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Veľkonočné tvorivé dielne

Ľudská krv je živá tekutina,
ktorá sa nedá ničím nahradiť
Z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID-19 Mesto Brezová pod Bradlom neorganizovalo dva roky
slávnostné oceňovanie mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi.
Po dvoch rokoch sa stretli darcovia krvi
v obradnej sieni v utorok 5. apríla 2022,
kde primátor mesta Jaroslav Ciran spolu
s predsedníčkou Miestneho spolku červeného kríža Janou Rehušovou ocenili
darcov krvi, ktorí v rokoch 2020 a 2021
získali bronzovú, striebornú, zlatú a
diamantovú Jánskeho plaketu.
Slovami: „Darovanie krvi má pevné
miesto vo vašom kalendári. Vaše humánne
činy sú posolstvom okoliu a tiež posolstvom
pre mladú nastupujúcu generáciu, pretože
odkedy ľudstvo spoznalo možnosť záchrany života transfúziou krvi, potreba darovať
krv druhému je a ostane vždy aktuálnou,“
privítal prítomných primátor mesta.
Spolu bolo ocenených 26 ľudí, ktorí
si prevzali Cenu primátora mesta a zapísali sa do pamätnej knihy. Slávnostné oceňovanie spestrili vystúpením žiaci
z hudobného odboru ZUŠ Brezová.
Na záver primátor poďakoval pracovníkom a členom Červeného kríža, ktorí
v posledných dvoch rokoch pomáhajú,
organizujú, zháňajú, rozdávajú – všetko
nezištne a s obrovskou spolupatričnos-

V týždni pred veľkonočnými sviatkami
sa v utorok 12. apríla na brezovskom námestí konali Veľkonočné tvorivé dielne, na ktorých si mohli deti, ale i dospelí
ozdobiť vajíčka rôznym materiálom a
technikami, vytvoriť veľkonočné dekorácie, či upliesť korbáč. Deti zo školského
klubu a základnej umeleckej školy vyrábali zajkov, sliepočky, ovečky a samozrejme papierové vajíčka i naozajstné kraslice. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali
pri organizácii podujatia: zamestnancom
MsÚ, členkám denného centra, pánovi
Dušanovi Babiarovi.
Oddelenie sociálne, školstva,
kultúry a projektov
ťou s tými, ktorí to najviac potrebujú.
„Vďaka za všetkých chorých a trpiacich,
ktorým ste uľahčili návrat do života a vliali
do žíl novú nádej. Želám vám z úprimného
srdca predovšetkým pevné zdravie, šťastie
a spokojnosť v rodinách i v práci, aby ste
vo vašich humánnych činoch mohli pokračovať ešte dlhé roky,“ zdôraznil primátor.
Ďakujeme sponzorom Lekárni Herbária – pani Pirohovej a Poisťovni Dôvera,
ktorí podporili toto podujatie.
Oddelenie sociálne, školstva,
kultúry a projektov

103
Štefánik
POZÝVAME VÁS
NA SPOMIENKOVÉ
SLÁVNOSTI PRI
PRÍLEŽITOSTI 103.
VÝROČIA TRAGICKEJ
SMRTI GENERÁLA
M. R. ŠTEFÁNIKA

Utorok 3. 5. 2022

Sobota 7. 5. 2022
Mohyla generála Štefánika na Bradle / 15.00 h.
prelet leteckej techniky
hymna SR / Vojenská hudba Ozbrojených síl SR
kladenie kvetov / Čestná stráž Ozbrojených síl SR
piesne / Danubius Singers, Mykola Erdyk - tenor
báseň
príhovory hostí
hymnická pieseň / Danubius Singers

REGIONÁLNA SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Priepasné
spomienka pri pamätníku M. R. Štefánika / 15.00 h.

Bradlo
Môj posledný let / prezentácie v infobode / 10.00 – 18.00 h.
ulička dobrej kávy, lokálne produkty nad infobodom /
10.00 – 18.00 h.

Košariská
slávnostné Služby Božie / evanjelický kostol / 16.30 h.
pietny akt pred rodným domom M. R. Štefánika / 17.45 h.
fakľový sprievod na Bradlo / 18.15 h.
Mohyla generála Štefánika na Bradle / 19.30 h.
položenie kvetov
hymna SR / Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová p. Br.
príhovory
zapálenie vatier
pieseň / Mužský cirkevný spevokol ECAV Brezová p. Br.
Bradlo
Môj posledný let / prezentácie v infobode / 10.00 – 21.00 h.
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CELOSLOVENSKÁ
SPOMIENKOVÁ
SLÁVNOSŤ

Brezová pod Bradlom
slávnostné Služby Božie, evanjelický kostol / 10.00 h.
výstava Štefánik a légie /
Múzeum Dušana S. Jurkoviča / 10.00 – 18.00 h.
výstava Hrdinovia bojov za slobodu /
Nám. gen. M. R. Štefánika / 10.00 – 18.00 h.
krátke filmy venované M. R. Štefánikovi /
Národný dom Štefánikov / 17.30 – 19.00 hod.
Košariská
scénické prehliadky v Múzeu M. R. Štefánika /
10.00 – 18.00 h.

Múzeum
Dušana Samuela Jurkoviča
v Brezovej pod Bradlom

Spolok rodákov M. R. Štefánika
Cirkevný zbor ECAV Brezová pod Bradlom
Cirkevný zbor ECAV Košariská - Priepasné

Mestské zastupiteľstvo
Jozef Ďuriš 80

Regionálna spomienková
slávnosť, utorok 3. 5. 2022
Cestovný poriadok bezplatnej autobusovej
dopravy:
Myjava – Bradlo:
Myjava, aut.st.
18:00
Polianka, OcÚ			
18:10
Priepasné, garáž		
18:15
Priepasné, Dlhý Vŕšok
18:19
Košariská, u Plačkov
18:24
Brezová p. Bradlom, aut.st.
18:33
Bradlo			
18:50
Na trase bude nasadený jeden autobus.
Bradlo – Myjava:
Po skončení programu pôjde autobus späť
z Bradla na Myjavu po rovnakej trase.

Celoslovenská spomienková
slávnosť, sobota 7. 5. 2022
Počas premávky bezplatnej autobusovej dopravy na Bradlo a príjazdov pozvaných hostí šírka cesty neumožňuje
inú dopravu ! To isté platí i pre dopravu
po skončení spomienkovej slávnosti.
Žiadame preto návštevníkov o odstavenie vozidiel v Brezovej pod Bradlom
a využitie bezplatnej autobusovej dopravy z autobusovej stanice Brezová
pod Bradlom.
Na Bradlo je možné dostať sa i pešo po vyznačených turistických chodníkoch.
Cestovný poriadok bezplatnej autobusovej
dopravy:
Brezová pod Bradlom – Bradlo:
AS Brezová pod Bradlom
12:12 12:42
13:12
13:42
križovatka pod Bradlom
12:15
12:45
13:15
13:45
Bradlo 			
12:30
13:00
13:30
14:00
V každej jazde budú nasadené tri autobusy.
Bradlo – Brezová pod Bradlom:
Doprava z Bradla na križovatku pod Bradlom a autobusovú stanicu Brezová pod
Bradlom bude zabezpečená v rovnakom
rozsahu po skončení programu na Bradle.

Prvého apríla 2022 sa dožil osemdesiatich rokov pán Jozef Ďuriš. Pochádza z
Osuského-Rásnika, ale už šesť desaťročí žije v Brezovej pod Bradlom. Väčšina
občanov ho poznala ako majstra odborného výcviku v známom učilišti, dnes ho
vníma ako aktívneho poslanca mestského zastupiteľstva, usilujúceho sa riešiť v
prospech mesta aktuálnu problematiku.
Čitatelia Noviniek spod Bradla majú
možnosť z jeho kritických i pochvalných
článkov poznať, ako brezovská komunita
sociálne funguje a spoločensky napreduje. Ďurišova aktivita je v tomto smere
občiansky príkladná.
Prajeme nášmu najstaršiemu volenému „zástupcovi ľudu“ dobré zdravie,
radosť v rodine a naďalej neutíchajúcu
verejnú angažovanosť.

skytnutí nenávratného príspevku. Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo
zdrojov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, čo predstavuje 95 % a bude poskytnutý vo výške 6441,00 eur, mesto na
financovanie projektu poskytne vlastné

Branislav Kovačech, poslanec MsZ
K 80. jubileu blahoželajú pánovi poslancovi Jozefovi Ďurišovi i primátor, kolegovia poslanci a pracovníci mestského úradu.

Mestský úrad
77. výročie oslobodenia
Brezovej pod Bradlom

Mesto Brezová pod Bradlom a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Brezovej pod
Bradlom si vo štvrtok 7. apríla 2022 pripomenuli 77. výročie oslobodenia nášho mesta.
Spomienka sa uskutočnila o 14.00 hod.
na Námestí gen. M. R. Štefánika a pokračovala kladením vencov pri Dejinnom pamätníku na cintoríne.
Súčasťou podujatia bolo aj premietanie
spomienok účastníkov odboja v Múzeu
D. S. Jurkoviča.
Česť pamiatke obetiam II. svetovej vojny, na ktoré dnes spomíname!
MsÚ

zdroje vo výške 5%, čo predstavuje sumu
399,00 eur. Celkové oprávnené výdavky
na realizáciu aktivít projektu predstavujú
sumu 6780,00 eur.
Predmetom projektu je modernizácia
dvoch autobusových zastávok v meste
Brezová pod Bradlom – na Staničnej ulici
(obrázok 1) a na Myjavskej ceste (obrázok 2). Pôvodné zastávky už nevyhovovali technickým a bezpečnostným štandardom, preto budú nahradené novými
modernejšími zastávkami. Realizáciou
projektu sa dosiahne predovšetkým zvýšenie bezpečnosti všetkých cestujúcich
a návštevníkov, ktorí tieto objekty využívajú.
Okrem týchto zastávok financovaných
z externých zdrojov plánuje postupne
mesto osadiť i ďalšie zastávky.
Ing. Jaroslava Babiarová
Odd. sociálne, školstva,
kultúry a projektov

Mesto Brezová pod Bradlom
získalo ďalšie finančné
prostriedky na svoj rozvoJ

Projekt s názvom „Modernizácia zastávok prímestskej autobusovej dopravy“,
kód výzvy : IROP-CLLD-P785-512-003 bol
úspešný a bola podpísaná zmluva o po-

obrázok je ilustračný
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V Brezovej vystúpila
skupina Bukovčané

Mesto
Brezová pod Bradlom
ŠK Osuské

Pri príležitosti Medzinárodného dňa
žien vystúpila v utorok 15. marca v Národnom dome Štefánikovom hudobná
skupina Bukovčané. Nechýbali ani darčeky, ktoré pre všetky ženy pripravili žiaci
ZUŠ.
MsÚ

Brigáda ku Dňu Zeme
V sobotu 9. apríla 2022 sa v našom
meste konala brigáda ku Dňu Zeme. Tentokrát sme čistili od odpadkov lokality
pri garážach, bývalom smetisku, ceste II.
triedy oproti priemyselnému areálu vo
Štverníku, čistený bol žľab na Družstevnej ulici, pozemok za Hájenkou a tiež sa
prerezávala cesta na Bradlo.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na brigádu a pomohli zveľadiť časť Brezovej.
Dobrovoľným hasičom, poľovníkom
a všetkým ľuďom, ktorým záleží na našej
Brezovej.
MsÚ

Začali sme s výmenou
dopravného značenia
Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Brezová pod Bradlom
v súčinnosti s mestskou políciou začali
s postupným vymieňaním dopravného
značenia.
Staré dopravné značky boli už opotrebované, pokrivené alebo zničené, čo
spôsobovalo neprehľadnosť v cestnej
premávke. Výmena dopravných značiek
bude pokračovať aj v nasledujúcom období. Veríme, že tieto zmeny prispejú
k zlepšeniu dopravnej situácie a k sprehľadneniu a zvýšeniu bezpečnosti v našom meste.
MsÚ

Zeleň v meste
Máme za sebou celkom úspešný rok
v cestovnom ruchu. Areál Bradlo navštívilo množstvo turistov, z ktorých časť
zavítala aj do nášho mesta. Tento trend
potrebujeme udržať. Je dôležité, aby sme
systematicky zlepšovali imidž mesta.
Celkom určite do tohto procesu patrí
aj kvalita verejného priestoru. Vzťah
k miestu svojho bydliska je podľa posledných prieskumov veľmi dôležitý, pretože
viac ako 70 % voľného času viažeme na
toto územie. Nezastupiteľnú úlohu v kvalite verejného priestoru zohráva zeleň –
samostatné prvky i vegetačné plochy.
Nakoniec, nie je to nič nového. Už počas I. ČSR pôsobil v našom meste skrášľovací spolok. V 30-tych rokoch presadil
napríklad i výsadbu stromov v okolí Husovho pamätníka. Máme na čo nadviazať.
Sú tu i dobré skúsenosti a výsledky
z posledných dvoch rokov. Naše námestie ožilo, dotvorila ho nová kvetino4

O pohár Bradla
Riaditeľ:
Hlavný rozhodca:
Miesto konania:
Termín:
Prihlášky:
Prezentácia:
Zahájenie:
Hrací systém:

Štartovné:
Ceny:
Stravovanie:
Upozornenie:

Pavol Perička
Rastislav Diviak
CVČ Brezová, Námestie 7. apríla 409/20, Brezová
(býv. materská škôlka, GPS: 48°39'51.04"N 17°32'17.41"E)
14. máj 2022 (sobota)
do 10. mája 2022 na tomas.pericka@gmail.com, +421 908 370 268
8.00 – 8.45 hod
9.00 hod, vyhodnotenie cca 16.00
A Turnaj - pre hráčov narodených v roku 2007 a mladších, s ratingom
maximálne 1400 Elo standard k 1. 5. 2022
B Turnaj – sprievodný pre všetkých, ktorí majú radi šach
švajčiarsky systém na 9 kôl, tempo 2 x15 minút na partiu
5€
vecné ceny podľa poradia
účastníkom bude podané občerstvenie a nápoje
Účastníci turnaja musia priniesť na každého nepárneho hráča
kompletnú hraciu súpravu a funkčné hodiny!
Kapacita hracej miestnosti je 100 hráčov.

Poznámka: Počas dňa bude na pešej zóne na námestí v Brezovej (3 min peši) priebiehať zraz
motorkárov pri príležitosti Štefánikovej jazdy. Počas obedovej prestávky si záujemcovia budú
môcť odbehnúť obzrieť motorky. Odjazd je o 13:00.
Po skončení turnaja môžete využiť Vláčik Brezováčik na cestu na mohylu M. R. Štefánika.
. Cena
obojsmerného detského lístka je 3 €, dospelého 5 €.

vá výsadba v mobilných kontajneroch.
Mohli sme posúdiť kvalitu i pestrosť vysadenej zelene. Obzvlášť sa darilo viac ako
dvojmetrovým kanám indickým, to boli
tie najvyššie rastliny s červenými kvetmi.
Tu treba nepochybne pochváliť technické služby mesta.
Storočia ovplyvňoval osídlenie našej
doliny Brezovský potok, ktorý menil svoje koryto a často zaplavoval lúky. I preto
väčšina obydlí bola vyššie nad potokom
na východných svahoch, čo máme aj
dobre zdokumentované na starých fotografiách v Múzeu D. S. Jurkoviča. Tento
stav sa zmenil v roku 1939, kedy realizovala stavebná firma majstra Hlinického
výstavbu oporných múrov na spevnenie
svahu na dnešnej Ul. J. M. Hurbana. Betónové oporné múry vznikli v 80-tych rokoch aj na dnešnej Ul. Dr. Štefana Osuského, takže teraz máme oporné múry
s dĺžkou takmer kilometer.
Osaďme tieto strohé a tvrdé múry popínavou zeleňou, vypestujme zelenú stenu, ktorá nám pomôže i s environmen-

tálnou stabilitou, zachytí dažďové vody,
pomôže v lete pri prehrievaní ulíc. Táto
zelená stena zníži i akustickú záťaž. Jej
realizáciou by sme rozšírili plochu zelene
o viac ako 2 000 m2. Vytvorili by sme zelenú líniu na najvýznamnejšej turistickej
ceste na Slovensku (Cesta Hrdinov SNP),
ktorá vedie i po oboch uvedených uliciach. Že sa to dá a že to dobre vyzerá, na
to máme dobrý príklad v Husovom parku. Stačí pohľad na priložené foto a všetko je jasné.
Dodatok: Pracovná skupina dňa 28.
3. 2022 schválila tento návrh a jeho
postupnú realizáciu.
J. Valihora, pracovná skupina

Mesto Brezová pod Bradlom
ZUŠ Brezová pod Bradlom
pozývajú všetky mamičky, babičky, tety
a širokú verejnosť na slávnostný program

DEŇ
MATIEK
5. mája 2022
16.30 hod.
ND Štefánikov

Školstvo
Marec a apríl v našej MŠ
• Začiatok marca sme začali veselo - karnevalom, na ktorom sme privítali šaša
Jaša /I. Filipová/. Miesto detí ho však
čakali masky od výmyslu sveta, rozprávkové, zvieratkovské, z ríše hmyzu,
dokonca priletel aj kozmonaut. Masky
sa predviedli v promenáde a potom sa
spolu so šašom dosýta vytancovali. Na
záver si pochutnali na šiškách a čajíku.
• V dňoch od 14. 3. do 17. 3. postupne
všetky štyri triedy navštívili mestskú
knižnicu z príležitosti mesiaca knihy.
Teta knihovníčka K. Kramárová vysvetlila rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom, princíp požičiavania kníh
a význam výpožičných preukazov.
Každej triede s prihliadnutím na vek
prečítala jednu rozprávočku. Deťom
potom požičala knižky, ktoré im budú
čítať pani učiteľky pred popoludňajším
spánkom.
• V týždni venovanom téme „Na ceste
nie si sám“ deti 18. 3. navštívili pracovisko mestskej polície. Tu sa dozvedeli
z rozprávania pána P. Londáka o ich
práci, predstavil im uniformu policajta,
jej súčasti – špeciálnu vestu, vysielačku,
obušok, putá i pištoľ. Ukázal monitorovací systém s kamerami, vďaka ktorým
vidia v každú dennú či nočnú hodinu,
čo sa deje v našom meste. Na záver si
vypočuli „húkačku“ policajného auta,

chvíľu v ňom aj posedeli.
• 21. 3. prišla k nám víla Jarmilka /I. Filipová/ a prostredníctvom zábavných
hier a aktivít deťom priblížila príchod
nového ročného obdobia. Zobudili slniečko, Dažďovú vílu, kvietky, hmyz,
zvieratká, vtáčiky. Spolu so zajačikom
Ušiačikom pripomenuli príchod veľkonočných sviatkov. V závere deti predviedli svoje zručnosti v krčení, strihaní,
lepení papiera - vytvorili pre vílu Jarmilku spoločné práce s jarnou tematikou.
• V týždni od 4. 4. do 8. 4. sa predškoláci zúčastnili predplaveckej výchovy
na plavárni v Myjave v počte 19 detí.
Oboznámili sa s vodným prostredím,
osvojovali si elementárne základy plávania. Využili plavecké dosky, hadíkov.
Úspech mali skoky do vody zo šmýkačky, ale i z brehu. Spočiatku niektoré deti mali strach z vody, ale ten sa
postupne odbúral a tešili sa na každý
deň vo vode. Plavecký výcvik ukončili v
piatok 8. 4. kedy malých plavcov ocenila pani plavčíčka „mokrým diplomom“
a čokoládovou medailou.
• 5. 4. sa v triede včielok uskutočnili jarné tvorivé dielne. Rodičia spolu so svojimi deťmi vyrábali rôzne jarné dekorácie – zajačika z ponožky naplneného
ryžou, kuriatka z papierových tanierov,
venčeky z vŕbových prútov a iné. Tvorili v príjemnej atmosfére, pochutnávali
si pri práci na keksíkoch, káve, či čaji.
Všetky práce boli vystavené vo vestibule MsÚ na druhý deň.
• 14. 4. sme usporiadali pre rodičov
a deti športové popoludnie s názvom

„Zabavme sa spolu“. Všetci sme sa
stretli na športovom štadióne o 16-tej
hodine. Pani učiteľky pripravili deväť
stanovíšť. Každé dieťa dostalo preukaz,
do ktorého zbierali po zdolaní disciplín
smajlíky. V cieli dostali medailu a sladkosť. Na záver si deti hľadali čokoládové vajíčka. Potom si už všetci mohli
pochutnať na cigánskej pečienke, či
hot-dogu a vybrať si z nápojov podľa
chuti. Veríme, že sa všetkým zúčastneným akcia páčila a strávili pohodové
popoludnie pred veľkonočnými sviatkami.
• V rámci Dňa Zeme navštívili 21. 4. našu
škôlku bábkoherci z Piešťan, ktorí deťom zahrali divadielko „Ako sa čistí
svet“.
Helena Konkušová
MŠ, Sídl. D. Jurkoviča
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Pocta legionárom:
gen. Jozef Kristín
a Štefan Juríček

Rôzne
Poďakovanie
V mene môjho syna Tomáška sa chcem
Vám všetkým poďakovať, ktorí ste venovali 2 % zo svojich daní na jeho rehabilitácie. Každá kvapka v mori prináša do jeho
života radosť a zlepšenie. Ďakujeme
Otec Dušan Londák

Už len dve generácie….
….nás delia od nového fungovania
spoločnosti. Digitalizácia, dematerializácia, zjednodušovania, čo spôsobuje nové
formovanie myslenia. V dobe terajších
extrémistických prejavov sa musíme obzrieť do našej histórie, a v Brezovej je jej
viac ako dosť.
Vytiahnuť z nej esenciu poučenia a
vniesť ju do 21. storočia.
Poukazujem na rozvoj našej Brezovej.
Rovnako treba ďakovať celým generáciám, ktoré práve tu v Brezovej a kopaniciach vždy chceli hovoriť a hlavne konať.
Aj vďaka mnohým vypovedaným slovám
a skutkom (napr. meruôsme roky, Slovenské národné povstanie, hurbanovské
boje, prvý odboj légií Štefánika a iné) je z
Brezovej lepšie miesto pre život.
Služby, ktoré tu vznikajú a verím, že
ešte vzniknú, udávajú predzvesť moderného kultúrneho a turistického mestečka. Samotný cestovný ruch v našom históriou opradenom mestečku začína lákať
pozornosť nielen tunajšieho diváka. Čo je
dobrá správa.
Doba technológií, môže sa zdať, že
naše mesto obchádza. No v rýchlej dobe
si nestíhame uvedomovať maličkosti.
Výdobytky veľkomesta sú v skutočnosti
bližšie, ako sa zdá. Uvediem len jeden
príklad z mnohých: Alza Box - (na autobusovej stanici) funguje tak, že keď si
večer objednáte tovar, ráno o siedmej si
ho vyzdvihnete tu v Brezovej. Možno si
kladiete otázku, čo to ale znamená? Rád
odpoviem. Znamená to to, že ľudia môžu
venovať energiu a tak vzácny čas rodine,
športu, kultúre, rozvoju inej aktivity alebo inému činu. Viem, že sa môže zdať, že
niekto iný prichádza o prácu. No musíme
ísť ďalej, pretože to znamená aj to, že
mladá generácia, ktorá tu dnes nežije a
tak žalostne chýba, a žije teda vonku za
hranicami mesta, má služby a produkty
vo svojom rodnom meste oveľa bližšie.
Čo je jeden z prvých predpokladov, aby
uvažovali o tom, priviesť svoje deti späť
domov. Stojíme na prahu pohnúť sa
vpred. A preto treba hovoriť. O tom, kto
sme a kde sme! Ja sám s rodinou som sa
vrátil späť domov. Vidím viac pozitív ako
negatív a preto píšem: Brezová už dnes
je lepšie miesto pre život ako včera!
Matúš Tomáška
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Otužilci ukončili sezónu

Občianske združenie Osobnosti pod
Bradlom si v sobotu 9. apríla 2022 dosadením stromov v Aleji legionárov pod
Ostriežom uctilo pamiatku čs. legionárov
bojujúcich za našu slobodu - generála
Jozefa Martina Kristína a brezovského
rodáka Štefana Juríčka.
Stromy, gaštany jedlé, v aleji legionárov zasadili ich rodinní príslušníci – syn
Jozefa Kristína Dušan Kristín s dcérami a
rodinou a neter Štefana Juríčka Jela Juríčková.
Jozef Kristín sa do čs. légií prihlásil po
prednáške M. R. Štefánika v Chicagu
a bojoval na francúzskom fronte. Štefan
Juríček bojoval v I. svetovej vojne na ruskom fronte, kde padol do zajatia, v marci
1918 vstúpil do čs. légií.
V máji 1968 sa Jozef Kristín i Štefan Juríček vo svojich legionárskych uniformách
zúčastnili spomienkovej slávnosti na Mohyle na Bradle a vzdali tak česť svojmu
veliteľovi a ideovému tvorcovi légií generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
Legionárske uniformy a súčasti výstroja
Štefana Juríčka, vrátane spomínanej uniformy, ktorú mal na Bradle, rodina venovala Múzeu D. S. Jurkoviča, kde si ich boli
pozrieť aj účastníci podujatia.

Priaznivci otužovania a zimného plávania počas veľkonočných sviatkov oficiálne
ukončili na miestnom kúpalisku otužileckú sezónu. Teplota vody už prekročila 12
stupňov, podľa otužileckej klasifikácie už
nemôžeme hovoriť ani o chladnej vode.
OZ Otužilci spod Bradla má v súčasnosti
26 členov. Kto rozmýšľa nad týmto spôsobom zvyšovania imunity a chce spraviť niečo viac pre svoje zdravie, nastáva
vhodné obdobie na pripravovanie sa na
nasledujúcu sezónu a to sprchovaním sa
postupne vo vlažnej a neskôr v studenej vode. V jeseni už môže pokračovať
s nami.
Ing. Bzdúšek Ivan
Predseda OZ Otužilci spod Bradla

M. Valihora

Klub SMRŠ Brezová pod Bradlom
,,V jednote je sila. Prvou zásadou nášho
boja je jednota a svornosť.
To si bratia pamätajme“
M. R. Štefánik
Mnoho inšpiratívnych myšlienok nášho rodáka už viac ako 100 rokov drieme
v našom podvedomí, vedomí. V týchto
časoch zažívame prebudenie aj v našom
klube v Brezovej pod Bradlom. Na mieste kde to všetko začalo, a môže pokračovať. Záleží len na našej spoločnej jednote
a svornosti, milý čitateľ. Podávam teda
informácie o aktivitách Klubu SMRŠ, tu
medzi našimi kopcami, v najbližších týždňoch.
Termíny:
5. 5. 2022, 17:00 U Tvarožkov - schôdza
klubu
21. 5. 2022 - jednodňový výlet Lednice
(prehliadka zámku, plavba loďkou, jarmok pri príležitosti 800 rokov Ledníc, ….)

2. 6. 2022, 17:00 - schôdza klubu
18. 6. 2022 - jednodňový výlet Bojnice
To sú hlavné aktivity na 1. polrok 2022.
Správy z našej činnosti a zaujímavé informácie nájdeš aj vo Facebook skupine
s názvom Klub Brezová pod Bradlom
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika - pozývam ťa sledovať.
Aktivity nášho klubu sú dostupné
pre širokú verejnosť nielen z nášho
mesta.
Ak máš záujem stať sa členom, aktívne alebo aj pasívne priložiť ruku k
šíreniu odkazu jedného z našich najvýznamnejších predkov, neváhaj nás
kontaktovať pre viac informácií na
čísle : 0919 451 616
Zostáva nám už iba jediné: ,,Veriť,
milovať, pracovať“ (M. R. ŠTEFÁNIK)
Matúš Tomáška
Predseda SMRŠ Klub
Brezová pod Bradlom

Denné centrum seniorov
Brezová pod Bradlom
31. 3. 2022 sa uskutočnila v Dennom
centre seniorov Brezová pod Bradlom
(ďalej DC) výročná členská schôdza ZO
JDS (základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska) a DC. Členovia DC
sa zišli po dvojročnej nútenej prestávke
(zatvorenie pre Covid-19) vo vynovených priestoroch centra, aby si vypočuli
a zhodnotili uplynulé dva roky a prijali
nové úlohy na tento rok.
Na úvod všetkých privítala vedúca DC
p. Zuzana Hrajnohová, oboznámila s
programom schôdze a zároveň privítala
primátora mesta Mgr. Jaroslava Cirana a
Ing. Denisu Zuščíkovú, vedúcu oddelenia
výstavby, životného prostredia a dopravy
Msú. Potom sme si uctili minútou ticha
pamiatku našich členov, ktorí nás navždy
opustili. Pán Petráš, predseda ZO JDS
prečítal správu o činnosti za roky 2020 –
2021 a so správou o hospodárení a stavom pokladne nás oboznámila pokladníčka p. Janka Ďurkovičová, nasledovala
správa revíznej komisie k hospodáreniu
za roky 2020 – 2021. Členovia schválili aj
návrh plánu práce na rok 2022. Následne
prebehli voľby výboru ZO JDS a DC na rok
2022 – 2025, všetci prítomní schválili staronový výbor. V diskusii vystúpil primátor
mesta a oboznámil prítomných s plánovanými investičnými akciami (zateplenie
a fasáda DC...), p. Kubicová poďakovala
výboru za prácu a popriala staronovému
výboru veľa tvorivých nápadov, p. Mikulinová poďakovala p. primátorovi za vynovené priestory a výboru za odvedenú
prácu a p. Ďurkovič zhodnotil plán práce
na tento rok, skonštatoval, že je bohatý
a zároveň ho navrhol doplniť o pripomenutie si 760. výročia prvej písomnej
zmienky o Brezovej. P. Petráš ponúkol
členom kúpeľné poukazy, oboznámil prítomných s pamätným listom od KO JDS
Trenčín, ktorý bol DC zaslaný pri príležitosti 25. výročia založenia ZO JDS a zároveň pozval na okresné športové hry v
Starej Myjave, ktoré sa uskutočnia v júni
2022.
Na záver predsedníčka DC p. Zuzana
Hrajnohová poďakovala za vynovené
priestory DC primátorovi mesta a vedúcej oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy i všetkým pracovníkom
mestského úradu. Poďakovala i členom
výboru, aj členom revíznej komisie za
zodpovedný prístup i za aktívnu pomoc
pri všetkých činnostiach, ktoré boli potrebné urobiť. Z jej slov vyberám: “Prajeme si spoločne, aby plán činnosti, ktorý
sme pripravili, sme mohli splniť do bodky.“ Po skončení schôdze nasledovalo
občerstvenie a zároveň prítomní ostali v
„družných“ rozhovoroch, ktoré všetkým
tak chýbali.
A. Fedorová

Upresnenie
V Novinkách spod Bradla z 8. 3. 2022
v článku 50 rokov o vzniku odborného
učilišťa na Brezovej v závere uvádzam: „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.“
V čase písania uvádzaného článku som
mal takúto informáciu. Po upozornení
primátora upresňujem, že problém nastal v nezaevidovaní nových dielní a olejového hospodárstva v katastri nehnuteľností.
Ďuriš Jozef

Pôstna polievka
Dobročinné pôstne podujatie sa uskutočnilo na námestí dňa 8. apríla 2022.
Po prvýkrát sa pôstna polievka v našom meste podávala v roku 2017.
V tomto roku po dvojročnej „pandemickej prestávke“ zorganizovali podujatie kresťanské cirkvi pôsobiace v našom
meste spoločne. Ochotne prijali možnosť aj takouto formou prejaviť núdznym
konkrétnym spôsobom pomoc v ťažkých
životných situáciách. Tentokrát naša
spoločná finančná pomoc bola určená
na pomoc pre ľudí z Ukrajiny v misijnom
stredisku v Matejkovej.
Chutnú polievku si mohli obyvatelia
i návštevníci nášho mesta zakúpiť za
dobrovoľnú sumu v popoludňajších hodinách.
Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie na toto dobročinné podujatie
a prispeli na dobrú vec.
Naše poďakovanie patrí zástupcom
cirkví v našom meste: rímskokatolíckemu kňazovi Mariánovi Libičovi, manželom Lichancovcom z ECAV, Marekovi
Kundisovi z pravoslávnej cirkevnej obce
i zástupcom občianskych združení Charis
a Posolstvo.
Vďaka za túto vydarenú aktivitu patrí aj
mestu Brezová pod Bradlom, ktoré nám
s ochotou pomohlo technicky zabezpečiť
podujatie.
Súčasná neľahká doba nás motivuje
k tomu, aby sme spoločne vnímali potreby slabších, ktorí sú medzi nami a boli
pre nich oporou. K tomu môžeme všetci
prispieť napríklad i tým, že sa zapojíme
do dobročinných a charitatívnych podujatí v našom meste. Teší nás, že táto myšlienka sa stretáva s odozvou medzi našimi občanmi a aj 8. apríla ju osobne prišli
podporiť.

„A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem“ (Ján 6:37).
Moji milovaní bratia a sestry!
Dovoľte mi, aby som Vás v mene Rímskokatolíckej farnosti v Brezovej pod
Bradlom pozval na misie do Kostola
Najsvätejšej Trojice od 5. 6. do 12. 6.
2022, ktoré sa pod vedením pátrov
verbistov budú konať v našej farnosti.
Pripravujeme sa na veľkú udalosť v našej
farnosti, pripravujeme sa na ľudové misie. Je to čas, keď Boh vyhlasuje ústami
misionárov svoju veľkú amnestiu-odpustenie. Sú to ľudové misie, to znamená
misie pre všetkých, pre celý Boží ľud. Boh
sa chce cez misie mimoriadne stretnúť
so všetkými farníkmi. Každému má čosi
vážne oznámiť.
Toto podujatie je zamerané na pozvanie a hlbšie spoznanie kresťanskej katolíckej viery. Musíme tiež verejne ukázať
znak dobrého mena Krista a duchovného bohatstva, ktoré kresťanstvo nesie
aj dnes. Preto sa smelo, ale nenásilne
obraciame na obyvateľov nášho mesta s
prostriedkami moderného sveta. Mesto
je miestom, kde sa stretávajú ľudia rôznych jazykov, kultúr, náboženstiev a svetonázorov. Miesto, kde nás často unáša
a najväčšie nebezpečenstvo predstavuje
beztvará šedivosť, nezáujem, masové
správanie, osamelosť. Zároveň môžeme
cítiť, že svetské úspechy a pominuteľné
veci nás nemôžu urobiť naozaj šťastnými.
Túžime byť milovaní a bezpodmienečne
prijatí. Veľakrát je to frustrujúce, pretože
sa nemilujeme. Boh áno, bezpodmienečne. Prostredníctvom Ježiša Krista nám
ukázal, ako veľmi nás miluje. Akí sme pre
neho všetci dôležití. Pri pohľade na naše
krehké životy odsúdené na zánik zisťujeme, že iba Boh môže odpovedať na
všetky naše otázky a bolesti. Len v ňom
môžeme nájsť pokoj, skutočnú radosť a
istotu. Preto je také dôležité, aby sme Ho
spoznali. Mestské misie sú preto láskyplným pozvaním pre všetkých ľudí dobrej
vôle. Pre kresťanov ďalší záväzok voči
Ježišovi Kristovi; a pre tých, ktorí ešte nespoznali Krista vo viere, dobrodružstvo
úprimného hľadania.
Drahí bratia a sestry! S veľkou láskou
myslím na všetkých milých obyvateľov
nášho mesta a farnosti. Prajem veľa milosti, sily, úspechov a požehnania do každej rodiny.
Pozývame Vás preto zúčastniť sa našich programov bez akýchkoľvek obmedzení, ktoré sú otvorené a bezplatné pre
každého.
V mene farského spoločenstva
Marián Libič, farár

Občianske združenie Posolstvo
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Zomrel Ján Krutý
Dňa 20. apríla 2022 vo veku nedožitých 97 rokov zomrel náš rodák Ján
Krutý, posledný žijúci člen oddielu
Repta II. partizánskej brigády M. R.
Štefánika. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala 27. apríla 2022 v krematóriu v Leviciach. 

nom Jancom a Branislavom Tvarožkom
vyznamenal minister obrany. Činnosť
oddielu Repta si Ján Krutý pripomenul
i pri odhalení pamätnej tabule na mieste formovania oddielu v Matejkovej a pri
odhalení rekonštruovaného pamätníka
v Dvoloch.
Česť jeho pamiatke!
M. Valihora

IN MEMORIAM ZASLÚŽILÉMU
RODÁKOVI

Ján Krutý na Bradle na spomienkovej
slávnosti pri príležitosti 98. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika konanej 6. 5. 2017

Ján Krutý sa narodil 16. júla 1925 v Brezovej pod Bradlom. Z domova si odniesol hlboké demokratické presvedčenie.
Jeho otec bol príslušníkom československých légií. V auguste 1944 Ján Krutý
ako 19-ročný vstúpil do oddielu Repta
II. partizánskej brigády M. R. Štefánika,
v ktorom pôsobil až do ukončenia činnosti oddielu v apríli 1945. Zúčastnil sa
viacerých diverzných a bojových akcií oddielu. V oslobodenej Bratislave sa od 4.
mája 1945 podieľal na strážnej službe.
Po skončení vojny sa prihlásil do vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave,
v roku 1946 bol odvelený k 23. pešiemu
pluku v Trnave a po zrušení pluku prevelený do Levíc k 12. pešiemu pluku.
V roku 1951 bol zatknutý a vo vyšetrovacej väzbe si odsedel 97 dní. Podobne
boli postihnutí aj ďalší povstalci, čo mali
niečo spoločné s Viliamom Žingorom.
V roku 1951 bol prepustený z armády
ako „politicky nespoľahlivý“. Prácu získal v strojárňach Tlmače, kde sa i usadil.
Do dôchodku odišiel v roku 1984. Za svoju odbojovú činnosť získal viaceré vyznamenania a pamätné medaily.
Ján Krutý bol členom o. z. Osobnosti
Pod Bradlom. Rodnú Brezovú rád navštevoval pri viacerých významných
príležitostiach. Spomeňme májové spomienkové slávnosti na Mohyle či oslavy
Dňa Ozbrojených síl v Brezovej, na ktorých ho spolu s našimi krajanmi Marti-

Ján Krutý pri slávnostnom odhalení
rekonštruovaného pamätníka SNP
v Dvoloch 6. 9. 2019
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kulárnych chorôb, za výučbu kardiológie
a angiológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite ako i za vedeckú, bohatú
publikačnú a spoločenskú činnosť, za synovský vzťah k rodnému mestu a podjavorinsko-podbradlianskemu kraju, za
snahu propagovať odkaz generála Štefánika v občianskom živote spoločnosti.
V závere sústrasť skormútenej rodine
a poďakovanie prítomným za účasť na
rozlúčke, vyslovila emeritná farárka Mgr.
Elena Darina Ružeková. Z klasickej hudby
zaznela pred začiatkom obradu hudba
Samuela Barbera Adagio, v závere Giovanniho da Palestrina Adoramus te, Christe (Zvelebujem Ťa, Kriste). Keď rakva so
zosnulým opúšťala obradnú sieň, zazneli
tóny skladby Johana Sebastiana Bacha
Volám k Tebe Jezu Kriste a prítomní sa lúčili prejavenou úctou v stoji.
Peter Uhlík
Postscriptum: Prijmite, skormútená
pani manželka, smútiace deti a vnuci, našu
úprimnú sústrasť za mestský úrad, za cirkevný zbor, za ostatných obyvateľov Brezovej
pod Bradlom i za Spoločnosť M. R. Štefánika. Česť pamiatke vášho i nášho drahého,
univerzitného profesora MUDr. Igora Riečanského, DrSc.!

V bratislavskom krematóriu sa 14. marca 2022 konal pohreb univerzitného
profesora, MUDr. Igora Riečanského,
Dr.Sc. Na evanjelickom obrade a. v. sa
zúčastnilo početné smútočné zhromaždenie, ktoré kázňou na biblický text „...
vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánovi Ježišovi Kristovi! … buďte pevní, neklátiví... vediac, že vaša námaha nie
je marná v Pánovi“ (1. list apoštola Pavla
Korintským 15), oslovila brezovská sestra
farárka Mgr. Lívia Lichancová. Zdôraznila,
že zosnulý spolubrat zanechal po sebe
hlboké stopy dobroty, lásky a múdrosti,
spolu s ľudským prístupom k pacientovi.
Teraz už „dobrý boj dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mu je pripravený veniec spravodlivosti...“ (2. list Pavla Timotejovi 4), a poďakovaním Bohu za jeho život
a jeho službu, ukončila svoju reč.
Spolu s manželkou liturgoval aj brat
farár Mgr. Ján Lichanec, spieval brezovský cirkevný zbor mužov, dirigovaný
Vladimírom Húskom (brezovská hymna
Klenová, Klenová, pohrebné Tak ako tráva..., v úprave Jána Valašťana Dolinského,
K Tebe, ó Bože môj v preklade Martina Rázusa).
Za Národný ústav srdcových a cievnych
chorôb v Bratislave sa s profesorom Riečanským rozlúčil Doc. MUDr. Juraj Maďarič PhD, MPH, za Slovenskú lekársku spoločnosť Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.,
za Spoločnosť M. R. Štefánika Ing. Ján
Tatara, za Podjavorinských rodákov Ing.
Stanislav Štepanovič, za Mesto Brezová
pod Bradlom Mgr. Eva Ušiaková, v mene
austrálskej rodiny vnuk Mgr. Michal Riečanský. Rečníci poďakovali zosnulému
za príkladnú lekársku starostlivosť o pacientov, za úspechy v liečbe kardiovas-

ŠPORT
Brezovský šach:
Namiesto kúpeľov studená sprcha.
Od 26. februára všetkých priaznivcov
šachu potešila správa o ovoľnovaní pandemických opatrení. Jednotlivé šachové
ligy sa tak prepli do režimu základ. Mohli
tak nastupovať na stretnutia všetci hráči
družstva. Táto okolnosť však nepriniesla
vietor do plachiet šachistom spod Bradla, ktorí zaznamenali svoju druhú prehru
v tejto sezóne. V rámci 10. kola cestovali
brezovskí šachisti do rezervy kúpeľného
mesta Piešťany a názov článku hovorí za
všetko. Nemuselo to však tak dopadnúť,
keby Brezovania nastúpili v plnej zostave. Na poslednej 5. šachovnici im chýbal
jeden hráč. Výhru za šachovnicou však
dovŕšil Peter Hanzlúvka, nerozhodnú
partiu spečatil Pavol Perička, nešťastie za
stolmi mali Juraj Sadloň a Patrik Paracka. Družstvo CVČ Brezová pod Bradlom
tak prehralo pomerom 3,5 : 1,5.
Kamenár otesal Bradlo.
Koncom marca a 11. kolom sa riadne dohrali vyžrebované kolá, avšak súťaž bude pokračovať ešte dohrávkami.
Niektoré stretnutia sa neodohrali v dôsledku pozastavenia tejto súťaže. V poslednom riadnom kole teda odohrali
Brezovania na domácej pôde stretnutie
s hosťujúcim družstvom Kamenár Chtelnica a zmierlivým výsledkom 2,5 : 2,5. Za
šachovnicami naplno bodovali Zdeno
Brath a Patrik Paracka; nerozhodne od
svojho stola odchádzal Pavol Perička a
v partii nestačil na svoju súperku Juraj

Sadloň. Treba ešte podotknúť, že družstvo CVČ Brezová pod Bradlom nastúpilo
na zápas bez jedného hráča. Brezovskí
šachisti tak nemuseli stratiť v domácom
prostredí dva body. V dohrávke 5. kola
privítajú lídra súťaže zo Senice a v 6. kole
ich čaká stretnutie v Borskom Mikuláši.
Zdroj: www.chess.sk
Autor: RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Bežci z atletického klubu
Jablonica na stupni víťazov
V nedeľu 20. marca sa uskutočnili preteky Majstrovstiev SR v polmaratóne mužov a žien, jednotlivcov i družstiev - Stellantis City Run Trnava. Štartovať mohli i
nižšie vekové kategórie. Prvý člen štafety
bežal 6-kilometrovú vzdialenosť, druhý,
tretí a štvrtý člen štafety bežal 5-kilometrovú vzdialenosť. Preteky sa uskutočnili
za pekného počasia, ale na väčšine úsekov trate fúkal silný protivietor.
Štafeta Športového klubu Jablonica,
ktorý vedie a trénuje pán Tomáš Zavadil,
získala 2. miesto. Na prvom úseku štafety
bežala 16-ročná Adriana Vašková z Brezovej pod Bradlom, študentka Súkromnej strednej odbornej školy podnikania
v Senici. Na druhom úseku bežal tréner
pán Zavadil, na treťom úseku 17-ročná
Lucia Režnáková z Osuského, študentka
Gymnázia v Senici a na štvrtom úseku
15-ročný Alex Hulka z Brezovej pod Bradlom, študent Gymnázia na Myjave.
Zaujímavosťou bola situácia, že pri
odovzdávaní ocenení víťazom poriadatelia boli prekvapení z výborného času
Alexa Hulku, podozrievali ho z krátenia
trate. On však mal našťastie ,,múdre" hodinky, ktoré mu zaznamenali nielen čas,
ale i celý úsek po ktorom bežal. Na 5 km
mu hodinky zaznamenali čas 16:37 min.
Tréner pán Zavadil sa venuje mladým
bežcom s plným nasadením už niekoľko
rokov a teší sa z úspechov svojich zverencov. Títo mladí bežci z Brezovej začínali
s atletikou v Centre voľného času v Brezovej pod Bradlom pod vedením učiteľa telesnej výchovy Miroslava Bôžika. Za
odvedenú prácu Vám patrí vďaka, páni
tréneri.
Jozef Ďuriš

Bežci z Brezovej
6. 3. 2022 „Skialp vertikal K2“ Malá Fatra 4,5 km + 800 m
Linda Plačková /ženy do 18 r./ 1. miesto 1:04:20 hod.
Lukáš Plačko /muži do 18 r./
4. miesto 59:20 min.
20. 3. 2022 „Stellantis Trnava“ 10 km, 5 km (502 pretekárov)
Margita Varmužová /ženy nad 60 r./ 5 km 1. miesto 30:01 min
Ján Varmuža /muži nad 60 r./ 10 km
3. miesto 55:12 min
26. 3. 2022 „Beh o Velkopavlovickou merunku“ Veľké Pavlovice CZ 5 km, 8 km
(139 pretekárov)
Margita Varmužová /ženy nad 55 r./ 5 km 4. miesto 29:36 min
Ján Varmuža /muži nad 70 r./ 5 km
3. miesto 26:36 min
Alex Hulka /muži do 40 r./ 8 km
3. miesto 28:13 min
2. 4. 2022 „ČSOB polmaratón“ Bratislava 21,1 km (421 pretekárov v kategórii)
Stanislav Janovíček /muži 40-50 r./ 321. miesto 2:02:33 hod
2. 4. 2022 „Veľká Morava” Mikulčice CZ 10 km (134 pretekárov)
Margita Varmužová /ženy nad 55 r./ 6. miesto 1:00:47 hod
Ján Varmuža /muži nad 70 r./
3. miesto 54:36 min
9. 4. 2022 „Beh okolo Hlbokého“ Hlboké 4 km (134 pretekárov)
Margita Varmužová /ženy nad 55 r./ 6. miesto 23:14 min
Ján Varmuža /muži nad 70 r./
4. miesto 21:25 min
9. 4. 2022 „Ultratrail Pyšovský kopeček“ Pyšely 80 km + 2400 m (216 pretekárov)
Gabriela Plačková /ženy/ 2. miesto 9:38:10 hod.
Martin Plačko /muži/
3. miesto 8:22:10 hod.
Ján Varmuža
boli venované slovenským spisovateľom,
a to Jánovi Uličianskemu, Kriste Bendovej
i Ľudmile Podjavorinskej. Rozprávková
kráľovná (J. Bôžiková) a dobrá ježibaba (K.
Kramárová) privítali v knižnici 24. 3. 2022
prváčikov zo základnej školy, aby ich slávnostne zapísali za čitateľov knižnice. Deti
dostali čitateľské preukazy, na ktoré si už
mohli požičať knižky. To bolo radosti, keď
čítali z pripravených kníh kráľovnej i ježibabe, predviedli, že už poznajú písmenká a vedia si prečítať z knižky.
Aj apríl začal zaujímavým literárnym
popoludním, ktoré prebehlo v základnej
škole a zúčastnili sa ho žiaci zo školského
klube. Literárne popoludnie bolo venované Elene Čepčekovej, ktorej 100. výročie
narodenia a 30. výr. úmrtia si pripomína-

me v tomto roku. Súťažili štyri družstvá
a žiaci ukázali veľa vedomostí o autorke
i o jej tvorbe. Prestávky medzi jednotlivými kolami deti vyplnili recitáciami a
ukážkami od slovenských spisovateľov.
Okrem literárnej súťaže deti ilustrovali z
prečítaných kníh, práce boli vystavené v
priestoroch triedy a pani učiteľky vybrali
najkrajšie ilustrácie. Zúčastnené deti boli
odmenené knihami, sladkosťami i vecnými cenami. Veríme, že informácie, ktoré
deti získali z týchto podujatí im obohatia
ich život. Všetky tieto zaujímavé činnosti
sa uskutočnili vďaka dobrej spolupráci
knižnice so základnou školou is materskými škôlkami.
A. Fedorová

Mestská knižnica
Marec v knižnici
Mestská knižnica Brezová pod Bradlom uskutočnila v marci – mesiaci knihy
– niekoľko zaujímavých podujatí pre deti
z materských škôlok i žiakov 1. stupňa
základnej školy. Podujatia prebiehali od
14. 3. 2022 do konca marca, boli to informatická výchova o knižnici pre deti z MŠ
Sídl. D. Jurkoviča i rozprávkové dopoludnie pre deti z MŠ Budovateľská ulica. Od
21. 3. - 25. 3. 2022 sa žiaci 1. stupňa ZŠ
zúčastnili na literárnych hodinách, ktoré
9

Kalendárium
Pripomíname si:
Blažek, Pavel – komunálny pracovník
(nar. 15. 9. 1933 na Brezovej, zomrel 18.
3. 1987 na Brezovej – 35. výr. úmrtia). P.
Blažek prešiel v komunálnej sfére viacerými funkciami. Významne sa podieľal
na rehabilitácii občanov Brezovej, ktorí
boli neoprávnene postihovaní v päťdesiatych rokoch. Počas jeho komunálneho
predsedovania sa stala Brezová mestom.
Svoje sily a um dával do práce pre rozvoj
mesta.
Hurban, Jozef Miloslav – národný buditeľ, evanjelický farár, spisovateľ (nar.
19. 3. 1817 v Beckove – 205. výr. nar.,
zomrel 21. 2. 1888 v Hlbokom). J. M. Hurban patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti moderných slovenských dejín. Po
skončení štúdií prijal J. M. Hurban miesto
kaplána na Brezovej, založil tu nedeľnú
školu, spolok miernosti a najmä, posilňoval národné cítenie a vedomie. Roku
1843 odišiel za farára do Hlbokého, kde
zostavil druhý ročník Nitry. Spolupracoval so Štúrom v otázke spisovného slovenského jazyka, za základ si zvolili stredoslovenčinu a v tejto veci navštívili i Jána
Hollého na Dobrej Vode. Revolučný rok
1848 zasiahol naplno aj do Hurbanovho
života. Spolu so Štúrom začali burcovať
národ na obranu slovenských záujmov
a organizovať dobrovoľnícke zbory proti
Kossuthovmu vojsku. Známa je jeho plamenná reč na Brezovej a prednesenie
Žiadostí slovenského národa v stolici Nitrianskej. Písal politické články, literárne
úvahy, životopisy, kritiky, spomienky, ale
aj básne a novely, z ktorých je najcennejší Olejkár z roku 1846.
Chorvát, Ján Jaromír – legionár, odbojár (nar. 23. 3. 1897 vo Veličnej na Orave
– 125. výr. nar., zomrel 31. 5. 1978 v Piešťanoch). Jeho detstvo sa viaže k Brezovej,
kde jeho otec pôsobil ako učiteľ. V júni
1915 bol odvedený do rakúsko-uhorskej
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armády, v roku 1916 bol odvelený na ruský front, dostal sa do zajatia. V tábore v
Darnici pri Kyjeve sa začali postupne Slováci a Česi organizovať. Impulzom bola
informácia o existencii Československej
národnej rady v Paríži pod vedením Tomáša G. Masaryka a Milana R. Štefánika.
V krátkom čase bol potom Ján J. Chorvát
spolu s ďalšími nadšencami preložený
do Kyjeva, kde ho zaradili do tvoriacej sa
západnej roty čsl. brigády. Po príchode
do Československa ostal Ján J. Chorvát
v aktívnej vojenskej službe. Za svoju legionársku a odbojovú činnosť bol Ján J.
Chorvát ocenený viacerými vyznamenaniami. Medzi najvýznamnejšie patria: Anglický vojnový kríž, Československý vojnový
kríž, medaila SNP a medaila slovenského
bohatiera.
Chorvát, Juraj – hudobník, učiteľ (nar.
24. 4. 1862 v Dolnom Sŕní – 160. výr. nar.,
zomrel 13. 6. 1934 v Záriečí, pochovaný
v Kochanovciach). Ako učiteľ pôsobil J.
Chorvát na Brezovej v rokoch 1898-1919.
Jeho dcéra Božena si zobrala za manžela farára Jána Lichnera. Chorvát nastúpil
na uvoľnené učiteľské miesto po Michalovi Kútzkom. Na Brezovej založil žiacku
knižnicu so slovenskými knihami. Juraj
Chorvát bol dôstojným nástupcom Michala Kútzkeho aj v spevokole. Viedol ho
dvadsať rokov až do svojho odchodu z
Brezovej roku 1919.
Lacko, Martin (sváko Ragan) – garbiar, obchodník (nar. 7. 3. 1847 na Brezovej – 175. výr. nar., zomrel 17. 8. 1931 na
Brezovej). Pre svoju vtipkársku a veselú
povahu bol sváko Ragan, ako ho prezývali, veľmi populárny a zažil mnoho zábavných príhod. Na jednom z jarmokov vo
Vrbovom sa zoznámil s Elom Šándorom,
ktorý na častých návštevách Brezovej
jeho rozprávanie o huncútstvach zachytil
a vydal knižne pod názvom Sváko Ragan
z Brezovej. Publikácia je významným dokumentom doby a ľudí, ktorí ju v malom
mestečku a okolí tvorili. Podľa tejto knihy
bol natočený aj úspešný rovnomenný televízny seriál.

Mihočko, Martin – legionár, správca
Mohyly na Bradle (nar. 18. 11. 1891 na
Brezovej, zomrel 28. 4. 1967 na Brezovej – 55. výr. úmrtia). Hneď po vypuknutí prvej svetovej vojny bol odvedený do
rakúsko-uhorskej armády, nasledoval
odchod na ruský front, zajatie na Ukra
jine a vstup do légií. Domov sa vrátil až v
decembri 1920. Po vojne žil M. Mihočko
na Brezovej, v rokoch 1928-1948 zastával
významnú funkciu, bol správcom mohyly
M. R. Štefánika na Bradle. Počas druhej
svetovej vojny pracoval M. Mihočko v
protifašistickom odboji na Brezovej. Za
odbojovú činnosť a podporu partizánskeho hnutia mu bola roku 1964 udelená
Pamätná medaila k 20. výročiu SNP.
Potúček, Ľudovít – šachový majster a
medzinárodný rozhodca (nar. 16. 4. 1912
na Brezovej – 110. výr. nar., zomrel v júli
1982 v Bratislave). Športové úspechy Ľ.
Potúčka sa začali v rokoch 1941-1943.
Absolvoval množstvo šachových turnajov
a medzinárodných podujatí. Ako hlavný
rozhodca vystupoval na turnajoch o Tatranský pohár (1973), Gemerský pohár
(1974) a iných. Verejnosti sa predstavil
aj ako úspešný šachový publicista. Bol
autorom prvej slovenskej Šachovej príručky, vydanej roku 1943, navyše vydal aj
Základy praktického šachu (1976), ako aj
preklady iných zahraničných šachových
odborníkov.
Šaško, Martin – organársky majster,
národovec (nar. 28. 4. 1807 na Brezovej – 215. výr. nar., zomrel 20. 2. 1893
na Brezovej). Vyučil sa stolárskemu remeslu u otca a v Skalici. Svoje hudobné
vlohy podporil samoštúdiom a vlastnú
stolársku dielňu premenil na výrobu
organov. Práca na brezovskom organe
mu priniesla vynikajúci úspech a slávu
po celom Slovensku. Nasledovali ďalšie
ponuky na výrobu kostolných organov.
V organárskej dielni M. Šaška sa vyučili
viacerí známi organári, napr. i jeho vnuk,
syn kalvínskeho farára Karola Molnára z
Javorníka na Morave, ktorý dielňu starého otca v novembri 1892 prevzal a ďalej
viedol. Z tvorby M. Šaška sa zachovalo
50 organov, svojím technickým riešením,
kvalitou práce a zvuku sú verným dokladom jeho majstrovstva.
Tvarožek, Ján – legionár, likérnik (nar.
25. 7. 1889 na Brezovej, zomrel 7. 4. 1972
v Bratislave – 50. výr. úmrtia). Pochádzal
zo známej brezovskej rodiny Juraja Tvarožka a Anny, rodenej Poláčkovej, ktorým
sa narodilo 13 detí. Po vypuknutí vojny
musel Ján Tvarožek narukovať do rakúsko-uhorskej armády už v roku 1914,
v decembri toho istého roku sa dostal do
ruského zajatia a celé tri roky pracoval na
Murmanskej dráhe. Ako slovenský dobrovoľník vstúpil do tvoriacej sa „ruskej“
československej légie. Po príchode do
oslobodenej vlasti sa Ján Tvarožek pustil
do podnikateľskej činnosti. V Šenkviciach
dokončil výstavbu parného mlyna a obnovil Bratislavskú družstevnú pálenicu a
likérku. Jeho podnik bol znárodnený bez
náhrady. No napriek všetkému bol aktívnym členom v mnohých spoločenských

organizáciách, napr. v Matici slovenskej,
v Spolku slovenských spisovateľov, prispieval do Umeleckej besedy slovenskej,
finančne podporoval mladých slovenských umelcov, spisovateľov, maliarov,
napr. Bazovského, Hložníka, Poničana,
Novomeského. Počas druhej svetovej
vojny (1943) ho zatklo gestapo a väznilo
za to, že pomáhal partizánom. Vo februári 1948 bol zasa obvinený z buržoázneho nacionalizmu. V obrodnom procese
1967-1968 zorganizoval slovenských
legionárov, organizoval ich zájazdy na
Bradlo.
Spracovala: A. Fedorová

Inzercia

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Eliška Rothová
Patrícia Vernerová

TAXI

Patrik Verner
Damián Kaucký
Martin Jozefák

JÁN KARLÍK, BREZOVÁ POD BRADLOM
SPOĽAHLIVO - BEZPEČNE - NAČAS

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

Zomreli:
Matilda Beständigová,
rod. Danielová, 69 rokov
Oľga Petríková, rod. Tomšová,
80 rokov
Ján Klanica, 80 rokov
Ján Sadák, 83 rokov
Dušan Kobliška, 82 rokov
Štefan Rehuš, 78 rokov
Ján Gavurník, 83 rokov

0949 22 56 22
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POĎakovaniA
So smútkom v srdci sme sa dňa 23. 2.
2022 rozlúčili s našou
mamou, babkou, prababkou a príbuznou
Zdenkou Fajnorovou,
ktorá nás opustila vo
veku 85 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Poďakovanie patrí p. Eve Ušiakovej
za dôstojnú rozlúčku ako aj pohrebnej
službe Eckert. Dcéry Zdenka a Jana s rodinami.
Ďakujeme
rodine,
priateľom a známym,
ktorí 26. 3. 2022 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého
manžela, otca, starého
otca Jána Klanicu, ktorý nás navždy opustil
22. 3. 2022 vo veku 80 rokov. Ďakujeme
za slová útechy a kvetinové dary, ktorými
ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi
Lichancovi a pohrebníctvu Eckert.

kalendáre, perá, odznaky, zapalovače...

NOVÝ EVIDENČNÝ SYSTÉM
ODPADOV ELWIS – KROK ZA KROKOM
V našom meste začíname evidovať odpad. Čo to pre vás, občanov znamená?
Evidencia odpadu bude prebiehať
pri zbere zmesového aj triedeného komunálneho odpadu z bytových aj rodinných domov. Celý projekt bude prebiehať
v troch fázach – v prvej – boli označené
nádoby na odpad originálnym RFID čipom. Druhá fáza – evidovanie odpadu
– bude prebiehať pravidelne pri každom
zbere odpadu. Tretia fáza – štatistická
– bude tiež pravidelná - poslúži nám na
vyhodnotenie zozbieraných údajov a prijímanie rozhodnutí v oblasti odpadového
hospodárenia našej obce. Čo sa zmení?
1. Menej odpad do čiernych nádob a
viac do farebných
Informácie pre obyvateľov bytových domov:
Poverení pracovníci označili zberné nádoby na zmesový a triedený komunálny
odpad na vašich stojiskách originálnym
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RFID čipom. Tie sa budú pri každom vysypaní odpadu evidovať do systému.
Dbajte však na to, čo do nádob hádžete. Plasty zmenšite stlačením, papier a
kartóny roztrhajte na menšie kusy, do
nádob sa ich tak zmestí viac. Naopak do
čiernych nádob vkladajte naozaj len to,
čo sa nedá vytriediť a už vôbec tam nepatrí zelený bioodpad. Ten môžete triediť do hnedých zberných nádob. Vďaka
tomu ušetríme peniaze za skládkovanie
odpadu z čiernych košov a navyše zvýšime našu mieru triedenia, ktorá ovplyvňuje aj skládkovacie poplatky (čím je vyššia, tým je poplatok nižší a naopak).

pred bránu alebo na obvyklé miesto. V
prípade, že sa vám nálepky minú, môžete si ich vyzdvihnúť v Technických službách mesta, Staničná ulica 265/34, 906
13 Brezová pod Bradlom, tel. kontakt
034 6242 220.

Informácie pre obyvateľov rodinných
domov:
Poverení pracovníci označili zberné
nádoby na zmesový komunálny odpad
(ďalej ZKO) trvalou nálepkou s RFID kódom. Kód bude pri vysypaní zaevidovaný do systému. Ak je v deň zberu vaša
nádoba poloprázdna, nevykladajte ju.
Platíme aj za každé vyprázdnenie nádob.
Ak smetiari vyklápajú prázdne nádoby,
platíme za túto službu zbytočne. Preto
vašu nádobu doplňte a vyložte ju až k
nasledujúcemu zberu. Ak budete triediť
odpad, ľahko sa vám stane, že ju naplníte
oveľa pomalšie ako predtým.
Vďaka vašej snahe ušetríme peniaze za
vyklápanie vzduchu z poloprázdnych nádob. Nezabúdajte však, že do nádoby na
ZKO nepatrí bioodpad. Nezvyšujte zbytočne hmotnosť vašej nádoby a náklady
na jeho odvoz a skládkovanie. Na triedenie bioodpadu použite kompostéry alebo hnedé zberné nádoby.

2. Triedený odpad z rodinných domov
označujte správnym kódom
Triedený odpad z rodinných domov sa
bude zbierať tak, ako doteraz vrecovým
systémom. Každá domácnosť dostane
balíček vlastných nálepiek s QR kódom,
ktorými sa vytriedené vrecia budú označovať. V deň zberu nalepte nálepku s
označením príslušného druhu odpadu
do strednej časti naplneného a zviazaného vreca. Takto označené vrecia sú pripravené na zber, stačí ich už len vyložiť

Spomíname

deniny. S láskou a úctou spomínajú deti
Oľga, Ľubomír, Anna, Branislav s rodinami.

Dňa 18. 2. 2022 sme
si pripomenuli 1. výročie, kedy nás navždy
opustila naša drahá
mamička, babička Štefánia Rechtorisová. S
láskou na ňu spomína
dcéra Ľubica s rodinou
a dcéra Jana. Za tichú spomienku ďakujem všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Dňa 5. 3. 2022 sme si
pripomenuli 30. výročie od smrti mamy,
starej mamy p. Emílie
Závodnej, rod. Krásnej, a zároveň si 28. 5.
2022 pripomenieme
jej nedožité 80. naro-

3. Ako bude evidencia prebiehať?
V deň zberu budú poverení pracovníci
nádoby alebo vrecia s odpadom zbierať
a vysýpať ako doteraz. Okrem toho však
prebehne zaevidovanie vysypanej nádoby alebo odobratého vreca do systému
prostredníctvom nových kódov. Tieto
dáta sa budú zbierať v aplikácií a vytvárať štatistiku, pomocou ktorej získame
informácie o produkcii odpadu či triedení na jednotlivých stojiskách či v domácnostiach. Evidencia si nevyžaduje žiadne
zásadné povinnosti či úkony od občanov.
Obyvatelia rodinných domov len označia
nálepkou správne vrece. Prosíme vás o
zodpovedné správanie a triedenie odpadu.
4. Len ak máme prehľad, môžeme vás
odmeniť
Cieľom evidencie odpadu je získať prehľad o tom, kde v našom meste odpad
vzniká a koľko ho máme. Na základe
toho môžeme efektívnejšie manažovať
naše odpadové hospodárstvo. Ak vieme, v ktorých lokalitách sa triedi/netriedi správne môžeme adresnejšie cieliť
aj osvetu. Zároveň v prípade rodinných
domov môžeme na základe výsledkov
konkrétnej domácnosti v budúcnosti
pristúpiť k motivačným poplatkom za
odpady podľa úrovne triedenia konkrétnej domácnosti, tak ako to systém ELWIS
umožňuje už iným samosprávam na Slovensku.
ELWIS - Pre SMART obce bez odpadu.
Viac informácií nájdete na: www.menejodpadu.sk/elwis
Príspevok vznikol v spolupráci
s JRK Slovensko s.r.o

nami.

Dna 15. 3. 2022 uplynuli smutné 4 roky,
čo nás navždy opustila naša mama, stará
mama a starká pani
Katarína Ilenčíková.
S láskou a úctou na ňu
spomínajú deti s rodi-

Dňa 17. marca 2022
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia nášho otca, svokra, dedka a pradedka Pavla
Adámka. Kto ste ho
poznali, spomínajte s
nami. Smútiaca rodina.

So smútkom v srdci
sme si dňa 26. 3. 2022
pripomenuli prvý rok,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel,
otec a starý otec Štefan Batka. S láskou
a vďakou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami. Za tichú
spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomenuli si s nami.
Dňa 1. 4. 2022 by sa
dožila 100 rokov moja
drahá mama, stará
a prastará mama p.
Anna Fajnorová, r.
Papánková. S láskou
spomínajú dcéra Vlasta Tallová a nevesta
Milka Fajnorová s rodinami.
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Dňa 13. 4. 2022 sme si
pripomenuli smutné
10. výročie od smrti
nášho otca, starého
otca, švagra, brata Milana Mižialka. S láskou spomínajú deti s
rodinami a celá blízka
rodina.
Dňa 24. 4. 2022 si pripomíname 1. výročie,
čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel,
otec, dedko, pradedko
Ján Tomašech. S láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Dňa 25. 4. 2022 uplynulo 11 rokov, čo nás
navždy opustil náš
brat Ľubomír Olšovský. S láskou spomíname.
Dňa 27. 4. 2022 si pripomenieme smutné 1.
výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko,
švagor a krstný otec
Pavol Čmarada. Kto
ste ho poznali a mali
radi, venujte mu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína celá rodina.
Dňa 28. 4. 2022 sme si
pripomenuli nedožité
85. výročie narodenia
Štefana Sládka a 1. 5.
2022 sme si pripomenuli nedožité 85. výročie narodenia manželky Oľgy Sládkovej. Kto
ste ich poznali, spomínajte s nami. Syn Miloš
a dcéra Oľga s rodinami a ostatná rodina.
V hlbokom žiali sme
si 29. apríla pripomenuli už 6. výročie smrti Jarmily Ďurišovej,
rod. Juríčkovej. Bola
to skvelá a starostlivá manželka, matka a
stará mama, úprimne nás všetkých milujúca. Okrem jej skromnosti a nekonfliktnosti mala prirodzený vkus a cit pre vkus-

né obliekanie, ktoré na sebe realizovala
a i tým manžela priťahovala. Smútiaci
manžel, deti Elenka, Jarka, Radko, vnúčence Boris, Erik, Ninka, Alex, Šimonko a
Matyášek, ktorého sa, žiaľ, nedožila.
Dňa 13. 5. si pripomenieme smutné 5.
výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý syn a
brat p. Vladimír Jorík.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku. S
láskou a úctou spomínajú mama a brat
s rodinou.

a ostatná rodina z Brezovej a Bukovca.
Česť jeho pamiatke.
Dňa 20. júna si pripomenieme smutné 6.
výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec a starý
otec Risto Petkovský.
S láskou spomínajú
manželka a deti s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Dňa 27. mája 2022 si
pripomenieme nedožitých 80 rokov pána
Ing. Jána Kendru.
S láskou a úctou na
neho spomína manželka Ľudka, netere

Cirkevné oznamy
18. 5. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
21. 5. (sobota) 16.00 hod. Cirkevný majáles v Dennom centre.
22. 5. (5. nedeľa po Veľkej noci, Rogate) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
25. 5. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
26. 5. (štvrtok, Vstúpenie Krista Pána na nebo, Ascensio Domini) 18.00 hod. slávnostné
služby Božie v chráme Božom.
29. 5. (Nedeľa po Vstúpení, Exaudi) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni. 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v Priepasnom.
1. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
5. 6. (1. slávnosť Svätodušná, Pentecoste) 10.00 hod. slávnostné služby Božie v chráme
Božom. 14.00 hod. slávnostné nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
6. 6. (pondelok, 2. slávnosť Svätodušná) 18.00 hod. slávnostné služby Božie v chráme
Božom.
8. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
12. 6. (Svätá Trojica- Sancta Trinitas) 10.00 hod. slávnostné služby Božie v chráme Božom s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej.
15. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
19. 6. (1. nedeľa po Svätej Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom. 14.00
hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom.
22. 6. (streda) 18.00 hod. biblická hodina.
26. 6. (2. nedeľa po Svätej Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie, slávnostné ukončenie
školského roka s prislúžením velebnej sviatosti Večere Pánovej.
29. 6. (streda) 18.00 hod. večerné bohoslužby v chráme Božom, sviatok apoštolov
Petra a Pavla.
3. 7. (3. nedeľa po Svätej Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom. Po skončení služieb Božích sa uskutoční spomienka pri Husovom pomníku pri príležitosti 607.
výročia upálenia Majstra Jana Husa.
5. 7. (utorok) 10.00 hod. spomienkové služby Božie na sviatok vierozvestcov Cyrila a
Metoda na hrade Branč.
10. 6. (4. nedeľa po Svätej Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom.
11. 7. – 15. 7. (pondelok - piatok) denný, detský, biblický klub v Priepasnom.
17. 7. (5. nedeľa po Svätej Trojici) 10.00 hod. hl. služby Božie v chráme Božom. 14.00
hod. nešporné bohoslužby pri pamätníku u Mosnáčkov v Priepasnom.
Zmena oznamov vyhradená!
ev. a. v. farský úrad
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