14/5/2009 ROÈNÍK XVII

Spomienka na tefánika
Okolo 1000 ¾udí prilo 3. mája na Bradlo a zúèastnilo sa regionálnej spomienkovej slávnosti v predveèer 90. výroèia tragickej smrti
generála Dr. Milana Rastislava tefánika.

Regionálnu spomienkovú slávnos zorganizovali 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. Br. a Cirkevný zbor ECAV Koariská  Priepasné.
Spomienková slávnos zaèala o 16. hodine
slubami Boími v evanjelickom chráme v Koariskách, kázeò mal generálny biskup ev. a.v.
cirkvi Milo Klátik. Pokraèovala na nádvorí rodného domu M. R. tefánika v Koariskách. Po
poloení vencov prítomných privítala starostka
Koarísk Anna Abramovièová. S hlavným prejavom vystúpil minister obrany SR Jaroslav Baka,
po òom sa prihovorili správca Diplomatického
múzea MZV SR Miroslav Musil, riadite¾ Slovenského národného múzea Peter Maráky a Bernard Soto, starosta francúzskeho Paulhanu.
J. Baka spoloène s podpredsedom NR SR

M. Hortom slávnostne odhalili pamätnú tabu¾u
snúbenice generála tefánika, talianskej markízy
Giuliany Benzoni. Minister Baka zapálil fak¾u,
ktorú úèastníci tafety Pocta tefánikovi vyniesli
po historickej ceste na vrchol Bradla.
Spomienková slávnos pokraèovala o
19.30 hod. na tefánikovej mohyle na Bradle.
Otvoril ju prelet skupiny troch lietadiel L 39
Albatros a skupiny
troch stíhaèiek Mig 29.
Po poloení vencov a
tátnej hymne v podaní
Hudby ozbrojených síl
SR primátorka mesta

Anna Danková
privítala hostí i
prítomných.
Na spomienkovej slávnosti sa zúèastnili
prezident SR
Ivan Gaparoviè, predseda
vlády SR Robert
Fico, èlenovia
vlády SR Duan Èaploviè, Robert Kaliòák a Jaroslav Baka, podpredsedovia NR SR Anna Belousovová a Milan Hort, viaceré poslankyne a
poslanci NR SR, predstavitelia Ozbrojených síl
SR s náèelníkom G gen. ¼ubomírom Bulíkom,
tátny tajomník Ministerstva obrany Francúz-

skej republiky Jean-Marie Bockel, ve¾vyslanci
Francúzskej republiky, Talianskej republiky a
Ruskej federácie, generálny biskup ev. a.v. cirkvi
Milo Klátik, predseda VÚC Trenèín Pavol Sedláèek, zástupcovia samospráv vetkých stupòov, predstavitelia druobného mesta Paulhan,
Spoloènosti M. R. tefánika, Spolku rodákov
M. R. tefánika, Cechu Tatarov.
Hlavný prejav predniesol premiér Robert Fico.
Na zástave tefánikovho ivota sú zakódované
tri hodnoty, ktoré dnes môe nasledova kadý
vlastenec. Ide o jeho ivotné krédo - veri, milova, pracova, uviedol premiér. Prítomným sa
prihovoril duchovným slovom generálny biskup
ev. a.v. cirkvi M. Klátik. S prejavmi vystúpili aj
tátny tajomník Ministerstva obrany Francúzskej republiky Jean-Marie Bockel a ve¾vyslankyòa Talianskej republiky Brunella Borzi
Cornacchia.
Potom
Muský cirkevný spevokol z Brezovej pod
Bradlom s
dirigentom
Vladimírom
Húskom zaspieval hymnickú pieseò Kto za
pravdu horí.
Úèastníci
tafety Pocta tefánikovi priniesli fak¾u a o 21.
hodine zavàilo spomienkovú slávnos zapálenie vatier na rohoch druhého nádvoria Mohyly
prezidentom SR Ivanom Gaparovièom, premiérom SR Robertom Ficom a ministrami obrany a
vnútra.
M. Valihora
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90. ROKOV OD SMRTI TEFÁNIKA

Nová kniha o tefánikovi
V priestoroch Ministerstva zahranièných vecí
SR, kde 4. a 5. mája prebiehala medzinárodná
konferencia venovaná tefánikovi, podpredseda
vlády Duan Èaploviè, minister zahranièných
vecí Miroslav Lajèák a minister obrany Jaroslav
Baka v spoloènosti historika Michala Kiòana
pokrstili slovenský preklad publikácie Generál Milan Rastislav tefánik v archívnych

dokumentoch Historickej sluby francúzskeho ministerstva obrany.
Originál publikácie, ktorá sumarizuje 153 dokumentov o tefánikovi z francúzskych archívov, vyiel v roku 2008 v Paríi. Dokumenty
sú zoradené chronologicky, zaèína to rokom
1915, konèia rokom 1919. Je tam aj tefánikova
osobná zloka, uviedol Kiòan. Na otázku

TASR, ko¾ké z dokumentov sa dajú povaova
za novoobjavené, odhadol, e pribline polovica. Pripomenul, e za výsledkom je aj ve¾ká
podpora, ktorá sa tomuto projektu dostala zo
strany plukovníka Fredérica Gueltona z Historickej sluby francúzskeho ministerstva obrany.
Zdroj: TASR

základné koly miest a obcí, kde sa nachádza
pamätník M. R. tefánika. Do súae sa zapojilo 11 kôl.
V sobotu 2. mája sa na Mohyle gen. M. R.
tefánika uskutoènilo ïalie podujatie Noc so
tefánikom pod hviezdami. Asi dve stovky
nadencov mali monos formou videoprojekcie alebo priamo cez ïalekoh¾ad prezera noènú oblohu. Sprievodný výklad poskytol
naslovovzatý odborník
RNDr. Svetozár tefeèek.
Podujatie pripravili Mesto
Brezová pod Bradlom v
spolupráci s Hvezdáròou
zo Sobotia.
V nede¾u 3. mája boli
v evanjelickom kostole
slávnostné sluby Boie
(vysielané priamym prenosom v Slovenskom rozhlase). Svojou kázòou duchovne obohatil prítom-

horí a speváckym vstupom sa predstavili aj najmenie detièky. Po bohoslubách si mohli
prezrie výstavu autentických stúh z vencov
z pohrebu M. R. tefánika priamo v priestoroch chrámu. Pred vstupom do kostola boli
návtevníkom rozdávané voòavé brezovské
perká.
Okrem hlavného programu, regionálnej spomienkovej slávnosti, sa uskutoènil tefánikov
beh Ivanka  Bradlo. Skupinového etapového
behu (82 km) sa zúèastnili Igor Bazala (Dolné
Oreany, Ján Varmua (Brezová p. Br.) Eva
Seidlová (Tlmaèe), Sigurd Kereke (Ruomberok). Len ¼ubomír Okruhlica z Bratislavy
zabehol celú trasu komplet za desa hodín. Miroslav Kriko z Prievidze beal s becami iba
trasu dlhú 42,195 km. Beci poloili nádobu so
zemou z Ivanky pri Dunaji, miesta tragickej nehody lietadla Caproni 33, na Mohylu gen. M. R.
tefánika.
V pondelok 4. mája sa konal Hviezdicový pochod na Bradlo a v utorok 5. mája bola konferencia pre stredokolskú mláde. O nich sa
píe na inom mieste.
Okrem podujatí vydalo mesto spoloèenskú
hru pexeso Milan Rastislav tefánik  ivot a
dielo a publikáciu Pamätníky Milana Rastislava tefánika na Slovensku  doplnené a
rozírené vydanie.
Viera Mikulèíková

Ikona tefánik
Od prvého do piateho mája sa konali v Brezovej pod Bradlom sprievodné podujatia pri príleitosti 90. výroèia smrti generála Milana Rastislava tefánika v rámci projektu IKONA TEFÁNIK.
Najvydarenejia akcia, èo sa týka poètu návtevníkov, bola tefánikova spomienková
jazda. V piatok 1. mája prilo na Námestie
M. R. tefánika 170 motoriek! Novovzniknutý

Motoclub Free Spirit dodral slovo, e zaplní
námestie motorkami, a tak Brezovania si mohli
pás oèi na nádherných nablýskaných strojoch.
Tie potom presne o 11.30 opustili na pár hodín
námestie a vydali sa na trasu Bradlo (poloili
veniec na mohylu), Myjava, Stará Turá, Nové
Mesto nad Váhom, Èachtice, Viòové, Krajné,
Jablonka, Priepasné, Koariská. Po návteve
Múzea M. R. tefánika v Koariskách dorazila
kolóna motoriek naspä na Brezovú, kde sa zaèal kultúrny program. Poèas koncertu hudobných skupín Ozvena, Street Spirit, Country
Tip, New Wind a taneèných vstupov detskej
taneènej skupiny I. C. E. z Brezovej a country
skupiny Kentucky z Nivnice prili divákov na
svojich pretekárskych motorkách pozdravi aktuálny majster Slovenska v triede Stock 1000
Vlado Rua, dvojnásobný úèastník Rally Dakar Ivan Jake a 8-násobný majster Èeskoslovenska Pavol Dekánek. Organizátormi podujatia boli Mesto Brezová pod Bradlom a brezovský Motoclub Free Spirit.
Poèas celého dòa si mohli návtevníci prezrie výstavu výtvarných prác pod názvom Pamätník M. R. tefánika v mojom meste 
M. R. tefánik ako osobnos. Boli oslovené

Seminár
o M. R. tefánikovi

ných generálny biskup Milo Klátik, báseò
O¾gy Tvarokovej  Pa¾kovej Mohyla na
Bradle predniesla Anna Gromanová, Muský
cirkevný spevokol pod vedením dirigenta Vladimíra Húsku zaspieval pieseò Kto za pravdu

Dòa 5. 5. 2009 sa uskutoènil seminár pre
stredokolskú mláde venovaný ivotu generála Milana Rastislava tefánika, ktorého sa zúèastnili tudenti stredných kôl z Brezovej pod Bradlom, Myjavy a Senice.
Mgr. Peter Uhlík zaujal tudentov pútavým
rozprávaním o ivote M. R. tefánika.
RNDr. Frantiek Kelle, PhD. inpirovaný jeho
cestami priblíil filmom a fotografiami vlastné
cestovate¾ské úspechy: expedíciu Chamonix
z roku 1992, výstup na Gerlach z roku 2007 a
cestu na Tahiti z roku 2008. tudenti sa tak
mohli vráti do doby minulej a dôverne sa zoznámi s miestami a cestami, ktoré poèas svojho krátkeho ivota navtívil Milan Rastislav
tefánik.
Eva Uiaková - OSK
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Koneène odhalená

Hviezdicový pochod

V Bratislave, pred budovou Slovenského národného divadla, bola pri príleitosti 90. výroèia jeho smrti slávnostne odhalená socha generála Milana Rastislava
tefánika. Aktu, na ktorom boli prítomní i predseda vlády SR, tátni tajomníci ministerstiev obrany Èeskej republiky a
Francúzskej republiky, sa
v mene mesta Brezová pod
Bradlom zúèastnila primátorka Anna Danková a zástupca primátorky
¼ubo Valáek. Verejnosti by mala by socha
prístupná a na jar 2010, keï bude dobudovaný
priestor pred Národným divadlom.
(mv)

Mesto Brezová pod Bradlom v rámci sprievodných podujatí organizovalo dòa 4. mája

2009 pri príleitosti 90. výroèia smrti generála Milana Rastislava tefánika Hviezdicový

pochod, ktorého sa zúèastnili stredné koly
z Myjavy, Brezovej pod Bradlom, Starej Turej a Základná kola Brezová pod Bradlom.
Vetkých prítomných na mohyle Milana Rastislava tefánika na Bradle privítal prednosta
Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom
Bc. Marian Gavlas. Vetci si spoloène uctili
pamiatku gen. M. R. tefánika poloením kvetov k mohyle. iaci zo Strednej odbornej koly Brezová pod Bradlom zarecitovali básne
venované M. R. tefánikovi. Zástupca riadite¾a Strednej odbornej koly Brezová pod
Bradlom Ing. ¼ubomír Mosný sa prihovoril
iakom a priblíil im ivot M. R. tefánika a
jeho odkazy, ktoré sú stále aktuálne i pre
dnenú dobu.
Eva Uiaková - OSK

ZemTierra
V dòoch 24. a 25. apríla pri príleitosti Dòa
Zeme prebehlo v Národnom dome tefánikovom
multikultúrne podujatie ZemTierra.
Jeho cie¾om bolo
pomocou rôznych
druhov umenia prispie k poukázaniu
na pálèivé problémy
planéty a ponori sa
do problematiky
kultúry a tradícií
vybranej èasti naej
planéty. Podtitul
Jaguárim okom
na Iberoameriku poukazuje na to, e sme sa
zamerali na oblas Iberoameriky, jej kultúru a
tradície, ktoré boli zastúpené výstavou fotogra-

fií Petuly Plaèkovej Svet Maya, prezentáciami
fotografii z Iberoameriky od autorov Petra Becka Ondrejovièa z Venezuely, Patagónie, Rio
de Janeira, Mexika a
pod. a Barbory Markovièovej z Bolívie,
ïalej taneèným vystúpením mexických tancov Súboru mexického
tanca a hudby Magisterial z Bratislavy, ktorý priniesol tance a
spev z dvoch oblastí
Mexika  Veracruzu a
Jalisto a napokon hudobný koncert jazzovej speváèky Jany Orlickej s ansámblom v rytme Latinskej Ameriky.

Poèas dvoch dní sme mohli vidie desa filmov z 9. roèníka medzinárodného festivalu
dokumentárnych filmov JEDEN SVET a
podujatie ukonèila prednáka
Mgr. Mariána
Vidovenca s názvom Zem je
súèasou Vesmíru a pozorovaním hviezd pred
Retauráciou U
Sváka Ragana.
Poèas celého podujatia ponúkala obèerstvenie Koèovná èajová
domácnos z Myjavy.
oRRaM, oSKa

Mestská fotosúa VELVETEEN
Téma fotografickej súae: Zaostrené na tudentov: fotiaci a fotení
Mestský úrad, Oddelenie sociálne, kolstva a
kultúry a Oddelenie regionálneho rozvoja a marketingu, vyhlasuje mestskú fotografickú súa s
názvom Velveteen. Témou fotografickej súae
je Zaostrené na tudentov: fotiaci a fotení.
Cie¾om fotografickej súae je ponúknu mladým ¾uïom aktívne vyuitie vo¾ného èasu,
monos venova sa svojmu koníèku, rozvíja
svoj talent, konzultova svoju tvorbu s profesionálnymi fotografmi a urobi ïalí krok na ceste
do sveta fotografického umenia. Súa prebieha

od 1. mája 2009 do konca septembra 2009. Cie¾ovou skupinou sú deti a mláde.
Vekovo je súa urèená pre 12 a 26-roèných tudentov. Autori budú zaradení do jednej z troch zvlá posudzovaných vekových
kategórií (rozhoduje vek v èase zaslania fotografie):
1. kategória 12 - 15 rokov
2. kategória 16 - 20 rokov
3. kategória 21 - 26 rokov
Svoje maximálne tri fotografie posielajte spolu
s kontaktnými údajmi a dátumom narodenia do
30. 9. 2009 pod heslom Velveteen na adresu:

Mestský úrad Brezová pod Bradlom
Oddelenie regionálneho rozvoja a marketingu
Nám. gen M. R. tefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kostelná, e-mail:
babieleto@gmail.com
Výhercov súae èakajú zaujímavé ceny.
Samotná súa vyvrcholí v rámci multikultúrneho podujatia Velvet slávnostným vyhlásením výsledkov, spojeným s odovzdávaním cien,
diplomov a èestných uznaní a vernisáou výstavy najlepích fotografií. Teíme sa na vae nápady.

Vo¾by do Európskeho parlamentu

POZÝVAME VÁS

V sobotu 6. júna 2009 sa budú kona
vo¾by do Európskeho parlamentu. V naom meste sa vo¾by uskutoènia opä
v priestoroch Základnej koly na Dolných
lúkach. Kadý voliè zapísaný v zozname
volièov by mal do 17. mája dosta oznámenie, v ktorom je uvedený èas konania

¨ 31. mája nede¾a - Deò detí - zábavné popoludnie urèené pre deti s rodièmi.
¨ 13.  14. júna 1. roèník kríovkárskeho
turnaja o pohár M. R. tefánika - priestory
klubu dôchodcov, Nám. 7. apríla Brezová pod
Bradlom.

volieb, volebný okrsok a miesto, kde môe
voli. V tej istej lehote bude mesto doruèova volièom aj zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.
Ing. Albeta Karlíková
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Výsledky hospodárenia Mesta Brezová pod Bradlom za rok 2008
Mestské zastupite¾stvo Brezová pod Bradlom na svojom zasadnutí dòa 23. 4. 2009 prerokovalo a schválilo uznesením è. 37/2009
závereèný úèet Mesta Brezová pod Bradlom a celoroèné hospodárenie za rok 2008 bez výhrad. Hospodárenie mesta za rok 2008
skonèilo prebytkom 9 457 728,32 Sk, ktoré budú v roku 2009
pouité v súlade so zákonom na tvorbu rezervného fondu a krytie
kapitálových výdavkov.

Príjmy a výdavky mesta za r. 2008 (v tis. Sk)
Príjmy spolu ......................................................

90 790

v tom:
- výnos dane z príjmov (podielové dane) ............................ 39 306
- daò z nehnute¾nosti ...........................................................
7 532
- miestne dane a poplatky ................................................... 4 257
- príjmy z majetkových úèastí a vlastníctva ......................
3 828
- platby za tovary a sluby ..................................................
1 184
- správne poplatky a pokuty ...............................................
1 497
- vlastné príjmy rozpoètových organizácií ........................
860
- iné bené príjmy ................................................................. 1 158
- bené granty a transfery .................................................. 17 117
- kapitálové granty a transfery ...........................................
738
- príjmy z predaja majetku ....................................................
1 217
- prevod z peòaných fondov ............................................ 12 096

Výdavky spolu ....................................................

81 170

v tom:
bené výdavky spolu .......................................................... 65 358
- výdavky verejnej správy .................................................. 13 570
- policajné sluby .................................................................
2 610
- hasièský zbor ......................................................................
1 421
- správa a údrba ciest .........................................................
619
- odpadové hospodárstvo ..................................................
277
- bývanie a obèianska vybavenos ...................................
2 103
- zdravotné stredisko ...........................................................
330
- rekreaèné a portové sluby .............................................
853
- mestská kninica .................................................................
973
- vysielacie a vydavate¾ské sluby ..................................
927
- kultúra .................................................................................. 2 379
- materské koly a kolské jedálne pri M ......................
6 394
- základná kola (vrátane J a KD) .................................. 18 738
- základná umelecká kola ...................................................
4 864
- centrum vo¾ného èasu ......................................................
416
- sociálna oblas (KD, ZOS, stravovanie dôchodcov,
opatrovate¾ská sluba, sociálna pomoc, dávky v hmotnej núdzi, ubytovòa Pieanská ul.) ...................................
1 640
- príspevok Technickým slubám .......................................
6 154
- ostatné bené výdavky .....................................................
1 090
kapitálové výdavky spolu ..................................................... 15 396
- výdavky verejnej správy ...................................................
1 348
- policajné sluby ..................................................................
83
- hasièský zbor ......................................................................
45
- správa a údrba ciest .........................................................
5 353
- chata Bradlo ........................................................................
183
- odpadové hospodárstvo ...................................................
1 120
- bývanie a obèianska vybavenos ....................................
4 308
- zdravotné stredisko ..........................................................
409
- cintorín (chodník) ...............................................................
816
- materské koly a kolské jedálne pri M .........................
1 153
- centrum vo¾ného èasu .......................................................
170
- základná umelecká kola ....................................................
340
- základná kola .....................................................................
68
finanèné operácie spolu ......................................................
416

Stav majetku mesta k 31.12.2008 v obstarávacích cenách (v tis. Sk)
Hodnota majetku mesta spolu ........................................... 395 049
v tom:
Hodnota neobeného majetku spolu ................................. 367 486
- budovy a stavby ................................................................ 228 129
- stroje, prístroje a zariadenia .............................................. 19 483
- dopravné prostriedky ........................................................
2 616
- umelecké diela ....................................................................
1 834
- pozemky .............................................................................. 101 479
- nedokonèené investície ....................................................
4 077
- drobný dlhodobý majetok ................................................
1 002
- dlhodobý finanèný majetok ..............................................
8 866
Hodnota obeného majetku mesta spolu .......................... 27 350
- zásoby .................................................................................
8
- zúètovanie medzi subjektmi VS ........................................ 10 011
- poh¾adávky .......................................................................
3 123
- finanèný majetok ................................................................ 14 208
Èasové rozlíenie ................................................................
213
Oproti roku 2007 sa hodnota majetku mesta zvýila o 2 509 tis. Sk.
Ing. Jana Nosková - vedúca Oddelenia finanèného, správy daní
a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom

Mesto vo fotografii
Výzva pre obèanov mesta Brezová pod Bradlom
Obraciame sa na Vás s výzvou o poskytnutie, zapoièanie dobových
fotografií. Cie¾om naej výzvy je zozbiera staré, dobové, ale i súèasné fotografie mesta Brezová pod Bradlom. Zapoièané fotografie budú s Vaím
súhlasom pouité na vytvorenie fotografickej publikácie o Brezovej pod
Bradlom. Pripravovaná publikácia by mala prezentova rôzne èasové obdobia existencie mesta. Témou zobrazenou na fotografiách môu by napríklad
stavby, ulice, kultúrny a spoloèenský ivot a pod. Vami poskytnuté fotografie budú naskenované a po naskenovaní budú následne vrátené.
Fotografie môete prinies osobne na Mestský úrad na Oddelenie regionál. rozvoja a marketingu, prípadne ich môete zasiela na adresu:
Mestský úrad Brezová pod Bradlom, Oddelenie regionálneho rozvoja a
marketingu, Nám. gen. M. R. tefánika 1, 906 13 Brezová pod Bradlom
pod heslom: Dobové fotografie

Súèasné mesto vo fotografii
Fotografická súa mesta Brezová pod Bradlom
Zároveò Mestský úrad, Oddelenie sociálne, kolstva a kultúry a Oddelenie regionálneho rozvoja a marketingu vyhlasuje mestskú fotografickú
súa s názvom Súèasné mesto vo fotografii. Cie¾om fotografickej súae
je vytvori komplexnú, ale zároveò rôznorodú zbierku fotografií mesta,
tak ako ho vidia a vnímajú jeho obèania.
Súa prebieha od 1. mája 2009 do konca septembra 2009. Na ve¾kostiach tlaèenej alebo digitálnej fotografie nezáleí, rovnako sa akceptujú aj farebné, aj èiernobiele fotografie. Výhercov súae èakajú zaujímavé
ceny. Samotná súa vyvrcholí v rámci výstavy Mesto vo fotografii slávnostným vyhlásením výsledkov, spojeným s odovzdávaním cien a vernisáou výstavy najlepích fotografií. Vybrané fotografie sa stanú súèasou
fotografickej publikácie o naom meste. Teíme sa na vae nápady.
Svoje fotografie posielajte spolu s kontaktnými údajmi do 30. 9. 2009 na
adresu: Mestský úrad Brezová pod Bradlom, Oddelenie regionálneho
rozvoja a marketingu, Nám. gen M. R. tefánika 1, 906 13 Brezová pod
Bradlom
pod heslom: Mesto vo fotografii
alebo na e-mailovú adresu: babieleto@gmail.com,
zuzana.valko@gmail.com
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kostelná, e-mail: babieleto@gmail.com,
Bc. Zuzana Valková, zuzana.valko@gmail.com
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Dotazník  Kultúrny ivot a kultúrne podujatia na Brezovej pod Bradlom
Váení obèania mesta,
prosíme Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Tento dotazník je súèasou kvalitatívneho prieskumu záujmu o kultúrne podujatia v naom
meste. Cie¾om prieskumu je zisti mieru spokojnosti s kultúrnymi podujatiami v meste. Údaje, ktoré nám poskytnete, budú pouité pri zefektívnení
plánovania kultúrnych akcií a samotného kultúrneho diania v meste. Odpovede, prosím, oznaète a vhoïte do krabice s oznaèením Dotazník alebo
polite na adresu Mestského úradu alebo odovzdajte osobne na Oddelení regionálneho rozvoja a marketingu.
Prípadné otázky adresujte na e-mailové adresy: babieleto@gmail.com, zuzana.valko@gmail.com. Ïakujeme Vám.
ORRaM a OSKa

Základné údaje respondenta
Pohlavie:
- mu
. ena
Vek:
- 18 - 24 rokov
- 25 - 34 rokov
- 35 - 44 rokov
- 45 - 54 rokov
- 55 a viac rokov

- Iba keï mám èas
- Iba keï ma to zaujíma
- Nie, nezaujíma ma to
- Nie, nie sú to pre mòa lákavé kultúrne akcie
- Iné................................................................

Ako ste spokojný so stavom kultúrneho diania na Brezovej?
- Som spokojný/á
- Mohlo by to by i lepie
- Niè zaujímavé sa tu nedeje
- Som nespokojný/á
- Iné...............................................................

Akú formu kultúrneho podujatia by ste privítali?
- Koncerty ¾udovej hudby alebo dychovky
- Koncerty modernej hudby (rock, pop a pod.)
- Koncerty klasickej hudby - vána hudba, hudba
z regiónov sveta a pod.
- Diskotéky
- Oldies party
- Divadelné predstavenia
- Improshows
- Filmové predstavenia
- Remeselné trhy
- Vernisáe
- Výstavy
- Prednáky
- Workshopy (tvorivé dielne)
- portovo  outdoorové akcie
- Iné................................................................

Navtevujete kultúrne podujatia pripravené mestom Brezová pod Bradlom?
- Áno, vdy

Vedeli by ste pecifikova kultúrne podujatie, ktoré by Vás zaujalo najviac? (prosím,
dopíte) ...........................................................

Dosiahnuté vzdelanie:
- základné
- S bez maturity
- S s maturitou
- V

Ako èasto by ste chceli kultúrne akcie
v meste?
- Kadý týdeò
- Dva krát do mesiaca
- Raz za mesiac
- Len obèas
- Vôbec
Myslíte si, e je propagácia kultúrnych
akcií na Brezovej dostatoèná?
- Áno, vdy si ju vimnem
- Obèas propagáciu zaregistrujem
- Zriedkakedy ju zaregistrujem
- Nikdy si ju nevimnem
Akou formou sa dozvedáte o kultúrnych
akciách mesta Brezová pod Bradlom?
- Nástenky v meste
- Mestský rozhlas
- Internet, webová stránka mesta
- Novinky spod Bradla
- Od známych, priate¾ov, blízkych a kamarátov
- Iné ..................................................................
Ïakujeme Vám za vyplnenie dotazníka.

Poskytovanie dotácií z rozpoètu mesta
Mestské zastupite¾stvo v Brezovej pod
Bradlom na svojich zasadnutiach dòa 26. 2.
2009 a dòa 23. 4. 2009 prerokovalo iadosti
právnických osôb a fyzických osôb  podnikate¾ov, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt
na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú èinnos na území mesta, alebo poskytujú
sluby obyvate¾om mesta o poskytnutie dotácií z rozpoètu mesta v roku 2009.
Pravidlá postupu pri poskytovaní dotácií
z rozpoètu Mesta Brezová pod Bradlom sú
upravené Veobecne záväzným nariadením
Mesta Brezová pod Bradlom è. 2/2007
o podmienkach poskytovania dotácie z rozpoètu mesta.
O poskytnutie dotácií z rozpoètu mesta na
rok 2009 poiadali nasledovné subjekty: Futbalový klub VS BRADLAN Brezová pod
Bradlom, Lyiarsky klub BRADLAN Brezová pod Bradlom, Hádzanársky klub
BRADLAN Brezová pod Bradlom, Cyklistický klub BRADLOBIKE, Asociácia priate¾ov
Francúzska, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi
a.v. na Slovensku so sídlom v Brezovej pod
Bradlom, Slovenský zväz telesne postihnutých, SLOVENSKÝ ÈERVENÝ KRÍ, Zdru-

enie abstinentov Slovenska, Spoloènos Milana Rastislava tefánika, Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska a Folklórny súbor
BREZOVÁ. Celkový objem poadovaných
dotácií bol vo výke 62 653,- EUR.
Mestské zastupite¾stvo v Brezovej pod
Bradlom svojím uznesením è. 24/2009 zo dòa
26. 2. 2009 schválilo poskytnutie dotácií
z rozpoètu mesta v roku 2009 dvom subjektom nasledovne:
- Hádzanárskemu klubu BRADLAN Brezová
pod Bradlom vo výke 1 660,- EUR
- Futbalovému klubu VS BRADLAN Brezová pod Bradlom vo výke 1 660,- EUR
Mestské zastupite¾stvo v Brezovej pod
Bradlom svojím uznesením è. 39/2009 zo dòa
23. 4. 2009 schválilo poskytnutie dotácií
z rozpoètu mesta v roku 2009 nasledovne:
- Hádzanárskemu klubu BRADLAN Brezová
pod Bradlom vo výke 8 298,- EUR
- Cyklistickému klubu BRADLOBIKE Brezová pod Bradlom vo výke 166,- EUR
- Lyiarskemu klubu BRADLAN Brezová
pod Bradlom vo výke 664,- EUR
- Futbalovému klubu VS BRADLAN Brezová pod Bradlom vo výke 8 298,- EUR

- Slovenskému zväzu telesne postihnutých,
ZO è. 121 Brezová pod Bradlom vo výke
100,- EUR
- Slovenskému Èervenému kríu, územný spolok Senica vo výke 200,- EUR
- Zdrueniu abstinentov Slovenska vo výke
133,- EUR
- Spoloènosti Milana Rastislava tefánika
vo výke 332,- EUR
- Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska,
ZO Myjava è. 56 vo výke 166,- EUR
- Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a.v.
na Slovensku so sídlom v Brezovej pod
Bradlom vo výke 166,- EUR
- Folklórnemu súboru Brezová vo výke
2 490,- EUR
Celkový objem schválených dotácií z rozpoètu mesta v roku 2009 je vo výke
24 333,- EUR. Na poskytnutie dotácie
z rozpoètu mesta nie je právny nárok. Uvedené dotácie budú po uzatvorení zmlúv poukázané na bankové úèty prijímate¾ov.
Ing. Jana Nosková
vedúca Oddelenia finanèného,
správy daní a poplatkov
MsÚ Brezová pod Bradlom
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64. výroèie oslobodenia mesta

Strieborná Iskerka

Mesto Brezová pod Bradlom a Základná
organizácia Slovenského zväzu protifaistických bojovníkov v Brezovej pod Bradlom usporiadali 7. apríla slávnostnú spomienku na
oslobodenie mesta.

istických bojovníkov Fedor Mikulèík a primátorka mesta Anna Danková poloili vence. Nasledoval prednes básne Evou Uiakovou a pieseò v podaní enského speváckeho zboru.
Bojovníci proti faizmu, rovnako ako hurbanovci a legionári, bojovali za
nau slobodu a ich boj patrí
plným právom k najslávnejím
okamihom náho mesta, zdôraznila v príhovore primátorka mesta.
Vystúpil aj posledný ijúci
úèastník oslobodenia Brezovej
Ing. Ján Bzdúek. Pripomenul,
e odbojári nezabúdajú na
tých, ktorí poloili svoje mladé ivoty na oltár vlasti a slobody. Priblíil priebeh oslobodenia Brezovej a spomenul
obete odboja v podbradlianskom kraji i v Brezovej.
Prítomným sa prihovorili i
predstavitelia oboch cirkví,
katolícky farár Luká losár a evanjelický farár
Ján Lichanec. Spomienku ukonèilo poïakovanie Fedora Mikulèíka.
(Poznámka: výber z príhovoru Ing. Jána Bzdúka si môete preèíta na 8. strane)
M.Valihora

V sobotu 25. 4. 2009 pred zeleným èiniakom
na Hornom rade bolo zasa runo. Iskerkáèi nakladali do autobusu cimbal a ostatné hudobné nástroje, kufre s krojmi, rekvizity a hybaj na krajskú prehliadku v Zemianskych Kosto¾anoch. Spolu s ïalími siedmimi detskými folklórnymi súbormi vybranými na okresných prehliadkach Trenèianskeho kraja ili si vybojova postup na celoslovenskú
prehliadku. Postúpi mohli dva súbory, tie, èo sa
umiestnili v zlatom pásme. A hoci bola na vyhodnocovacom seminári p. uè. Poláková pochválená
za výbornú choreografiu, dobrú súhru hudby a taneèníkov, predsa len odborná porota vybrala iné
dva súbory. Dosiahnutie strieborného pásma je pre
ná súbor vak tie ve¾ká pochvala. Nie vetky
súbory sa ho doèkali. A tak si nemáme èo vyèíta
ani s DFS Kopanièiarik, ktorý skonèil tie v striebornom pásme. Krásny teplý deò, vcelku pohoda,
trochu strachu a rados z dobrého umiestnenia
prispeli k tomu, e deti sa ani necítili unavené a
pochva¾ovali si pekný výlet. eláme im, aby im
snaha o dobrú reprezentáciu seba, súboru, koly i
náho mesta dlho vydrala, mono a do dospelosti. Tí, ktorí ste si teraz pomysleli, e by ste radi
súaný program naich detí videli, máte ancu. S
pásmom MY SME MALÍ REMESELNÍCI, s ktorým sa na prehliadke predstavili, vystúpia Iskerkáèi aj na Myjavských folklórnych slávnostiach.
Na väèom javisku choreografia ete lepie vynikne, ako podotkla i porota. A tak sa môeme u
vetci tei !
JK

Sprievodnej a technickej správy autora:
Dominantnými prvkami objektov na cyklotrase 4CYKLOREGIO sú kolesá. Buï vozové, ktoré boli hlavným pomocníkom ¾udí
ijúcich na
kopaniciach
a teraz vo
ve¾kých
poètoch odpoèívajú v
stodolách a
na opách
humien. Projekt ich chce
z tých humien vytiahnu, zakonzervova, pútavo,
v duchu farieb miestnych erbov
spestri a
urobi z nich
orientaèné
majáky na
trase 4CYKLOREGIO.
Okrem nich
sa tam objavujú aj kolesá  kruhy, v ktorých sú
skratkou, plone vyjadrené obsahy  základy
z miestnych erbov.
- SPB -

NÁZORY / KOMENTÁRE

Spomienka zaèala o 15. hod. na Námestí
M. R. tefánika poloením kvetov k pamätnej
tabuli na budove MsÚ. Pokraèovala pietnym aktom pri Dejinnom pamätníku na miestnom cintoríne, kde èlen ZO Slovenského zväzu protifa-

4CYKLOREGIO
Súèasou budovanej cyklotrasy v naom chotári sú okrem cyklochodníka z priehrady na
Dolné Koariská aj informaèné panely a odpoèinkové miesta. Jedno z týchto miest je pri prie-

hrade, kde bude 6 panelov a odpoèinkové sedenie, viï ilustrácia.
Autorom návrhov je Doc. Ing. Viliam Ján
Gruska. Na priblíenie návrhov citujeme zo

Rád by som sa v mene obèanov Brezovej,
ale hlavne Dolných lúk, spýtal:
1) Kedy budú dobudované parkovacie miesta
a vnútroblok Dolných lúk ?
2) Ako postupova voèi vodièom, ktorí bezoh¾adným parkovaním blokujú chodníky a
miestne komunikácie ?
Milan Filip

Odpoveï MsÚ
1) Dokonèenie areálu Dolných lúk je naviazané na finanèné zdroje EU. V súèasnej dobe sme
vo fáze, kedy èakáme na podpis zmluvy o pridelení finanèných prostriedkov.
2) Schválením zákona è. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke doko k niektorým úpravám i v oblasti parkovania vozidiel. V prípade, e niektorý vodiè svojím bezoh¾adným parkovaním blokuje chodníky alebo miestne komunikácie,
môu sa obèania obráti na mestskú políciu
alebo tátnu políciu v naom meste.
Bc. Marian Gavlas,
prednosta MsÚ
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
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MESTSKÁ RADA
Z rokovania mestskej rady dòa 16. 4. 2009
- MsR prijala uznesenie è. 2/2009-MsR,
v ktorom zaujala stanoviská k bodom programu
rokovania MsZ dòa 23. 4. 2009,
- primátorka mesta JUDr. Anna Danková obo-

známila s prípravou a zabezpeèovaním regionálnej spomienky 3. 5. 2009 pri príleitosti
90. výroèia tragickej smrti gen. M. R. tefánika
na Bradle. Zátitu nad slávnosou prevzal predseda vlády SR,

- MsR prijala uznesenie è. 3/2009  MsR, ktorým odporúèa MsZ uloi úlohu hlavnému kontrolórovi, aby vykonal finanènú kontrolu v Zdruení obcí subregión Pod Bradlom.

o sumu 6 639,- EUR (200 tis. Sk). Celkový prebytok rozpoètu mesta po zapracovaní uvedených
zmien je vo výke 2 102,- EUR,
- poskytnutie dotácií z rozpoètu Mesta Brezová
pod Bradlom na rok 2009 v zmysle VZN Mesta
Brezová pod Bradlom è. 2/2007 o podmienkach
poskytovania dotácie z rozpoètu mesta v celkovej
výke 21 013,- EUR,
- schválilo plat primátorky mesta na rok 2009
v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorích úprav, plat
hlavného kontrolóra mesta na rok 2009 v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorích úprav
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu hlavného kontrolóra mesta o plnení
uznesení prvého riadneho MsZ zo dòa 26. 2.
2009,
- informáciu o èinnosti mestskej rady za obdobie od 26. 2. do 23. 4. 2009,
- informáciu o èinnosti v sociálnej oblasti za rok
2008,
- výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Technické sluby mesta Brezová pod
Bradlom za r. 2008, podnikate¾ský zámer Technických sluieb mesta Brezová pod Bradlom
s pripomienkou nedostatoèný,

- výsledok hospodárenia spoloènosti Retaurácia U Sváka Ragana, spol. s r. o. Brezová pod
Bradlom za r. 2008 s pripomienkou, aby konate¾ka spoloènosti Retaurácia U Sváka Ragana,
spol. s r. o. predloila na najbliie MsZ písomne výsledok auditu, podnikate¾ský zámer spoloènosti Retaurácia U Sváka Ragana, spol.
s r. o. Brezová pod Bradlom predloi po pracovnom stretnutí poslancov MsZ s konate¾om
spoloènosti na najbliie zasadnutie MsZ,

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
Z rokovania druhého riadneho mestského zastupite¾stva dòa 23. 4. 2009
MsZ schválilo:
- zloenie návrhovej komisie, urèenie zapisovate¾ky a overovate¾ov zápisnice,
- prevody nehnute¾ností,
- v súlade s § 16 zák. è. 583/2004 Z. Z. o rozpoètových pravidlách územnej samosprávy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích zmien a doplnkov a § 11 ods.4, písm.
b) zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorích zmien a doplnkov závereèný
úèet Mesta Brezová pod Bradlom a celoroèné
hospodárenie za rok 2008 bez výhrad,
- I. zmenu rozpoètu Mesta Brezová pod Bradlom
na rok 2009 tak, ako bola predloená,
s nasledujúcimi zmenami: - zvýenie výdavkovej èasti rozpoètu v èasti bené výdavky 
funkèná klasifikácia 08.1.0.0. rekreaèné
a portové sluby a zároveò zvýenie programového rozpoètu v programe 7. port, podprogram 7.3. príspevky portovým organizáciám o sumu 10 788,- EUR, - zníenie výdavkovej èasti rozpoètu v èasti bené výdavky  funkèná klasifikácia 09.5.0.2. centrum vo¾ného èasu
a zároveò zníenie programového rozpoètu
v programe 5. vzdelávanie, podprogram 5.7. centrum vo¾ného èasu, prvok 5.7.1. prevádzka

MsZ odporuèilo:
- primátorke mesta JUDr. Anne Dankovej poiada spoloènos portovo vzdelávacie stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a. s. Brezová pod Bradlom o doplnenie predloeného
materiálu o správu audítora k úètovnej závierke
a stanovisko dozornej rady k hospodáreniu spoloènosti.
MsZ uloilo:
- prednostovi MsÚ zorganizova pracovné stretnutie poslancov MsZ s konate¾om spoloènosti
Mestské lesy s.r.o., na ktorom sa budú zaobera
návrhom podnikate¾ského zámeru na rok 2009,
- hlavnému kontrolórovi mesta vykona finanènú kontrolu v Zdruení obcí subregión Pod
Bradlom. Po vykonaní kontroly predloi výsledok kontroly na MsZ.

VYPRÁVANIE NA NÁLEPE

Brezovský kroj pre
prvú dámu
Kedysi, keï mal prís na Brezovú prezident Bene, bolo treba pripravi nielen program
návtevy, ale aj jedlo pre významných hostí.
Brezovské eny dlho rozmý¾ali, èím pohosti vzácnu návtevu. K obedu vybrali púrovú
poliefku, lebo ak massovú majú páni ade
dicki. Najprf poprait fajnovo postrúhanú
mrkvièku, potom aj púr, zaliat, udusit, jako
závarku prézlové knedlíèki. Takto spomínali
pani richtárka na polievku pre prezidenta.
Na poznámku, e do polievky by sa hodili
peèienkové knedlíèky, reagovali odmietavo do njéj patria prézlové. - Tak aby gazdiné vedeli, ako majú postupova.
Pre hostí sa pripravili dárki. Pre pána prezidenta vyívaná koe¾a, pre pani prezidentovú brezovský kroj. Obliec koe¾u nebol problém, ale s krojom to ilo aie, pani Hane
pomáhali eny z jej sprievodu. Aj to tak dopadlo. K veèeri prila obleèená síce v kroji,

èo, keby to neboli pomýlili, naèo by sme
dnes spomínali. Brezovanky pohotovo vzali
milostivú pani bokom, fertoch s kasanicu
prehanglovali a
pani Hana sa mohla predvies v peknom, pre òu neobyèajnom odeve.
Bola to dáma známa svojou eleganciou, dobrým vkusom a zmyslom
pre reprezentáciu.
Ale vedela aj pracova. V Sezimovom Ústí v Památníku Edvarda Benee je fotografia
ako obaja manelia pracujú v záhrade  pani prezidentová v teplákoch.
Privítanie prezidenta Benea v Brezovej pod Bradlom
Jela Juríèková
Zdroj: J. Michálek a kol., Brezová pod Bradlom

ale pod¾a panskej módy. Èierní fertoch nazatku, bielú kasanicu napretku. Panièky usúdili, e èierne je sukòa a biele zásterka. Ale
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ÈRIEPKY Z HISTÓRIE

Z príhovoru Jána Bzdúka
Ing. Ján Bzdúek, 7. apríla na oslavách
64. výroèia oslobodenia Brezovej pri Dejinnom
pamätníku na miestnom cintoríne:
...Nau obec Brezovú sme vtedy
v tú noc zo 6. na 7. apríla 1945-eho
roku oslobodzovali partizáni z Reptovho a Uhrovho partizánskeho oddielu za podpory delostrelectva Èervenej armády. Mnohí ¾udia sa ma èasto pýtali, preèo práve v noci sme zaútoèili na nemeckých vojakov usalaených v Brezovej. Nu odpoveï je jednoznaèná. Nemci zapálili senníky a
stohy sena na Dolných lúkach v Brezovej a my, partizáni, keï sme videli
z hôr, e nad Brezovou ¾ahajú plamene, domnievali sme sa, e Nemci
podpa¾ujú domy a v tom momente
bolo rozhodnuté. Nemohli sme dopusti, aby naa Brezová posledné hodiny pred oèakávaným oslobodením
Èervenou armádou padla popolom a
to nás prinútilo rýchlo a vèas zasiahnu. Oslobodzovanie Brezovej si vyiadalo i svoje obete na ¾udských ivotoch. Naastie v tomto boji nik z partizánov nepadol a ani nebol zranený. Padli vak

dvaja obèania a to Martin Lesák a Václav
Weiss a poruèík Èervenej armády Bulimenko.

Pri tejto príleitosti dovo¾te, aby som zaspomínal i na naich bývalých obèanov idov-

ského pôvodu. Ete v roku 1942 gardisti HS¼S
zo Senice za pomoci nemeckej zaisovacej polície Sicherheitsdienst zaistili v Brezovej 21
rodín s celkovým poètom 77 muov, ien a
detí a odtransportovali ich do koncentraèných
táborov, kde boli umuèení.
Ïalích 12 obèanov bolo umuèených alebo
padli na rôznych miestach Slovenska poèas
SNP ako Tatara, Hruovský, Mudroch a
Nosko, ktorí sú pochovaní v tomto spoloènom partizánskom hrobe.
Spomínam tie na 34 obèanov, ktorých pozatýkalo poèas SNP alebo ku koncu vojny nemecké gestapo, Sicherheitsdienst alebo nemecká protipartizánska jednotka Edelweiss za to,
e nesúhlasili s ¾udáckym klérofaistickým reimom a za to, e podporovali nás partizánov.
Spomínam tie i na 17 mojich bojových druhov  partizánov z Reptovho partizánskeho
oddielu, ktorí padli v bojoch proti faistickým
vojskám tu v naom podbradlianskom kraji.
tyria z nich a to bratia Martin a Ján Koneèníkovci, tefan Drka a Eduard Lanuevský sú
pochovaní tie tu v tomto spoloènom partizánskom hrobe...
(mv)

CIRKEVNÉ OZNAMY
16. 5. (sobota) o 13.00 hod. seniorátne portové mládenícke stretnutie v Skalici.
17. 5. (5. nede¾a po Ve¾kej noci, Rogate) o
10.00 hod. hl. sl. Boie, nede¾a diakonie, o 15.00
hod. stretnutie ien na fare.
18. 5. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie mamièiek s demi na fare.
20. 5. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
21. 5. (tvrtok, Vstúpenie Krista Pána na nebesá, Ascensio Domini ) o 18.00 hod. veèerné
bohosluby v zborovej sieni.
24. 5. (nede¾a po Vstúpení, Exaudi) o 10.00
hod. hl. sl. Boie, o 14.00 hod. neporné bohosluby v zborovej sieni, o 16.00 hod. stret-

nutie kresanských rodín na fare.
27. 5. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
31. 5. (nede¾a, 1. slávnos Svätoduná, Pentecoste) o 10.00 hod. slávnostné sluby Boie,
zoslanie Ducha Svätého (Turíce), o 15.00 hod.
spomienkové neporné bohosluby v Priepasnom  U Mosnáèkov, pri pamätníku.
1. 6. (pondelok, 2. slávnos Svätoduná) o
10.00 hod. stretnutie mamièiek s demi na fare,
Medzinárodný deò detí, o 18.00 hod. veèerné
bohosluby v zborovej sieni.
7. 6. (nede¾a, Svätá Trojica, Sancta trinitas)
o 10.00 hod. hl. sl. Boie, po bohoslubách bude
prislúená velebná sviatost veèere Pánovej,

o 14.00 hod. neporné bohosluby v zborovej
sieni, o 15.00 hod. stretnutie ien na fare.
10. 6. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
14. 6. (1. nede¾a po Sv. Trojici) o 10.00 hod.
hl. sl. Boie.
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.
Kadú druhú sobotu stretnutie dorastu.

AKTUÁLNE

Svetoznámy maliar sa Brezovanom máli?
Po ve¾konoèných sviatkoch 15. 4. 2009 sa uskutoènila v spoloèenskej sále ZU Brezová vernisá
výstavy akademického maliara pod názvom PALETA TEFANA PAVELKU, ktorú pripravilo
Centrum tradiènej kultúry v Myjave (organizácia
v zriaïovate¾skej pôsobnosti Trenèianskeho samosprávneho kraja) a Základná umelecká kola
Brezová pod Bradlom. Vystavené diela akademického maliara si bolo moné pozrie do 23. 4. 2009.
Avak o výtvarné práce svetoznámeho maliara

z Krajného bol minimálny záujem. Potvrdila to i
úèas divákov na vernisái. Keby neboli prítomní
iaci a zamestnanci ZU, návtevníkov by sme
zrátali na prstoch jednej ruky. Najsmutnejie je
vak to, e otvorenia výstavy sa nezúèastnil nikto
z kultúrnej a spoloèenskej elity mesta, ale aj minimálna snaha o pomoc pracovníkov mestského úradu pri propagácii rozhlasom. Je to zneváenie nielen práce akademicky vzdelaného výtvarníka, ale
aj pripravovate¾ov výstavy a v neposlednom rade

aj uèite¾ov hudobného odboru ZU Brezová, ktorí
úroveò vernisáe zvýili prednesom nároèných hudobných skladieb. Na základe tejto skúsenosti si
môeme klás otázku, èi je ete pre koho tvori
divácky nároènejie kultúrne podujatia na Brezovej. Alebo e by propagácia v Novinkách spod
Bradla, v 2 propagaèných skrinkách urèených pre
ZU, na propagaènej ploche na MsÚ a pred potou, na káblovke, v mestskej kninici a v ZU bola
slabá? Nájde sa niekto, kto nám poradí, èo s tým?
Mgr. Pavol Michalièka
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Brigáda na Bradle
Na nae ve¾ké prekvapenie sa upratovania zúèastnilo ve¾mi ve¾a dobrovo¾níkov rôznych vekových kategórií - od rodièov cez teenagerov a
po kôlkarov, teda
tých najmeních a najsnaivejích. Nikto z
nás nepoèítal s takou
úèasou, pre kadého
z nás bola príjemným
prekvapením. Poèet
brigádnikov sa zastavil
a na èísle 26.
V sobotòajie ráno
sme sa o desiatej hodine stretli na Námestí
M. R. tefánika, kde
sme dostali intrukcie.
Nai usilovní adepti
boli rozdelení do dvoch
skupín, ktoré sa u potom v plnom nasadení
pustili do práce. Prvá skupina nezahá¾ala a zobrala si na staros trasu po ceste na NKP Bradlo, no ani cesta cez les skratkou nám nezostala ¾ahostajná a nebojácne sa jej ujala druhá
èas naej výpravy.

Niekedy sme boli ve¾mi prekvapení, èo vetko dokáu ¾udia vyhodi do lesa a ako sa to tam
vlastne dostalo. Spomenieme aspoò pár príkladov: stolièky, koíky, sklenené demióny, obuv,
pneumatiky. Samozrejme najviac boli zastúpené
plastové f¾ae a papier. Nedokáeme pochopi,
ako sa to tam dostalo, veï na Brezovej existuje
zberný dvor, do ktorého sa dá podobný odpad
zanies, a podotýkame, zadarmo.
Spolu sme nazbierali celkovo 30 plných
vriec odpadu. To stojí za zamyslenie!
Po nároènej práci nás èakalo na Bradle pri
chate obèerstvenie v podobe pekáèikov. Ako sa
hovorí - po práci lepie chutí, a tak sme si spomenuté pekáèiky opiekli, debatovali sme pri
táboráku a kochali sa prekrásnou prírodou. Dobrú
náladu sme si ete zlepili hraním volejbalu, bedmintonu, futbalu. Starí úèastníci naej pracovnej výpravy si zaspomínali, ako to bolo, keï
sa ako deti hojdali na hojdaèke a uívali si bezstarostné chvíle v prírode so svojimi rovesníkmi.
Z tohto miesta by sme chceli poïakova
vetkým, ktorí sa zúèastnili na tejto peknej a
vydarenej akcii.
Tomá Perièka, CVÈ Brezová pod Br.

Zväz slovenských kríovkárov a hádankárov,
krúok Chrobáci a Mesto Brezová pod Bradlom
Vás srdeène pozývajú na
1. roèník kríovkárskeho turnaja o pohár
M. R. tefánika. Súae
sa konajú pri príleitosti
brezovských výroèí: 90.
výroèia úmrtia M. R. tefánika a 300. výroèia
povýenia Brezovej na
mesteèko (oppidum).
Predbený program:
Sobota 13. 6. 2009
- 10,00  Turnaj iakov v rieení kríoviek a
hádaniek v dvoch kategóriách /do 12 a nad 12 rokov/

- 12,30  Turnaj v sudoku
- 15,00  20,00 Prebor v rieení kríoviek v troch
kategóriách /pokroèilí, menej pokroèilí a ostatní/
a hádaniek v dvoch kategóriách /v prestávke
medzi kríovkami a hádankami cesta autobusom
k mohyle a vzdanie vïaky M. R. tefánikovi/
Nede¾a 14. 6. 2009
- 08,30  13,00 - Turnaj v rieení kríoviek
v troch a hádaniek v dvoch kategóriách.
Prebor sa uskutoèní v priestoroch Klubu dôchodcov v Brezovej p. Br., Nám. 7. apríla /asi
100 m od autobusovej stanice/.
Záujemci o noc¾ah v cene od 5 do 9  sa môu
prihlási telefonicky v Strednej odbornej kole
Brezová p. Br., u p. Ing. Adamca, tel. 0346242361
alebo 0905753640, prípadne cez spojovate¾a
0346242362.

Súa je prístupná vetkým záujemcom. Radi
uvítame rieite¾ov z okolia i vzdialenejích kútov Slovenska. Súané materiály sú pripravované pod¾a obtianosti i pre bených rieite¾ov
kríoviek ku káve ako aj pre majstrov /autormi
sú ¼. Bajcar, M. Lisál a P. Tibenský/. Sudoku
zabezpeèuje Zväz kríovkárov a bude sa riei
len v jednej kategórii.
Nenechajte si ujs príleitos zalúti si prvýkrát v Brezovej pod Bradlom.
Na Vau úèas sa teia Chrobáci a Mesto
Brezová.
Prípadné zmeny programu sledujte na TV
Brezová, www.brezova.sk , www.szhk.sk a
v èasopisoch Relax a Liiak.
Zoznam sponzorov bude uverejnený spolu
s výsledkami.
Pavol Tibenský

Prestretý stôl

Absolventská pozvánka
nielen pre rodièov

Deò D v ZU

Dòa 4. 4. 2009 sa uskutoènilo, ako i po minulé roky, èistenie Bradla za úèelom odstránenia
odpadkov z prírody a upratanie areálu NKP

Bradlo a ako i predpríprava na spomienky, ktoré
sa konajú kadoroène na pamiatku M. R. tefánika v máji.
Akciu zorganizovalo centrum vo¾ného èasu,
mestská polícia za podpory primátorky náho
mesta.

Pozvánka na turnaje

24. 4. 2009 sme v spoloèenskej sále ZU prestreli stôl pri príleitosti Dòa Zeme vetkým deom. Prvé sa najedli oèi, a chute a nakoniec. Taká
bola vernisá výstavy iakov VO ZU s názvom
Prestretý stôl. Spolu s demi zo kolského klubu
sme sa porozprávali o ivote na Zemi, o ivotných
podmienkach, dôleitosti èistoty vetkých k ivotu nutných elementov, o zdravej výive a o podiele
èinnosti detí na udriavaní zdravého ivota v zdravom prostredí. Spolu sme sa zahrali hry, ktoré pripravila p. vychovávate¾ka Anna Kostelná a utkali
sme sie pre pavúèika. Cukríky, ale vitamínové,
boli sladkou odmenou za vedomosti a ikovnos.
A vystavené výkresy plné dobrôt, spolu s ekologicky zameranými prácami starích iakov, decuppae a batiky, proste pekná detská výstava, ktorá
králila spoloèenskú sálu koly od 24. 4. do 7. 5.
2009.
JK

Absolventi Základnej umeleckej koly
v Brezovej pod Bradlom v odbore taneènom,
výtvarnom i hudobnom pozývajú vetkých,
ktorí sa zaujímajú o umelecký rast dnenej mládee, chcú sa potei a zhodnoti prácu mladých talentovaných ¾udí a zai príjemné poobedie, do spoloèenskej sály koly dòa 9. 6.
2009, èo je utorok, o 16.30 hod. na svoju absolventskú prezentáciu. Pracovné snaenie a
výsledky predstaví 13 výtvarníkov, 2 taneèníci a 10 hudobníkov z I. i II. stupòa túdia.
Prídite ich podpori svojou prítomnosou a potleskom. Zaslúia si to, lebo v dnenej technicky nároènej dobe venovali ve¾a èasu, energie a
tvorivosti na dosiahnutie tohto cie¾a.
JK

Pozývame vetkých, ktorí sa chcú o nás dozvedie nieèo viac, do Základnej umeleckej
koly v Brezovej pod Bradlom 2. 6. 2009 na
otvorené hodiny o 9.00 hod. a v poobedòajích hodinách od 14.00 hod. do 17.00 hod.
O 9.00 hod. budú pripravené ukáky výuèby
vetkých odborov v priestoroch koly, kde sa
vyuèujú. Budúci záujemcovia o túdium tak
spoznajú celú kolu i prísluných uèite¾ov na
jednotlivé vyuèovacie predmety. Táto akcia je
pripravená pre deti z M v naom meste, prípadne v okolí. V poobedòajích hodinách môu
v sprievode urèeného pedagóga získa potrebné informácie a pozrie si tie priestory koly
záujemci bez vekového rozdielu - jednotlivo
alebo v skupine.
JK
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Deò narcisov
V piatok 17. apríla sa uskutoènil v poradí u
13. roèník verejnej finanènej zbierky  Deò narcisov, ktorého motto výstine hovorí o poslaní
narcisu v tento deò: Som len obyèajný kvet, ...
ale jediný deò v roku mám obrovskú silu!
Poèas tohto dòa si ¾udia pripínajú narcis ako
symbol nádeje, spolupatriènosti a pomoci
vetkým, ktorí bojujú s rakovinou.
Deò narcisov pravidelne v Brezovej pod
Bradlom organizuje centrum vo¾ného èasu. Aj
tento rok sa zilo 16 dobrovo¾níkov  tudentov, ktorí boli rozdelení do piatich skupín, aby

pomohli uskutoèni zbierku v naom meste.
Mohli ste ich ¾ahko identifikova prostredníctvom oznaèenia dobrovo¾níka, tento rok to bola
modrá núrka na krku so ltým nápisom Deò
narcisov 2009 ukonèená ve¾kým ltým narcisom a vizitkou s èíslom dobrovo¾níka a samozrejme kadá skupina bola vybavená neodmyslite¾nou pokladnièkou.
Za dobrovo¾ný príspevok vám pripli symbol
zbierky  ltý narcis. Taktie rozdávali informaèné letáky upozoròujúce na potrebu prevencie, vèasnej diagnostiky a vyvarovania sa riziko-

Slávnostná akadémia
k 120. výroèiu narodenia
tefana Osuského

Apríl v materskej kole

V piatok 3. apríla sa v Národnom dome tefánikovom uskutoènila slávnostná akadémia, ktorú pri
príleitosti 120. výroèia narodenia Dr. tefana
Osuského pripravili Spoloènos M. R. tefánika
a Mesto Brezová pod Bradlom.

Po úvodných slovách Vlastimila Kátlovského
vystúpila primátorka mesta Anna Danková. Zdôraznila, aby obèania mali tefana Osuského v mysliach a v srdciach.
ivot tefana Osuského a jeho pôsobenie v diplomacii a politike priblíil Peter Uhlík. Vo svojom
prejave, okrem iného, spomenul aj Osuského návtevy v rodnej Brezovej.
Akadémiu obohatili báseò v podaní Evy Uiakovej i hra skladieb Arioso od J. J.Quantza a Snenie
od R. Schumanna v podaní O¾gy Kovaèièovej (klavír) a Viery Petruchovej (flauta). Ingrid Filipová
predniesla výber z Osuského mylienok. So skladbami pribliujúcimi rôzne krajiny, v ktorých tefan Osuský pôsobil, vystúpila skupina Country
Tip.
M.V.

Apríl je u tradiène vnímaný ako mesiac lesov,
vtáctva, zvierat a prebúdzajúcej sa prírody. Úlohou M je vytvára v deoch pozitívny vzah
k prírodnému prostrediu a formou záitkového uèenia rozvíja pozorovacie schopnosti, zmyslové
vnímanie a enviromentálnu výchovu.
1. 4. navtívil nau M pán J. Holoka, ktorý
priniesol so sebou okrem rôznych druhov búdok a
vtáèikov aj ve¾a zaujímavého rozprávania o práci
ochrancov prírody. Vysvetlil deom, preèo niektoré vtáky odlietajú do teplých krajín, preèo prilietajú spä na jar, ako im èlovek pomáha zahniezdi sa,
aby si mohli naklás vajíèka a vychova svoje potomstvo. Pochválil deti za ich starostlivos o vtáèiky poèas zimy, kedy im sypali semienka do búdok
a pomáhali tak prei toto nev¾údne obdobie. Vïaka
exponátom z prírodopisného kabinetu Z mali deti
monos vidie ako vyzerá jastrab, hlucháò, straka, èi kukuèka a vypoèuli si aj zvuky vtáèikov
z magnetofónovej pásky.
3. 4. patril k návratu k ¾udovým tradíciám 
blíili sa ve¾konoèné sviatky a tak sa trieda predkolákov vybrala na Gazdovský dvor do Turej
Lúky. Privítala ich gazdiná, ktorá im priblíila ¾udové zvyky pri ibaèke  vynáanie Moreny, viazanie leteèka, pletenie korbáèa, èo si deti aj prakticky vyskúali. Keïe k sviatkom neodmyslite¾ne
patria ma¾ované vajíèka, oboznámili sa s technikou
zdobenia a farbenia pomocou byliniek a cibu¾ových úp.
14. 4. sme prijali pozvanie od pani A. Leovièovej z Priepasného na jej hospodársky dvor.
Prostredníctvom záitkového uèenia deti poznávali domáce a hospodárske zvieratá a ich mláïatá.
V prekrásnom prostredí prírody sa na lúke pásli
oveèky s jahniatkami, koza Líza s malými kozliatkami a kravièka Lysana. Po dvore behali sliepoèky,
kohút a v zajaèníkoch èakali na potravu zajaèiky.

vých faktorov, ktoré môu ma vplyv na vznik
rôznych druhov nádorových ochorení.
V naom meste dobrovo¾níci vyzbierali
1. 223,22 EUR (36.850,73 Sk), je to o 1 985,49
Sk viac ako bolo minulý rok. Vyzbierané finanèné prostriedky budú pouité na financovanie
programov a projektov onkologických pacientov, ako i na nákup prístrojového zariadenia nemocnièných a zdravotníckych zariadení.
Na záver by som chcel poïakova vetkým,
ktorí prispeli do tejto verejnej zbierky a zároveò
ïakujem vetkým dobrovo¾níkom.
Tomá Perièka, CVÈ Brezová

Okolo detí sa obmietala maèka Cila a celý dvor
stráil vlèiak Nero. Dvor tety Leovièovej poskytoval priestor pre zábavu, èo deti dostatoène vyuili - hojdali sa na hojdaèke, hrali sa na neïalekej
lúke s loptami, èi pozorovali, ako sa zakladá ohník
na opekaèku. Príjemné záhradné posedenie lákalo
na pohostenie pri koláèikoch a zákuskoch, ktoré
nám teta ponúkla. Deti odchádzali plné dojmov a
s¾úbili, e na návtevu ete prídeme, keï budú
dozrieva prvé lesné jahôdky. Milej pani Leovièovej aj touto cestou ïakujeme sa krásny záitok a
pohostinnos.
23. 4. sa deti zúèastnili exkurzie na Biofarmu
Charolais v Podkylave, ktorá je známa chovom koní
a hovädzieho dobytka Charloais. Privítal nás pán
I. Ïurkoviè, ktorý deom poukazoval boxy, kde sa
o koníky starajú a v krytej jazdiarni si mohli vyskúa jazdu na koníkoch.
Od 20. 4. do 24. 4. sme pri príleitosti Dòa
Zeme uskutoènili týdeò environmentálnej výchovy - prostredníctvom Lienky Bodkulienky deti poznávali potrebu èistého prírodného prostredia. Pomáhali pri èistení studnièky a neïalekej lúky, kde
zbierali a triedili odpad. Robili eko-pokusy zakopaním nieko¾kých druhov odpadu sa uèili poznáva, èo sa v prírode rozloí a èo jej, naopak, kodí.
Vyvrcholením tohto týdòa bola branná vychádzka do Zadnej dolinky. Navtívili sme veverièku
Ryku (p. uè. I. Filipová), ktorej deti pomohli vyèisti les od odpadkov, za èo sa im odmenila oriekami. Poukázala na potrebu chráni les a celú prírodu.
To, e ani rodièom naich detí nie je ¾ahostajné
prostredie naej M, je fakt, e sa 15. 4. v hojnom
poète zúèastnili brigády, na ktorej sme spoloènými
silami vyèistili exteriér kolského dvora. Vetkým
zúèastneným ete raz úprimne ïakujeme.
Helena Konkuová, III. M, Sídl. D. Jurkovièa

Zo ivota Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom
10. 3. a 28. 3. sa uskutoènil v KD kurz pletenia koíkov z pedigu. Kurz viedla pani Katka
Glassová. Kadá úèastníèka si u na prvom stretnutí uplietla pekný koík. Kadý bol iný a kadý bol jedineèný. Spokojná s naou prácou bola
lektorka i my úèastníèky. Na kurze sme si zakúpili materiál na pletenie a tak sme si získané zruènosti mohli vyskúa i doma. Priebeh kurzu
s naimi v ýrobkami sme si mohli pozrie na
internetovej stránke www.ribisska.sk - kurzy
pletenia koíkov u vás. Teíme sa na ïalie

stretnutie.
20. 3. sa uskutoènila v spolupráci s MsK beseda o knihe pani Tvarokovej-Halabrínovej Brezová naa rodná. Úèas na besede bola dobrá,
beseda zaujímavá.
Záujemci o kniku si ju mohli zakúpi hneï
po skonèení besedy.
17. 4. sa uskutoènil 4. snem JDS v Myjave.
Snemu sa zúèastnilo 52 èlenov, z toho bolo osem
úèastníèok z Brezovej. Hosom snemu bol
Ing. Miklo, predseda OV JDS Trenèín. Práca

jednotlivých ZO JDS bola kladne hodnotená.
Èinnos základných organizácií bude i v ïalom
období zameraná hlavne na prácu so seniormi
v oblasti spoloèenskej, kultúrnej a portovej.
Pripravujeme:
29. 5. sa uskutoèní posedenie jubilantov KD
za I. polrok roka 2009.
30. 5. bude ïalí kurz pletenia z pedigu. Záujemcom o kurz podá bliie informácie vedúca
klubu pani O. Allinová do 25. 5. 2009.
AK
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Prijímacie skúky do ZU Brezová
Termíny prijímacích skúok do vetkých
tudijných odborov pre kolský rok 2009/10 sú
4. 6. a 10. 6. 2009 od 14.00 hod. do 17.00 hod.
v prísluných triedach koly. Upozoròujeme na
to, e kadý, kto bude iakom koly, musí skúky vykona a obdra právoplatné rozhodnutie,
k èomu je potrebné rodné èíslo uchádzaèa o túdium. Deti do 15 rokov musia prís v sprievode
zákonného zástupcu. Do TO a VO sa budú prijíma deti, ktoré v septembri dovàia aspoò
4 roky. Do HO deti, ktoré budú iakmi 1. roèníka Z a vyie. Výka kolného na základe plat-

ného VZDN zostáva nezmenená. Platba musí by
uhradená do 10. 9. 2009 na prvý polrok kolského roku v Dexia banke. Úhrada za skupinové
predmety /TO,VO/, teda za 5 kolských mesiacov, bude 11,62 EUR /350,- Sk/, za HO
19,92 EUR /600,- Sk/, dospelí vo vetkých odboroch 44,81 EUR /1350,- Sk/. Okrem predmetov, ktoré sa u v kole vyuèujú /klavír, keyboard, bicie, trúbka, zobcová a prieèna flauta,
pozauna, gitara sólová, elektronická gitara, husle,
violonèelo, kontrabas, cimbal, akordeón, heligonka, spev, moderný tanec, folklórny tanec, vý-

tvarná - kresba a ma¾ba, keramika, poèítaèová
grafika, digitálna fotografia/, máme monos
prija vyuèujúcich na výuèbu klasického tanca /balet/, spoloèenského tanca, orientálneho tanca /bruné tance/ a literárno-dramatický odbor. Tieto triedy budú otvorené len v
prípade dostatoèného poètu záujemcov o túdium. Predbene sa môete zaujíma o podrobnejie informácie u riadite¾ky koly Mgr. Jany
Kazièkovej na telefónnom èísle základnej umeleckej koly 034/6242485 v poobedòajích hodinách.
JK

tréningu s èinkami na Myjave mi ponúkol tréner
agát súai za vrcholový vzpieraèský oddiel

oddieli som získal tituly majstra okresu, kraja
a republiky. Po týdennom sústredení vzpieraèských nádejí v Banskej Bystrici som bol zaradený do jeho vrcholového strediska s monosou
vybojova si miestenku na olympijské hry
v Mníchove. No po tragickej udalosti v rodine
som musel tento port zanecha. Moje výkony
vo váhe do 60 kg boli: trh 90 kg a v nadhode
120 kg.
V 80-tych rokoch som sa vrátil k rekreaènej
atletike. Zaèal som beha trate od 5 km a po
maratón 42,5 km. Zabehol som vye 50 maratónov. Napríklad Koice, Hainburg, Senica, Nové
Mesto nad Váhom, Rajec atï. Taktie 82 polmaratónov, 6-hodinový beh v Bratislave zabehnutých 57 km, tefánikov beh Ivanka  Bradlo
s dåkou 82,5 km za 9 hodín. Národný beh tefánikov z Koarísk na Bradlo a spä som odbehol vetky roèníky a koda je, e z finanèných
dôvodov sa tento rok skonèila jeho história.
Behám len pre rados a nie za kadú cenu
skonèi na stupni víazov. U becov sa mi páèi
e sa vyhýbajú politickým témam. Pri tréningoch sa môe èlovek zastavi, pozrie po krajine a porozpráva sa s turistami.
Rubriku pripravuje V. Mikulèíková

KTO JE TU
Máj je mesiac spomienky na tragickú smr
generála Milana Rastislava tefánika. (U mladích je máj mesiac lásky.) Poèas týchto dní sa
konalo pri príleitosti 90. výroèia jeho smrti
nieko¾ko podujatí, a jedno, takpovediac komordné, ba napoly aj súkromné podujatie, bol
tefánikov beh Ivanka  Bradlo, ktorého sa zúèastnil u po druhýkrát Ján Varmua (1952).
V spoloènosti s ïalím becom priate¾om
pána Varmuu Igorom Bazalom z Dolných Oreian, ktorý zabehol tefánikov beh u sedemkrát a tento rok ho aj sám organizoval, som nadobudla presvedèenie, e beh je ideálny port
a prevádzkujú ho s radosou aj ¾udia vo vyom veku, v kadom poèasí, rôznych dåkach,
bez nároku na uznanie od iných. O tom ako, kedy,
a preèo sa pán Varmua dostal k portu, mi
odpovedal písomne. Tu je jeho portové curricullum vitae.
 So portom som zaèal po príchode na strednú kolu v Myjave. Po víazstvách na dráhe
s dåkou trate 200 m a 800 m v Partizánskom
a v Trenèíne som dostal ponuku beha za atletický oddiel v Partizánskom. V ich tréningových
plánoch bolo posilòovanie s èinkou. Po prvom

na Myjave. Súail som v I. lige vo váhe do
60 kg, ktorú sme aj jeden rok vyhrali. V tomto

KALENDÁRIUM
GAVORA, Samo (JANOV)  obchodník,
osvetový pracovník (nar. 30. 5. 1854 na Brezovej  155. výr. nar., zomrel 3. 11. 1924 na Brezovej). S. Gavora mal tyri dcéry  Darina bola
manelkou biskupa Samuela tefana Osuského.
Aktívne pracoval ako stolièný funkcionár v
Nitre, kde obhajoval slovenské záujmy. Pred rokom 1918 bol významným èinite¾om v Slovenskej národnej strane. V èase vzniku Èeskoslovenskej republiky bol èlenom Slovenskej národnej rady na Brezovej. Na Brezovej riadil divadlá,
prednáky, schôdzky, za èo ho poèas maïarizácie pokutovali. Na národné ciele, zvlá na volebné petície, venoval takmer celý svoj majetok.
Èítal a roziroval vetky slovenské èasopisy a
mal bohatú kninicu.
HALABRÍNOVÁ-TVAROKOVÁ, O¾ga 
uèite¾ka, osvetová pracovníèka (nar. 18. 7. 1909
na Brezovej, zomrela 7. 5. 1999 v Bratislave 
10. výr. úmrtia). Po ukonèení brezovských kôl

- ¾udovej a metianskej, tudovala na Evanjelickom uèite¾skom ústave v Banskej tiavnici, potom na tátnom Masarykovom uèite¾skom ústave v Modre, ktorý ukonèila roku 1928. V tom
istom roku nastúpila ako uèite¾ka na Brezovú,
kde uèila a do roku 1939. Svoje povolanie vykonávala s láskou a zodpovednosou. Bohaté
boli aj jej mimokolské aktivity. Bola dlhoroènou tajomníèkou brezovskej iveny, zapisovate¾kou miestneho odboru Matice slovenskej a
Zdruenia tudentov na Brezovej, náèelníèkou
TJ Sokol. Literárne sa zameriavala najmä na detskú poéziu, jej básne boli uverejòované v èasopise Slnieèko, prispievala aj do Dúhy, Zornièky,
Evanjelického posla spod Tatier a Evanjelickej
Bratislavy. Roku 1939 sa vydala za Pavla Ivana
Tvaroka. ili v Bratislave, kde sa im narodili
dvaja synovia a dcéra. Po februári 1948 boli Tvarokovci nepohodlné osoby, nastalo ich prenasledovanie, práca vo výrobe a nútený odchod na

Brezovú. Tu pôsobila O¾ga sedem rokov ako
katechétka. V tomto ne¾ahkom období, ako aj
po celý ivot, bola pre òu základným krédom
viera. V rokoch 1960-1969 sa manelia Tvarokovci borili s ne¾ahkým osudom v Trnave. O¾ga
tam pracovala ako dokumentaristka a lektorka v
Západoslovenskom múzeu. Po odchode na dôchodok sa vrátila na Brezovú a krátko po manelovej smrti sa presahovala do Bratislavy. Aj
na dôchodku sa venovala osvetovej a literárnej
práci. Predovetkým dopåòala a rozirovala svoje
písomné záznamy o nové spomienky na Brezovú z èias detstva a mladosti. Spomienky vyli v
roku 2008 pod názvom Brezová - naa rodná.
JANÈÍ, Ján  evanjelický farár (nar. 8. 5. 1884
na Brezovej  125. výr. nar., zomrel 27. 4. 1983
v Bratislave). Patrí medzi významné osobnosti
slovenského evanjelictva, pochádzajúce z Brezovej. Vytudoval teológiu v oproni, Viedni a
(Pokraèovanie na 12. str.)
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KALENDÁRIUM
(Dokonèenie z 11. str.)
Rostocku. Za kòaza bol ordinovaný roku 1910.
Ako kaplán pôsobil v Suèanoch, potom v Budapeti. V Prietri pôsobil ako farár 46 rokov.
Okrem cirkevných povinností, aktívne pracoval
aj na osvetovom, kolskom a kultúrnom poli.
Prispieval do cirkevných èasopisov a spracúval
dejiny cirkevných zborov, najmä prietrského.
Bol známy aj ako ve¾ký ovocinár a vèelár.
TEFÁNIK, Milan Rastislav  diplomat, vedec, vojak (nar. 21. 7. 1880 na Koariskách pri
Brezovej, zomrel 4. 5. 1919 vo Vajnoroch pri
Bratislave  90. výr. úmrtia). Po skonèení brezovskej ¾udovej koly odiiel tudova do amorína, potom pokraèoval na lýceu v Bratislave, v oproni a gymnázium navtevoval v Sarvai. Na Karlovej univerzite v Prahe vytudoval
matematiku a hvezdárstvo, urobil si doktorát z
filozofie (1904). V Prahe v òom dozrelo presvedèenie o nevyhnutnosti rozbitia monarchie a

vytvorenia spoloèného tátu Slovákov a Èechov.
Ïalích desa rokov sa venoval astronómii. Zaèal ako asistent slávneho astrofyzika J. Janssena na observatóriu v Meudone. Nasledovali astronomické pozorovania na vrchole Mont Blancu, v panielsku, Turkestane, Tahiti, Brazílii,
Ekvádore i v Maroku. Dostal cenu Francúzskej
astronomickej spoloènosti. Pobyty v zahranièí
vo francúzskych slubách mali okrem vedeckého aj diplomatický význam. Dôkazom úspenosti v diplomatickej rovine bolo udelenie najvyieho francúzskeho vyznamenania - Rádu
rytiera Èestnej légie roku 1914. Vojenská a diplomatická èinnos M. R. tefánika sa plne rozvinula poèas prvej svetovej vojny. Vrodený diplomatický takt, osobné kontakty a názory tefánika neostali bez povimnutia T. G. Masaryka a
jeho najbliích spolupracovníkov. Okamite bol
zapojený do vedenia zahranièného odboja. Stal
sa zakladate¾om a podpredsedom Národnej rady

èeskoslovenskej (1916). Nasledovalo oficiálne
poslanie v Rusku, kde spolu s generálom Janinom organizoval vytvorenie èeskoslovenskej legionárskej armády. Do Ruska sa vrátil tefánik
ete v roku 1919. Zvlátne poslanie mal aj v
USA roku 1917. Ilo o nábor dobrovo¾níkov slovenského a èeského pôvodu, výsledkom bol trojtisícový zbor presunutý do Európy, ktorý sa
stal súèasou èeskoslovenských légií. Diplomatický úspech dosiahol tefánik aj v Taliansku.
Po skonèení vojny plnil M. R. tefánik významnú úlohu na Sibíri. Zabezpeèoval repatriáciu èeskoslovenských ruských legionárov. Domov, do
nového tátu, ktorého vzniku zasvätil vetko
úsilie, sa vracal zaèiatkom mája cez Taliansko.
Po páde lietadla neïaleko Bratislavy tragicky
zahynul 4. mája 1919. Milan Rastislav tefánik
patrí medzi najvýznamnejie osobnosti moderných národných dejín.
Spracovala: A. Fedorová

oznámenia od obèianky vykonala hliadka MsP
zákrok v jej rodine na Bradlianskej ulici. ena
oznámila, e mu, ktorý je pod vplyvom alkoholu, sa voèi nej neslune správa. Poèas etrenia
skutoèností na mieste bolo ïalej zistené, e mu
skonzumoval väèie mnostvo liekov. Z tohto
dôvodu mu bola privolaná lekárska pomoc z NsP
Myjava, ktorá ho oetrila. Oznámenie bolo na
mieste rieené pohovorom.
Dòa 16. 4. v podveèerných hodinách na základe oznámenia od obèianky mesta zaèala hliadka MsP h¾adanie maloletého chlapca. Tento sa
v urèený èas nedostavil domov, v priebehu odpoludnia sa pohyboval na bicykli. Hliadka po
kontrole sídlisk a ulíc Horný rad, Dr. t. Osuského, D. Jurkovièa, Nám. 7. apríla a opakovananej

kontrole Sídliska D. Jurkovièa chlapca nala a
odovzdala matke.
Dòa 19. 4. sa v poobedòajích hodinách dostavil na stanicu MsP obèan mesta, ktorý poiadal o pomoc, nako¾ko bol obleèený iba v spodnej bielizni. Obèan poèas etrenia skutoèností
uviedol, e na ulici stretol dvoch muov, ktorí
ho zaviezli za mesto do lesa. Tam ho pod hrozbou násilia donútili vyzliec sa. Potom ho doviezli naspä do mesta a nechali ho na námestí.
Uvedeným konaním si od neho vymáhal dlh jeden z muov. Z miesta bydliska mu bol zabezpeèený náhradný odev. Vec pre podozrenie zo
spáchania trestného èinu bola postúpená policajnému zboru na rieenie.
MsP

10 rokov. Preto je potrebné na zadnú stranu práce napísa meno a vek dieaa.
Zhotovené práce je moné odovzda do
12. 6. mestskej polícii (budova mestského úradu
 zadný dvor), inpektorovi Londákovi, ktorý

vám aj zodpovie na prípadné otázky o súai.
Najlepie práce budú ocenené za úèasti zástupcov mesta a mestskej polície v závere júna.
mestská polícia

Mièa, Pavloviè, arudi, Pavlík, Petrá (77. Poláèik), Hílek (87. Beòa), Koprda, J. Potúèek (68.
Starych). Tréner: Jaroslav Potúèek.
FK Senica - FK VS Bradlan 0 : 0. Aj v tomto
zápase sa potvrdilo, e derby nemá favorita a u
vôbec nie vopred urèeného víaza. Brezovskí futbalisti pripravili u takmer postupujúcich Senièanov v ich prostredí o dva body a sami sa teia zo
zisku jedného. Alebo aj naopak. Domáci nenali
recept na prekonanie naej obrany a ve¾mi dobre
chytajúceho brankára Michálka. Nae mustvo si
za rozumný a hlavne disciplinovaný výkon bod
zaslúilo, èo v podstate uznali obidve strany. Krátko
pred koncom bol vylúèený senický kapitán Bíly.

Zostava: Martin Michálek - Duan Mièa, Milan
Pavloviè (C), Vladimír Marík, Pavol Nosko - Daniel Koprda, Stanislav arudi, Juraj Poláèik, Peter
Hílek (81. min. Filip Hubek) - Miroslav Pavlík (89.
min. Jaroslav Potúèek ml.), Jozef Beòa (73. min.
Silvester Starych), tréner: Jaroslav Potúèek.
FK VS Bradlan  OFK Solèany 4 : 2 (2 : 2),
góly: 15. Petrá, 30. Pavloviè, 56. Koprda, 86.
Starych - 28. Soboòa, 39. Mihálik (11 m). Od
úvodu stretnutia boli aktívnejí nai, hostia sa snaili organizovane bráni a vyráa do rýchlych brejkov, èo sa im aj darilo. Brezová: Michálek  Nosko,
Marík, Mièa (81. M. Potúèek), Pavloviè, arudi,
(Pokraèovanie na 13. str.)

MESTSKÁ POLÍCIA
Mestská polícia zaznamenala
Dòa 3. 4. v doobedòajích hodinách na základe vlastného zistenia vykonala hliadka MsP odchyt vo¾ne pobehujúceho psa na Budovate¾skej
ulici v blízkosti materskej koly. V priebehu dòa
si psa vyzdvihla jeho majite¾ka, ktorá bola za
priestupok rieená blokovou pokutou.
Dòa 10. 4. v poobedòajích hodinách na základe oznámenia od policajného zboru zaèala hliadka MsP h¾ada vozidlo znaèky renault, ktoré
bolo ukradnuté z lesa z lokality Bradlo. Majite¾
vozidlo zaparkoval a odiiel preè. Keï sa po
nejakej dobe vrátil, vozidlo u nebolo na svojom
mieste. Vozidlo sa hliadke MsP nepodarilo na
území mesta nájs. Vec ïalej riei policajný zbor.
Dòa 13. 4. v noèných hodinách na základe

Výtvarná súa
Mesto Brezová pod Bradlom a mestská polícia vyhlasujú v období od 1. 5. 2009 do 12. 6.
2009 výtvarnú súa pre deti s názvom Mestská polícia poh¾adom detí, ktorá sa uskutoèní
v dvoch vekových kategóriách - do 6 rokov a do

PORT

Futbal
4. liga severozápad  A - dospelí
Kanianka - FK VS Bradlan 3 : 2 (2 : 1), góly:
Peter Hílek, Milan Pavloviè. Proti tomuto súperovi sa za normálnych okolností dal uhra úspený
výsledok. Ale, mierne povedané, nie celkom presvedèivý výkon obrany a brankára sa podpísal pod
neèakanú prehru.
FK VS Bradlan  PFK Pieany 1 : 2 (1 : 0),
góly: 15. Ján Petrá  67. Roman Gajarský, 78.
¼ubomír Vyskoè. Susedské derby stretnutie sa zaèalo v dobrom tempe a diváci sa mali od zaèiatku na
èo pozera. Brezová: Michálek  Nosko, Marík,
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Futbal
(Dokonèenie z 12. str.)
Pavlík, Poláèik (46. J. Potúèek mladí), Petrá,
Koprda, Hílek (46. Starych). Tréner Jaroslav Potúèek.
2. trieda juh  B  dospelí FK VS Bradlan B
(Koariská)
Hrané  FK VS Bradlan B (Koariská) 1 : 1
(0 : 0), góly: Ján Marônek  Matú Beòo. Prvý
polèas bol vyrovnaný, ancí bolo minimum. Hneï
po prestávke krásne do ibenice trafil domáci Marônek a prehrávali sme 0 : 1. Ale vzápätí po centri
Menkynu hlavou vyrovnal Beòo. Hoci mal Bradlan
potom viac z hry, skóre sa u nemenilo.
FK VS Bradlan B (Koariská)  Povaany
2 : 3 (0 : 3), góly: Matú Beòo, tefan Nemec.
Hostia v 1. polèase vyaili z minima maximum.
Koariská streleckú smolu pretrhli v prvej tvrhodine druhého polèasu, ale neèakanej prehre u
nezabránili.
Trenèianske Bohuslavice  FK VS Bradlan B
(Koariská) 4 : 0 (2 : 0). Koariská u v 7. min.
prehrávali 0 : 2, potom hru vyrovnali. Za tohto
stavu nastrelili rï z priameho kopu, teda nezníili, ale dostali ïalie dva góly a nakoniec vysoko
prehrali.
FK VS Bradlan B (Koariská)  Lúka nad Váhom 1 : 4 (0 : 3), gól: Matú Beòo.
3. liga  starí dorast
FK VS Bradlan  J. Bohunice 3 : 0 (1 : 0), góly:
Norbert Hubek 2, Marek Kubisa (11 m). V prvom polèase sa súperi oukávali, bol vyrovnaný,
ale dôleité bolo, e nai hráèi premenili hneï svoju prvú ancu na gól. Celý zápas videli diváci dobrý futbal, do ancí sa dostávali aj hostia, ale brankár
Maliarik si so vetkými poradil a udral èisté
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konto.
Nové Zámky - FK VS Bradlan 0 : 4 (0 : 0), góly:
Michal Hya 2, Djiby Ba, Daniel ebesta. A
zvýenou aktivitou v 2. polèase a po preskupení
formácií nai chlapci dosiahli ïalie cenné a jednoznaèné víazstvo. Museli si chví¾u zvyka na väèie ihrisko a prírodný trávnik. V 47. min. otvoril
skóre po centri ebestu Hya hlavou, druhý gól
padol po úniku N. Hubeka, spätnej prihrávke a
následnej spolupráci naich Senegalèanov  Fall
posunul na Djibyho Ba  2 : 0. Potom ebesta a
svojím druhým gólom Hya potvrdili jasnú výhru.
FK VS Bradlan  AFC Nové Mesto 3 : 1 (2 : 0),
góly: Norbert Hubek, Michal Hya, Luká
Smolíèek  Ján Hulínek.
Hurbanovo - FK VS Bradlan 0 : 4 (0 : 3), góly:
Norbert Hubek a Lamine Fall po 2. Ïalie víazstvo sa zrodilo najmä vïaka výkonu v prvom
polèase, keï sa prakticky rozhodlo. V druhom
polèase ete navye nai nepremenili jedenástku.
Po prehre Senice majú v tabu¾ke 8 kôl pred koncom pred òou 12-bodový  verme, e rozhodujúci
- náskok na èele.
3. liga  mladí dorast
FK VS Bradlan  J. Bohunice 0 : 0. Napriek
bezgólovému výsledku podali nai dobrý výkon,
snaili sa hra kombinaène, chceli vyhra, ale chýbalo to povestné portové astie. V brezovskom
drese sa dobre uviedol Senegalèan Djiby Ba.
Nové Zámky - FK VS Bradlan 0 : 3 (0 : 2), góly:
Matú Hrdlièka, A. Lorenc (11 m), Klempa.
FK VS Bradlan  AFC Nové Mesto 2 : 0 (0 : 0),
góly: Dávid Karas, Ján Tománek.
Hurbanovo - FK VS Bradlan 0 : 6. Ani tu nie je
èo riei.
3. liga stred  starí iaci
FK VS Bradlan  Holíè 7 : 0 (3 : 0), góly: Domi-

nik Lorenc 4, Horniaèek, Kuchta.
Vrbové  FK VS Bradlan 0 : 4 (0 : 0),góly: D.
Lorenc 2, Kuchta, Horniaèek.
FK VS Bradlan  FK Senica B 0 : 3 (0 : 2).
Herne to bol celkom vyrovnaný zápas, ale vdy
rozhodujú góly.
Skalica  FK VS Bradlan 3 : 0.
3. liga stred  mladí iaci
FK VS Bradlan - Holíè 1 : 2 (0 : 2), gól: Tobiá.
Vrbové  FK VS Bradlan - nehralo sa, lebo Vrbové v kategórii M vylúèili zo súae.
FK VS Bradlan  FK Senica B 0 : 12 (0 : 6).
Senièania (U 12  roè. 97) hrali naozaj ve¾mi pekný
futbal, aký sa v tejto kategórii èasto nevidí.
Skalica  FK VS Bradlan 5 : 0.
Pod¾a ¼. Barbírika spracovala V. Mikulèíková.

Odiiel priskoro
Dòa 16. mája 2009 by sa bol doil 60 rokov
pán Jaroslav Grexa, ktorý zomrel 12. mája
2003, vo veku 54 rokov.
Ako najlepí portovec základnej koly bol
výborným gymnastom, atlétom, vynikal vo futbale, hokeji, hádzanej i volejbale. Z aktívnej èinnosti v dospelosti ho vyradilo zranenie kolena,
ktoré utrpel pri volejbalovom stretnutí. Pôsobil
vak ako hádzanársky tréner a rozhodca. A neskorie sa podie¾al organizaène na kultúrnom
ivote mesta a odborárskej práci. Po novembri
1989 podnikal, naposledy v retaurácii Dolina.
Jarovu nedoitú esdesiatku si nedávno pripomenuli bývalí funkcionári a hráèky Hádzanárskeho oddielu TJ Bradlan Brezová pod
Bradlom. Èes jeho pamiatke.
-C-

Hádzaná
Mladie dorky  I. liga
AK Inter Bratislava - HK Bradlan 29 : 25
(13 : 10) Bekeová - Jozefáková, Kapièáková 5,
Kováèiková L. 3, Drobná 1, Holkovièová 2, Jastrábová 5, Svobodová 1, Ovoldíková 3, Kutlaková
5, tréner Milan Bella, vedúci drustva Ivan Petrík
HK Bradlan - TJ tart Trenèín 19 : 30 (11 : 17)
Petríková - P. Kováèiková 4, Jozefáková 2, Kapièáková 1, Drobná 1, Holkovièová 3, Jastrábová
6, Svobodová, Sadáková, Ovoldíková 1, Kutlaková 1, tréner Milan Bella, vedúci drustva Ivan
Petrík.
HK Bradlan - K Koice 32 : 22 (17 : 9)
Petríková - P. Kováèiková 11, Jozefáková 2, Kapièáková 4, L. Kováèiková 4, Drobná, Holkovièová 4, Jastrábová 1, Svobodová 1, Sadáková, Ovoldíková 3, Kutlaková 2, tréner Milan Bella, vedúci drustva Ivan Petrík.
Starie iaèky  Majstrovstvo kraja
HK Bradlan - HK Slávia Partizánske A 19 : 17
(7 : 9) Bekeová, Gaparovièová - Parèiová, Dubnièková 2, Reptová S., Reptová A. 4, Kováèiková
2, Prousková 6, Jastrábová, Kolinská 2, Pavlíková
3, trénerka Elika Reptová, vedúci drustva Milan
Kováèik.
HK Bradlan - HK Slávia Partizánske B 22 : 12
(11 : 7) Bekeová, Gaparovièová - Parèiová, Dubnièková 8, Reptová S., Reptová A. 2, Kováèiková
8, Prousková 2, Jastrábová, Kolinská 2, Pavlíková,
trénerka Elika Reptová, vedúci drustva Milan
Kováèik.
HK tart Trenèín - HK Bradlan 28 : 20 (13 : 8)

Bekeová, Gaparovièová - Parèiová, Dubnièková 6, Reptová S., Reptová A. 2, Kováèiková 10,

Galbová, Prousková, Jastrábová, Kolinská, Pavlíková 2, trénerka Elika Reptová.
MHK Bytèa - HK Bradlan 32 : 17 (14 : 5)
Bekeová, Gaparovièová - Parèiová 1, Reptová
A. 6, Holoková, Galbová 1, Prousková 4, Jastrá-

bová, Kolinská 3, Pavlíková 2.
HK Bradlan - MK Púchov 37 : 6 (18 : 4)
Bekeová, Gaparovièová - Parèiová, Reptová A. 8, Kováèiková 12, Galbová, Prousková 3,
Jastrábová 2, Kolinská 7, Pavlíková 5, Holoková
Mladie iaèky  Majstrovstvo kraja
HK Bradlan - HK Slávia Partizánske A 14 : 20
(5 : 11) Gaparovièová - Parèiová 5, Bachnová,
Jastrábová 2, Heráková, Papánková I. 1, Turèeková, Holoková 1, Galbová 3, Jamrichová, Papánková K. 2, trénerka Jana Gaparovièová, vedúca
drustva Zuzana Jastrábová.
HK Bradlan - HK Slávia Partizánske B 37 : 3
(18 : 0) Gaparovièová 1 - Parèiová 5, Bachnová,
Jastrábová 11, Heráková 2, Papánková I. 4, Turèeková, Holoková 3, Galbová 4, Jamrichová, Papánková K. 7.
HK tart Trenèín - HK Bradlan 17 : 17 (7 : 9)
Gaparovièová - Parèiová 7, Bachnová, Jastrábová
6, Heráková, Papánková I., Holoková 2, Kovaèechová, Galbová 2, Papánková K., trénerka Jana
Gaparovièová, vedúca drustva Zuzana Jastrábová.
MHK Bytèa - HK Bradlan 17 : 22 (7 : 11)
Gaparovièová - Parèiová 4, Bachnová, Jastrábová
4, Heráková, Papánková I. 1, Holoková 4, Kovaèechová, Galbová 9, Papánková K.
HK Bradlan - MK Púchov 20 : 12 (9 : 7)
Gaparovièová, Macejková - Parèiová 3, Bachnová, Jastrábová 8, Heráková 1, Papánková I., Lukáèová, Holoková 1, Galbová 6, Jamrichová, Papánková K. 1.
V. Mikulèíková
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Bolesou unavená tíko zaspala,
zanechala si vetkých, ktorých si mala rada.
Spi sladko, mamièka, snívaj veèný sen,
v spomienkach sme pri tebe kadý deò.
Dòa 20. apríla 2009 sme si pripomenuli nedoité 80. narodeniny naej mamy, sestry, krstnej,
svagrinej, tety O¾gy andorovej, rodenej Krihákovej.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra O¾ga a dcéra Anna
s priate¾om Jankom.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dòa 1. 5. 2009 uplynulo
10 rokov, èo nás náhle opustil ná otec, starý otec a
manel tefan Bekeè.
S láskou a úctou somínajú manelka a deti s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Odila potichuèky, bez slova rozlúèky.
My ju vak v srdciach máme,
s láskou na òu spomíname.
Dòa 4. 5. 2009 sme si
pripomenuli 15. výroèie, èo
nás navdy opustila vo veku
63 rokov naa drahá mama,
stará a prastará mama, svokra, krstná mama, vagriná,
teta Zuzana Gramblièková, rod. Janíková.
Kto ju poznal, spomenie
si, kto ju mal rád, nezabudne.
Spomínaju deti s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Nezomrel ten, kto ostáva v ¾udských srdciach.
Dòa 14. 5. 2009 uplynie
1 rok, èo nás navdy opustil
môj manel, otec, dedko Ján
Jáno.
S láskou a úctou spomínajú manelka, synovia s rodinami a ostatná rodina.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dobrý èlovek stále zostáva v srdciach tých,
ktorí ho mali radi...
Dòa 17. mája uplynie 5 rokov, èo nás navdy
opustil manel, otec, starký Ján Daniel.
S láskou a úctou spomínajú manelka a deti
s rodinami.
Ïakujeme vetkým, èo spomínate s nami.

Srdieèko tvoje dotåklo,
usmiata tvár zvánela
a vtedy nás, èo sme zostali,
ovládla bezmocnos, smútok a ia¾.
Dòa 26. mája 2009 uplynie 30 rokov, èo vo veku
52 rokov zomrel ná milovaný otec a dedko Ján Beke.
S láskou a vïakou spomínajú deti s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

29. 5. 2009 uplynie 10 rokov od smrti p. Zuzany
matlíkovej, rod. Kravárikovej.
Neter Betka s rodinou, sestra Anna Gabriová a ostatné
sestry a bratia.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

S tichou spomienkou k jeho hrobu chodíme,
pri plameòoch svieèok sa za neho modlíme.
Dòa 29. 6. 2009 si pripomíname 9. výroèie smrti Jozefa Èereníka.
S úctou a láskou v srdci na
neho spomína manelka, synovia s rodinami, vnúèatá a
pravnúèatá.

Odila najstaria
Brezovanka
Dòa 25. apríla 2009 sme sa na brezovskom
cintoríne rozlúèili s Juditou Oravskou. Bola
poslednou ratolesou známej
brezovskej, rodu a cirkvi vernej rodiny Halabrínovskej.
Doila sa 98 rokov a 1 mesiac. Z toho 34 rokov na dôchodku preila na rodnej Brezovej a iba posledných 10
rokov ivota v starostlivej
opatere najmladej dcéry Viery Oká¾ovej v Martine. Smútia za òou 3 deti (manel a najstaria dcéra ju u
predili do veènosti), 10 vnúèat a 15 pravnúèat
(z príchodu toho posledného sa poteila iba necelý mesiac pred smrou), ako aj ostatná rodina a
známi.
Bola èlenkou Slovenského zväzu protifaistických bojovníkov a Spoloènosti M. R. tefánika, ktorá jej ako najstarej èlenke udelila èestné èlenstvo.
Jej pamiatka zostane v srdciach vetkých,
ktorí ju poznali!

Jubilanti v mesiaci apríl
- Emília Ciranová, 93-roèná
- Anna Boorová, 75-roèná
- Rudolf Mayer, 75-roèný

Narodili sa
- Tomá Mosný
- Karolína Klempová
- Natália Vaková
- Jakub Michálek
- Daniel Masár

Sobá uzavreli
Patrik Kuna
- Albeta Medveïová
Martin Bajza
- Martina Cigáneková

Zomreli
- Zuzana Kvasnicová, rod. Mikulková, 73-roèná
- Anna Závodná, rod. karítková, 71-roèná
- Ján Radoinský, 64-roèný
- Judita Oravská, rod. Halabrínová, 98-roèná
- Milan Fajnor, 81-roèný

POÏAKOVANIA
Dotåklo srdce, stíchol hlas,
mal rád ¾udí, prácu, ivot
i vetkých nás...
Zo srdca ïakujeme
vetkým príbuzným,
priate¾om a známym za
poslednú rozlúèku s naím milovaným manelom, otcom, starým otcom, svokrom, zaom,
krstným otcom, vagrom, ujom a bratom Jánom Miialkom zo Senice, ktorý nás navdy opustil dòa 14. apríla 2009 vo veku
59 rokov.
Za kvetinové dary a slová sústrasti,
ktorými ste sa snaili zmierni ná hlboký
ia¾, ïakujú manelka, dcéra a syn s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ïakujeme vetkým príbuzným, priate¾om, známym a predovetkým Pohrebníctvu Eckert za dôstojnú rozlúèku môjho
manela, brata, vagra, uja Jána Radoinského, ktorý nás opustil po ve¾mi akej
chorobe vo veku 64 rokov.
Vetkým ïakujem za prejavy sústrasti a
kvetinové dary, ktorými ste sa snaili
zmierni môj hlboký ia¾.
Smútiaca manelka O¾ga, súrodenci a
ostatná rodina.

