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Pietna spomienka na generála M. R. tefánika v Taliansku
Zaèiatkom mája sme si pripomínali v pietnej
úcte na viacerých miestach Slovenska 90. výroèie tragickej smrti M. R. tefánika. Táto významná osobnos naich novodobých dejín

V rámci tohtoroèných pietnych aktivít, spojených s výroèím úmrtia náho slávneho rodáka,
sme si kládli za povinnos poloi kyticu kvetov a venèek k pamätnej tabuli v Campoformido,

zanechala stopy aj v iných tátoch a to nielen
v rámci Európy.
Primátorka mesta JUDr. Anna Danková a
evanjelický farár Mgr. Ján Lichanec uskutoènili
v dòoch 14. a 15. mája t. r. cestu do Talianska,
kde je spomienka na M. R. tefánika i na jeho
snúbenicu markízu Giulianu Benzoni zachovávaná dodnes.
Úctu ku generálovi M. R. tefánikovi prechovávajú i obyvatelia mesta Campoformido,
odkia¾ vzlietol na svoju poslednú cestu do vlasti. Na radnici intalovali pamätnú tabu¾u, na odhalení ktorej sa zúèastnili i zástupcovia náho
mesta v máji 2007.

o ktorú sa tamojia radnica
príkladne stará. Urobili sme
tak v rámci prijatia u starostu
mesta, ktoré bolo ve¾mi
priate¾ské. Prekvapili nás hlboké znalosti o ivote M. R.
tefánika i úcta, s ktorou
o òom rozprávali.
Poèas plánovania cesty,
za pomoci Slovenského intitútu v Ríme, nám
navrhol ve¾vyslanec Slovenskej republiky v Taliansku Mgr. Stanislav Vallo návtevu hrobu snúbenice M. R. tefánika, markízy Giuliani Benzoni, ktorý sa nachádza v malebnom kúpe¾nom

meste Monsummano Terme. Návrh sme prijali a
vïaka ochote starostu mesta i jeho spolupracovníèok sme spoloène s pánom ve¾vyslancom
poloili veniec na jej hrob. I tu nás, v rámci
prijatia na radnici, prekvapilo, ako ve¾mi si Taliani váia svojich významných rodákov a
ko¾ko vedia o ich ivote a èinoch. Markíza
Benzoni bola vo svojej dobe ve¾mi vzdelaná
ena, ktorú veci verejné nenechávali ¾ahostajnou.
Poèas celého pobytu v Taliansku sme sa stretávali s priate¾skými ¾uïmi, ktorí spájajú Slovensko s menom M. R. tefánika. Primátorka
mesta Brezová pod Bradlom pozvala starostov
Campoformida a Monsummano Terme na návtevu rodného kraja tejto významnej osobnosti
pri príleitosti 130. výroèia narodenia na budúci
rok, aby sme im ukázali miesta, kde sa narodil a
preil svoju mlados a zároveò sa im takto poïakovali za uchovávanie pamiatky na M. R. tefánika v ich mestách.

Poèas cesty domov sme si elali, aby sme i
my na Slovensku prechovávali takú úctu a
hrdos k naim významným rodákom ako
Taliani.
JUDr. Anna Danková
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Zmena telefónnych èísiel na MsÚ
Oznamujeme obèanom, e od 1. 6. 2009 sú
zmenené telefónne èísla niektorých oddelení
z dôvodu ich presahovania na 2. poschodie
MsÚ (priestor po tátnej polícii). Ide o oddelenia:
- z ND tefánikovho sa presahoval referát kultúry a portu

Viera Mikulèíková 034/ 694 22 40
Magdaléna Amzlerová 034/ 694 22 41
- oddelenie regionálneho rozvoja a marketingu
Mgr. Ladislav Paulík, Mgr. Katarína tuchalová
034/ 694 22 42
Mgr. Zuzana Kostelná 034/ 694 22 43

- hlavný kontrolór
Ing. Pavel Veèeøa 034/ 694 22 44
- Do kancelárie è. 10 na I. poschodí sa presahovalo oddelenie veobecnej vnútornej správy
Ing. Albeta Karlíková, Terézia Malková
034/ 694 22 21

Oznámenie o miestnej dani
V naom meste, a to v Materskej kole nové detské herné prvky RAINBOW  z nehnute¾ností v roku 2009

Tri nové detské ihriská

na Budovate¾skej ulici a v Materskej ko- Double Decker. Financované boli z rozpoètu mesta Brezová pod Bradlom. Veríme, e
budú zdrojom radosti najmä detí.
V priestoroch Sídliska Duana Jurkovièa pribudne tento mesiac vïaka spolufinancovaniu Nadácie SPP, v rámci projektu Lesy v meste, pièková zostava detských herných prvkov firmy HAGS (védsko) a vïaka získanej dotácie z Úradu
vlády multifunkèné ihrisko s umelou trávou a mantinelmi, kde si budeme môc
zahra minifutbal, volejbal, badminton a
RR
le na Sídlisku D. Jurkovièa, sú osadené iné porty.

Oddelenie finanèné, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová pod Bradlom oznamuje
daòovníkom dane z nehnute¾ností na území
mesta Brezová pod Bradlom, e v roku 2009
budú platobné výmery na daò z nehnute¾ností vystavené a doruèené neskorie ako
v predchádzajúcich rokoch z dôvodu zavádzania nového informaèného systému. Platobné výmery budú doruèované rovnakým spôsobom ako po minulé roky.
Ing. Jana Nosková
vedúca oddelenia finanèného, správy
daní a poplatkov
MsÚ Brezová pod Bradlom

Program 4CYKLOREGIO
V priebehu predchádzajúcich mesiacov bola
spracovaná technická dokumentácia na opravu miestnych komunikácií, ktoré sú súèasou
cyklotrasy programu 4CYKLOREGIO. Ide o
komunikácie v obciach Koariská, Priepasné,
Polianka a Chvojnica. Následne boli spracované iadosti o nenávratný finanèný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007
 2013 v Opatrení 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
Celý proces prípravy i spracovania uvedených

iadostí realizoval Subregión Pod Bradlom
v spolupráci s f. MVL tefánek, s.r.o. V máji
2009 bola podaná prvá iados o nenávratný
finanèný príspevok obci Koariská v objeme
371 000 EUR / 11 176 000 Sk. Výstavba komunikácie v obci Koariská je dôleitá i pre
Brezovú pod Bradlom, pretoe bude bezprostredne napojená na cyklochodník Brezová pod Bradlom - Dolné Koariská, ktorý zrealizujeme v tomto roku.

Celkom obce Subregiónu Pod Bradlom iadajú na opravu komunikácií zo trukturálnych
fondov z Programu rozvoja vidieka 780 000
EUR / 23 498 000 Sk.
Realizáciu projektov predpokladáme v I. polroku 2010 s termínom ukonèenia v mesiaci máji
tak, aby vetky úseky cyklotrasy boli vo vyhovujúcom stave a aby sme celú cyklotrasu mohli
uvies do prevádzky pri príleitosti 130. výroèia narodenia gen. M. R. tefánika. -SPB-

noti dôleitos a prioritu realizácie jednotlivých investièných akcií v schválenom pláne
investièných akcií. Ïalej informovala o búracích prácach betónových detských ihrísk na
Dolných lúkach a Sídl. D. Jurkovièa a o podaných projektoch, o pracovnom stretnutím so
zástupcami Presbyterstva ECAV Brezová pod

Bradlom, na ktorom rokovali o odpredaji objektu ND tefánikovho. Po skonèení MsR sa
uskutoènilo pracovné stretnutie poslancov
MsZ s konate¾mi obchodných spoloèností
Mestské lesy s.r.o. a Retaurácia U Sváka Ragana spol. s r.o. v zmysle prijatých uznes. MsZ
è. 41/2009 a 42/2009 zo dòa 23. 4. 2009.

Obohatené záitkami sa naveèer vracali domov.
V nieèom sú si tieto deti so tefánikom podobné:
On napriek tomu, e chor¾avel, precestoval
celý svet, ve¾a spoznal, ve¾a sa nauèil i napísal.
Ony napriek nepriazni osudu kráèajú ivotom, vzdelávajú sa a urèujú si vlastné ivotné
ciele, ktoré sa snaia splni.
Tak im drme palce, nech to zvládnu.
Poïakovanie patrí múzeu v Koariskách i

MsÚ a Mestskej polícii v Brezovej pod Bradlom za pomoc a cenné rady pri organizovaní
návtevy týchto detí v naom meste.

MESTSKÁ RADA
Z rokovania mestskej rady dòa 28. 5. 2009:
- MsR prerokovala závery a uznesenia prijaté na MsZ 23. 4. 2009,
- v náväznosti na dopad hospodárskej krízy, ktorej dôsledkom je znaèné zníenie disponibilných zdrojov pre mesto, primátorka
mesta JUDr. Anna Danková navrhla prehod-

NÁZORY / KOMENTÁRE
Do náho malebného mesteèka leiaceho na
úpätí vrchov Malých Karpát zavítali 12. 5. 2009
postihnuté deti zo Z Mokrohájska BA.
Prili si pozrie Brezovú, bradliansku mohylu a
dozvedie sa viac o Milanovi Rastislavovi tefánikovi, vzácnej osobnosti naich dejín.
Cenné informácie získali u doobeda v múzeu v Koariskách.
Poobede na Bradle formou kvízu spomínali na
ivot a prácu tefánika. Oèarila ich okolitá príroda.

Gabriela Rýzková

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

Novinky spod Bradla / máj 2009

strana è. 3

ÈRIEPKY Z HISTÓRIE

Urodzeným pánom pánu richtárovi a pánom konelom poctivého mesta Trnavy
Ku koncu roku 2009 sa pripravuje vydanie knihy s názvom Brezová.
Kniha si kladie za cie¾ priblíi obraz minulosti Brezovej pred rokom 1848. Vychádza z archívneho výskumu, archeologických prieskumov, túdia odbornej literatúry a publikovaných prameòov. V prvej èasti knihy sa èitatelia dozvedia o minulosti územia dnenej Brezovej
v praveku, o vzniku dediny Brezová v stredoveku a jej spustnutí, o znovuoití Brezovej v 16. storoèí, o povýení obce na mesteèko...
V druhej èasti bude po prvýkrát moné preèíta si výber pôvodných dobových dokumentov spätých s Brezovou. K latinsky a
maïarsky písaným dokumentom bude priloený preklad do slovenèiny. Prepis zhotovený pod¾a súèasného pravopisu bude umiestnený
aj k slovensky písaným dokumentom, ktorých jazyk a pravopis sa u výrazne odliuje od dnenej normy.
Kniha tak popri faktoch o minulosti Brezovej umoní pomocou dokumentov nahliadnu aj do ivotných príbehov naich predkov. Na
záver vám ako ukáku z pripravovanej knihy ponúkam jeden z týchto príbehov.
Matú Valihora
List richtára a prísaných dediny Brezová zo 4. mája 1634, ktorý sa dochoval v Archíve mesta Trnavy (tátny archív v Bratislave,
poboèka Trnava, Mesto Trnava - listy /missiles/).
Urozenym Panum Panu Rychtary
:N : N:1 a Panum konsselum Poctyweho
miesta Trnawy geho gasnosti Czisarske
Panum, Pritelum, a susedum nassým
tento lyst dan bud k uotewreny
Urozeny Pany wassym urozenostem wynssugeme Od Pana Boha wssemohucziho zdrawy dobreho poehnany Panu hogneho, namnoho Buduczy
Czasy a leta Pritom wassym Milostem, aslowutnostem Oznamugeme ze
predstupil gest pred nassy uplnu Raddu Pawel Passma Oznamugice nam ze
oswatem Gyri w wassem poctiwem mesto nassel swu manzelku ugednoho
messtiana a oby- watele wasseho gmenowite Lukacza kteraho odissla giz
gest tomu dwa Roky, Newime pro kteru priczinu nebo tento nass sused w
nassy pocztywe dedyne Brezowe od swe mladosty, mezinamy se chowa,
a sprawuge tak e y sprwnegssy swu manzelku, mnoho let mezinamy iw
byl az po tom tuto gistu Rozinu sobe, pogal, a
sny se sobassyl Proto kdi, gi nassel, napominal
gi manzelskym spusobem abi se nawratila knemu, ze gu chce prigaty a sni, chce ziw byti yako
Panu Bohu slybyl agi prisobassy. Proto ponewadz nechtela toho napomenuty prigaty, tehda
ssly potom ku panu Rychtari, oznamugice, kde
nassel swu manzelku Potom pan Rychtar,
poslal peczetku, ktomu Messtenowi u koho byla,
zatim prissla k panu Rychtarowy, tehda pan Rychtar oznamil gi, Co sobe chce zwolyti, s nimly chce
bydlety, Czi li do wezeny gity, tehda rekla pred
Panem Rychtarem, ze s nim bude bydlity, gako
slussy namanzelku, ona pak gidaci od pana Rychtara, utekla odneho, a
schowala se, Nepowaila, any Pana Boha, any, Pana, Rychtare Poctiweho
Mesta Zatim, tento Pawel Passma, naspatek ssel k panu Rychtari a oswedczeni, poloil. Proto wassych Mylosty a slowutnosty, pokorne a ponizene prosime, gestlybi tento Pawel Passma mohl, w wassem Poctiwem Meste, nagity tu swu manelku. ebiste mu raczili zadosty uczinyli yak wasse
Milosty tomu dobre rozumegi Co takowim gest potreby, ktere Prikazani
Boi prestupugi Werime Wassych Milosty a slowutnosty ze to nanassy
adost raczite uczinity, Stim Wassych Mylosty a slowutnosty Panu Bohu
w mocz a wochranu poruczenu czinime dan Nabrezoweg May 4 Anno
1634
Matteg Kassparowich Naten czas
Rychtar Brezowsky spolu swimy
Prisaznimy
W: M:
wsluzbach wzdiczky
Hotowy
1 - skratka z latinského Nomen, Nomen, (meno, meno)

Urodzeným pánom pánu richtárovi
:N : N: a pánom konelom poctivého
mesta Trnavy jeho jasnosti Cisárskej
pánom, priate¾om a susedom naim
tento list daný buï k otvoreniu
Urodzení páni, vaim urodzenostiam vinujeme od Pána Boha vemohúceho zdravia dobrého poehnania Pána hojného na mnoho budúcich èasov a
rokov. Pritom vaim milostiam a slovútnostiam oznamujeme, e predstúpil
jest pred nau úplnú Radu Pavel Pama, oznamujúc nám, e o Svätom
Jurajovi vo vaom poctivom meste naiel svoju manelku u jedného meana a obyvate¾a váho, menovite Lukáèa, ktorá odila, u jest tomu dva roky.
Nevieme pre ktorú príèinu, lebo tento ná sused v naej poctivej dedine
Brezovej od svojej mladosti medzi nami sa chová a spravuje tak, e i
s prvou svojou manelkou mnoho rokov medzi nami ivý bol, a potom
túto istú Rozinu sebe pojal a s òou sa sobáil.
Preto, keï ju naiel, napomínal ju manelským
spôsobom aby sa navrátila k nemu, e ju chce
prija a s òou chce ivý by, ako Pánu Bohu
s¾úbil a jej pri sobái.
Preto, pretoe nechcela toho napomenutia
prija, vtedy li potom k pánu richtárovi [trnavskému], oznamujúc, kde naiel [Pavel Pama]
svoju manelku. Potom pán richtár poslal peèiatku k tomu meanovi u koho bola, zatia¾
prila [Rozina] k pánu richtárovi, vtedy pán richtár oznámil jej: èo sebe chce zvoli, s ním èi chce
býva [s Pamom], èi do vezenia ís, vtedy povedala pred pánom richtárom, e s ním bude býva ako [sa] sluí na manelku, ona potom idúc od pána richtára, utiekla od neho a schovala sa. Nepováila ani Pána Boha, ani pána richtára poctivého mesta.
Potom tento Pavel Pama naspä iel k pánovi richtárovi a osvedèenie
poloil.
Preto vaich milostí a slovútností pokorne a poníene prosíme, pokia¾ by
tento Pavel Pama mohol vo vaom poctivom meste nájs tú svoju manelku.
eby ste mu ráèili za dos uèinili ako vae milosti tomu dobre rozumejú.
Èo takým je potreba, ktoré prikázanie boie prestupujú.
Veríme vaim milostiam a slovútnostiam, e to na nau iados ráèite uèini.
S tým vaich milostí a slovútností Pánu Bohu v moc a ochranu poruèenú
èiníme; dané na Brezovej Máj 4. roku 1634
Matej Kassparowich na ten èas
richtár brezovský spolu [so] svojimi
prísanými
V[aim] M[ilostiam]
v slubách vdycky
hotový
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VYPRÁVANIE NA NÁLEPE

O rodine
Jedna teta druhej tete bola teta tetou tete.
Nie tá teta pred tou tetou bola teta tete tetou,
le tá teta za tou tetou bola teta tete tetou.
Takúto riekanku si kedysi hovorievali deti. Dos
zloité vysvetlenie vzájomných vzahov v rodine.
A aké bolo pomenovanie príbuzných na Brezovej? V prvom rade treba poveda, e za rodinu sa povaovalo iroké príbuzenstvo. To bola
rodina, tam sme hovoreli tetka a sváko...
ade mali manku a tatka, níede mamièku a tatíèka, aj mamenka s tatenkom móhlo bit. Starí rodièia mankastará a tatkostarí mali vnukvóf a vnuèki. Prastarým rodièom sa hovorilo bapka a detko. Otcov brat bol stríko, stríèko, jeho ena striná, strinká. Otcovej sestre sa hovorilo tetka, tetièka, teta, jej muovi sváko, sváèko. Mamin brat
ale bol ujco, ujèek, ena ujèiná, ujèinká. Mamina sestra tetka, tetièka, teta, jej mu sváko,
sváèko. Takto sa hovorilo aj bratrancom a sestranicám rodièvóf, aj presestranicám a pre-

trancom, lebo aj oni boli rodina.
Súrodenci manelov boli vager, vagerko,
vagriná, vagrinká.

Rodièia manelov si hovorili svat a svatka.
ak aj celá tá rodina bola svatofská.
Keï sa narodilo diea, na krst ho niesli krstní
rodièia. Mohli to by príbuzní, cudzí, aj slobod-

ní... Skrátka rodiny boli skmotrené. Deti hovorili krsná manka, krsní tatko, dospelí navzájom
kmoter, kmoterko  kmotra, kmotrièka. Èasto si
ili za kmotróf rodiny navzájom,
ich deti si hovorili e sú si krsní.
Deti pouívali oslovenie stríko, stríèko, sváko, sváèko, tetièka, tetka, strinká aj pre cudzích ¾udí.
Dnes sa vetko zjednoduuje a skracuje a tak deti vystaèia s oslovením teta a ujo. Potom to môe dopadnú aj takto:
ujo Ujco...
V jedném dome chystali svadbu. Svadební otec sa vitafírovaní postavél pred vagrinkú panskú osobu, ak prila z Bratislavi - Zuzanka, jakí som feák? Si Samuko velkí feák, ale ból bi si vaèí,
kebi si mál obidve topánki rovnaké. Íha namuduu, ná ak jedna je nová a druhá stará báraj
jednakéj mustri a barvi.
Jela Juríèková

CIRKEVNÉ OZNAMY
21. 6. (2. nede¾a po Sv. Trojici) 11.00 hod. hl.
sl. Boie, Deò otcov. 13.30 hod. prehliadka spevokolov myjavského seniorátu v Èastkove.
28. 6. (3. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod.
mládenícke sluby Boie s prislúením velebnej sviatosti veèere Pánovej, slávnostné ukonèenie kolského roka s poehnaním detí.
29. 6. (pondelok, sviatok apotolov Petra a

Pavla) 10.00 hod. stretnutie mamièiek s demi
na fare. 18.00 hod. veèerné bohosluby v kostole.
5. 7. (4. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod.
spomienkové sl. Boie na hrade Branè, spomienka
na martýrov cirkvi, sviatok vierozvestcov Cyrila a Metoda. Odchod autobusu o 8.45 hod.
z autobusovej stanice (od Ragana). 17.00 hod.

pietna spomienka v Husovom parku pri pamätníku, 594. výroèie upálenia majstra Jána Husa.
18.00 hod. veèerné bohosluby v kostole.
12. 7. (5. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. sl. Boie. 14.00 hod. neporné bohosluby
v zborovej sieni.
Kadú nede¾u o 10.00 hod. detská besiedka
v budove ev. koly.

tragickej smrti.
iaci naej koly, Základnej koly pre iakov
s telesným postihnutím
v Bratislave na Mokrohájskej ulici 3, v rámci projektu Comenius,
v ktorom spolupracujeme s Írskom, Anglickom,
Nemeckom a panielskom
a ktorého zámerom je spoznáva dejiny, tradície a
významné osobnosti jednotlivých národov, vycestovali za poznaním do
kraja pod Bradlom  kolísky mnohých významných osobností.
Pre naich iakov to bol
záitok na celý deò. U
v autobuse obdivovali krásy tohoto nádherného
kraja  zakvitnuté lúky a zelené polia lemované malebným Karpatským oblúkom a de-

dinky s typickou architektúrou.
Prvou zastávkou boli Koariská  rodisko
M. R. tefánika.
Pekná moderná expozícia osobných a autentických predmetov vzahujúcich sa k osobe a
ivotu náho národného hrdinu spolu so slovom
milej a v¾údnej sprievodkyne v Múzeu M. R.
tefánika zaujala naich iakov na prvý poh¾ad.
Kládli zvedavé otázky, vímali si detaily a so
záujmom sledovali výklad.
Cesta k mohyle viedla k¾ukatou cestou a keï
sa autobus vytveral a na pamätné Bradlo, objavil sa pred nami majestátny pamätník v celej
svojej kráse. Dojem umocnil aj prekrásny výh¾ad na iroké okolie.
Mama naej iaèky Kristínky Rýzkovej,
obyvate¾ka mesta Brezová pod Bradlom, nás
privítala napeèenými lineckými hviezdièkami,
ktoré pripomenuli hrdinu - generála, odovzdala
deom upomienkové predmety týkajúce sa ivota M. R. tefánika a ve¾mi pekne sa im prihovorila. Z jej reèi bolo cíti, e celá Brezová
(Pokraèovanie na 5. str.)

AKTUÁLNE

Na Bradlo za poznaním
V týchto krásnych májových dòoch si aj
v kolách viac ako inokedy pripomíname meno

generála Milana Rastislava tefánika  náho
národného hrdinu, v spojitosti s výroèím jeho
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Spomienka na uèite¾a

Na Bradlo za poznaním
(Dokonèenie zo 4. strany)
pod Bradlom je na svojho rodáka patriène hrdá. Po
prehliadke
mohyly sme
si spolu s demi pripomenuli vetky
dôleité informácie o ivote Milana Rastislava tefánika a výlet
sme ukonèili
kvízom. Vyhrali vetci, bol to krásny deò.

e sa im výlet páèil, o tom svedèia ich výtvarné a slohové práce.
Nae deti, najmä vozíèkari, nemajú ve¾a
príleitostí spoznáva nae národné historické pamiatky a pamätné miesta, a preto privítali aj túto monos s ve¾kou radosou.
Chcela by som touto cestou poïakova rodine Rýzkovej, miestnej polícii,
správkyni Múzea a vetkým dobrým ¾uïom, ktorí nám pri realizácii tohoto výletu
pomohli.
Mgr. Daniela Hamíková
zástupkyòa riadite¾ky koly

So skupinou pamätníkov, pedagógov i turistov sme si pripomenuli 20. výroèie smrti
uèite¾a Ondreja Senku /1912  1989/. Pripadá na 17. júna 2009.
Tento rodák z novohradskej Krnej uèil
v rokoch 1933  1946 v Jandéch Doline a v
rokoch 1946  1972 v Brezovej pod Bradlom.
Bol ob¾úbeným ¾udovým uèite¾om. S manelkou a troma synmi býval pod lesom v Baranci. Miloval prírodu a láske k nej uèil svojich iakov i organizovaných turistov.
Pamiatku pána uèite¾a pripomína lto znaèený turistický Chodník Ondreja Senku z Brezovej pod Výtok.
-pp-

pracovníèky SAV so zameraním na tradièný odev.
Inak graficky preh¾adný bulletin mohol by skvelým obrazovým doplnením tejto kapitoly monografie Brezová pod Bradlom, kde absentuje
adekvátny obrazový materiál. Hoci odborný text
podrobne opisuje vetky odevné súèiastky, fotografie a kresby ho plnohodnotne nenahradia.
K spolupráci si pozvali profesionálneho grafika, èo je vidie i na samotnom grafickom prevedení bulletinu. Je potrebné si vak poloi otázku, preèo nevyuili sluby a vedomosti èi u
profesionálnych etnológov z regiónu, alebo vedúcich z folklórnych kolektívov z Brezovej pod
Bradlom s adekvátnymi znalosami brezovského kroja. Urèite by sa potom v bulletine nemohli
vyskytnú oèividné chyby. Nielene odevné
súèasti sú nesprávne skombinované, ale ani výber typov krojov nie je moné povaova za
reprezentatívny. Navye na fotografiách autori
nevyuili priestor pre ukáku základného úèesu
- tzv. ,,copky, ktorý sa pouíval v celom regióne ako typická úprava enskej hlavy. Pri prezentácii akejko¾vek èasti hmotnej tradiènej kultúry by sa mali vyuíva výhradne pôvodné
predmety, prípadne ich verné kópie. Autori zrej-

me z dôvodu èasovej tiesne, alebo neznalosti problematiky siahli po scénickom kroji domáceho
folklórneho súboru. To nám len dokazuje, e
mesto, alebo jeho intitúcie nevlastnia originálne
odevné súèiastky domáceho tradièného odevu.
Kroje vyuívané folklórnymi kolektívmi toti
nie sú ich presnou kópiou, ako mono predpokladali autori bulletinu. Pri výrobe sa prihliada
na funkènos pri ich scénickej prezentácii na javisku. Najvypuklejím príkladom sú detské dievèenské aty DFS Iskerka, ktoré vôbec nevychádzajú z pôvodného detského kroja. Tým nám
vystáva aj otázka, èi bolo správne prida k odbornému textu o tradiènom odeve z prelomu
19. a 20. storoèia fotografie, na ktorých vidíme
kombináciu pôvodných a ,,súboráckych odevných súèastí.
Vydanie bulletinu Brezovský kroj je vïaka
vynikajúcej grafike slunou prezentáciou mesta
Brezová pod Bradlom. koda len, e neodbornosou ju nemono povaova za dôstojnú prezentáciu tradièného odevu starých Brezovanov.
Mgr. Pavol Michalièka
Centrum tradiènej kultúry v Myjave

Brezovský kroj
Základnou ochranou èloveka voèi poèasiu je
odev, ktorý nielen dnes, ale aj v minulosti podliehal móde. Pod¾a neho sa dalo urèi pohlavie,
vek, sociálne postavenie, èi zamestnanie. Tradièný odev môeme prezentova rôznymi spôsobmi, èi u prostredníctvom stálej expozície,
krátkodobej výstavy, alebo vydaním väèej èi
menej publikácie. Vetky monosti majú jedno
spoloèné: èo najzrozumite¾nejou a zároveò najpresnejou formou oboznámi verejnos s ¾udovým odevom naich predkov.
Mesto Brezová pod Bradlom sa rozhodlo
vyda bulletin Brezovský kroj, ktorým podrobnejie propaguje èas materiálnej tradiènej kultúry - pôvodný odev. Jeho pecifický strih, farebnos a zdobenie ho radí k typu myjavského
¾udového odevu, najviac sa v òom vyskytujú i
osobité a jedineèné odevné súèasti typické iba
pre Brezovú a jej najbliie okolie. Podrobnejie
sa o brezovskom kroji dozvieme v monografii
Brezová pod Bradlom, odkia¾ tvorcovia èerpali
texty do bulletinu. Bohuia¾, zabudli uvies mená
autoriek pôvodného textu, ktorými sú etnologièky PhDr. Viera Nosá¾ová, CSc. a PhDr. Jarmila Palièková - Pátková, CSc., bývalé odborné

Deò v krá¾ovstve hudby, farieb a pohybov
Deò otvorených dverí v ZU Brezová pod
Bradlom má dlhoroènú tradíciu. Cie¾om tejto
akcie je oboznámi
deti z materských
kôl s priestorom koly, s jednotlivými vyuèujúcimi a s ich èinnosou. Formou kratuèkej charakteristickej ukáky hry nástrojov vyuèujúci hudobného odboru predstavia deom hudobné nástroje, snaia sa
hrou svojich iakov
zauja deti pred nadchádzajúcimi prijímacími skúkami a vzbudi v nich záujem o túdium v ZU. Èinnos vo
výtvarnom odbore predstavujú vyuèujúci sami

zapojením prítomných detí do motivaènej aktivity. Za 7 minút, ktoré majú k dispozícii vetci
vyuèujúci na svoju prezentáciu, si
aj taneèníci z triedy folklóru a moderného tanca musia ve¾mi dobre
rozmyslie, èo deom zo svojich
èinností predstavi.
Dvere tohtoroèného dòa sa
otvorili 2. 6. 2009
od 9.00 hod. pre
92 detí z oboch
M v Brezovej,
M z Bukovca a 2 mamièky, ktoré prili s demi individuálne, z toho jedna z Koarísk

s dvomi demi. O pol jedenástej deti ureènené a
plné dojmov odchádzali s výtvarne spracovanou pozvánkou od iakov VO na prijímacie
skúky, s diplomom pre triedu, s lízankou a
s úsmevom. U o 11. hodine v spoloèenskej
sále koly koncertom cimbálovej hudby a ukákou DFS Iskerka sme privítali 62 iakov 1. a
2. roèníkov Z Brezová. 29 iakov ZU po
polhodinovej prestávke, teda znova v 7-minútových intervaloch v deviatich vstupoch zopakovalo po triedach koly pripravenú aktivitu. Po viac ako hodine vetci vystupujúci u
unavení, ale spokojní, sa rozili na zaslúený
obed.
Dúfame, e vetkým zúèastneným deom
tento deò priniesol nové vedomosti, skúsenosti, motiváciu do nových umelecky zameraných
èinností a nový poh¾ad na uèenie sa v krá¾ovstve hudby, farieb a pohybov.
JK
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Ocenenie pre tefana Lajdu
Predseda Trnavského samosprávneho kraja
Ing. Tibor Miku zaloil tradíciu oceòovania
bojovníkov proti faizmu. Kadoroène ich prijíma 8. mája v Zrkadlovej sieni divadla J. Palárika,
lebo: Treba vzda úctu kadému, kto v sebe
naiel to¾ko odvahy, aby sa dokázal vzoprie a
vzdorova faizmu. Keïe naa ZO SZPB patrí
pod Oblastný výbor SZPB v Senici, pozval pán
predseda na tohoroèné slávnostné ocenenie aj
vetkých ostávajúcich bojovníkov naej ZO.
Medzi nami ijú u iba nieko¾kí priami bojovníci: p. Ján Hazucha z Koarísk, tefan Lajda,
Martin Potúèek, Ján Sivák a Frantiek Valentoviè.
ia¾, zdravotný stav dovo¾oval zúèastni sa
aktu oceòovania iba pánovi tefanovi Lajdovi.
Z rúk pána predsedu Mikua prijal 7. mája 2009
Pamätný list udelený pri príleitosti Dòa víazstva nad faizmom.
Dovo¾te mi, aby som vám priblíila osobnos
pána tefana Lajdu:

Po vypuknutí povstania ako vojak základnej
vojenskej sluby bojoval v 1. ès. armádnom zbore v bojoch o Telgárt. 1. novembra 1944 bol faistami zajatý a odvleèený do Norimbergu.
Útrapy koncentraèného tábora preil a oslobodený sa vrátil
6. mája 1945 domov.
V oslobodenej vlasti
ete 5 mesiacov dosluhoval v základnej vojenskej slube (október 45 - marec 46).
V jeho dokumentoch figurujú osobnosti ako pplk. Golian,
kpt. Brtko. Je drite¾om Radu SNP, viacerých
medailí, vyznamenaní a pamätných plakiet. Pán
Lajda si tieto ocenenia ve¾mi vái.
My vetci mu eláme ve¾a zdravia, ve¾a príjemných dní a rokov ivota. Srdeène mu ïakuje-

Tohtoroèní absolventi ZU
V spoloèenskej sále ZU v naom meste
9. 6. 2009 svojím verejným predstavením sa
ukonèilo výstavou a koncertom 26 iakov túdium I. a II. stupòa ZU v TO, VO a HO.

V triede Mgr. Jany Kazièkovej úspene absolvuje 11 iakov 8. roèník I. stupòa - Barbora
Bekeová, Jakub Bièian, Lucia Èierna,
Zuzana Kovaèièová, Andrej Michalièka,
Jakub Gavlas, Mária a Martina Fajnorové,
Marián Vesperín, Nikola Vesperínová a
Andrea Závodná. David Hasa konèí 4. roèník II. stupòa. Z triedy keramiky p. uè. Miloa Kováèa konèí 8. roèník I. stupòa Peter

me nielen za jeho podiel v boji a obete, ale aj za
jeho celoivotnú aktivitu v naej ZO SZPB.
Pán Lajda po celých 64 rokov bol aktívnym èlenom výboru. Po celé tie roky roznáal èlenom
ZO pozvania a èlenské známky po okolitých
kopaniciach (Priepasné, Hurbanova Dolina,
riedlová Dolina, tverníky, Zimáci, Cablci).
Tieto cesty konal na bicykli 2  3-krát do roka.
Dnes u zvaný Dejinný pamätník na cintoríne
udriaval v èistote a poriadku a do 85-tich rokov svojho ivota. Polieval kvety, udriaval zeleò nad hrobom pochovaných partizánov. Vtedy pieskový chodníèek okolo pamätníka nielen
plel, ale aj ozdobne hrabal.
Podobne sa stará dodnes o okolie svojho bydliska.
Nae slová ve¾kej vïaky sú len malou odmenou za Vae príkladné vlastenectvo, milý pán
tefan Lajda!
Anna Mosnáèková
tajomníèka ZO SZPB

Deti deom

Kravárik a 4. roèník v triede dospelých
Ing. Viera Hyová. V TO sú dvaja absolventi
- Lucia Babiarová a Jakub Gavlas. Tohtoroèné zastúpenie absolventov HO je silné. Zo
sláèikovej triedy Mgr. J. Michalca 7. roèníka
I. stupòa ukonèia hrou na husle Michal Kováè, Igor Horniaèek a Mário Rehák. V dychovom oddelení, z triedy J. Hasu, v hre na
zobcovú flautu absolvujú 7. roèníkom Nikola
Leková a Simona Beòová I. stupeò a v hre
na trúbku ukonèením 4. roèníka Filip Petroviè tie I. stupeò. II. stupeò v hre na trúbke,
po 4. roè-níku, úspene zvládol David Hasa.
Peter Tichý a Martin Gálik sú absolventi
7. roèníka I. stupòa v hre na klavíri z triedy
pani uèite¾ky D. Adamcovej. Jakub Bièian
konèí túdium 4. roèníka I. stupòa hry na
prieènu flautu v triede p. uè. V. Petruchovej.
Po vykonaní praktických skúok, teoretických
písomných prác a testov obdria absolventské vysvedèenie, ktoré ich oprávòuje buï
pokraèova v ïalom túdiu, alebo túdium
ukonèi. Vetkým eláme do budúcna ve¾a
osobných úspechov pri stretávaní sa s umením ich srdcu blízkym a mnostvo duevného
tvorivého potencionálu.
JK

Pod týmto názvom zorganizovali èlenovia motoklubu Free Spirit podujatie v rámci Medzinárodného dòa detí, ktoré spoèívalo v tom, e brezovské deti
mohli prinies nepotrebné hraèky, kniky, odevy,
portové veci v nede¾u 31. mája 2009 na Námestie
M. R. tefánika.

lepích z náho turnaja a 5 najlepích z turnaja
v Poprade.
Podujatie otvorili príhovorom prednosta MsÚ
Bc. Marian Gavlas a riadite¾ SO M. R. tefánika Ing. Ján Jánoka Turnaj sa niesol v priate¾skej nálade, bojovalo sa len za achovnicami.
Samozrejme, v duchu pravidiel, preto nemusel
hlavný rozhodca riei iadne spory.
Právo úèasti si poèas roka vybojovali aj deti
z CVÈ Brezová. Do 14 rokov chlapci Jakub Gavlas a do 14 rokov dievèatá Aïa Holoková a
Sima Menkynová. Aïke unikol postup len o

vlások, keï v 7. kole nedokázala dovies svoj
útok na krá¾a do úspeného konca. V koneènom
úètovaní jej práve tento bodík chýbal k postupu
do celoslovenského finále v iline. Dúfam, e
o rok sa niektorá z dievèat prebojuje a do finálového kola.
Po tuhých bojoch sa nakoniec z víazstva
v jednotlivých kategóriách teili:
Mirko Macko, Lívia Sedláèková, Oliver Spaèek,
Eva Mészárosová, Michal Dolnák a Evelína Tomovicsová.
Sláva víazom, èes porazeným.
Tomá Perièka, CVÈ Brezová

Za to, e sa podelili so svojimi hraèkami a dali si
tú námahu a spolu s rodièmi prili v dopoludòajích
hodinách na námestie, ich èlenovia motoklubu za
dobrý skutok previezli na svojich motorkách. Hoci
poèasie neprialo  mrholilo, nalo sa nieko¾ko dobrodincov a akcia sa neminula úèinku. Medzi prinesenými vecami boli aj nové lopty, spoloèenské hry a
podobne. Okrem náho mesta v tejto dobroèinnej
akcii motorkári pokraèovali aj v Koariskách a na
Bukovci. Vyzbierané darèeky odovzdali deom v Detskom domove v Myjave.
-r-

achový turnaj
Poslednú májovú sobotu sa uskutoènil na Brezovej achový turnaj detí a mládee.
Turnaj mal názov Semifinále GPX detí a
mládee v achu. Hralo sa v 6 kategóriách:
chlapci do 8, 11 a 14 rokov a dievèatá do 8, 11 a
14 rokov.
Právo úèasti v kadej kategórií malo len 10
najlepích z Bratislavského, Trnavského, Trenèianskeho a Nitrianskeho kraja. Turnaj sa hral
systémom kadý s kadým tempom 20 minút
na partiu pre kadého hráèa. Z jednotlivých kategórií postúpilo do celoslovenského finále 5 naj-
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Mamièkovský deò
Symbolickú kytièku kvetov dostali mamièky detí zo ZU.
Avizovaný ,,mamièkovský deò v ZU sa
uskutoènil 12. 5. 2009 o 16.30 hod. v spoloèenskej sále koly. V pripravenom programe
zloenom z 25 èísiel vystúpili iaci prípravného túdia po 4. roèník z tried vetkých uèite¾ov HO a TO. ánrová pestros jednotlivých vystúpení dala vyniknú celej kále moností, ktoré nai iaci majú pri túdiu jednotlivých nástrojov a odborov. Výtvarné práce iakov, hlavne z niích roèníkov, pestrosou a
úprimnosou dotvorili atmosféru podujatia.
koda len, e príli ve¾a ruivých prvkov, nie
zapríèinených len správaním detí, ale práve
rodièov, pokazili celkový dojem zo zodpovedne pripravovanej akcie demi i uèite¾mi. Zdá
sa, e na poli výchovy umením máme pred
sebou ete dlhú cestu. Bol to, okrem absol-

ventského predstavenia sa, posledný koncert
tohto kolského roku. Preto chcem poïakova vetkým uèite¾om a iakom za ich celoroènú snahu ukáza verejnosti to najlepie a
najzaujíavejie, èo sa poèas celého kolského
roku nauèili. Snáï mnohých poteili, na chví¾ku zastavili v uponáh¾anom a rýchlom tempe ivota a spríjemnili im deò.
Nie kadý má takú
schopnos a monos.
Dúfam, e aj naïalej
bude ve¾a takých rodièov
a známych, ktorí si budú
vái nie ¾ahkú cestu umeleckých snaení naich iakov. Priznajme si, e mnohí absolven-

Koniec - zvonec

Dospelácka nostalgia
Taký obyèajný, a taký iný.
Prvý jún, ob¾úbený deò detí vetkých vekových skupín. Taký obyèajný tohtoroèný pondelok, ale predsa len s malými prekvapeniami.
Lízanky na stole uèite¾ov, ve¾avravný úsmev
s¾ubujúci nie klasickú vyuèovaciu hodinu, pripravený program zábavných otázok, odpustený s¾úbený test z hudobnej náuky, rozhovory a
... neodpustená príprava na absolventský koncert, nácvik choreografie na deò otvorených dverí. Viac povoleného ruchu na chodbách ako obyèajne a u je po òom. Po jedinom dni, kedy sa
môu deti vyhovára nezmyselnými výhovorkami a prís aj o pár minút neskôr a niè. koda,
e sa to nemôe dia èastejie, takýto som si
vypoèula tajný povzdych. Ale aj pani upratovaèka na druhý deò ráno vzdychala. Vraj to¾ko
vyhodených nedolízaných lízaniek u dávno

ti, 14 a 15-roèné deti, sú v tejto oblasti ïaleko
gramotnejie ako dospelí a hoci koneèný efekt
vyzerá ¾ahko predvedený a odohratý, je za
ním mnoho hodín
usilovnej práce.
iadny uèite¾ hry na
hudobný nástroj nevznikne na strednej
kole. Sú to ¾udia,
ktorí sa od malièka
upísali hudbe, tancu
alebo nejakej výtvarnej disciplíne. Mono aj medzi terajími
iakmi je niekto, kto
v budúcnosti bude
odovzdáva svoje
zruènosti a schopnosti ïalím umelecky cítiacim deom. Kie by ich bolo dos.
JK

nevidela. Take neviem, èi bude ete niekedy
prvý jún taký tedrý, keï si ho deti vlastne ani

nevedia vái. e by to bola len dospelácka nostalgia za takýmto dòom ?
JK

Posledný raz vstúpia iaci ZU v naom meste do
koly 30. 6. 2009 o 14. h na slávnostné ukonèenie kolského roku 2008/9, aby zoali úrodu, ktorú
celý kolský rok sadili, polievali a presádzali. Mnostvo výstav, koncertov a iných prezentácií sa ukáe
na novom známkovaní na vysvedèeniach a tí, èo
boli usilovní, si mono odnesú aj nejaké ocenenia za
aktivity, pracovné a tvorivé výsledky. Posledná anca ukáza svoj výkon, bez stresu a trémy, iba pre
spoluiakov, zaanti si a rozlúèi sa na dva mesiace,
alebo niektorí aj navdy. Dúfame, e tí, èo odchádzajú, budú nostalgicky smúti a tí ostatní, ktorí sa teraz
na prázdniny tak teia, sa budú tei v septembri na
priate¾skú a tvorivú atmosféru v priestoroch koly.
My uèitelia sa teíme, e sa nám vrátia po prázdninách rozumnejí, oddýchnutí a vybláznení iaci dychtiví dozvedie a nauèi sa nieèo nové. Pod¾a nových
osnov a nových plánov by nám vetko malo ís ¾ahie a lepie. Ale teraz je na rade oddych a preto eláme, my uèitelia zo ZUky, vetkým deom, aby sa im
splnili ich detské sny o najkrajích prázdninách. JK

Cena spoloènosti M. R. tefá- Rozvíjame talent a tvorivos
nika putovala na Z Brezová
Súkromné umelecké koly v Hodrui- kov, ktorí majú záujem sa realizova prostredBlahoeláme Márii Fajnorovej, iaèke 9. C triedy Z Brezová pod Bradlom, k získaniu Ceny
Spoloènosti M. R. tefánika v celoslovenskej výtvarnej súai pod názvom Pamätník M. R. te-

fánika v mojom meste  M. R. tefánik ako
osobnos, konanej pri príleitosti 90. výroèia tragickej smrti gen. M. R. tefánika. Maja, prajeme vo
výtvarnom umení ete ve¾a ïalích úspechov. Zároveò ïakujeme aj ostatným iakom zo Z, ktorí
svojimi prácami prispeli do tejto súae.
Mgr. D. Bôiková, uè. výtv. výchovy

Hámroch uskutoènili u 6. roèník celoslovenskej výtvarnej súae TALENT, UMENIE,
KUMT. Táto súa je organizovaná pod zátitou M SR a prebieha
v dvoch kolách. V prvom bolo oslovených
viac ne 800 Z a ZU
z celého Slovenska.
Zo zaslaných prác porota vybrala 84 v iestich kategóriách. V
druhom kole porota
zloená z akademických maliarov, výtvarníkov a dizajnérov
vybrala 18 najlepích
prác. Na slávnostné
odovzdávanie cien
prili iaci takmer z celého Slovenska. Okrem
toho, e vetci finalisti dostali vecné ceny a pamätnú medailu, víazi si odniesli po 99, 66 a 33
eur v koených mecoch spolu s diplomom.
Pod¾a vyjadrenia poroty boli tohtoroèné práce
na vysokej umeleckej úrovni. Cie¾om tejto výnimoènej súae bolo oslovi a zauja tých ia-

níctvom výtvarných návrhov perkov, dekoraèných predmetov ako aj výrobou perkov, dekoraèných a úitkových predmetov. Naa základná kola sa prihlásila
a zaslala do tejto zaujímavej súae nieko¾ko pekných návrhov a hotových výrobkov. iaèke 8. C
triedy zo Z Brezová pod Bradlom 
Ivetke Bachárovej
(na fotografii stojaca
druhá z¾ava) - sa podarilo prebojova do
prvého kola. Ba dokonca sa jej práca nato¾ko zapáèila odbornej porote, e ju ohodnotili ako druhú najlepiu vo svojej kategórii z celého Slovenska a
tak získala okrem u spomínaných diplomov,
medaily a vecných cien aj 33 eur. Chceme jej
touto cestou srdeène zablahoela a popria do
budúceho roèníka ve¾a tvorivých nápadov.
Mgr. D. Bôiková, uè. výtv. výchovy
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Brezovské atletické hry
V stredu 13. mája 2009 mali iaci II. stupòa
naej základnej koly riadite¾ské vo¾no  nevyuèovalo sa, pretoe priestory a najmä porto-

viská koly obsadili portovci z blízkych i vzdialenejích kôl. Základná kola Brezová pod
Bradlom spolu s mestom Brezová pod Bradlom
boli organizátormi 9. roèníka Brezovských ¾ah-
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Nové knihy v kninici

koatletických hier. Zúèastnili sa ich iaci 11 kôl:
Osemroèné portové gymnázium Trenèín, Gymnázium Myjava, Z s M Cerová, Z Solonica,
Z Malacky, Z Vajanského Skalica, Z kolská
Holíè, Z Odborárska Nové Mesto nad Váhom,
Atletický klub Bojnièky, domáca Z Brezová i
zahranièný úèastník  Z z partnerského mesta
Pohoøelice.
Ako názov napovedá, iaci súaili v ¾ahkoatletických disciplínach: beh na 60 m, beh na
600, 800 a 1000m, skok do dia¾ky, skok do výky, vrh gu¾ou a tafetový beh. V kadej disciplíne sa pretekalo v 4 kategóriách: mladí iaci a
iaèky (iaci 5. a 6.roèníka) a starí iaci a iaèky (iaci 7. a 9. roèníka). Ocenení boli najlepí
traja v kadej disciplíne a kadej kategórii, take
celkovo sme rozdali 72 medailí. Menie víazné
poháre získalo najlepie drustvo v kadej kategórii. Nae drustvá mladích iakov a iaèok sa
umiestnili na druhých miestach, no drustvá starích iakov a iaèok vyhrali, a tak víazný putovný pohár pre najúspenejiu kolu zostal
zasa v naom meste.
Tento rok nám prialo i poèasie, take sme
mohli vidie ve¾mi pekné výkony, za ne patrí
vïaka vetkým zúèastneným, ich trénerom, ïalej
organizátorom i vetkým uèite¾om a iakom podie¾ajúcim sa na organizácii pretekov.
Mgr. Ivica Gavlasová
zástupkyòa Z pre II. st.

ADAMOVIÈ, Ales: Leningradská blokáda. Z angl.orig....prel.A. Kení. 1.vyd.
Bratislava, Ikar 2009. 221s.
Táto kniha rozpráva príbeh ¾udí, ktorí sa
poèas blokády Leningradu usilovali odola
náporu vojny a vyrovna sa s vlastnou bezútenou situáciou.
JUNGOVÁ, Ivana: O kriatkovi Bonifácovi. 1. vyd.
Martin, Vydavate¾stvo Matice slovenskej
2008. 47s.
Kniha pre deti o ivote kriatkov, o tom, ako
sa dostanú do ¾udskej rodiny a pomáhajú
nám stáva sa lepími.
PALMER, Douglas: Pôvod èloveka. Ilustrované dejiny evolúcie èloveka.
Z angl.orig....prel. M. Thurzo. 1. vyd.
Bratislava, Slovart 2009. 192s.
Autor zaradil do tejto knihy pátranie po naom pôvode do kontextu 21. storoèia.
PRONSKÁ, Jana: Bosorkina dcéra. 1. vyd.
Bratislava, Slovenský spisovate¾ 2008. 207s.
Slovenská spisovate¾ka svojím u druhým
príbehom lásky úspene zapåòa medzeru v
oblasti ¾úbostného románu s historickou tematikou v naej literatúre.
A. Fedorová

Májové akcie M Sídl. D. Jurkovièa
13. 5. sa konala slávnostná besiedka pri príleitosti Dòa matiek. Mamièky a vetkých rodinných prísluníkov sme privítali netradiène - na
kolskom dvore. Deti zo vetkých tried predviedli svoj program, v ktorom nechýbali básne, piesne, tance i scénky. Prítomní úsilie detí
ocenili ve¾kým potleskom. Za starostlivos a
lásku sa deti poïakovali vlastnoruène vyrobe-

nými darèekmi.
15. 5. pri tej istej príleitosti poteili predkoláci svojím vystúpením aj staré mamy v klube dôchodcov.
26. 5. naa M zorganizovala ïalí roèník Brezovských portových hier pre deti myjavského
regiónu. V portových disciplínach si deti preverili pohybové schopnosti a portového du-

cha. Víazi boli vetci. Za odmenu dostali medaily, diplom a malé obèerstvenie.
30. 5. uskutoènili uèite¾ky M. Bzdúková a
J. Poláèková výlet do ZOO v Lenej, ktorého sa
zúèastnili deti so svojimi rodièmi. V prekrásnom prostredí zoologickej záhrady poznávali
exotické zvieratá.
M Sídl. D. Jurkovièa

portový deò predkolákov
V utorok 26. mája sa uskutoènil v telocvièni
Z Dolné lúky IV. roèník Brezovských portových hier detí predkolského veku. Organizátormi tohto podujatia sú uèite¾ky z Materskej
koly na Sídlisku D. Jurkovièa pani Poláèková,
Ondrejkovová a Dobrovodská.
Pozvanie na IV. roèník BH prijalo 30 detí zo
iestich M myjavského okresu.
Po slávnostnom nástupe drustiev a otvorení
IV. roèníka BH deti súaili v iestich disciplí-

nach. Svoje pohybové zruènosti predviedli na
skákacích loptách, pri jazde na kolobekách a
skákaní vo vreci. Rýchlos deklarovali pri prenáaní predmetu vo vedierkach, èi vo dvojiciach
pri prenáaní stavebnice, obratnos pri chôdzi
vo vreci vo dvojiciach.
Prvenstvo z minulého roka si obhájili deti z
M na Sídlisku D. Jurkovièa z Brezovej, ktoré
vyhrali v piatich disciplínach a v jednej boli na
druhom mieste. Vetky deti boli v závere hier

odmenené medailami a diplomom. Dovo¾te mi
poïakova v mene organizátoriek celému kolektívu zamestnancov M Sídliska D. Jurkovièa za
ochotu zorganizova takúto akciu, za pomoc pri
príprave pohostenia pre portovcov a hostí, deom za ve¾mi peknú reprezentáciu materskej
koly. Poïakovanie patrí i riadite¾ovi Z pánovi Klandúchovi za poskytnuté priestory a zriaïovate¾ovi  Mestu Brezová pod Bradlom za
finanèné zabezpeèenie tejto ve¾mi peknej akcie.
V. Dobrovodská, M Sídlisko D.Jurkovièa

Zo ivota Klubu dôchodcov v Brezovej pod Bradlom
3. 5. sa uskutoènilo druobné stretnutie s dôchodcami z Hodonína. Hostí privítala vedúca
klubu pani O. Allinová. Po vzájomnom predstavení sa a zoznámení prebehla diskusia a
výmena skúseností o práci klubov. Poèas obèerstvenia sa klubom ozývali slovenské, moravské i èeské piesne. Posedenie bolo príjemné a srdeèné. Teíme sa na ïalie vzájomné
stretnutie.
8. 5. sa eny stretli pri úprave interiéru a exte-

riéru klubu. Umývali okná, prali záclony, upratovali vetky priestory, okopávali kvetinové
záhony.
15. 5. tak ako kadoroène i tentokrát sa stretli
v klube eny matky, staré mamy, babièky, aby
spoloène oslávili svoj sviatok  Deò matiek.
Po privítaní pozdravili prítomné eny svojím
programom deti z M Sídl. D. Jurkovièa. Báseò predniesla pani M. Reptová. Po príhovore a prípitku prednesenom pani Allinovou na-

sledovalo obèerstvenie a vzájomné rozhovory
medzi enami. Pri odchode kadá ena dostala
drobný, voòavý kvietok konvalinky.
- Do konca mája sa ete uskutoèní stretnutie
jubilantov a kurz pletenia koíkov z pedigu.
- Na jún pripravujeme: ïalie stretnutie s dôchodcami z Hodonína, návtevu kúpaliska v
Dunajskej Strede,
- Na júl pripravujeme spoloènú opekaèku.
AK
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KALENDÁRIUM
CHORVÁT, Juraj  hudobník, uèite¾ (nar.
24. 4. 1862 v Dolnom Sàní, zomrel 13. 6. 1934
v Zárieèí, pochovaný v Kochanovciach  75. výr.
úmrtia). tudoval na slovenskom gymnáziu v
Martine, po jeho zatvorení pokraèoval na èeskom gymnáziu v Pøerove. Potom tudoval na
Uèite¾skom ústave v Modre. Pedagogickú prax
pomocného uèite¾a vykonával na Myjave a osem
rokov v Kochanovciach. Ako uèite¾ a kantor
pôsobil aj na veobecnom povznesení dedinského ¾udu, potom pôsobil vo Veliènej na Orave,
kde-tu na kole sa venoval výuèbe spevu, zaloil gazdovsko-potravinový a úverový spolok a
zaèal prispieva do èasopisu Obzor. Najdlhie
ako uèite¾ pôsobil na Brezovej, v rokoch 18981919. Jeho dcéra Boena si zobrala za manela
farára Jána Lichnera. Chorvát nastúpil na uvo¾nené miesto po Michalovi Kútzkom. Aj on bol
zástancom a presadzovate¾om národnej obrody
a osvety. Na Brezovej zaloil iacku kninicu
so slovenskými knihami. Pre svoju národovedeckú èinnos bol doèasne pozbavený uèite¾ského miesta na Brezovej. Ako dôvod sa uvádzala nedostatoèná výuèba maïarèiny na brezovskej kole, ako aj rozirovanie detského èasopisu Zornièka. Cie¾avedome vychovával generáciu slovensko-èeskej vzájomnosti, pretoe
brezovských iakov, vrátane svojich detí, posielal na stredné koly na Moravu. Juraj Chorvát bol dôstojným zástupcom Michala Kútzkeho aj v spevokole, viedol ho dvadsa rokov a
do svojho odchodu z Brezovej roku 1919. Od
roku 1923 il vo výslube. Bol aktívny aj ako
dopisovate¾ hospodárskych a iných èlánkov
v Obzore, Národných novinách, Cirkevných listoch, pedagogických príspevkoch o Jánovi Amosovi Komenskom v èasopise kola a dom. Okrem
toho sa venoval aj cirkevnej problematike, najmä
harmonizácii cirkevných piesní. Pre koly upravil roku 1927 s Jánom Lichnerom Spevník evanjelickej mládee. V tomto diele Chorvát siahol
po mnohých básnických textoch, zaujal ho najmä P. O. Hviezdoslav, Vladimír Roy, S. H. Vajanský, M. Rázus a iní. Jeho hlavné dielo je Partitúra k Tranosciu a Zpìvníku. Juraj Chorvát mal

popri uèite¾skom a kantorskom povolaní v odbore hudby ne¾ahký ivot. Pre hudbu mal vak
skutoèný cit a talent a vo svojej dobe dozrel na
nebývalého umelca.
JURKOVIÈOVÁ, Anna  osvetová pracovníèka (nar. 17. 6. 1864 - 145. výr. nar., zomrela
21. 1. 1931 v Skalici). Bola dcérou Juraja a Emílie Jurkovièovcov. Manelka Jozefa Miloslava
Hurbana a divadelná ochotníèka Anna Jurkovièová bola jej tetou. ¼udovú kolu vychodila na
Turej Lúke. ila na Brezovej a u sestry Emílie
Boorovej v Skalici. Roku 1910 bola spoluzakladate¾kou Drustva pre speòaenie domáceho ¾udového priemyslu v Skalici, v rokoch 1911-1930
jeho tajomníèkou. Na cestách po Slovensku skúmala èipky, výivky a kroje, nadväzovala kontakty s ¾udovými vyívaèkami, usporadúvala
výstavy slovenských výiviek a podobných ruèných prác a výrobkov.
VIEST, Karol  uèite¾, národovec (nar.
19. 6. 1844 v Revúcej  165. výr. nar., zomrel
30. 1. 1903 na Myjave). Vytudoval Evanjelickú
teologickú akadémiu v Preove, pokraèoval v túdiu teológie a histórie na univerzite v Erlangene.
Pedagogickú prax vykonával od roku 1868 na
slovenskom evanjelickom gymnáziu v Revúcej.
Roku 1874 po násilnom zruení koly odmietol
ponúkané profesorské miesto na maïarských
kolách a odiiel na Brezovú. Tu pôsobil v rokoch 1874-1876 ako uèite¾. Potom il na Myjave pod policajným dozorom. V pedagogickej
praxi uplatòoval mylienky J. A. Komenského a
Jeana. J. Rousseaua, pouíval moderné vzdelávacie metódy a presadzoval výchovu mládee
v slovenskom národnom duchu. Karol Viest bol
agilný národný a osvetový ¾udovovýchovný
pracovník, podporovate¾ Matice slovenskej, revúckeho slovenského gymnázia a nakladate¾ského spolku na vydávanie slovenských kníh,
èlen jeho výboru. Na Myjave zaloil kolskú
kninicu, ktorá slúila i verejnosti. Bol spoluzakladate¾om hasièského spolku, hospodárskeho
pytlikárskeho spolku a propagátor ovocinárstva.
Spracovala: A. Fedorová

PORT

Hádzaná
Mladie dorky  I. liga
HK Bradlan - UDHK Nitra 25 : 27 (13 : 18).
Bekeová - P. Kováèiková 6, Jozefáková 2, Kapièáková 8, L. Kováèiková 3, Drobná 3, Holkovièová, Jastrábová 1, Svobodová, Sadáková,
Ovoldíková, Kutlaková 2, tréner Milan Bella,
vedúci drustva Ivan Petrík.
Komentár trénera : Posledný zápas v sezóne nám
nevyiel pod¾a predstáv. Nezachytili sme úvod
zápasu a tak sme v 15. minúte prehrávali 4 : 10.
Postupne sme zlepili obranu, ale vïaka ve¾kému mnostvu nepresností v útoku sme inkasovali lacné góly. V druhom polèase sme sa dotiahli na súpera na rozdiel 2 gólov, no nepremenením
vyloených príleitostí sme sa pripravili o body.
V bráne opä chytala namiesto zranenej Miky

Petríkovej Baja Bekeová a svoje miesto si zastala ve¾mi dobre. Pri streleckej chuti bola
tentokrát Aïa Kapièáková, ktorá zaznamenala
8 gólov.
Koneèné umiestnenie:
9. miesto 26 9 1 16 626:683 -57 19.
Starie iaèky  Majstrovstvo kraja
HK Bradlan  Bánovce nad Bebravou 25 : 23,
(11 : 12). Bekeová, Gaparovièová - Parèiová,
Dubnièková 5, Reptová 2, Kováèiková 10, Holoková, Galbová, Jastrábová, Kolinská 4, Pavlíková 4, tréner Milan Kováèik, vedúca drustva
Jana Gaparovièová.
Koneèné umiestnenie:
4. miesto 16 11 0 5 418:286 132 22
Mladie iaèky  Majstrovstvo kraja
HK Bradlan  Bánovce nad Bebravou 29 : 7
(Pokraèovanie na 10. str.)

O zachránených
letcoch
a ich záchrancoch
7. mája sa v Lubine - Mikech Dedinke uskutoènil odborný seminár Americkí letci zachránení v Podjavorinskom kraji, ktorý zorganizo- vali Obec Lubina, ve¾vyslanectvo USA,
Ministerstvo obrany SR a Trenèiansky samosprávny kraj.
Seminára sa zúèastnili izraelský ve¾vyslanec Zeev Boker, Chargé dAffaires ve¾vyslanectva USA Keith A. Eddins, zástupcovia

z èeského, po¾ského, rumunského, ruského a
ukrajinského ve¾vyslanectva, predseda Trenèianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláèek, predstavitelia okolitých obcí a ïalí
hostia.
Prednesené príspevky priblíili pôsobenie
15. americkej leteckej armády nad územím Slovenska. Zazneli príbehy zachránených letcov
a ich záchrancov z radov domácich obyvate¾ov, vzácnym bolo vy- stúpenie priamych
úèastníkov odboja, plk. v. v. Frantika Bíma a
Dr. Ivana Hruovského.
Z Brezovej pod Bradlom prili na seminár
primátorka mesta Anna Danková, Ondrej Janto, Peter Uhlík a Matú Valihora. Ondrej Janto predstavil fragmenty z bombardéra B 24
Liberator, ktorý havaroval 20. novembra 1944
na Pokrivníkoch a es èlenov z jeho posádky sa ukrývalo u obèanov v brezovských a
bukovských kopaniciach. V mieste dopadu
Liberatora sa O. Jantovi podarilo nájs vrtu¾ový list a nieko¾ko meních úlomkov.
Seminár bol zavàený poloením kvetov pri
pamätníku SNP na vrchu Roh.
M. Valihora
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Hádzaná

(Dokonèenie z 9. str.)
(11 : 4). Gaparovièová, Macejková - Parèiová
9, Bachnová, Jastrábová 6, Papánková I. 1, Holoková 5, Kovaèechová, Niòanská 1, Galbová
3, Jamrichová, Papánková K. 4, trénerka Jana
Gaparovièová, vedúca drustva Zuzana Jastrábová.
Koneèné umiestnenie:
4. miesto 16 10 1 5 336:209 127 21
Dramatickým stretnutím s víazným koncom
sme ukonèili iacku sezónu 2008/2009 proti
Bánovciam. Mladie iaèky v pekných nových
dresoch sa od zaèiatku s chuou pustili do papierovo slabieho súpera. S výnimkou záveru
prvého polèasu, keï sme èiperným Bánovèankám dovolili viac prienikov do naej obrany, sme
boli jednoznaène lepím drustvom a v druhom
polèase si mohli zahra aj dievèatá z prípravky.
Oslabené starie iaèky doplnené mladími odohrali dramatický zápas podobný tomu jesennému v Bánovciach, kde sme vyhrali o gól. Obe
drustvá sa striedali vo vedení. V závere prvého
polèasu sme nevyuili vedenie o tri góly, súperky sa naopak sériou tyroch gólov dostali do
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vedenia, ktoré potom udriavali a do polovice
druhého polèasu, kedy sa nám podarilo vyrov-

na. Potom sa ale do vedenia opä dostali nae
dievèatá a víazstvo si u nenechali ujs. Okrem

toho sme hlavne v druhom polèase trestuhodne
premárnili mnostvo vyloených ancí, take
víazstvo mohlo by výraznejie. Celkovo bolo
toto stretnutie ve¾mi pekným a zaujímavým
zakonèením uplynulej súanej sezóny.
Prípravné stretnutia v Nitre
Dve prípravné stretnutia absolvovali dievèatá z budúceho drustva mladích iaèok v Nitre
proti domácemu UDHK a Sokolu Gabor z Bánoviec nad Bebravou. Keïe èas drustva bola
v kole v prírode, do Nitry cestovalo len 9 dievèat, ktoré odohrali dve stretnutia 2x20 minút po
sebe. Vzh¾adom na doterajie minimálne súané skúsenosti väèiny z nich sme predviedli pekný výkon a získali výborné skúsenosti pred turnajom v Stupave. Obdiv si zaslúi hlavne brankárka Marika Èernáková, ktorá sa bez akýchko¾vek predchádzajúcich skúseností odváne
postavila do brány a snaila sa chyti strely súperiek. Naa zostava: Èernáková - Bachnová,
Gaparovièová, Holièová, Jamrichová, Konopová, Macejková V., Niòanská, Pekníková.
HK Bradlan Brezová pod Bradlom

Futbal

4. liga severozápad  A  dospelí
Hrnèiarovce - FK VS Bradlan 5 : 1 (1 : 0),
M. Pavloviè. Mustvo prehralo v Hrnèiarovciach
najmä po výrazných obranných chybách vyím

rozdielom, ale vetko mohlo by ináè, keby sa
v prvom polèase boli premenili ance. V druhom
polèase sme zniovali a za stavu 4:1, keï u bol
zápas stratený.

Dorast Brezovej pod Bradlom v druhej lige!
U tyri kolá pred skonèením tretej dorasteneckej ligy si dorastenci FK VS Bradlan Brezová pod Bradlom zabezpeèili postup do druhej
dorasteneckej ligy, èím dosiahli najväèí úspech

zvýraznilo a nenechalo nikoho na pochybách,
e mu prvenstvo právom patrí. Treba pripomenú, e za trojroènej existencie nového futbalového výboru FK Bradlan vedeného Ing. Samue-

v histórii brezovského futbalu. Drustvo vedené trénerom Miroslavom Haincom podávalo
poèas celej súae výborné, vyrovnané výkony
a základ postupu si pripravilo u po jesennej
èasti. Na jar svoje jednoznaèné prvenstvo iba

lom Valákom je to u druhý postup a v Brezovej vetci veria, e nie posledný. Poïakovanie
patrí i vetkým sponzorom na èele s hlavným
sponzorom Ing. Ivanom Závodným. Blahoeláme!
¼ubo Barbírik

FK VS Bradlan  Partizánske 8 : 1 (1 : 0), góly:
Pavloviè 3 (1 z 11m), Koprda 2, Beòa, Petrá, arudi (11m)  Badinský. Bradlan zaèal stretnutie u
pod vedením nového trénera Hainca s ve¾kou chuou a neustále zamestnával hosujúcu obranu. Tá
vak bola pozorná a domácich do vánejích ancí
nepúala, èasto vak príleitosti konèili nepresnou finálnou fázou. A v 35. min. tradièný exekútor trestných kopov Milan Pavloviè namieril aj
tentoraz presne a teèovaná lopta skonèila v sieti 1 : 0. Po góle Bradlan ete zvýil tlak a v dobrých
príleitostiach boli Petrá hlavou, arudi i Hílek.
Hostia boli v anci v 44. min., ale Michálek bol
pozorný a strelu Norockého zvnútra estnástky
kryl. Vzápätí sa vyznamenal hosujúci brankár
Èangel, ktorý vyrazil tvrdú strelu dobre hrajúceho
Pavlovièa. Druhý polèas Brezová pokraèovala
v aktívnej hre, v 53. min. strie¾al z 18 metrov nebezpeène, ale ved¾a brány Daniel Koprda. Tento
hráè sa doèkal v 57. min., keï center Pavlovièa
premenil na druhý gól - 2 : 0. V 60. min. Koprda
získal loptu v súboji s obranou a Jozef Beòa zvýil do prázdnej brány na 3 : 0. O dve minúty po
úniku Pavlovièa sprava a spätnej prihrávke zvýil
nekompromisne Ján Petrá - 4 : 0. V 66. min. po
nahrávke Pavlíka opä Koprda dal piaty gól.
V 71. min. po faule na Pavlovièa sám faulovaný
bombou z 11 m zvýil na 6 : 0 a o dve minúty
z ïalej jasnej jedenástky po faule na Beòu upravil
Stanislav arudi na 7 : 0. Hostia strelili èestný
gól v 83. min. striedajúcim Dávidom Badinským
- 7 : 1. To vak nebolo vetko, lebo v 88. min. ako
nô maslom preiel obranou Partizánskeho Pavloviè a pod brvno uzavrel na 8 : 1.
Vedenie FK VS Bradlan Brezová p. Br. aj touto
cestou ïakuje doterajiemu trénerovi p. Jaroslavovi Potúèkovi za odvedenú prácu.
Brezová: Michálek  Poláèik, Marík, Mièa (81. J.
Potúèek), Pavloviè, arudi, Pavlík, Hílek (79. Starych), Petrá, Koprda, Beòa (75. ebo). Tréner
Miroslav Hainc.
Rozhodovali: Chlebo  Barcík, Golha, delegát ulla. K 0:1
(Pokraèovanie na 11. str.)
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Futbal
(Dokonèenie z 10. str.)
FK VS Bradlan - Skalica 3 : 2 (2 : 0), góly: 16.
Daniel Koprda, 27. Jozef Beòa, 84. vlastný (Boris efèík)  72. Kalman Jurcsik, 74. Vladimír enk.
Skalièania na jeseò pod¾ahli Bradlanu doma 0 : 1
a chceli sa urèite revanova. V priemernom stretnutí vak od úvodu hrali pod tlakom a u v 16. min.
inkasovali, keï po rohu Hílka hlavou skóroval
Koprda - 1 : 0. V 27. min. napriahol Beòa a krínou strelou sprava zvýil na 2 : 0. Skalica sa sporadicky dostávala na nau polovicu, ale boli z toho
dve vyloené ance. V 31. min. jeden z najaktívnejích Skalièanov Ondrá lobom prekopol bránu a
tesne pred prestávkou trafil Jurcsik zblízka brvno
domácej brány. Po zmene strán v 48. min. Pavlík
prenikol z pravej strany do estnástky, ale gól nedal. Aktívnejie vak zaèala Skalica a párkrát pohrozila strelami aj ona. Potom strie¾ali tvrdo, ale
nepresne Pavloviè a Beòa. Po dlhých minútach,
keï sa nebolo na èo pozera, zaujala v 69. min.
strela Pavlovièa z priameho kopu, ktorú skalický
brankár Tomá Kocák vyrazil. Keï sa zdalo, e sa
nemôe niè sta, naich hráèov aj divákov zmrazili
strelami v 72. min. Jurcsik - 2 : 1 a v 74. min.
enk - 2 : 2. V 84. min. vak skalický kapitán
efèík pre Skalicu neastne teèoval center do vlastnej brány - 3 : 2. V závere sa u niè vánejie
neudialo a nai víazstvo udrali.
Brezová: Michálek  Poláèik (46. J. Potúèek),
Marík, Mièa, Pavloviè, arudi, Pavlík (81. Starych),
Hílek (76. ebo), Petrá, Koprda, Beòa. Tréner
Miroslav Hainc.
Chynorany - FK VS Bradlan 1 : 5 (0 : 1), góly:
Milan Pavloviè 2 (65. a 89. min.), Daniel Koprda
(39.), Jozef Beòa (70.), Pavel ebo (77.). Poèas
celého zápasu boli nai hráèi lepím mustvom a
zaslúene vysoko vyhrali. Domáci asi dvakrát ohrozili nau bránu a gól dali v 88. min., keï fauloval
ná brankár Michálek.
FK VS Bradlan - Nová Dubnica 1 : 0 (0 : 0), gól:
81. Stanislav arudi. Po vysokom víazstve v Chynoranoch nai nastúpili s chuou a od zaèiatku udávali tempo hry. U v 1. min. strie¾al tesne nad ¾avú
ibenicu Beòa. V 8. min. Pavloviè z priameho kopu
tvrdou strelou neprekonal brankára N. Dubnice
Kijaèika. V 20. min. Pavloviè pekným pasom naiel Beòu, ten vak z voleja v plnom behu trafil
ved¾a. V 29. min. sa v estnástke uvo¾nil arudi,
ale slabo zakonèil. V 30. min. vo vyloenej anci
nedal gól Nosko. V 33. min. peknú akciu domácich
nepresne zakonèil Pavloviè. V 38. min. dubnický
kapitán Beòo krásnou technickou strelou z priameho kopu trafil brvno. V 41. min. nepresne zakonèil prihrávku od Pavlovièa Koprda. Druhú èas
zaèala aktívnejie Nová Dubnica a priebeh zápasu
sa vyrovnal. Väèinou sa vak hralo medzi estnástkami, stretnutiu chýbal vzruch a presnos. A
v 62. min. prebral divákov tvrdou, ale nepresnou
strelou domáci Pavloviè a vzápätí jeho ïalí priamy kop chytil dubnický brankár. V 70. min. po
rýchlom protiútoku nepresne zakonèoval Dubnièan Tvrdý. V 77. min. znova z dia¾ky skúal astie
bez úspechu kapitán Pavloviè. V 81. min. unikol
Koprda, sprava zacentroval a z hranice estnástky
trafil nechytate¾ne do ibenice Stanislav arudi 1 : 0. Tento gól Bradlanu Brezová nakoniec staèil
na zaslúené víazstvo.
Brezová: Michálek  J. Potúèek (86. Poláèik),
Marík, Mièa, Pavloviè, arudi, Pavlík (73. Starych),
Hílek (61. ebo), Nosko, Koprda, Beòa. Tréner

Miroslav Hainc.
2. trieda juh  B  dospelí
FK VS Bradlan B (Koariská)
Horná Streda  FK VS Bradlan B (Koariská)1 : 3 (0 : 1), góly: Michal Potúèek 2, Pavol ido.
Po troch zlých predchádzajúcich výsledkoch Koariská koneène bodovali. Boli lepím mustvom
v dobrom zápase z obidvoch strán a zaslúene vyhrali.
FK VS Bradlan B (Koariská)  Bzince pod
Javorinou 0 : 0. V dramatickom zápase na hlavnom
ihrisku v Brezovej mali Koariská viac z hry, ale
súper bol tie ve¾mi dobrý. Najslabím èlánkom
zápasu bol hlavný rozhodca Michal evèík z Trenèianskych Bohuslavíc, ktorý v poslednej minúte
zapískal nafilmovanú jedenástku proti Koariskám,
ktorú vak brankár Peter Kroupa bravúrne znekodnil.
Hrádok  FK VS Bradlan (Koariská) 0 : 1
(0 : 1), gól: 20 min. Matú Beòo. Koariská mali
miernu prevahu a jednogólové víazstvo si zaslúili.
FK VS Bradlan B ( Koariská)  Brestovec
0 : 1 (0 : 0). Tento zápas skonèil nakoniec neastnou prehrou Koarísk, keï dostali gól v poslednej
minúte zápasu. Dovtedy mali dos výraznú prevahu, najmä v druhom polèase, ale ance, ktoré si
vypracovali, nevyuili. Ale futbalovo vyspelí hostia boli dobrým súperom, ich najväèiu ancu skvele znekodnil brankár Peter Kroupa. Remíza by
bola spravodlivá. Rozhodoval Igor Murín.
Krajné  FK VS Bradlan B (Koariská) 0 : 1
(0 : 0), gól: vlastný. Koariská mali v celom zápase
viac z hry, viac ancí a nakoniec sa doèkali v 89.
minúte víazného gólu. Po spolupráci krabáka
s M. Potúèkom si dali domáci vlastný gól.
3. liga  starí dorast
FK VS Bradlan  Spartak Vráble 2 : 0 (1 : 0),
góly: 21. Tidiane Djiby Ba, 58. Lamine Fall.
O ïalie zaslúené víazstvo proti dobrému súperovi, ktorý porazil doma Senicu, sa zaslúili nai
Senegalèania. Prvý gól dal Djiby Ba hlavou po prihrávke Falla a druhý pridal Lamine Fall, keï uplatnil svoj dôraz v estnástke súpera. ancí bolo aj na
viac gólov (Fall, dvakrát Hya aj efèík, Djiby Ba,
Netsch...), ale víazstvo a tri body sú doma po hre,
ktorá síce nebola bez chýb, ale dalo sa na òu pozera, lebo bola tandardne kvalitná.
Sereï - FK VS Bradlan 2 : 8 (1 : 4), góly: Michal Hya 3, Lamine Fall (11m), Martin Zubálik, Daniel ebesta, Luká Smolíèek, Filip
Hubek. Kadé víazstvo naich hráèov sa v tejto
fáze súae poèíta predovetkým a je ïalím krokom k vytúenému cie¾u. e bolo také vysoké,
tomu napomohla deravá domáca obrana a aj to, e
my sme premieòali ance a neinkasovali viac, hoci
domáci na to ance mali.
FK VS Bradlan  Spartak Trnava B 3 : 1 (1 : 1),
góly: Norbert Hubek, Michal Hya (11 m), Adrián evèík. Krásne poèasie, ve¾a divákov, dobrý
futbal, a to z obidvoch strán, ve¾a nevyuitých
ancí, najmä z naej strany, ale hlavne zaslúené
víazstvo domácich hráèov. To sú základné atribúty tohto zápasu.
Pov. Bystrica - FK VS Bradlan 3 : 3 (1 : 1), góly:
Miroslav imko, Daniel ebesta, Tidiane Djiby Ba. Strata dvoch bodov vo vyrovnanom zápase
u vôbec nemrzí. Priebeh stretnutia sa viackrát
menil, u na zaèiatku sa zranil kapitán Martin Zubálik. Nai nakoniec vyrovnali na 3 : 3 a práve

tento bod sme potrebovali na postup do II. dorasteneckej ligy. Vetci blahoeláme!
FK VS Bradlan  AS Trenèín B 1 : 2 (1 : 1), gól:
12. Adrián evèík. U pred týmto zápasom bolo
o víazovi súae rozhodnuté. Hral sa vak kvalitný zápas dvoch vyspelých súperov. Trenèín viedol rýchlo 0 : 1, ale nai staèili odpoveda o desa
minút. V druhom polèase tlak vystupòovali, mali
i èisté ance, ale hostia prakticky z jedinej ance po
naej chybièke strelili víazný gól. Po zápase bol
víaz 3. ligy Bradlan odmenený pohárom od zástupcov TK ZsFZ.
3. liga  mladí dorast
FK VS Bradlan  Spartak Vráble 1 : 1 (0 : 0), gól:
Matú Hrdlièka. V stretnutí rovnocenných súperov, z ktorých kadý chcel vyhra, sa body delili.
Sereï - FK VS Bradlan 0 : 3 (0 : 3), góly: Tidiane Djiby Ba 2, Matú Hrdlièka. Aj v tomto zápase boli nai dorastenci pánmi na ihrisku, aj keï
víazstvo vzh¾adom k priebehu hry mohlo by aj
vyie.
FK VS Bradlan  Spartak Trnava B 3 : 3 (1 : 2),
góly: Ondrej Klempa, Ján Tománek, Luká
Karas. V zápase piateho s prvým sa zrodila remíza, ale priebeh zápasu sa viackrát menil. Nai viedli, hostia vyrovnali a ili do vedenia 1 : 3, ale nakoniec sa body delili.
Pov. Bystrica - FK VS Bradlan 3 : 0.
FK VS Bradlan  AS Trenèín B 2 : 5 (0 : 3),
góly: Samuel Zubálik 2. Nai nastúpili nekompletní proti tretiemu drustvu tabu¾ky. Výborne
zachytal brankár Salajka. Ani táto prehra niè nemení na tom, e obidva dorasty postupujú ako dvojièka do druhej ligy.
3. liga - starí iaci
FK VS Bradlan  Dunajská Streda B 1 : 0
(0 : 0), gól: Andrej Dolinský. Po predchádzajúcich stratách si starí iaci pripísali ïalie tri body
a udrali si tretiu prieèku v tabu¾ke.
Moravský sv. Ján  FK VS Bradlan 1 : 0 (1 : 0).
Starí iaci v predohrávanom zápase dostali gól
v prvom polèase z rohového kopu a potom v druhej èasti si ani jedno drustvo vánejiu príleitos
nevytvorilo.
FK VS Bradlan  Hlohovec 2 : 2 (1 : 1), góly:
Dominik Lorenc, Matú Krásny. Remíza s vedúcim celkom súae je pekná, ale víazstvo by
bolo ete krajie.
amorín  FK VS Bradlan 6 : 0 (4 : 0).
oporòa - FK VS Bradlan 1 : 3 (0 : 1), góly:
Dominik Lorenc 2, Peter Kuchta. Zaslúené víazstvo naich starích iakov.
3. liga  mladí iaci
FK VS Bradlan  Dunajská Streda B 0 : 2
(0 : 0). Stretnutie bolo celkom vyrovnané, ale na
bodový zisk to mladím iakom ani teraz nestaèilo. Ale verme, e nabudúce urèite!
Moravský sv. Ján  FK VS Bradlan 3 : 0 (2 : 0).
Nai mladí iaci taktie nebodovali, aj keï si vytvorili jednu gólovú ancu.
FK VS Bradlan  Hlohovec 0 : 7 (0 : 7).
amorín  FK VS Bradlan 12 : 0. iaci si odviezli ve¾kú gólovú nádielku, ale nabudúce to dopadne urèite lepie.
oporòa - FK VS Bradlan 5 : 0 (5 : 0). Za mladích iakov nastúpili aj hráèi prípravky, take oproti
súperovi mali vekový deficit, èo sa prejavilo aj na
výsledku.
Spracovala: V. Mikulèíková
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Jaroslav Masrna
oslávil esdesiatku
 blahoeláme!
26. mája 2009 sa doil významného ivotného jubilea jeden z najlepích futbalistov, akí
sa vôbec narodili na Záhorí alebo myjavských
kopaniciach  bývalý rýchlonohý útoèník Spartaka Trnava a èeskoslovenský reprezentant
Jaroslav Masrna.
Pochádza z Hlbokého (aj keï sa narodil v Prietri), odkia¾ jeho futbalové cesty
viedli cez Spartak Myjava (premiérový èlen
Siene slávy myjavského futbalu), Duklu Banská Bystrica a Duklu Nováky, v roku 1970
do Trnavy, kde sa stal hneï platným èlenom

vtedajieho slávneho mustva Spartaka, vedeného trénerským mágom Antonom Malatinským. So Spartakom Trnava sa stal trikrát majstrom ÈSSR (1971  73) a dvojnásobným víazom Èeskoslovenského pohára.
V prvej lige odohral celkovo 136 ligových
zápasov a nastrie¾al 23 gólov. Reprezentoval Èeskoslovensko dvakrát v A  mustve a
jedenáskrát vo vtedajom mustve do 23
rokov. Je aj majstrom Európy do 23 rokov
(1972), hoci v odvete finále proti ZSSR nemohol nastúpi pre nieko¾kodòové prekroèenie vekovej hranice.
Nevyberavý zákrok anglického reprezentanta McFarlanda v odvetnom zápase tvrfinále PEM proti Derby County v Anglicku
v roèníku 1972/1973 ve¾mi ovplyvnil jeho futbalový rozlet. Potrhané kríne a postranné väzivo pravého kolena a prasknutý meniskus si
vyadovali dlhé lieèenie. Na trávnik sa síce vrátil, dokonca sa dostal i do seniorskej reprezentácie. Ale u to nikdy nebolo ako predtým a
v necelých 28 rokoch musel predèasne skonèi
s vrcholovým futbalom.
Dnes je invalidným dôchodcom a od skonèenia kariéry a dodnes býva v Brezovej pod
Bradlom. Skúal i trénerský chlebík v Brezovej
i v Senici. Má celkovo za sebou tri zlomeniny a
osem operácií, naposledy nedávno podstúpil
opakovane operáciu bedrového kåbu v Martine. I napriek neustálym zdravotným problémom zostáva mys¾ou mladý a teí sa zo ivota
v kruhu svojej rodiny a priate¾ov. Svoj futbalový ivot zhrnul vo svojej knike Smoliar
v roku 2007.
V mene vetkých futbalových fanúikov
vetko najlepie, Jaro!
¼ubo Barbírik
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SPOLOÈENSKÁ KRONIKA
Dòa 20. mája sme si pripomenuli 1. výroèie úmrtia
náho otca, dedka, pradedka, svokra a svata Jozefa
Janèeka, ktorý nás opustil vo veku 79 rokov.
S láskou a vïakou spomínajú deti s rodinami.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Stratil sa úsmev, zhasli oèi milé,
spomienka na Teba v srdciach naich ije.
Dòa 4. júna 2009 uplynulo u 30 rokov, keï nás
po akej chorobe navdy
opustil vo veku 21 rokov
ná syn, brat, vnuk, príbuzný a kamarát Milan
Batka.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ïakujú rodièia, sestra O¾ga s rodinou a ostatná rodina.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Odila si potichúèky,
bez slova a bez rozlúèky.
Èas plynie ako tichej rieky prúd,
kto a mal rád, nevie zabudnú.
Dòa 8. júna 2009 uplynulo 10 rokov, èo nás navdy opustila naa mama a
starká Anna Minárèiná.
Kto ste ju poznali a
mali radi, spomínajte s
nami.
syn Ján s rodinou
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Osud nikdy nevráti, èo vzal,
vracia len spomienky a ia¾,
u a neprebudí slnko, ani krásny deò,
na brezovskom cintoríne
spí svoj veèný sen.
Dòa 13. júna 2009 uplynulo 25 rokov, èo nás navdy opustil ná drahý
manel, otec a starý otec
tefan Michalat z Hurbanovej Doliny.
S láskou s úctou spomína
manelka a deti s rodinami.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ivota kniha zavrela sa,
písaná srdcom, krvou zo íl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása,
e otec èestne ivot doil.
Nech jeho telo v rodnej hrude

Jubilanti v mesiaci máj
- Anna korubová, 80-roèná
- Ján Majerèík, 80-roèný
- Albeta Ciranová, 75-roèná
- Jaroslav Minár, 75-roèný
- Vladimír Petroviè, 75-roèný
- Albeta Mikulínová, 70-roèná
- Anna Otrubèákvá, 70-roèná
- Margita Rechtoríková, 70-roèná
- Albeta aková, 70-roèná
- Vojtech Vojaèek, 70-roèný

Narodili sa
- Dominik Cigánek
- Rebeka Marksová
- Natália Horská
- Nella Púdelová
- Lucia Lièková
- Emma Bzdúková

Zomreli
- Anna Nikodémová, rod. Èuvalová 68-roèná
- Albeta Siváková, rod. Minárèiná, 81-roèná
- Anna Baranová, 85-roèná
v pokojnom spánku odpoèíva.
V pamäti naej iari bude
pamiatka jeho, stále ivá.
Dòa 19. 6. 2009 uplynú
4 roky od smrti náho manela, otca, starého otca, brata a vagra Miloslava Pagáèa.
Kto ste ho mali radi,
venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
manelka Albeta, dcéry O¾ga s rodinou, Marta
a syn Milan s rodinou
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Na okraji cesty anjel stál,
v krásnych modrých oèiach slzy mal,
díval sa k nebu túobne
a vedel, e u nevzlietne,
lebo v srdci Boiu lásku mal
a krídla navdy nebu dal.
Na krídlach anjela vzlietol do výin,
v naruèí Jeia svoju boles utíil.
Dòa 26. 6. 2009 si pripomenieme 10. výroèie
odchodu do veènosti milého dôstojného pána
Mgr. ¼ubomíra Rúèku,
ktorý nás po zákernej chorobe navdy opustil.
S úctou si naòho
spomína Anka Farkaová
s dcérkou Barborkou.

