Sadloň
3.Peter Hanzlúvka
4. Pavol Perička
5. Jakub Ulehla
6. Martin Hrdlička
7. Rudolf Benci

8. Matúš Sadloň
9. Branislav Škápik
10. Jozef Benci
11. Zdeno Brath
12. Ján Drozd
13. Lukáš Fialka
14. Patrik Paracka

Aj v aktuálnej sezóne prešla súpiska
družstva úpravou, keď do družstva prišli
Ulehla, Hrdlička, Drozd, Fialka a Paracka. Tieto zmeny súvisia so skutočnosťou,
že CVČ Senica „B“ sa odhlásilo z ligy a pre
veľmi dobré vzťahy s CVČ Brezová pod
Bradlom sa rozhodlo takto vypomôcť.
Pokračovanie ligovej súťaže
Športovo-technická komisia Slovenského šachového zväzu zasadala online
v nedeľu 16. januára a rozhodla aj o pokračovaní 4. ligy, kde figurujú brezovskí
šachisti. Družstvo CVČ Brezová pod Bradlom odohralo v predchádzajúcom roku 2
kolá (31. októbra a 14. novembra), odvte-

Spracovala: A. Fedorová

Po prestávke s dvomi výhrami
Začiatkom februára pokračovala 4. liga
za sprísnených podmienok a odohrali sa
v nej dve kolá. Najskôr cestovali Brezovania na pôdu Štefanova a zvíťazili rozdielom triedy 1 : 4. Partie do víťazného konca dotiahli Tomáš Perička, Juraj Sadloň,
Martin Hrdlička a Patrik Paracka; nešťastne od partie odchádzal Pavol Perička. Potom privítali na svojej palubovke
hostí z Petrovej Vsi a vyhrali tesne 3 : 2.
Partie vyšli Jurajovi Sadloňovi, Pavlovi
Peričkovi a Zdenovi Brathovi; naopak
svoje partie neustáli Lukáš Fialka a Patrik Paracka. V ďalších kolách by sa už
mala zlepšiť epidemiologická situácia a s
ňou by malo zároveň prísť k zmierneniu
súťažných opatrení.
www.chess.sk
RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Poďakovania
Ďakujeme
rodine,
priateľom aj známym,
ktorí 17. 12. 2021 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého
manžela, otca a starého otca Ivana Hrušku,
ktorý nás navždy opustil 13. 12. vo veku nedožitých 80 rokov. Ďakujeme za slová
útechy a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. Viere Dobrovodskej a
pohrebnej službe Eckert. Smútiaca rodina.
Ďakujeme
všetkým
príbuzným, priateľom,
susedom a známym,
ktorí si pri príležitosti
poslednej rozlúčky, dňa
22. 12. 2021, spomenuli na nášho manžela,
otca, starého otca, svokra, švagra, uja,
svata, kamaráta a známeho Ing. Jána
Šubu, ktorý nás navždy opustil dňa 19.
12. 2021 vo veku 75 rokov. Všetkým ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš
veľký žiaľ. Súčasne ďakujeme za lekársku
starostlivosť MUDr. Pavlovi Tibenskému.
Ďakujeme tiež evanjelickým farárom L. a
J. Lichancovcom a pohrebníctvu Eckert
za dôstojný smútočný obrad. Smútiaca
manželka s dcérami a rodinami.
Dňa 5. 1. 2022 nás
navždy opustila naša
mama, babka, prababka Milana Plačková.
Veľké
poďakovanie
patrí Vierke Dobrovodskej a pohrebníctvu Eckert za dôstojnú rozlúčku a zároveň za kvetinové dary všetkých
zúčastnených na poslednej rozlúčke.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 11. 1. 2022
prišli rozlúčiť s mojím manželom a naším
drahým otcom, starým otcom, prastarým
otcom, bratom, svatom, švagrom pánom
Jánom Kraicom. Za dôstojnú rozlúčku
ďakujeme pani Viere Dobrovodskej a
naše poďakovanie patrí aj pohrebníctvu
Eckert. Smútiaca rodina.

Bežci z Brezovej
21. 12. 2021 „Adventní běh pro zdraví“ CZ Hodonín 6,4 km (89 pretekárov)
Margita Varmužová /ženy nad 55 r./ 4. miesto 38:17 min
Ján Varmuža /muži nad 65 r./
3. miesto 33:33 min
„Moravsko-Slovenský pohár“ za rok 2021 - MSP
Vyhodnotenie MSP za rok 2021: bodovaných 18 najlepších pretekov na Morave a
Slovensku z 21 konaných pretekov.
Margita Varmužová /ženy nad 55 r./ celkovo 1. miesto - 1512 bodov
Ján Varmuža /muži nad 65 r./ celkovo 1. miesto – 1500 bodov
Ján Varmuža
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S hlbokým zármutkom v srdci sme dňa
15. 1. 2022 odprevadili
našu milovanú mamičku, starú mamu,
prastarú mamu, sestru,
švagrinú, susedu Annu
Hudecovú, ktorá nás
opustila dňa 10. 1. 2022
vo veku 71 rokov. Ďakujeme pánovi farárovi Libičovi a všetkým, ktorí ju odprevadili na poslednej ceste, i za kvetinové
dary a slová útechy. Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým,
ktorí sa dňa 16. 1. 2022
prišli rozlúčiť s našou drahou zosnulou
Emou
Mižialkovou,
ktorá nás navždy opustila dňa 10. 1. 2022 vo
veku nedožitých 94
rokov. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary. Naše
poďakovanie patrí pohrebníctvu Eckert
a pánovi farárovi Lichancovi za dôstojnú
rozlúčku. Pozostalá smútiaca rodina.

Demografické
ukazovatele
k 31. 12. 2021

smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým,
ktorí sa dňa 21. 1. 2022
prišli naposledy rozlúčiť s Martou Pagáčovou, ktorá nás opustila
vo veku 51 rokov. Za
dôstojnú rozlúčku a
kvetinové dary ďakuje

S hlbokým zármutkom
oznamujeme
všetkým
príbuzným,
priateľom a známym,
že vo veku nedožitých
95 rokov nás dňa 2.
2. 2022 navždy opustila naša drahá mama,
babka, prababka a priateľka Anna Michalcová.

Inzercia

Mesto Brezová pod Bradlom:
Počet obyvateľov: 4822
muži: 2367
ženy: 2455
Priemerný vek obyvateľov: 44,3 r.
Počet narodených detí: 32
chlapci: 17
dievčatá: 15
Počet prisťahovaných: 44
muži: 27
ženy: 17

TAXI

JÁN KARLÍK, BREZOVÁ POD BRADLOM
SPOĽAHLIVO - BEZPEČNE - NAČAS

Počet odsťahovaných: 91
muži: 41
ženy: 50
Počet zomretých: 70
muži: 37

ZA ZÁBAVOU, KULTÚROU, NA VÝLET,
K LEKÁROVI, NA LETISKO DO PRAHY, VIEDNE ČI
BRATISLAVY...
- - - KOMFORTNE A BEZ STAROSTÍ - - -

ženy: 33
Priemerný vek zomretých: 70 r.

0949 22 56 22
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Reštaurovanie barokovej kazateľnice, spovednice a bočného oltára
V interiéri rímskokatolíckeho kostola Najsvätejšej Trojice v Brezovej pod
Bradlom sa nachádza barokovo-rokokový mobiliár z poslednej tretiny 18.
storočia. Jeho súčasťou sú tri hnuteľné
národné kultúrne pamiatky: kazateľnica, spovednica a torzo bočného oltára,
ktorého súčasťou je dvojica sôch - sv.
Florián a sv. Vendelín. Všetky sú vo veľmi
narušenom technickom stave, napadnuté červotočom, so značnými úbytkami
drevnej hmoty a celkovo sú oslabené,
predovšetkým konštrukcia kazateľnice a
spovednice. Práve v regióne ojedinelá rokoková spovednica je v havarijnom stave. Ide o autentický historický chrámový
mobiliár, pravdepodobne s minimálnymi sekundárnymi úpravami, ktoré tvorí
ucelený slohový súbor. Cieľom projektu

je záchrana uvedených súčastí mobiliáru
a ich kvalitná prezentácia, v prípade spovednice možno aj prinavrátenie pôvodnej funkcie. V prvej etape by sme chceli
zrealizovať nevyhnutný reštaurátorský
výskum a spracovať ucelenú reštaurátorskú dokumentáciu pre všetky tri hnuteľné NKP. Následne by sme už pokračovali
v reštaurovaní postupne, po jednotlivých
NKP. Harmonogram: júl - august 2022
- terénna časť reštaurátorského výskumu, odber a vyhodnocovanie vzoriek,
vizuálna obhliadka, sondáž, zameranie,
fotografické dokumentovanie; popis
technického stavu - september 2022. Vyhodnocovanie reštaurátorského výskumu - október 2022 až november 2022.
Objekt, v ktorom sa nachádzajú uvedené pamiatky, slúži na bohoslužobné
účely brezovskej katolíckej komunity,
ako aj okolitých obcí (Bukovec, Košariská,
Priepasné). Je súčasťou mestského pro-

stredia historického jadra a predstavuje
najstaršiu kultúrnu pamiatku v meste.
Celkový rozpočet I. etapy reštaurovania je 9 000 €. Na realizáciu sme podali
koncom roka 2021 na Ministerstvo kultúry SR žiadosť o dotáciu v rámci programu Obnovme si svoj dom. Ďalej budeme
môcť postupovať podľa výsledkov schvaľovacieho procesu.
Marián Libič, farár

Súkromný
OBCHOD TRIO
/pod tržnicou/

pozýva všetkých občanov na totálnu

LIKVIDÁCIU VÝPREDAJ
TEXTILU a
ODEVOV
Ceny budú vyslovene symbolické
a to 1 €, 2 €, 3 €, 5 € tričká, pulóvre,
svetre / 10 € rifle, nohavice, kostýmy.
Srdečne vás pozývame v dňoch
14. až 18. 3. 2022.

A samozrejme, čoskoro otvoríme
pre vás novú predajňu,
prezradím, že nie textilu.
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kalendáre, perá, odznaky, zapalovače...

Spomíname
Dňa 22. 12. 2021 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila milovaná
mamička, manželka a
babka Marie Babiarová.
S láskou a vďakou v srdci spomínajú dcéry Petra s manželom a Hana
so synom, manžel Ľubomír, ostatná rodina, priatelia a známi. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a
spomínajú s nami.
(spomienka venovaná pani Babiarovej nebola z tech. príčin uverejnená v minulom
čísle, za čo sa ospravedlňujeme)
Dňa 20. decembra 2021
uplynulo 13 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá mamička,
starká a babička Anna
Martónová. Kto ste ju
poznali a mali radi, spomínajte s nami. S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami.
Dňa 8. 1. 2022 uplynulo
5 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá
mama, stará mama,
svokra pani Alžbeta Dodrvová. S láskou spomínajú dcéra Betka a syn
Vladimír s rodinami.
Dňa 12. 1. 2022 uplynul
jeden smutný rok, čo
navždy odišiel náš milovaný manžel, otec, brat,
zať, švagor Vladimír
Pavlík. S láskou v srdci
na teba stále myslíme.
Kto ste ho mali radi, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
15. 1. 2022 uplynulo neuveriteľných 7 rokov, čo
od nás navždy odišiel
milovaný Peter Konkuš a 17. 2. 2022 sme si
pripomenuli smutné 1.
výročie, čo
sme sa rozlúčili s naším
drahým Paľkom Konkušom. S láskou na vás
spomíname - najbližšia
rodina.
Dňa 18. januára sme si
pripomenuli 6. smutné
výročie úmrtia našej
drahej mamy, starkej, prastarej mamy,
svokry, tety a príbuznej
Anny Tallovej, rod.
Húskovej. S láskou a
úctou spomína dcéra Zuzana s rodinou a
syn Štefan s rodinou.

Dňa 23. 1. 2022 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil náš otec,
dedko, brat, švagor Ján
Vydarený a 16. 3. 2020
si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej milovanej mamy, babičky,
sestry a švagrinej Zuzany Vydarenej. S láskou a vďakou na nich
spomínajú dcéry Alena,
Anka a Slávka a vnúčatá
Adriana s Lukášom.
Dňa 30. 1. 2022 uplynie
10 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel a otec Sergej Meľnik. Dňa 25. 1. 2022 si
pripom e nieme
4 roky, čo nás opustil
náš drahý syn, brat a
krstný otec Oleg Kittan.
S láskou spomína celá
rodina.
Dňa 6. 2. 2022 uplynulo
10 rokov, čo nás navždy
opustil náš otec, dedko,
pradedko Štefan Plačko. Kto ste ho poznali
a mali radi, spomínajte
s nami. Na spoločne
prežité chvíle radosti i
smútku s láskou a úctou spomína syn s
nevestou a ich dcéry so svojimi rodinami.
Dňa 7. 2. 2022 si pripomíname 1. výročie,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
ocko, dedko, pradedko,
ujo Vladimír Plačko.
Celá rodina spomína na
neho s láskou. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Ďakujeme.
Dňa 10. 2. 2022 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš manžel, tatino, syn, brat a
švagor Milan Fajnor. S
láskou na neho spomína manželka, synovia,
mama, sestra s rodinou
a priatelia. Za spomienku ďakujeme všetkým, ktorí si na neho spomínajú. Kto bol
milovaný, nebude nikdy zabudnutý. Spomienka na teba zostáva v nás.
Dňa 11. 2. 2022 uplynuli 2 roky, kedy nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, svokor,
brat, švagor, dedko,
pradedko
Stanislav
Fajnor z Brezovej pod
Bradlom. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú

spomienku. S láskou a úctou spomína
celá rodina.
Dňa 13. 2. 2022 uplynulo už 24 rokov, čo
zomrel náš otec, svokor, starý otec, brat,
švagor a kamarát Ján
Kriško. S láskou za
všetkých
spomínajú
deti Jaroš a Eva. Nikdy
nezabudneme a navždy budeš v našich
srdciach uchovaný. Česť tvojej pamiatke.
Dňa 13. 2. 2022 sme si
pripomenuli 100. výročie narodenia nášho otca, starého otca,
svokra a strýka p. Štefana Kováčiného a zároveň 32. výročie jeho
úmrtia. S láskou spomíname na našu mamu,
starú mamu a tetu p.
Annu Kováčinú, ktorá
by sa v tomto roku dožila 95 rokov a zároveň si
pripomíname 8. výročie
jej úmrtia. Mali sme vás
veľmi radi. Chýbate nám.
Dňa 15. 2. 2021 sme si
pripomenuli
smutné
obdobie 6 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný Ing. Branislav
Gálus. S láskou a úctou
spomína celá rodina.
Dňa 21. februára 2022
sme si pripomenuli smutné 1. výročie,
kedy nás navždy opustila naša drahá mama,
babka, krstná mama,
sestra a švagriná Anna
Rechtoríková. S láskou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 22. 2. 2022 uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustil náš otec,
dedko a pradedko Martin Výdurek a 12. 3.
2019 to bude 19 rokov,
čo navždy odišla naša
mama, babka, prababka Jozefa Výdurková,
rodená Košíková. Kto
ste ich poznali, zaspomínajte si s nami. S láskou spomínajú deti s
rodinami.
Dňa 23. 2. 2022 sme si
pripomenuli 3. výročie
úmrtia našej drahej
manželky, matky, babky a príbuznej Ľubice
Švárnej, rod. Myjavskej. Spomínajú manžel, deti, vnúčatá, sestra a ostatná rodina.
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Dňa 24. 2. 2022 sme
si pripomenuli nedožitých 100 rokov pani
Anny Grékovej a 25.
2. uplynulo 14 rokov
od jej smrti. S úctou a
láskou spomína celá
rodina.
Čas plynie, ale smútok
v srdci zostáva. Dňa 27.
februára 2022 uplynie
8 rokov, čo nás navždy
opustil Pavel Potúček.
Na láskavého a obetavého manžela, otca a
dedka s láskou v srdci
spomína manželka a dcéra s rodinou. Za
tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Dňa 7. 3. 2022 by sa
naša drahá mama a
babka Ľudmila Ušiaková, rod. Siváková dožila 82 rokov. S láskou
na ňu spomína dcéra
Ľubka s rodinou. Za
tichú spomienku ďakujem všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Dňa 12. marca 2022
uplynie 15 rokov, čo
nás nečakane opustil
syn, brat, otec, priateľ,
krstný, švagor, kamarát
Peter Gabriš. S láskou
spomíname...
So smútkom v srdci si
dňa 14. marca 2022
pripomenieme smutný rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko,
svokor, strýko a priateľ
Vladimír Považanec.
S láskou a vďakou spomína celá rodina.
Dňa 16. marca si pripomenieme 10 rokov od
úmrtia nášho otca, starého a prastarého otca
Samuela Dugu. S láskou a vďakou na neho
spomínajú manželka,
dcéry Milka, Zuzka a
Betka s rodinami.

Cirkevné oznamy
20. 3. (3. nedeľa pôstna, Oculi) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v zborovej sieni. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom.
22. 3. (utorok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni.
24. 3. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni.
27. 3. (4. nedeľa pôstna, Laetare) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
29. 3. (utorok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni.
31. 3. (štvrtok) 17.00 hod. pôstna večiereň v zborovej sieni. ) 17.00 hod. pôstna večiereň v Priepasnom.
3. 4. (5. nedeľa pôstna, Smrtná, Iudica) 10.00 hod. pašiové služby Božie v chráme Božom.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej pre seniorov. 15.00 hod. Spoločenstvo evanjelických žien v zborovej sieni.
4. 4. - 7. 4. (pondelok – štvrtok) 18.00 hod. pôstny modlitebný týždeň v zborovej sieni.
8. 4. (piatok) o 18.00 hod. zakončenie pôstneho modlitebného týždňa s prislúžením
velebnej sviatosti Večere Pánovej.
10. 4. (6. nedeľa pôstna, Kvetná, Palmarum) 10.00 hod. pašiové služby Božie v chráme Božom. Po službách Božích bude prislúžená velebná sviatosť Večere Pánovej.
14. 4. (Zelený štvrtok, Dies viridium) 18.00 hod. večerné služby Božie v chráme Božom s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej.
15. 4. (Veľký piatok, Parasceve) 10.00 hod. Veľkopiatočné pašiové Služby Božie v chráme Božom s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej. 18.00 hod. večerné služby Božie v chráme Božom s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej. 22.00 hod.
Veľkopiatočné modlitby v chráme Božom.
17. 4. (1. slávnosť veľkonočná, Pascha, Vzkriesenie Pánovo, Resurrectio Domini)
10.00 hod. slávnostné Služby Božie v chráme Božom. 14.00 hod. slávnostné nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
18. 04. (2. slávnosť veľkonočná) 10.00 hod. slávnostné Služby Božie v chráme Božom
s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej.
24. 4. (1. nedeľa po Veľkej noci, Quasimodogeniti) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
27. 4. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
1. 5. (2. nedeľa po Veľkej noci, Misericordias Domini) 10.00 hod. hl. služby Božie v
chráme Božom. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom. 15.00 hod. Spoločenstvo evanjelických žien v zborovej sieni.
4. 5. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
8. 5. (3. nedeľa po Veľkej noci, Jubilate) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
11. 5. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
15. 5. (4. nedeľa po Veľkej noci, Cantate) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
Zmena oznamov vyhradená!
Ev. a. v. farský úrad

Spoločenská kronika
Narodili sa:

Anna Hudecová, rod. Drahošová, 71 rokov
Marta Pagáčová, 51 rokov
Matteo Greguš
Ján Prener, 60 rokov
Jakub Milčík
Ľubomír Juck, 87 rokov
Ján Krutý, 61 rokov
Zomreli:
August Gabriš, 81 rokov
Milana Plačková, rod. Jamrichová, 83 rokov Ľudmila Ciranová, 70 rokov
Danica Michálková, rod. Skovajsová, 58 rokov Anna Michalcová, rod. Sadloňová, 94 rokov
Vlasta Červenková, rod. Gáliková, 76 rokov Oľga Nikodémová, rod. Malková, 78 rokov
Ján Kraic, 81 rokov
Pavol Dunka, 66 rokov
Ján Bôžik, 79 rokov
Štefan Kravárik, 85 rokov
Jarmila Škvorcová, rod. Michaličková, 60 rokov Ján Ďurica, 75 rokov
Anastázia Turčeková, rod. Dúbravová, 89 rokov Zdenka Fajnorová, rod. Halászová, 85 rokov
Zdeňka Heráková, rod. Toráková, 58 rokov Ján Janeka, 43 rokov
Ema Mižialková, rod. Martišová, 93 rokov Martin Kostelný, 81 rokov
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