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Regionálna spomienková slávnos na Bradle 3. mája 2009
Mesto Brezová pod Bradlom, Mesto Myjava, Obec Koariská, Obec Priepasné, Spoloènos M. R. tefánika, Spolok rodákov M. R. tefánika, Ministerstvo obrany SR,
Múzeum M. R. tefánika Koariská, Cirkevný zbor
ECAV Brezová p. B., Cirkevný zbor ECAV Koariská
Vás pozývajú na

Regionálnu spomienkovú slávnos
pod zátitou predsedu vlády Slovenskej republiky
90. výroèie tragickej smrti gen. M. R. tefánika

3. mája 2009

Program

¨ 16.00 - Bohosluby v evanjelickom kostole Koariská
¨ 17.15 - Slávnostné odhalenie pamätnej tabule markíze Giuliane

Benzoni v rodnom dome M. R. tefánika v Koariskách

¨ 18.00 - Slávnostný fak¾ový pochod po historickej ceste

na Bradlo

¨ 18.30 - Presun pozvaných hostí na Bradlo

Bradlo  Mohyla M. R. tefánika
¨ 19.30 - kladenie vencov

-

hymna Slovenskej republiky
báseò
privítanie úèastníkov spomienky
prejav predsedu vlády Slovenskej republiky
príhovor generálneho biskupa ECAV
pozdravy hostí
hymnická pieseò
akt zapálenia vatier
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Cena primátorky mesta za rok 2008
V stredu 18. marca 2009 sa v obradnej sieni
mestského úradu konalo slávnostné odovzdávanie Ceny primátorky mesta za rok 2008,
ktorú obdrali:
- Vladimír Beòák za vynikajúce úspechy
v súaiach potových holubov a dôstojné reprezentovanie Brezovej pod Bradlom,
- Fedor Mikulèík za dlhoroènú ilustrátorskú
tvorbu v detských èasopisoch a za grafické
stvárnenie kníh,
- Muský cirkevný
spevokol za dlhoroènú
aktívnu èinnos v rámci
spoloèenských podujatí v naom meste, ale i
okolí.
Po privítaní kandidátov, ich príbuzných a
známych, i nieko¾kých
poslancov mestského
zastupite¾stva primátorkou mesta Annou
Dankovou ocenených
slovom a videoprojekciou predstavili Eva
Uiaková a Albeta
Rechtorisová. S doprovodným hudobným
programom vystúpili
iaci ZU Brezová, na
záver sa v mene ocenených poïakoval tefan
Chvaula.
Oceneným srdeène gratulujeme a predstavujeme vám ich krátkymi medailónmi, ktoré o
nich zazneli pri odovzdávaní cien.
M. Valihora
Vladimír Beòák
Pán Beòák sa narodil 10. 11. 1958 v Senici. Prvý stupeò základnej koly navtevoval
v Smolinskom a druhý dokonèil v atíne 
Stráach. Vyuèil sa v uèiliti Elektromontánych
závodov Bratislava v poboèke Gbely. Do nástupu na vojenskú slubu pracoval na montáach v Dusle a¾a a po nej v bani Èáry ako
banský elektrikár. Na Brezovú sa oenil a presahoval v roku 1981. Do roku 2005 pracoval
v Bytovom podniku Brezová, teraz je ivnostník.
Tento rok si pán Beòák pripomína okrúhle
výroèie  30 rokov aktívnej èinnosti v súaiach potových holubov. Na dvore u Beòákovcov boli holuby od jeho detstva, stareèek
bol ve¾ký holubiar. Vladimír u ako 15-roèný
chlapec bol organizovaný vo Zväzarme, ale na
otcovo meno. Po návrate z vojenskej sluby sa
tejto váni odovzdal úplne. Po presahovaní na
Brezovú mu holuby zostali ete na rodièovskom dvore a poèas týdòa sa o ne staral jeho
otec. A v roku 1990 si postavil holubník
v mieste trvalého pobytu.
U plných tridsa rokov sa zúèastòuje súaí potových holubov, v ktorých priebene
získaval vynikajúce úspechy, umiestnenia a

uznania. Najväèí úspech - 4. a 5. miesto zaznamenal v roku 1999 na XXVI. Svetovej olympiáde potových holubov v Anglicku. V roku
1997 na XXV. Svetovej olympiáde v Basileji
obsadil jeho holub 20. miesto. V rámci súaí
na Slovensku získal kadý rok popredné
umiestnenia. V roku 2001 pri príleitosti
75. výroèia zaloenia Slovenského zväzu potových holubov bol ocenený za vzornú repre-

zentáciu Slovenska. Za uplynulý rok získal pán
Beòák titul Generálny majster Oblastného zdruenia Senica. V závodoch mladých holubov roèníka 2008 obsadil 6. miesto. V minulom roku
reprezentoval na Celotátnej výstave potových holubov v iline. Tieto umiestnenia ho
teia, ale ako sám hovorí  nový rok, to sú nové
výsledky. Blahoeláme pánovi Beòákovi k dosiahnutých výsledkom, ktorými zvidite¾nil nielen seba, ale aj nae mesto.
Fedor Mikulèík
Ocenený sa narodil 28. 3. 1953 v Trenèíne a
základnú kolu ukonèil v Brezovej pod Bradlom.
U od detstva sa prejavovala u neho zruènos,
kresliarske nadanie a fantázia. Uvedené vlastnosti a schopnosti ho predurèovali tudova na
Strednej kole umeleckého priemyslu v Bratislave. tyri roky strávil na odbore výtvarné
výstavníctvo, ale prièuchol aj k fotografii, ma¾ovaniu, rezbárstvu, keramike, ba aj k socharine. Po ukonèení základnej vojenskej sluby
nastúpil pracova na oddelenie propagácie
v národnom podniku Kovové tkaniny. V období transformácie spoloènosti sa pracovníci oddelenia odèlenili od materského podniku a zaloili zoskupenie LINEA grafická dielòa, v ktorom dnený ocenený pracuje doposia¾ ako grafik.
Pán Mikulèík u 20 rokov prispieva svojimi
kresbami do detských èasopisov Vèielka, Ma-

xík, Vyhrajko, Bobi, Bobík. Staria veková kategória detí sa mohla stretnú s ilustráciami v
periodikách Domino, Ohník, ba dostal ponuku
ilustrova aj èasopis ¼uludi pre rómske deti.
Asi pä desiatok originálov kresieb bolo vystavených v Národnom dome tefánikovom poèas výstavy pri príleitosti Dòa detí v roku
2007. Okrem vyprofilovaného kresliarskeho
umenia sa autor svojou tvorbou predstavuje ako
dobrý znalec prírody - umelecky znázornil ivot nieko¾kých druhov ivoèíchov, histórie - kreslil hrady a zámky,
nezaprel sa ani ako
kulinár - kreslil jedlá.
V minulosti jeho zá¾ubou bolo kreslenie
komiksov, vymý¾anie a tvorba rôznych zábavných, ale
aj pouèných spoloèenských hier a skladaèiek pre rôzne
detské vekové kategórie.
Okrem tvorby
pre detského èitate¾a zanechal svoj grafický rukopis na nieko¾kých kniných
tituloch. V minulosti sa zaoberal návrhmi a kontrukciou divadelných scén a kostýmov pre Divadelný súbor
J. M. Hurbana v Brezovej. Pre mesto Brezová
pod Bradlom u nieko¾ko rokov ilustraène prispieva do pamätných kníh.
Do ïalej tvorivej práce mu eláme ve¾a nápadov, invencie, ale aj síl a zdravia.
Muský cirkevný spevokol
Jeho korene siahajú u do rokov 1863-1864,
je teda spolkom, ktorý pôsobí na kultúrnej pôde
v naom meste najdlhie. Prvé oficiálne vystúpenie bolo poèas vysviacky evanjelického kostola v roku 1873 pod vedením kantora Michala
Kútzkeho. Vtedy mal 12 èlenov. Dirigentskú
taktovku si po Kútzkom odovzdávali Juraj Chorvát, Ján Valaan Dolinský, Martin Oríek,
Matej Janovíèek. Od roku 1989 vedie súbor
Vladimír Húska. Pred ním viedol a aj dirigoval
spevokol pán Ivan Papánek, ktorý mal vynikajúci sluch a bol dobrý muzikant. Ve¾mi pomohol zaèínajúcemu dirigentovi Vladovi Húskovi.
Muský cirkevný spevokol má dnes spolu
s dirigentom 15 èlenov. Schádzajú sa pravidelne
kadú nede¾u na evanjelickej fare alebo vdy
deò pred vystúpením. Repertoár pozostáva predovetkým z piesní cirkevných, potom národných a aj ¾udových. Ich vystúpenia tvoria
neoddelite¾nú súèas slávnostných sluieb Boích a kultúrnych programov cirkevného zamerania. Úèinkujú na pietnych spomienkach
(Pokraèovanie na 3. str.)
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Cena primátorky mesta za rok 2008
(Dokonèenie z 2. str.)
na Milana Rastislava tefánika i pri rôznych
výroèiach významných osobností a udalostí
náho mesta.
Piesne spievané tvorhlasne v ich podaní si
vypoèuli úèastníci prehliadok cirkevných spevokolov organizovaných kadoroène v rámci
myjavského seniorátu a zúèastnili sa aj prehliadky cirkevných spevokolov západného
ditriktu. Sú pozývaní a vítaní na oslavách
Cyrila a Metoda na hrade Branè, v uplynulom
roku úèinkovali na Stretnutí iestich národov
v Bratislave, v Kolárove sa zúèastnili osláv
pri príleitosti stého výroèia narodenia Eugena Suchoòa. V roku 2002 vydali svoje

prvé CD s dvadsiatimi piesòami.
V spevokole, ktorý nebol a ani teraz nie je
nikde registrovaný a nemá stanovy, ani iadne
organizaèné smernice, panuje poriadok a dobrovo¾ná disciplína. Na skutoènosti, e spevokol existuje tak ako existuje, má zásluhu kadý
jeho èlen a dirigent Vladimír Húska to s nimi
vie. Keï treba vyriei nejaký problém - lepie
je poui humor  ako sám hovorí.
Najstarím èlenom, ktorý doposia¾ aktívne
spieva, je pán Samuel Danko. Najdlhie pôsobiacim vak je pán Miroslav Papánek, ktorý
spieval ete za existencie starých spevákov. Pán
tefan Ciran, ktorý u nechodí spieva, patril
tie k najstabilnejím pilierom spolku.

Súèasnými spevákmi, okrem u spomenutých pánov Danka a Papánka, sú: Ing. Juraj
Plaèko, Martin Danko, Svetozár Danko, Ing.
Ján Kendra, Miroslav Kusý, Ing. tefan Chvaula, Ján Bzdúch, Ján Ivan, Duan Ragan, tefan Báto, Ing. Ján Ragan a Mgr. Ján Lichanec.
Vedie ich a diriguje Vladimír Húska.
Cenu primátorky mesta dostávajú nielen pri
príleitosti 145. výroèia zaloenia spevokolu,
ale najmä za to, e dokázali udra tento spevokol - s meními prestávkami - do dneného
dòa a svojím speváckym umením obohacujú
kultúrne dianie nielen v naom meste. eláme
im ve¾a zdravia a nových posíl.

Ako sme volili  I. a II. kolo vo¾by prezidenta SR
I. kolo vo¾by prezidenta SR dòa 21. 3. 2009 sa zaèalo v naom meste o 7.00 hod. v 4 volebných okrskoch. Z celkového poètu
oprávnených volièov 4 453 sa zúèastnilo volieb 1 866 volièov, t. j. 41,90 %.
Poèet platných hlasov: 1 839, t. j. 41,30 %.

lI. kolo vo¾by prezidenta SR dòa 4. 4. 2009 sa zaèalo v naom meste o 7.00 hod. v 4 volebných okrskoch. Z celkového poètu
oprávnených volièov 4 453 sa zúèastnilo volieb 2 192 volièov, t. j. 49,22 %.
Poèet platných hlasov: 2 176.
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POZÝVAME VÁS
¨ 15. 4. - 23. 4. 2009 - výstava akademického maliara tefana Pavelku s názvom PALETA TEFANA PAVELKU
¨ 17. 4. 2009 - Deò narcisov
¨ 24. 4. - 6. 5. 2009 - Prestretý stôl výstava pri príleitosti Dòa Zeme, vernisá
24. 4. o 14.30 hod.

¨ 24. - 25. 4. 2009 - Zem Tierra - multiánrové podujatie - premietanie filmov,
výstava fotografií, ND tefánikov
¨ 25. 4. 2009 - Jana Orlická - rytmy
Latinskej Ameriky - ND tefánikov - kinosála
¨ 12. 5. 2009 - Farby pre mamièku -

výstava VO ZU, vernisá 9. 5. o 16.30 hod.
¨ 12. 5. 2009 - Pieseò pre mamièku koncert HO a TO o 16.30 hod. v ZU
¨ 17. 5. 2009 - Rómeo a Júlia (po záhorácky) - divadelné predstavenie divadla
zo Senice - Národný dom tefánikov o
18. hod.

Sprievodné podujatia organizované pri príleitosti 90. výroèia úmrtia M. R. tefánika
· 3. máj  nede¾a - Spomienkové sluby
Boie  priamy prenos vysielaný Slovenským
rozhlasom 9.30 h.  evanjelický kostol Brezová pod Bradlom. Vystavenie autentických stúh
z vencov z pohrebu M. R. tefánika
· 3. máj - nede¾a - tefánikov beh Ivanka  Bradlo - 9.00 h. tart skupinového behu
od mohyly v Ivanke pri Dunaji na mohylu na
Bradle
· 4. máj  pondelok - Hviezdicový pochod na Bradlo - 10.00 h.- stretnutie iakov
stredných kôl Myjavy, Nového Mesta nad
Váhom, Piean, Vrbového a Brezovej s pred-

stavite¾mi mesta Brezovej pod Bradlom na
mohyle
· 4.  9. máj - M. R. tefánik v literatúre
- Mestská kninica, Brezová pod Bradlom
· 5. máj  utorok - Ikona tefánik - seminár pre stredokolskú mláde spojený s premietaním filmu M. R. tefánik v rodnom kraji - 10. 00 h. - Národný dom tefánikov, Brezová pod Bradlom
· 9. máj  sobota - 4. roèník Pohár M. R.
tefánika - futbal. turnaj dospelých - 9.00 h. futbalový tadión VS Bradlan, Brezová pod
Bradlom

28. marec - Deò uèite¾ov - je u tradiène
spojený s uèite¾ským povolaním, ktoré patrí medzi vzneené poslania. Nie kadý doká-

dom vies mláde k slunosti, musí by niekedy matkou i otcom, priate¾om, musí by
pripravený trpezlivo vypoèu názory a otázky a pravdivo a citlivo
na ne odpoveda.
Okrem
premysleného individuálneho
prístupu k
iakom
musí pedagóg vyko-

sa ho aktívni pedagógovia, ale i tí skôr narodení, ktorí sú u na zaslúenom odpoèinku. Na úvod vetkých zúèastnených privítala primátorka mesta JUDr. Anna Danková.
Kultúrny program si pripravili iaci 8.roèníka Z a iaci základnej umeleckej koly.
Z radov pedagógov, tak ako kadý rok, boli
ocenení: Anna Adamovièová, Mgr. Anna
Kmeová zo základnej koly, Alena Bachárová, Ingrid Filipová z materských kôl,
PaedDr. Vlasta Kubincová, Marta Stanèíková zo strednej odbornej koly a Viera Petruchová zo základnej umeleckej koly. Nezabudlo sa ani na pedagógov, ktorí sa tento
rok doívajú okrúhleho jubilea. Nielen oce-

e s láskou a zanietením dennodenne, rok èo
rok zapa¾ova v detských srdciach iskru, ktorá podnecuje túbu po poznaní a porozumení sveta, do ktorého patria, i ¾udí, s ktorými
sa stretávajú. Uèi deti chápa zákony prírody i ¾udského spoloèenstva, rozliova dobro a zlo, pestova schopnos vníma a tvori
krásu i harmóniu je nielen uitoèné, ale i krásne. Veï dobrý uèite¾ cíti tú váhu zodpovednosti pri vysvet¾ovaní nepoznaného, keï sa
na neho upierajú zvedavé oèi jeho iakov.
Uèite¾ské povolanie nikdy nebolo jednoduché. Vetci ve¾mi dobre vieme, e správny
pedagóg okrem rozvíjania rozumových
schopností musí by pre deti i psychológom
 lekárom detských duí, musí svojím príkla-

na mnostvo
aktivít, ktoré
denne v kole a
v kolskom zariadení prebiehajú, èasto sa venuje i mimokolskej èinnosti.
Toto vetko si
vyaduje plnú
sústredenos a
nie je moné to vykonáva bez oddanosti uèite¾skému povolaniu.
Kultúrno-spoloèenské stretnutie pri príleitosti Dòa uèite¾ov sa konalo 27. 3.
2009 v základnej umeleckej kole. Zúèastnili

neným a jubilantom, ale vetkým pedagógom
zaelala pani primátorka pevné zdravie, ve¾a
trpezlivosti a tvorivých síl, ve¾a múdrych a
vïaèných iakov.
Bc. Eva Uiaková - OSK

· 1. máj - piatok - tefánikova spomienková jazda
- 11.30 h. - výjazd motoriek na Bradlo poloenie venca na mohylu
- 15.00 h.  koncert hudobných skupín 
Námestie M. R. tefánika, Brezová pod
Bradlom
· 1.  3. máj - Ikona tefánik  výstava
výtvarných prác iakov základných kôl. Námestie M. R. tefánika, Brezová pod Bradlom
· 2. máj  sobota - Noc so tefánikom
pod hviezdami  pozorovanie noènej oblohy
19.00 - 22.00 h. - mohyla na Bradle

Deò uèite¾ov
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Seminár Subregiónu Pod Bradlom
Dòa 31. marca zorganizoval v Koariskách
Subregión Pod Bradlom 6. seminár orientovaný na vidiecky cestovný ruch.
Jedným z hlavných cie¾ov seminára bola
aj nová forma spolupráce pri príprave ïalích projektov. Z týchto dôvodov sa na seminári podie¾ali noví partneri - Katedra architektúry STU Bratislava, Obchodná fakulta
Ekonomickej univerzity Bratislava a INTE-

REGIO, záujmové zdruenie právnických
osôb.
Súèasou seminára bola i prezentácia dvoch
túdií rieenia priestoru pred Múzeom M.
R. tefánika na Koariskách. Obe túdie v
máji posúdi zvolená komisia, ktorá vyberie
víazný návrh na realizáciu.
Na seminári prezentoval svoje návrhy na
panely a infobody aj Doc. Ing. V. J. Gruska.

Realizácia jeho návrhov je súèasou prebiehajúceho programu 4CYKLOREGIO. Panely a infobody budú na cyklotrase osadené
do konca roku 2009.
-SPB-

MESTSKÁ RADA
Z rokovania mestskej rady dòa 26. 3.
2009

- MsR prerokovala závery a uznesenia
MsZ zo dòa 26. 2. 2009,
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková

oboznámila s výsledkami I. kola vo¾by prezidenta SR v naom meste, podrobne oboznámila o pripravovaných investièných zámeroch na rok 2009 a o monostiach uchádza
sa a získa v rámci výziev finanèné prostried-

ky z fondov EÚ na niektoré z nich, informovala o predbenom programe spomienkovej
slávnosti 3. 5. 2009 pri príleitosti 90. výroèia smrti gen. M. R. tefánika.

posedenie ostatných pedag. pracovníkov a to
i tých, ktorí sú u v starobnom dôchodku. Mrzí
ma vak, e i tento rok, ako i predolý, bola
slabá úèas pedag. pracovníkov zo Strednej
odbornej koly M. R. . Údajne pozvánky boli
zaslané iba oceneným pracovníkom a riadite¾ovi koly. Prítomným sa mohlo zda, e
pedag. pracovníci zo SO MR sa od tejto
akcie ditancujú. Som presvedèený, e väèina

z nich mala záujem o uvádzané stretnutie.
Ïuri Jozef, Partizánska ulica

prekáalo. Jaèmen v oku sa lieèil dos kuriózne  materským mliekom, ktoré bolo treba do
oka streknú. Medzi domáce lieky patrili by-

takí alúdek. Kto mal obrazené rebrá, toho
napevno zaviazali do obrusa. Na hojenie rán
bol odskúaný repíèek a kamilki. Pri problémoch s moèovými cestami sa natrhalo brezové
lístie a praslièka na odvar. Na bo¾avé zuby boli
najlepie kliete aj s kováèom.
Mankestarej operovali oèi. Po príchode
z nemocnice vyhlásili, e taká stará osoba po
operácii mosí umret a preto ani nebudú stávat
s postele. Na druhý deò ráno prila nevesta do
izby s otázkou jako je to s tím umiéraním. Nu
veru jakosi to nejde, prilo z duchien. Takteda,
ket nit neumiéráte, mosíte stat, hovorí nevesta. ¼ahko sa povie, ako urobí. Nohy zdreveneté, opuchnuté, èo teraz? Iiel syn natrha lipových halúziek a kúpali mankestarej bo¾avé
nohy, aby odpuchli.
¼udia poznali úèinky velijakých zelín. A
vedeli si nimi aj velijako pomôc. Keï mal ís
mládenec k odvodu a chcel by vyreklamovaný, nechal si popriklada na chrbát hlúzovú
zelinu (krtièník), ktorá ahá hnis aj zo zdravého miesta a s takým rozhnisaným telom priiel pred komisiu. Samozrejme, neodviedli ho.
Doma sa okúpal v repíèku a mohol ís ora.
No aby som nezabudla - na ltaèku sa uviazala
za pastu ltá nóreèka - toto je teda recept naozaj bez záruky!
Jela Juríèková

NÁZORY / KOMENTÁRE
Chválim
Vïaka patrí uèite¾om a iakom Základnej
umeleckej koly v Brezovej (ïalej ZU), ktorí
dòa 27. 3. 2009 uskutoènili krásny kultúrny
program pri príleitosti Dòa uèite¾ov v priestoroch ZU. Je pekné, e sa stalo pre mestský
úrad tradíciou oceòova navrhnutých pedag.
pracovníkov brezovských kôl a pozýva na

Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisate¾ov, nemusia vyjadrova stanovisko redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môete posiela na adresu redakcie (uvedená
v tirái) alebo na e-mail: mesto@brezova.sk

VYPRÁVANIE NA NÁLEPE
Tu ma bolí, tu ma pichá
Bolí ma kolienko,
spadlo mi polienko.
Jój, ak ma bolí.
Bolí ma podeev,
milí ma odeiel.
Jój, ak ma bolí.
Bolí ma aj pata,
ak ón prinde, pata.
Jój, ak ma bolí.
Na takúto chorobu staèilo zaspieva si. Keï
spadlo malé diea, povedalo sa mu  poj sem, ja
ta zdvihnem. Ak bola boliestka väèia, daj, pofúkám ti.
Pre dospelých boli iné medecíny. Na kae¾
cibu¾ový èaj, pri prechladnutí lipový, na trávenie polinka (palina), alebo sa z panskích hvór
doniesla centária (zemelè), aj ruta prila vhod.
Kto sa porezal, naiel psí jazíèek (skorocel),
ovinul si ho okolo rany a hojilo sa. Keï sa
nemohol dosta von hnis, postihnuté miesto sa
namoèelo do takéj horúcéj vodi, kólko sa znese
a hnisanie sa ve¾mi urýchlilo. Ak nieèo spadlo
do oka, druhá osoba jazykom vybrala, èo tam

linné výluhy v alkohole. Kadá gazdiná mala
namoèenú polinku alebo rutu, abi lepie trovelo, niekedy sa do slivovice nasypal zázvor na
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ÈRIEPKY Z HISTÓRIE

Vzácna pamiatka na Jána Pravoslava Leku
Okrem iných vecí sa v pozostalosti môjho
otca Jána Michálka /1900 - 1968/ zachoval vzácny list písaný rukou významného evanjelického kòaza, seniora, vynikajúceho kazate¾a, národného èinite¾a, literáta, dopisovate¾a do cirkevnej i svetskej tlaèe, Jána Pravoslava Leku.
Ide o list, v ktorom Ján Leka, ako seniorálny
notár, oznamuje námu predkovi Jánovi Michálkovi /1846  1918/, e bol menovaný za
èlena deputácie, ktorá má privíta pána superintendenta prichádzajúceho na kanonickú vizitáciu.
Pripomeòme si najprv osobnos Jána Pravoslava Leku. Narodil sa 7. 5. 1831 vo Vrbovciach. tudoval v Modre, v Bratislave a na teologickej fakulte vo Viedni. Kòazskú dráhu zaèínal ako kaplán na Myjave, bol farárom na Bukovci /1855 - 60/, v Horných Bzinciach /1861 81/ a najdlhie, v rokoch 1881 - 1909, v naej
Brezovej pod Bradlom. Zastával funkciu nitrianskeho konseniora i seniora. Z Brezovej odiiel na dôchodok do Bziniec pod Javorinou, tu
vak skoro zomrel 5. 8. 1909. Mal poves vynikajúceho kazate¾a, dostalo sa mu preto aj
prímenie Ján Zlatoústy. Pozoruhodná je aj jeho
publicistická èinnos, spolu s M. Boorom vydával a redigoval èasopis Korouhev na Sionu,
v òom i inde uverejnil mnoho príspevkov cirkevného i svetského charakteru. tudoval zborové archívy vo svojich pôsobiskách i genealogické vzahy niektorých evanjelických rodov.
V èasopise Slovenské poh¾ady uverejnil túdiu
O rodinných menách brezovských. Pre obranu
záujmov slovenských evanjelikov i Slovákov
vôbec bol maïarskou cirkevnou vrchnosou
zbavený funkcie seniora. Vïaka jeho brezovskému kaplánovi Jánovi Drobnému máme vydané zbierky jeho kázní a pohrebných reèí. Bol
prekladate¾om z rutiny a podporoval ¼udmilu Podjavorinskú v zaèiatkoch jej literárnej èinnosti. Na budove brezovskej fary môeme nájs
jeho pamätnú tabu¾u.

Ján Pravoslav Leka sa stal prototypom pre
postavu farára Lipovského v románe S. H. Vajanského Koreò a výhonky. Poèas svojho pôsobenia na Brezovej poíval u svojich cirkevníkov ohromnú úctu. Spomínala mi moja mama
/poznala to ako dievèa z rozprávania starích/,
e keï sa pán senior v nede¾u popoludní iiel
prejs po meste, èo mal vo zvyku, ¾udia sediaci
na lavièkách
pred domami
vstávali a zdravili ho. Dodnes
ete na Brezovej najstarí
cirkevníci hovoria v rôznych
súvislostiach:
Pán senior Leka..., Za pána seniora Leku.... Pritom ani tí úplne najstarí si u na jeho
úèinkovanie nemôu pamäta z vlastného ivota, odvolávanie sa na neho je otázkou tradície
cez generácie. Bolo obrovským astím pre
Brezovú a Brezovanov, e po jeho odchode
priiel do zboru pôsobi ako farár ïalí vynikajúci organizátor Ján Lichner.
Ale vráme sa k samotnému listu. Ján Leka
ho napísal ako nitriansky seniorálny notár námu predkovi 24. augusta 1876. Je písaný úh¾adným písmom po èesky, tak ako sú vydané zbierky jeho kázní. Odcitujme si celý list, budeme
tak ma monos nielen spozna jeho obsah,
ale i jeho tylistickú a ¾udskú vzácnos.

117. Od seniorálního notára Nitranského
Mnohováený Pane !
Seniorální konvent Nitranský v Novém Meste
dne 15 a 16 augusta b. r. odbývaný jmenoval
Vás èlenem Deputácie, která Dùstojného pána
Superintendenta naeho ku Kanonické Vizitácii
k nám pøicházejæího slávnostne uvítati má.
O èem kdy Vás uvìdomiti uvìdomiti za
milau si pokládám povinnost, mám také èest

pod jedným oznámiti, e Jeho Dùstojnost do
Nového Mìsta dne 2 septembra o páté hodine
popoledním vlakem pøijiti ráèí a e Deputácie
tohotý dne o druhé hodinì ve fárském pøíbytku novomìstském k ausentikování seniorálního Protokolla zasedne, potom pak pøed pátou
hodinou na nádraí k vykonání èestné a milé
úlohy své vyjde.
Se zvlátní úctou zùstávám.
V Horních Bzincech dne 24 augusta 1876.
Vá, mnohováený Pane,

úpøimný ctitel
Ján Leka vr.
seniorální notáø

Mnohovánému
Panu Ján Michálek
na Bøezové
Vidíme, e pán farár Leka i vo vzahu
k obyèajnému cirkevníkovi zachováva ve¾mi
vzácny ¾udský prístup. Nepodarilo sa mi zisti, ktorý pán superintendent to na kanonickú
vizitáciu prichádzal.
Ete poznámka k osobe adresáta listu Jána
Michálka. Na brezovskom cintoríne môeme
nájs medzi mnohými náhrobníkmi prísluníkov rodu Michálkovcov pomník jeho i manelky s textom:
V manelství svornos
Ku cirkvi oddanos
K národu horlivos
Bola vdy ich vlastnos
Potomkovia v tomto texte zrejme ocenili
vzácny vzah Jána Michálka, adresáta listu od
pána farára Leku, k manelstvu, cirkvi i národu. Zrejme i preto bol menovaný za èlena delegácie vítajúcej pána superintendenta /biskupa/.
Sám zachovaný list je vzácnym dokumentom o
ivote náho národa i cirkvi v minulosti.
M. Michálek

CIRKEVNÉ OZNAMY
19. 4. (1. nede¾a po Ve¾kej noci,
Quasimodogeniti) o 10.00 hod. hl. sl.
Boie, o 18.00 hod. stretnutie kresanských rodín na fare.
20. 4. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie mamièiek s demi na fare.
22. 4. (streda) o 18.00 hod. biblická
hodina v zborovej sieni.
26. 4. (2. nede¾a po Ve¾kej noci, Misericordias Domini) o 10.00 hod. hl. sl.
Boie, o 14.00 hod. neporné bohosluby v zborovej sieni, o 14.00 hod. neporné bohosluby v Priepasnom.
30. 4. (tvrtok) o 18.00 hod biblická
hodina v zborovej sieni.

3. 5. (3. nede¾a po Ve¾kej noci, Jubilate) o 10.00 hod. hl. sl. Boie, nede¾a Biblie, 90. výroèie úmrtia M. R. tefánika.
O 16.00 hod. veèerné spomienkové sluby Boie v ev. kostole na Koariskách,
kázòou slova Boieho poslúi dôstojný
brat generálny biskup M. Klátik.
4. 5. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie mamièiek s demi na fare.
6. 5. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
9. 5. (sobota) o 17.00 hod. skúka konfirmandov v chráme Boom.
10. 5. (4. nede¾a po Ve¾kej noci, Cantate) o 9.30 hod. slávnostné sluby

Boie, slávnos konfirmácie s prislúením velebnej sviatosti veèere Pánovej.
O 14.00 hod. neporné bohosluby v zborovej sieni, o 14.00 hod. neporné bohosluby v Priepasnom.
13. 5. (streda) o 18.00 hod. biblická
hodina v zborovej sieni.
Kadú nede¾u o 10.00 hod. detská besiedka v budove ev. koly.
Kadý piatok o 17.30 hod. stretnutie evanjelickej mládee.
Kadú nede¾u o 19.00 hod. stretnutie
muského spevokolu.
Kadý druhú sobotu stretnutie dorastu.
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AKTUÁLNE

Koncert Honzu Nedvìda so skupinou
Dòa 24. 3. 2009 v kinosále ND tefánikovho prebiehal koncert Honzu Nedvìda so skupinou.

Hoci vystúpenie nebolo vypredané (143 vstupeniek z 246), kinosála bola príjemne naladená.
Prili nadenci a z Chtelnice a tie z Koarísk.

Tí, ktorí boli, vetky jeho piesne poznali a aj si
spolu zaspievali.
Keby sa dalo, aj by tancovali.
Od zaèiatku tlieskali. Navodilo to priate¾skú
atmosféru.
Vôbec mu nevadilo, e spieva pre 140 ¾udí.
Hovoril, e ve¾mi rád príde znovu k nám do
Brezovej.
Príjemný veèer s monosou kúpy hudobných CD sa skonèil okolo 20-tej hodiny.
Niektoré z ohlasov návtevníkov:
Bolo príjemne a oddýchli sme si.
Preèo neprili, veï tu bolo tak krásne.
Ïakujeme, e ste to zorganizovali.
Vedeli sme, e koncertuje po Slovensku a h¾adali sme, kde to máme najbliie, tak sme prili
k vám.
Som jeho nadenec a poteilo ma to.

Ideme na poslednú chví¾u, máte ete vstupenky?
Preèo nerobíte viac koncertov tu na Brezovej,
rada by som prila na kadý.
Nechali ste mi odloené vstupenky? Volali
sme.
Keby bolo vypredané, ani sa sem nedostaneme.
Tesne pred predstavením sme predali okolo 30
vstupeniek.
Na jednej strane záujem a dopyt po vstupenkách.
Záujem o koncerty.
Obava, èi ete zostali vo¾né miesta.
Na druhej strane kapacita kinosály 246 sedadiel sa nezaplnila.
A tie aj nezáujem
AMA.

hy. Beseda prebehla v príjemnej piatkovej atmosfére pri dobrých koláèikoch (napiekla pani
Vrábliková, dcéra autorky) a voòavom èaji.
V rámci 10. roèníka Týdòa slovenských
kniníc, ktorý sa uskutoènil na Slovensku od
23. do 29. marca., aj Mestská kninica Brezová

k 75. výroèiu narodenia spisovate¾a Jozefa
Pavlovièa. Súaili 4 drustvá, ktoré boli zostavené z troch èlenov, boli to iaci z 1.  4.
roèníka Z. Deti predviedli ve¾a vedomostí
z preèítaných kníh, zaujímavé boli aj ich
vystúpenia, recitácie básnièiek, dramatizácie
z Pavlovièových kníh. I výstava ilustrácií z kníh
bola ve¾mi výstiná, vydarená a dalo sa z ilustrácií preèíta, èo deti najviac zaujalo v knihách (deti kreslili z rozprávok: Macko Lacko,
Tri zlé princezné, Braèekovia mravèekovia a
Lienka Anulienka). Aj diváci  deti sa zapájali
do súae, ak niekto nieèo nevedel, tak pomohli
svojmu drustvu, ak sa darilo, tak tlieskali a
vetci zúèastnení nakoniec zarecitovali pekné
vere od autora. tyri drustvá boli ocenené
krásnymi knihami, dvanásti ilustrátori boli tie
odmenení, dostali farbièky, aby sa mohli ïalej
venova kresleniu. koda, e sme nemohli odmeni vetky deti, ktoré ilustrovali Pavlovièove rozprávky, ale iste ich poteí to, e ich ilustrácie zdobia chodby Z na Pieanskej ulici a
kadý návtevník koly si so záujmom prezrie
tieto krásne práce. Deti, ktoré vystúpili na podujatí, boli odmenené sladkosami.
Treba spomenú, e v tomto Mesiaci knihy
prebehlo i nieko¾ko informaèných podujatí o
kninici pre tých najmeních, èi u to bolo pre
kôlkarov z materských kôl alebo prvákov zo
Z. Cie¾om týchto podujatí bolo, ale i je (pokraèujeme ïalej) zoznámi deti s knihou a predi v nich záujem o èítanie.
A. Fedorová, MsK

Mesiac knihy v kninici
Mestská kninica Brezová pod Bradlom u
tradiène v Mesiaci knihy v marci organizuje
ve¾a podujatí s knihou, èi u to bola spomínaná
beseda s Keleovcami 5. 3. 2009 alebo beseda
o knihe O. Tvarokovej-Pa¾kovej Brezová
- naa rodná, ktorá sa uskutoènila 20. marca
2009 v klube dôchodcov. Podujatie bolo zorganizované pri príleitosti 100. výroèia narodenia a
10. výroèia od
smrti autorky. V
útlej knioèke sú
zobrazené spomienky na ivot
a tradièné zvyky
na Brezovej pod
Bradlom v 1. polovici 20. storoèia.
Na svoju mamu si
na besede zaspomínali jej deti synovia Ivan a
Vladimír a dcéra
Zlatica, pán Uhlík
spomínal na jeho osobné stretnutia s autorkou,
pani Kovaèièová predviedla ukáky z nahrávania z jej verov, spomínala ako prepísala do nôt
melódie vetkých piesní, ktoré sa nachádzajú
v knihe, pán Pavol Blaek, ilustrátor knihy, hovoril o svojej tvorivej práci pri ilustrovaní kni-

pod Bradlom zrealizovala nieko¾ko vydarených
podujatí. 24. marca navtívili kninicu iaci
9. roèníka, ktorí sa zoznámili prostredníctvom
kníh s regionálnymi autormi mesta, 25. marca
kninica zorganizovala so iakmi kolského klubu literárnu a výtvarnú súa

Farby a piesne pre mamièky
Aj keï jar iba zaèala, my u pripravujeme darèek pre mamièky iakov ZU v Brezovej. Bude ním výstava FARBY PRE
MAMIÈKU v spoloèenskej sále koly od
12. mája do 22. mája. Výstavu otvoríme
slávnostnou vernisáou o 16.30 hod. a dúfa-

me, e mamièky sa prídu pozrie na práce
svojich detí. Hudobníci a taneèníci chcú svoju kyticu piesní a pohybu darova mamièkám 12. mája o 16.30 hod. v spoloènom
programe PIESEÒ PRE MAMIÈKU, tie
v sále ZU. Zodpovedne sa u pripravuje-

me, a tak dúfame, e dospeláci, nám najblií, prídu si svoje darèeky vyzdvihnú. Chceme sa blysnú a tei sa z ich radosti. Take,
vetky mamièky, prosíme, urobte si na nás
èas!
deti zo ZU
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Zdravá výiva detí
Je vedecky dokázané, e nesprávna výiva
spôsobuje mnostvo závaných zdravotných
problémov  kardiovaskulárne a nádorové ochorenia, obezitu, diabetes, èi osteoporózu. Tieto
ochorenia sa väèinou prejavia v dospelom veku, ale vyvíjajú sa roky a desaroèia a èasto sú
dôsledkom nesprávnej výivy u v detstve alebo mladosti.
Osvojenie si správnych stravovacích návykov v detskom veku sa povauje za jednu
z najúèinnejích foriem prevencie týchto ochorení. V ostatných rokoch pozorujeme u aj u
detí nárast výskytu obezity, ktorá sa stáva alarmujúcim zdravotným problémom nielen detského veku v ekonomicky rozvinutých krajinách,
vrátane Slovenska. Tento nepriaznivý trend ete
naliehavejie upozoròuje na skutoènos, e
výive detí treba venova väèiu pozornos ako
doposia¾.
Mnohé túdie ukazujú, e výiva detí je po
kvantitatívnej stránke dostatoèná, dokonca a
nadmerná, obsah jednotlivých ivín vak nie je
optimálny. U slovenských detí bolo v predchádzajúcom období pozorované prekraèovanie
odporúèanej dávky tukov a cholesterolu a nedostatoèný príjem kvalitných sacharidov, váp-

nika i viacerých vitamínov. Ïalej treba poukáza na nesprávny stravovací reim detí, ktorý
zvyuje riziko vzniku obezity a negatívne vplýva aj na duevnú èinnos, èo má vplyv na prospech a správanie dieaa v kole. Za najhorie
sa povauje èasté vynechávanie raòajok, konzumácia nekompletných obedov, nedostatoèný príjem ovocia, zeleniny a mlieènych výrobkov, a to hlavne v starích vekových skupinách
detí. Nezanedbate¾né percento detí pravidelne
konzumuje sladkosti a iné výivovo menej hodnotné pokrmy.
V rámci prevencie porúch zdravia spôsobených nesprávnou výivou je potrebné sústredi sa na dostatoènú pestros stravy, vyváené
zastúpenie vetkých základných potravinových
komodít, preferenciu potravín s vysokou nutriènou hodnotou, aj na dodriavanie pravidelného stravovacieho reimu.
Netreba zabúda na to, e diea si osvojuje
stravovacie návyky hlavne v domácom prostredí, pozorovaním a kopírovaním výivového
správania sa ostatných èlenov rodiny. Preto
správne stravovacie návyky v rodine sú tým
najlepím príkladom a najosvedèenejím
prostriedkom výchovy k správnej výive. Sa-

Doskladaná MOZAIKA
V mesiaci marec v priestoroch spoloèenskej
sály ZU Brezová bola naintalovaná prvá samostatná výstava iaka 2. roèníka UV v Bratislave, bývalého iaka VO ZU v Brezovej,
Tomáa Krèa. Hoci je Tomá len mladíkom,
ktorý k umeniu h¾adá svoju vlastnú cestu, jeho
práce majú zaujímavú výpovednú hodnotu u
teraz. Ve¾a zvedavých obdivovate¾om ochkalo
nad perfektne vypracovanými detailami túdií
ceruzou i tuom nielen na slávnostnej vernisái. Pozorovací talent Tomáovi umoòuje výtvarne stvárni a zachyti vetko, èo okolo seba
vidí a cíti. Paríske ulièky, portréty, detaily
rastlín, vtáky a zvieratká, pohybovky. Táto
ve¾mi inpiratívna výstava bola dobrým motivaèným zdrojom pre terajích iakov VO. Navtívili ju i iaci z M, Z a mnoho obyvate¾ov
náho mesta. Intaláciou poteil nielen svojich
priate¾ov, ale aj celý pedagogický zbor uèite¾ov v naom meste. Jeho výstava toti bola

kulisou pri spoloèenskom stretnutí brezovských uèite¾ov 27. 3. 2009 a samozrejme i podnetom k mnohým pochvalným slovám na jeho

Prestretý stôl

V klube SMR spomínali

Prestretý stôl je názov výstavy iakov
základnej umeleckej koly venovaný DÒU
ZEME. Túto motivaènú výstavu otvoria
iaci ZU a deti zo K Z 24. 4. 2009 o
14.30 hodine a spoloène si pripomenú, ako
kadý rok, oehavú tému ochrany naej planéty.
Srdeène pozývame vetkých, ktorí sa
chcú nieèo nové dozvedie, prípadne si zasúai, do spoloèenskej sály ZU.
Príïte vèas! Výstava potrvá len do 6. 5.
2009.
JK

Marcové stretnutie èlenov brezovského klubu
Spoloènosti M. R. tefánika bolo orientované na
osobnos èeskoslovenského politika a diplomata
tefana Osuského, od ktorého narodenia uplynulo v posledný marcový deò 120 rokov.
Redaktor Noviniek M. Valihora vo svojej prednáke vyzdvihol zásluhy . Osuského na vzniku
ÈSR a jeho èinnos v medzivojnovom a vojnovom období. Obraz tohoto tátnika a brezovského rodáka doplnil potom Mgr. P. Uhlík. Nezabudol pripomenú, e v mesiaci máji sa èlenovia
SMR chystajú navtívi enevu a miesta, s ktorými Osuského ivot a práca úzko súviseli. -C-

prácu. Dúfam, e mu tvorivé sily a nápady,
aké stvárnil vo vystavenom street arte, nebudú
v budúcnosti chýba a môeme sa tak tei na
ïalie jeho výstavy.
JK

mozrejme dôleitú úlohu v rámci nutrièného
vzdelávania zohrávajú i kola a lekári a iní zdravotnícki pracovníci na pecializovaných pracoviskách.
Odporúèania pre správnu výivu detí:
- zvýi príjem ovocia a zeleniny, najmä
v èerstvej forme,
- zvýi príjem mlieka a mlieènych výrobkov s dôrazom na minimálne polotuèné a probiotické produkty, výber syrov sústredi najmä na tvrdé syry s vyím obsahom vápnika,
- orientova výber chleba, peèiva a ïalích cereálnych výrobkov na celozrnné produkty,
- zvýi príjem rýb,
- obmedzova príjem výivovo málo hodnotných potravín  sladkostí, slaných pochutín,
pokrmy typu fast food,
- výber mäsa a mäsových výrobkov orientova
na druhy s niím obsahom tuku,
- zvýi príjem strukovín,
- dodriava pravidelný stravovací reim (5 
6x denne), sústredi sa na pravidelnú konzumáciu raòajok a príjem kompletných obedov
(polievka, hlavné jedlo a nápoj).
Ing. Zuzana Banárová
odd. hygieny detí a mládee, RÚVZ Senica

PALETA
tefana Pavelku
Výstava PALETA tefana Pavelku je
prvou výstavou tohto akademického
maliara v Brezovej pod Bradlom. Momentálne ije a tvorí v Krajnom, aj keï jeho
rodné korene siahajú do Báèskeho Petrovca. Po túdiu v Belehrade a v Bratislave zostal i na Slovensku. Je mnohostranným, uznávaným umelcom v kruhu zainteresovaných výtvarníkov. Je maliarom, grafikom, ilustrátorom, návrhárom
expozícií múzeí a výstav. Vo svojom plodnom ivote získal viacero ocenení nielen
na Slovensku. Monos zoznámi sa s výberom z jeho tvorby máte v spoloèenskej
sále ZU v Brezovej pod Bradlom od
15. 4. do 23. 4. 2009 v pracovných dòoch
od 10.00 hod. do 18.00 hod. Ak chcete
spozna aj autora výstavy, majstra tefana Pavelku, máte ancu na slávnostnej vernisái 15. 4. /streda/ o 16.30 hodine. Centrum tradiènej kultúry v Myjave, ZU Brezová a autor vás srdeène
pozývajú.
JK

Predaj palivového dreva
buk, dub za výhodné ceny
0918 565 363
0918 636 146

Novinky spod Bradla / marec 2009

strana è. 9

Gratulácia naej Vierke
Naa kolegyòa zo ZU Brezová pod
Bradlom Viera Petruchová, rodená Kostelná,
nemala ¾ahkú cestu za uèite¾ský stôl. Ako matka dvoch detí dia¾kovo dotudovala pre sociálne pomery preruené túdium
na konzervatóriu
v Bratislave hru
na flaute. Spåòala si tak svoju
túbu z detstva,
ktorá ostala nenaplnená, lebo jej
dvaja súrodenci
boli profesionálni hudobníci. Po
úspenom ukonèení konzervatória absolutóriom
v roku 1983 pokraèovala vo vyuèovaní na ¼udovej kole umenia
v Senici, kde uèila od kolského
roku 1971/72. Uèila i viacero detí z Brezovej a
tak, keï sa v kolskom roku 1991/92 naa
kola osamostatnila od ZU Myjava, nastúpila

v Brezovej na èiastoèný úväzok a u od nasledujúceho kolského roku na plný úväzok vyuèova iakov hru na zobcovú a prieènu flautu,
hru na klavíri a hudobnú náuku.

Uèí na naej kole teda u osemnásty kolský rok. Hoci pracuje u ako dôchodkyòa na
skrátený pracovný úväzok, je stále plnohod-

notnou èlenkou kolektívu a iadny program sa
nekoná bez jej iakov. Títo s poctivo nacvièeným programom èasto vystupovali i tam, kde
nebolo moné sprostredkova hudobný sprievod. Reprezentovala so svojimi iakmi nau
kolu - okrem náho mesta i na festivaloch ZU
v Trenèianskych Tepliciach, Myjave, Senici a
na rôznych spoloèenských a kultúrnych akciách. Priatelia koly ju poznajú ako stále aktívnu hráèku na prieènu i zobcovú flautu, ktorá
v naich kolských komorných zoskupeniach,
èi u so iakmi, s kolegami, alebo v zmieaných
hudobných súboroch, má svoje stále miesto.
Nie vdy sa uèite¾ doèká, aj po dlhoroènej èinnosti, uznania od iakov a ich rodièov. Vierka
vak za sebou môe vidie dlhý rad svojich
bývalých iakov, ktorých nauèila hra na nejaký hudobný nástroj, s rôznou mierou úspenosti, ale hlavne milova a cíti to, èomu hovoríme dobrá muzika.
Dovo¾te mi, aby som jej za celý pedagogický kolektív ZU poïakovala a popriala jej ete
ve¾a síl do ïalej práce, pevné zdravie a vnútorné uspokojenie z dobre vykonanej práce.
Ocenenie pri príleitosti stretnutia brezovských uèite¾ov 27. marca tohto roku, z rúk pani
primátorky, si právom zaslúi.
JK

Aktivity naej M v marci
Marec je vnímaný u tradiène aj ako Mesiac knihy. V súvislosti s plnením úloh zameraných na podporovanie uèebných kompetencií dieaa sme navtívili 9. 3. mestskú
kninicu. Deti sa oboznámili s prácou knihovníèky, so spôsobom poièiavania kníh.
Pani Fedorová im porozprávala o tom, aké je
dôleité nezabúda v súèasnej dobe poèítaèov na èítanie, na knihy. Po nadviazaní verbálneho kontaktu s òou deti rozprávali, aké
rozprávky sa im páèia, aké im èítajú rodièia a
pani uèite¾ky v M.
11. 3. navtívili nau M dvaja prírodovedci zo diaru nad Sázavou. Priniesli rôzne
plazy: korytnaèku, chameleóna, leguána, hady
a èo najviac deti upútalo, mláïatko krokodíla. Deti sa pri tomto záitkovom uèení dozvedeli, èím sa tieto plazy ivia, ako sa pohybujú, rozirovali si poznatkový systém, ochranárske postoje a enviromentálne cítenie.

Stretnutia s rozprávkovými vílami vyuívame na rozirovanie a skvalitòovanie poznatkov o roèných obdobiach. V piatok
20. 3. navtívila deti víla Jarmila. Èarovnými k¾úèikmi pootvárala potôèiky, trávu,
domèeky chrobáèikom a zvieratkám. Priblíila deom charakteristické znaky jari. Deti
si spolu s vílou zaspievali, zahrali sa jarné
hry a ukázali aj svoju ikovnos a zruènos vyzdobili víle aty a venèek kvietkami.
23. 3. sme s demi 3. triedy zaèali plni
úlohy plaveckého výcviku na plavárni v Myjave. Deti sa na prvých stretnutiach oboznamovali s vodou, modifikovali pohyb v zmenených podmienkach, pohybovali sa vo vode
bez strachu a zábran.
24. 3. sa uskutoènila v priestoroch ZU
prehliadka poézie, prózy a tvorivej dramatiky detí predkolského veku s názvom Rozprávaj mi, Macko Uko. Za nau M sa pred-

stavilo 5 detí v dramatizácii vtipného rozprávkového príbehu Káèatko a kuriatko. K
spestreniu prehliadky prispeli aj ïalie ikovné deti, ktoré sa predviedli moderným
tancom maoretiek.
V rámci rozirovania a skvalitòovania získaných poznatkov o doprave a práci prísluníka mestskej polície sme 27. 3. mali monos v budove MsP vidie kamerový systém, výpoètovú techniku a iné prístroje, ktoré
pomáhajú prísluníkom MsP pri práci. Najväèiu rados pri tomto záitkovom uèení
mali deti z jazdy v skutoènom policajnom
aute. V závere tohto stretnutia odovzdali prísluníci MsP deom reflexné vesty. Deti ich
budú vyuíva pri pobyte vonku, aby sa zvýila bezpeènos pri prechádzke mestom.
Marta Bzdúková
Materská kola Sídl. D. Jurkovièa

jeho rodièia pôsobili ako uèitelia. Zrástol s okolitou prírodou, výborne lyoval. Spolu s bratom Jánom /dvojèaom/ poèas túdia na myjavskom gymnáziu zaloil v Starej Myjave futbalový klub. Ako vysokokoláci súane
hrávali i v Bratislave, Pavel v Dyname Spoje.
Po preloení rodièov do brezovskej základnej koly v roku 1956, stalo sa nae mesto domovom i obom slobodným synom. Pavel ako
futbalista prestúpil v roku 1958 do Baníka Brezová pod Bradlom. Hoci u pracoval v Keramoprojekte, odohral u nás tri úspené sezóny.

Definitívne odiiel po svadbe v roku 1961, kedy
sa stal obèanom Trenèína. S manelkou vychovali dvoch synov a dcéru.
Na Brezovú vak nezabúdal. Vracal sa k rodièom na Dolné lúky, potom i k ich hrobom na
cintoríne. Po známych miestach si rád pochodil s bratom, zaspomínal medzi priate¾mi a
spoluhráèmi. Ctil si ¾udí i pokrokové tradície
podjavorinsko-podbradlianskeho kraja, ktorý
povaoval za svoj rodný. Po sametovej revolúcii stal sa èlenom Spoloènosti M. R. tefánika.
Èes jeho pamiatke !
Peter Uhlík

Za priate¾om
Neèakane, v 76. roku ivota, zomrel koncom marca v Trenèíne Ing. Pavel Strapec
/1933 - 2009/. Bol technickým riadite¾om Keramoprojektu, a.s., v ktorom pracoval viac ako
polstoroèie. Bol medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti priemyslu stavebných hmôt,
podie¾al sa na mnohých strategických programoch spoloènosti. Pre ilustráciu: vo funkcii hlavného ininiera projektoval Kombinát Záhorie,
verejnosti známu cementáreò v Rohoníku.
Narodil sa v Krajnom. Detstvo a èas mladosti preil na myjavských kopaniciach, kde
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Koncert k MD

Úroda kraslíc
Deti zo ZU a zo K sa opä stretli 31. 3. kraslíc od 28 autorov. Deti sa skutoène
2009 o 14.30 hod. na výstave Ve¾konoèné vyhrali a vyhodnoti to najzaujímavejie
vajíèko sa skutoène nedalo. Nápady a prevedenie jednotlivých exponátov svedèia o
tom, e hlavne tí mladí sa snaia tradície, ale aj nové techniky obohati o svoje
nápady. A to je to, èo od detí oèakávame.
Aby si váili svoju históriu, tradície a aby
vedeli poznatky rozvinú, zuitkova a
spracova. Aby sa hrali a tvorili. Ani dospeláci, keramikári, sa nedali zahanbi v nápaditých variáciách. Deti to ocenili svojimi
výrokmi a obdivovali i práce svojich spoluiakov z keramiky. Myslím si, e takéto
variácie v ZU a dozvedeli sa nieèo nové o stretnutia sú pre nae deti ve¾mi uitoèné a
krasliciach. Prezreli si a samy zhodnotili potrebné.
Jana Kazièková
63 doma vytvorených rôznych súaných

Ako kadý rok, i v tomto roku iaci a uèitelia
ZU Brezová pod Bradlom spolu venovali pri
príleitosti MD program vetkým enám v spoloèenskej sále koly. Tento rok sa koncert konal
11. marca. iaci HO spolu so svojimi triednymi
uèite¾mi pripravili 20 ánrovo rozlièných hudobných èísiel, aby poteili prítomných poslucháèov. Tóny nástrojov huslí, keyboardu, klavíra,
cimbalu, gitár, zobcovej flauty, trúbky a svieich
hláskov speváèok v tyridsaminútovom programe od iakov P a po piaty roèník vytvorili
príjemnú atmosféru. So sprievodom vyuèujúcich
aj iaci prvých roèníkov zahrali pôsobivé skladby a mamièky mohli by na svoje deti hrdé. Závereèná disco choreografia uvo¾nila napätie a stres z
vystupovania. Vetko sa vydarilo, vetko dobre
dopadlo. A tak verím, e si tento deò, sviatok
ien, vetci prítomní uili ako slávnostný a vydarený.
JK

Rozprávaj mi, Macko Uko

Poïakovanie

Dòa 24. 3. 2009 sa uskutoènil v Základnej umeleckej kole v Brezovej pod Bradlom
u 4. roèník prehliadky prednesu poézie,
prózy a tvorivej dramatiky detí predkolského veku Rozprávaj mi, Macko Uko.
Zúèastnili sa ho deti z dvoch myjavských
M - Bradáèova a SNP, M Krajné, M
Turá Lúka, dvoch M z Brezovej pod
Bradlom - Budovate¾ská a Sídl. D. Jurkovi-

èa. Celú prehliadku moderoval ao Edo
v podaní p. uè. Inky Filipovej.
Program spestrili tanèekom a ¾udovou
piesòou deti z M Budovate¾ská a tanèekom deti z M Sídl. D. Jurkovièa.
Touto cestou chceme poïakova p. riad.
ZU J. Kazièkovej za prepoièanie priestorov ZU a Mestu Brezová pod Br. za finanèný príspevok.
organizaèný výbor

Èlenovia klubu abstinentov ïakujú
vetkým sponzorom - mestám Brezová pod
Bradlom, Myjava a okolie za sponzorské
dary, ktorými prispeli na výroènú schôdzu
náho klubu, ktorá sa konala 7. marca 2009
v Klutúrnom dome v Priepasnom.
èlenovia A-klubu
Brezová pod Bradlom

lúèku. Srdce sa Ti navdy zastavilo a niet medzi nami nikoho, koho by Tvoja smr nechala
¾ahostajným. Bol si ústretový, priate¾ský, plný
energie. Mal si rád ivot, ktorý si si nevedel
predstavi bez hudby. Kam si iel Ty, tam sme
ili i my, priatelia a priaznivci (spriaznené due)
Tvojich zábav, kultúrnych podujatí, brilantných
diskoték, ktoré si konèil vdy mezzoforte. Profesionalita, nekonfliktnos, zásadovos, to si
bol Ty, Pali. Obohatil si ná ivot o nové záitky, priate¾stvá. Mnohé z nich trvajú dodnes,
ve¾a ich prerástlo v lásku, ba i v spoloèný ivot. Nikdy nezabudneme, nebolo lepieho DJ,
ako si bol Ty, Pali. Osud a vytrhol tak rýchlo
spomedzi nás, e sa dá ve¾mi ako vyjadri,
ako nám vetkým bude chýba. Deò èo deò
nám ivot prináa rôzne situácie a pripomína,

akí sme ¾ahko zranite¾ní a ako rýchlo pominute¾ní. A predsa nepouèite¾ní...
Stretli sme sa v lete na Retrofeste, kde si mi
ozvuèoval vystúpenie mojej taneènej skupiny.
Na hudbu od skupiny Depeche Mode. Dala
som Ti znamenie mávnutím... znie tlkot srdca SLOBODY, ktoré zostane symbolickým nielen
pre mòa, ale i pre vetkých, ktorí sa boli s Tebou rozlúèi. Tlkot srdca doznieva..., no Ty u
ho nepoèuje. Musíme sa rozlúèi. Kúpil si si
lístok do veènosti a nám len ostáva dúfa, e sa
tam raz stretneme. Verím v ivot po ivote.
Verím v anjelov, ktorí teraz veria v Teba. Tak
ich nesklam! Odpoèívaj v pokoji.

ní pokraèoval v túdiu na právnickej fakulte
v Budapeti a v Bratislave. túdium ukonèil roku
1867. Ako samostatný advokát pôsobil od roku
1869 v Senici. tefan Fajnor sa popri povolaní
právnika venoval i skladate¾skej èinnosti. Bol
ve¾kým propagátorom Smetanovho diela a udriaval ve¾mi blízke kontakty s èeskými hudobnými skladate¾mi a kritikmi. Súèasou hudobných aktivít . Fajnora okrem vlastnej tvorby
bolo aj zbieranie a harmonizovanie ¾udovej pies-

ne, príleitostne i koncertoval. Známy vak bol
hlavne ako právnik, v politických procesoch
zastupoval významné osobnosti slovenského
národného hnutia, napr. Michala Boora, Jána
Pravoslava Leku, Júliusa Markovièa a iných.
. Fajnor pracoval aj ako cirkevný inpektor.
HALABRÍN, Jaroslav  bankový úradník,
huslista (nar. 9. 4. 1904 na Brezovej  105.
výr. nar., zomrel 27. 4. 1984 v Bratislave 
(Pokraèovanie na 11. str.)

... na rozlúèku
Pavol Gregor - narodený 8. 10. 1965,
zomrel 5. 3. 2009.
I keï je
ve¾a otázok
nezodpovedaných, i keï
nikto nám u
na tie otázky
neodpovie, i
keï by sa naiel niekto,
kto by nám
ich zodpovedal..., neuveríme, stále zostávame nepochopení a nevypoèutí... Pýtame sa - preèo? (PREÈO) ... na roz-

Za vetkých priaznivcov a priate¾ov Hana
Valová (rodená Kostelná).

KALENDÁRIUM
FAJNOR, tefan  hudobný skladate¾,
advokát (nar. 16. 2. 1844 na Brezovej, zomrel
26. 4. 1909 vo Viedni, pochovaný v Senici 
100. výr. nar.) Vyrastal v uvedomelom národnom prostredí, jeho otec bol Ján Fajnor a matka
Judita, rodená Jurkovièová. Bola sestrou Samuela Jurkovièa. K Brezovej ho viau detské a
tudentské roky. Vytudoval Evanjelické lýceum v Bratislave, pokraèoval na teologickej
fakulte, kde ho z 1. roèníka vylúèili, po vylúèe-
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KALENDÁRIUM
(Dokonèenie z 10. str.)
25. výr. úmrtia). Jeden zo synov tefana Halabrína. Vytudoval hus¾ovú hru na Hudobnej
a dramatickej akadémii pre Slovensko v Bratislave u profesorov N. Kubáta a L. Árvaya.
Povolaním bol bankový úradník, no presadil sa
hlavne ako hus¾ový virtuóz. Bol èlenom orchestrálneho zdruenia Slovenskej filharmónie,

v rokoch 1950 - 1954 sláèikového kvarteta Bratislavského robotníckeho kultúrneho kolektívu
a od roku 1955 spolu s J. tefkom, J. Horáèkom a L. Klikom komorného kvarteta.
JEDLIÈKA, Juraj  katolícky farár (nar.
1. 4. 1774 v Skalici  235. výr. nar., zomrel
23. 2. 1865 v Skalici). Po skonèení teológie
v Biskupskom seminári v Bratislave bol v au-

guste 1798 vysvätený za kòaza. Ako kaplán
pôsobil v Zbehoch, od roku 1800 v Pieanoch. Na brezovskej katolíckej fare pôsobil u
ako farár v rokoch 1809 - 1814. Z Brezovej
odiiel do Leopoldova, potom pôsobil v Bojnej, v Lanèári a v Lopaove a do roku 1853.
Pre starobu sa vzdal úradu a vrátil sa do rodnej
Skalice, kde aj zomrel.
Spracovala: A. Fedorová

KTO JE TU
Viete, e na Brezovej máme svojho doktora I¼KA? Síce pán I¾ko predpovedá poèasie, a ten ná, vlastne je to ena, zaznamenáva, aké poèasie u bolo. Meranie a zapisovanie hydrologických zráok eviduje pani Hedviga Kátlovská (1942).
Keby ste sa náhodou s niekým hádali o
tom, aké bolo poèasie, ko¾ko napadalo zráok, dajme tomu minulý rok 13. marca, alebo
aký fúkal vietor 3. mája 2007, alebo aký bol
1. jún 1999, tak na tieto otázky vám zaruèene správnu odpoveï podá práve ona.
Kaduèké ráno o siedmej hodine ide do svojej záhrady zobra nádobu,
odmeria jej obsah, zapíe do
Zrákomerného denníka.
Takto vyplnený mesaèný
výkaz odosiela do Hydrologického ústavu do Bratislavy, vdy do 5. dòa nasledujúceho mesiaca.
Ako kadý rok, aj túto
jar sme zaznamenali vyèíòanie poèasia. Viete ko¾ko
napralo v naom meste
4. marca 2009? Pani Kátlovská mi v zrákovom denníku ukázala, e napralo
35,1 l/m2 za 24 hodín.
Okrem merania hydrologických zráok a ich zapisovania sleduje a zaznamenáva výskyt zvlátnych
meteorologických javov ako sú búrka, krúpy, silný vietor a pod. Kadý prírodný úkaz
má svoju znaèku a takto vyplnený hárok je
plný rôznych miluèkých, drobných piktogramov zrozumite¾ných a urèených pre meteorológov a pomocných pracovníkov v tomto
odbore.
Túto èinnos robí bývalá pani uèite¾ka zemepisu z brezovskej základnej koly u tri-

dsa rokov. Na otázku, ako sa k tomu dostala, odpovedala: Posunula mi to pani uèite¾ka Závodná asi v roku 1979. Ona to robila
od roku 1956. A vy komu to posuniete?
Pokrèila plecami, èo znamenalo, e ete nevie. Budem to robi ete 3 roky a potom uvidím. Ale táto èinnos si vyaduje denno-

dennú prítomnos. Ak som v nemocnici alebo v kúpe¾och, pomáhajú mi rodinní prísluníci  manel a dcéra.
Okrem tejto zodpovednej práce vykonáva pani Kátlovská funkciu predsedníèky
miestnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Brezovej pod Bradlom.
Zabezpeèuje a podáva informatívne poradenstvo pre zdravotne postihnutých. Poèas roka

organizuje (píe i osobne roznáa pozvánky
èlenom) pravidelné stretnutia: vo februári
výroènú èlenskú schôdzu, v apríli pozýva
na besedu o novinkách v sociálnej politike
vedúcu úradu sociálnych vecí z Myjavy, v
auguste pripravuje v spolupráci s ïalími èlenmi portovo-zábavné stretnutie a
v decembri sa stretávajú na
predvianoènom posedení.
Nie je to trocha ve¾a pre jednu osobu? Keï to vetko stíha, tak asi nie. A ete si dokáe nájs èas a priestor pre
svoju zá¾ubu  palièkovanie.
Tomuto remeslu uèí aj svojich
vnukov.
Pani Kátlovská, hoci sama
hendikepovaná, zvláda uvedené aktivity s preh¾adom. Nedokáe sedie neèinne doma,
vyuíva kadú monú príleitos kultúrne sa vzdeláva
a aktívne sa zúèastòova
vetkých kultúrno-spoloèenských podujatí v meste, ale za
poznaním, oh¾adne palièkovania, meria mnohokrát aj väèie vzdialenosti.
Je príjemné trávi s òou èas, ktorý si vie
správne rozvrhnú a nepripustí nikomu ním
mrha.
Ale veï také sú vetky eny, ktoré sú
èinorodé v rôznych oblastiach. Musia by,
ináè to nejde.
Rubriku pripravuje Viera Mikulèíková

MESTSKÁ POLÍCIA

Mestská polícia informuje
Od 1. januára 2009 je v platnosti nový
cestný zákon è. 8/2009 Z.z. z 3. decembra
2008, preto by sme chceli upozorni na
niektoré ustanovenia tohto zákona, ktoré sa
najèastejie poruujú.
§ 52 Osobitné ustanovenia o chodcoch
(2) Iní úèastníci cestnej premávky ne chod-

ci nesmú chodník pouíva; to neplatí, ak dopravnou znaèkou alebo dopravným zariadením nie je urèené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane
vo¾ná írka chodníka najmenej 1, 5 m.
§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch
(4) Osoba mladia ako 10 rokov smie na ceste
s výnimkou cestièky pre cyklistov, po¾nej
cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdi na
bicykli len pod doh¾adom osoby starej ako

15 rokov, ktorá je dostatoène spôsobilá, aby
na òu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za
dodriavanie povinností pod¾a tohto zákona touto osobou.
(9) Cyklista je povinný poèas jazdy na
bicykli mimo obce chráni si hlavu riadne
upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladia ako 15 rokov, táto povinnos sa vzahuje aj na jazdu v obci.
(Pokraèovanie na 12. str.)
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ROZHOVOR

Slobodný nadovetko
Vetko, èo nové vzniká, narodí sa, je predurèené na to, aby malo úspech. Na Brezovej vzniklo nové obèianske zdruenie. Zoskupuje nadencov jazdy na ve¾kých krásnych motorkách.
To najzákladnejie  kedy, preèo, naèo vzniklo
ozetko - som sa opýtala jeho hovorcu  Marcela korubu.
¨ Tak, kedy ste sa narodili a ako sa voláte?
Ná motoklub bol oficiálne zaregistrovaný
ako obèianske zdruenie pod názvom Motoclub FREE SPIRIT dòa 26. 2. 2009. Pôvodne
to bol len taký sen, ktorý sa dnes stal u realitou.
¨ Marcel, my starí (blbí) Brezovania vieme
iba po slovensky. Èo znamená free spirit?
Dlho sme vyberali
vhodný názov, èo
by nás dokonale
vystihlo a zároveò
oslovilo vetkých
motorkárov v naom
regióne. Nakoniec
sme vybrali názov
Free Spirit, èo znamená Slobodný
duch. Toto presne vyjadruje to, e ná nezávislý motoklub je klubom slobodného ducha.
Nai èlenovia vyznávajú pohodovú a bezpeènú jazdu. Túime po vetre vo vlasoch, po poznaní a nových záitkoch pri spoloèných výjazdoch.
¨ Èo je cie¾om váho obèianskeho zdruenia?
Naím cie¾om je zdruova motorkárov bez
obmedzenia kubatúry a znaèky motocykla,
chceme organizova rôzne motorkárske akcie, ako sú motozrazy a spoloèné motovýjazdy, prípadne podie¾a sa na organizácii
vzdelávacích programov pre deti a mláde
v oblasti motorizmu v naom regióne. Zároveò
chceme svojím etickým správaním a svojou
èinnosou reprezentova myjavsko-brezovský

región (tzv. kopanièiarsky).
¨ Kto riadi zdruenie?
Motoklub riadi Klubová rada, ktorú tvoria
zakladajúci èlenovia súèasne s prezidentom
motoklubu. Táto rada
rozhoduje o dôleitých
veciach organizaèného a
technického charakteru.
Kadý èlen motoklubu
má právo poda akýko¾vek svoj návrh na
prerokovanie, zároveò
vak má povinnos dodriava u schválené a
odsúhlasené návrhy.
¨ Ko¾ko a odkia¾ máte
èlenov?
V súèasnej dobe
máme 31 èlenov a 4 èestných èlenov, spolu 35
èlenov, z toho 10 dievèat. Nai èlenovia pochádzajú z Brezovej,
Myjavy, Bukovca, Prietre a z okolia.
¨ Aké sú podmienky vstupu do váho zdruenia?
Èlenom motoklubu sa môe sta kadý, kto
vlastní motorku. Prípadne, ak nevlastní motorku, ale je priate¾om náho aktívneho èlena, alebo manelkou, èi manelom èlena, môe sa aj
takto sta èlenom. Takýto èlen je tzv. spolujazdcom. Èlenstvo vzniká súhlasom Klubovej
rady.
¨ Kedy a èím sa obèanom Brezovej predstavíte
prvýkrát?
1. mája organizujeme motoakciu spojenú
s výjazdom pri príleitosti 90. výroèia úmrtia
M. R. tefánika pod názvom tefánikova spomienková jazda. Je to motozraz vetkých motorkárov, ktorí si chcú pripomenú a ucti generála tefánika. V spolupráci s mestom Bre-

zová sme pripravili bohatý program, ktorý bude
na námestí vrátane povozenia detí na motorkách, autogramiády. Na záver akcie vo veèerných hodinách organizujeme rockotéku v areáli

sa tam nachádzal mu pod vplyvom alkoholu, ktorý tvrdil, e si asi pomýlil vchod. Mu
sa dopustil priestupku proti verejnému poriadku.

podozrenie z preèinu poruovania domovej
slobody.

futbalového tadiónu. Vetky podrobné informácie budú zverejnené na naej webovej stránke www.freespirit.sk
¨ Vae ïalie plány na tento rok?
Samozrejme, e chceme zorganizova v priebehu roka aj ïalie akcie. Plánujeme napríklad
akcie pre deti, ako MDD s Free Spiritom, ïalej
mono sa podarí MOTO RETROFEST 2009
(h¾adáme vak vhodný priestor). Ako motoklub
sa chceme zúèastòova rôznych motoakcií na
Slovensku a v zahranièí. V naich hlavách je
ve¾a plánov, záleí len na nás, èi sa nám vetko
podarí zrealizova. Budeme sa vak urèite snai.
Marcel, ïakujem za odpovede a drím zdrueniu palce, aby ste mohli plni svoje predsavzatia. Nech vám pri organizovaní podujatí
vdy zostane pocit slobodný duchom.
VM

MESTSKÁ POLÍCIA
(Dokonèenie z 11. str.)
Mestská polícia musí najèastejie riei priestupky, ktorých sa obèania dopúajú hlavne pri nesprávnom parkovaní a to na sídl.
Horný rad a D.Jurkovièa. Preto iadame obèanov o repektovanie dopravného znaèenia,
nako¾ko nedodranie môe by sankcionované a do výky 60 .

Aj toto musela MsP riei:
- o 22.28 hod. telefonicky poiadala obèianka z Brezovej o príchod hliadky MsP.
Menovaná uviedla, e sa jej neustále niekto
dobýja do bytu. Na mieste bolo zistené, e

- o 22.20 hod. telefonicky oznámil na MsP
obèan z Brezovej, e sused bývajúci v byte
pod ním ruí noèný pokoj. Hliadka oznámenie preverila, prièom sa na miesto dostavila i
hliadka OO PZ Brezová pod Bradlom, ktorá
bola na miesto taktie privolaná. etrením na
mieste bolo zistené, e oznamovate¾ chcel
situáciu vyriei sám, prièom susedovi vykopol dvere a neoprávnene zotrval v byte
a z tohto dôvodu vec na mieste prevzala
hliadka OO PZ, nako¾ko v danej veci ilo o

- o 21.20 hod. telefonicky na tunajiu MsP
oznámil obèan z Brezovej, e sa ho snail
v bare Luna fyzicky napadnú mu taktie
z Brezovej pod Bradlom. Na mieste bolo zistené, e útoèník priiel v èase asi o 21.00 h.
do baru Luna zjavne pod vplyvom alkoholu
a zaèal oznamovate¾ovi nadáva do blbcov. Nato náhle vytiahol nô, s ktorým zaèal
v bare manipulova. Nako¾ko bol útoèník
znaène pod vplyvom alkoholu, bol vyvedený z podniku. Následne priestupok rieila
privolaná hliadka MsP.
MsP
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Futbal
4. liga severozápad  A  dospelí
FK VS Bradlan  Borèice 2 : 0 (1 : 0),
góly: Pavel ebo, Silvester Starych. V úvode odvetnej èasti sa stretli na umelej tráve susedia z hornej polovice tabu¾ky, o èom svedèil aj
zaèiatok stretnutia, ktorý bol pomerne vyrovnaný. Brezová p. Br.: Chodúr  Benko, Pavloviè, Marík, Koprda, arudi, Petrá (70. Starych), ebo, Pavlík, J. Potúèek ml. (46. Peter
Hílek), Beòa (80. Poláèik). Tréner Jaroslav Potúèek.
Èastkovce - FK VS Bradlan 1 : 0 (0 : 0).
FK VS Bradlan  Trenèianske Stankovce
1 : 1 (0 : 0). Gól: Benko. Naim chýbali v tomto
stretnutí tri opory  Petrá, ebo a brankár
Chodúr, èo sa prejavilo aj na ich výkone. V prvom polèase za stáleho daïa mali síce viac z
hry, ale jedinú väèiu príleitos si vypracovali
a tesne pred odchodom do kabín. Pavlíkov
pokus vyrazil hosujúci brankár Hako. V 60.
min. sa odhodlal k strele Oto Záhumenský,

ná brankár Michálek klzkú loptu neudral,
prepadla mu cez ruky a skonèila v bráne  0 : 1.
V 76. min., keï po faule na Potúèka centroval
do estnástky Koprda a na loptu najvyie
vyskoèil vzrastom nevysoký, ale ve¾mi pruný Vlastimil Benko. Hlavou ponad brankára
Haka vyrovnal  1 : 1.
2. trieda juh  B  dospelí (Koariská)
FK VS Bradlan B (Koariská)  Myjava B
(St. Myjava) 2 : 1 (0 : 0). Góly: ¼. Barbírik, R.
Danko  Peter tajger.
3. liga - starí dorast
FK VS Bradlan  Nemová 2 : 0 (0 : 0),
góly: vlastný, imko. Nai starí dorastenci
ako vedúci celok súae (so tvorbodovým náskokom) odtartovali aj jarnú èas na umelom
trávniku víazstvom. Zostava: Peter Maliarik Marek Kubisa, Tomá Gabri, Martin Zubálik,
Martin abka - Daniel ebesta, Luká Smolíèek, Filip Hubek, Miroslav imko - Adrián efèík, Norbert Hubek. Striedali: Luká Netsch.
Tréner Miroslav Hainc.
Galanta - FK VS Bradlan 0 : 1 (0 : 1), gól:

Hubek.
FK VS Bradlan  FK Senica 1 : 0 (1 : 0).
Gól: Norbert Hubek. Súboj prvého s druhým
mal príchu derby, ktoré vye 300 divákom ponúklo kvalitný, vysoko takticky vedený zápas.
3. liga - mladí dorast
FK VS Bradlan  Nemová 3 : 0 (0 : 0),
góly: Tománek 2, Klempa.
Galanta - FK VS Bradlan 2 : 1 (0 : 0), gól:
Matú Hrdlièka.
FK VS Bradlan  FK Senica 1 : 3 (0 : 1).
Gól: Andrej Lorenc.

Popudinských Moèidlian, Gbelov. Skupinu B
tvorili Vrbové, Plavecký Mikulá, Nitra - Dráovce, Myjava, Drahovce, Brezová pod
Bradlom. Na záver turnaja sa stretli v poradí
druhé drustvá zo skupín, ktoré hrali o tretie
miesto. Vo vzájomnom stretnutí sa stretli dobrovo¾ní hasièi z Gbelov a Myjavy. Gbely po
víazstve 3 : 2 skonèili tretie. Vyvrcholením
hasièského turnaja bolo finále Nitra - Draovce

a Popudinské Moèid¾any. Víazom turnaja sa
u tradiène stal DHZ Nitra - Dráovce.
Bc. Marian Gavlas odovzdal víazným kolektívom poháre, ktoré venoval sponzor turnaja
Pyrotex Trnava. Poïakovanie treba vyslovi
tie rozhodcom a domácim èlenom MHZ, ktorí turnaj pripravili.
Duan Michalièka,
velite¾ MHZ

Kováèiková L. 2, Drobná, Holkovièová 2, Jastrábová 2, Svobodová 1, Ovoldíková 1, Kut-

(8 : 8). Zostava a góly HKB: Petríková, Bekeová - P. Kováèiková 10, Jozefáková 1, Kapièáková, Kováèiková L., Drobná, Holkovièová 6, Jastrábová 3, Svobodová, Sadáková, Ovoldíková 1, Kutlaková 2. Tréner M. Bella, vedúci drustva I. Petrík.
MHK Bytèa - HK Bradlan 38 : 31 (21 : 17).
Zostava a góly HKB: Petríková, Bekeová P. Kováèiková 8, Jozefáková 2, Kováèiková L.
3, Holkovièová 4, Jastrábová 11, Svobodová,
Sadáková 1, Ovoldíková 2, Kutlaková, tréner
M. Bella, vedúci drustva I. Petrík.
MK - starie iaèky
HK Cartrans Uhrovec - HK Bradlan 12 : 48
(6 : 20). Zostava a góly HKB: Bekeová, Gaparovièová - Parèiová, Dubnièková 6, Reptová
S. 1, Reptová A. 6, Kováèiková 14, Prousková
6, Jastrábová 2, Kolinská 11, Pavlíková 2, trénerka Elika Reptová, vedúci drustva Milan
Kováèik.
MK  mladie iaèky
HK Cartrans Uhrovec - HK Bradlan 8 : 33
(3 : 17). Zostava a góly HKB: Gaparovièová 2,
Papánková I. 1 - Parèiová 12, Bachnová, Jastrábová 9, Heráková 1, Kovaèechová, Turèeková,
Jamrichová, Papánková K. 8, trénerka J. Gaparovièová, vedúca drustva Z. Jastrábová.
Pozri aj www.bradlan.sk

3. liga stred  starí iaci
ÈFK Nitra B  FK VS Bradlan 2 : 2
(1 : 1). Góly: P. Kuchta, vlastný. V prvom polèase sme boli lepí my, druhý bol vyrovnaný.
Viedli sme, ale aj bod je dobrý.
3. liga stred  mladí iaci
ÈFK Nitra B  FK VS Bradlan 1 : 0
(0 : 0). Gól dostali nai chlapci a v nastavenom èase.
¼. Barbírik

Hasièský futbal
Dòa 28. 3. 2009 Mestský hasièský zbor Brezová pod Bradlom usporiadal v portovej hale
SO M. R. tefánika 6. roèník halového hasièského futbalového turnaja.
Po privítaní hostí - Bc. Mariana Gavlasa,
Ing. Dobrovodského z Pyrotexu Trnava a súaných kolektívov - nasledovalo rozlosovanie
hráèov do dvoch skupín. Skupinu A tvorili drustvá Senice, Jablonice, Prietre, Hrnèiaroviec,

Hádzaná
Mladie dorky  I. liga
KP Bratislava - HK Bradlan 28 : 27
(13 : 11). Zostava a góly HKB: Petríková P. Kováèiková 8, Jozefáková, Kapièáková 2,
Kováèiková L., Bellová 3, Drobná 1, Holkovièová 6, Jastrábová 3, Ovoldíková 4. Tréner
M. Bella, vedúci drustva I. Petrík.
HK Bradlan - Iuventa Michalovce 20 : 30
(9 : 15). Zostava a góly HKB: Petríková 1,
Bekeová - P. Kováèiková 6, Kapièáková 4,
Kováèiková L. 2, Bellová 1, Drobná, Holkovièová 3, Jastrábová 2, Kutlaková 1. Tréner M.
Bella, vedúci drustva I. Petrík.
HK Slávia Partizánske - HK Bradlan
17 : 26 (6 : 11). Zostava a góly HKB: Petríková
1 - P. Kováèiková 8, Kapièáková 2, Kováèiková L. 3, Bellová 2, Drobná 3, Holkovièová 2,
Jastrábová 4, Kutlaková 1. Tréner M. Bella,
vedúci drustva I. Petrík.
HK Bradlan - MK Vranov nad Top¾ou
21 : 18 (12 : 7). Zostava a góly HKB: Petríková
 P. Kováèiková 4, Kapièáková 2, Kováèiková
L. 2, Bellová 3, Drobná 1, Holkovièová 2, Jastrábová 6, Sadáková, Mikúková 1, Kutlaková.
Tréner M. Bella, vedúci drustva I. Petrík.
TJ Záhoran Senica - HK Bradlan 25 : 17
(12 : 9). Zostava a góly: Petríková, Bekeová P. Kováèiková 4, Jozefáková, Kapièáková 5,

laková, Mikúková. Tréner M. Bella, vedúci
drustva I. Petrík.
HK Bradlan - KP Banská Bystrica 23 : 20
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SPOMÍNAME
Sú ¾udia, ktorí pre nás znamenajú viac
ako ostatní.
O to aie je nauèi sa bez nich i.
To, e rana sa zahojí, je len zdanie.
V srdci zostáva boles i spomínanie.
Dòa 25. 3. 2009
uplynulo 25 rokov plných ia¾u a bolesti, èo
nás navdy opustil ná
drahý manel, otec a
starý otec Ján Bôik,
vo veku 52 rokov.
Nezabúdame
na
neho, je stále s nami.
Kto ste ho poznali a
mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
Èas plynie, ale ia¾ ostáva manelke, synom s manelkami, vnukom a blízkej rodine.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dòa 1. 4. 2009 si pripomíname 6. výroèie
úmrtia mamièky, babièky a prababièky Márie
Bekeovej z Brezovej
pod Bradlom.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
Na zosnulú dobrú susedku spomína i Anka Farkaová s dcérkou.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ivým láska - màtvym spomienka.
Dòa 17. 3. sme si pripomenuli 20 rokov od
smrti naej drahej Zuzany Vakovej, ktorá by
sa v tomto roku doila 100 rokov.
Dòa 18. 4. si pripomenieme 20 rokov od
smrti náho drahého Jána Poláèka.
Dòa 14. 5. si pripomenieme 20 rokov od
smrti naej drahej Anièky Ondruovej, r. Vakovej, ktorá by sa doila v tomto roku 80 rokov.
Na tieto bolestné dni sa ako spomína.
Ná a Vá ivot bol vzájomne obklopený láskou a astím vospolok. Teraz u len tichú spomienku a v srdci hlboký ia¾ zostáva v nás.
S láskou a úctou dcéra, manelka a sestra
Betka s rodinou, syn, vagor a brat Janko
s rodinou.
Ïakujeme vetkým, èo spomínate s nami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nezomrel ten,
kto ostáva v ¾udských srdciach.
Dòa 9. 4. 2009 uplynulo 10 rokov, èo nás navdy opustil môj manel, otec a dedko Pavol
Bumbál.
S láskou a úctou spomínajú manelka a deti
s rodinami.
Kto ste ho poznali venujte mu s nami tichú
spomienku.

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Anjel (pre Starkú)
strávim ivot h¾adaním
podveèer sa plnia mestá
spoèítam v nich lampy
natrhám tam chlieb pre vtáky a holuby
raz v nich stretnem anjela
anjel bude pre teba
nejako ho presvedèím
krídla zvesí v predsieni
skôr ne si ich nasadí poepnem mu
nech a bozká
bozky budú odo mòa
odkáe ti
u len ¾úbim kým viem ¾úbi ¾úbim a
si tam kde ja
19. apríla 2008 nás opustila naa milovaná manelka, mamièka, starká, teta
a krstná mama Anièka
Danková, rodená Hrajnohová. Rozlúèila sa s nami v tichosti, plná viery,
tak ako ila celý svoj ivot.
Úprimne a obetavo neh¾adiac na svoje vlastné utrpenia. Boles a slzy
sa po roku ete väèmi pretavili do spomienok, ktoré ostali naím posledným spojením.
Sedíme spolu pri stole a snívame svoj sen o
ïalom peknom dni, ako keï sme boli vetci
iesti.
Anièka, mamulka, starká, chýba nám!
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Èas plynie,
boles stále trápi,
lebo ná otec sa u k nám nevráti.
Dòa 19. apríla uplynú 2 roky od úmrtia
náho drahého manela,
otca, dedka a brata Augustína Valenta.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú
manelka, dcéra a brat
s rodinou.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Èas plynie, ale spomienky ostávajú.
Dòa 15. mája uplynie 5 rokov, èo nás opustil manel, otec a starý
otec Ján agát.
S láskou a úctou spomínajú manelka a deti
s rodinami.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Jubilanti v mesiaci marci

- Helena Schusterová
- Judita Oravská
- Anna Blahová
- Judita Ivanová
- Anna Krutá
- Ján Vaek
- Mária Janiová
- Anna Papuláková
- tefan Boor
- ¼ubomír Juck
- Emília Kraváriková
- Mária Nosková
Poznámka redakcie: spôsob uvádzania jubileí obèanov je upravený pod¾a Zákona o
ochrane osobných údajov.

Narodili sa

Ospravedlòujeme sa za chybu. Pri narodených obèanoch malo by uvedené namiesto
Daniel Kress Daniel Vièík.
- Jakub Grünvaldský
- Nikola Langovièová

Zomreli

- Juraj Papánek, 71-roèný
- Pavol Gregor, 43-roèný

POÏAKOVANIA
iadne slová nez¾ahèia ia¾, smútok, boles,
prázdno po niekom dôleitom z náho ivota,
viac ako smúti, e odiiel, musíme by vïaèní,
e sme tu mohli by s ním.
Ïakujeme vetkým príbuzným, priate¾om, kolegom, známym, ktorí odprevadili dòa 8. 3. 2009 na poslednej ceste náho drahého
manela, otca, syna, brata,
vagra, krstného otca Pavla
Gregora, ktorý nás opustil
vo veku 43 rokov.
Ïakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snaili zmierni ná hlboký
ia¾.
smútiaca manelka Jarmila, dcéra Dominika,
syn Tomá
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ïakujeme vetkým príbuzným, priate¾om a známym, ktorí sa prili rozlúèi
s naím drahým manelom,
otcom a starým otcom Jaroslavom Ciranom dòa 5. decembra 2008 a 21. marca
2009 uloi do rodinnej hrobky urnu s naím drahým zosnulým.
Ïakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové
dary, ktorými ste sa snaili zmierni ná hlboký
ia¾. Osobitné poïakovanie patrí pani farárke
Lichancovej za dôstojnú rozlúèku.
smútiaca manelka a deti s rodinami

