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Bradlianska mohyla
súèasou
Európskeho
kultúrneho dedièstva
V utorok 21. júla sa na Bradle uskutoènilo slávnostné odhalenie pamätnej
tabule pri príleitosti zápisu Mohyly
Milana Rastislava tefánika do zoznamu Európskeho kultúrneho dedièstva.
Podujatie, ktoré sa konalo v deò 129. výroèia narodenia M. R. tefánika, pripravili

Pamiatkový úrad SR, Mesto Brezová pod
Bradlom, Slovenské národné múzeum a Slovenský národný archív. Zúèastnili sa na òom
ve¾vyslanec Èeskej republiky Vladimír Galuka, poslankyòa Národnej rady SR Magda
Koútová, predstavitelia Ministerstva kultúry SR, Pamiatkového úradu SR, Slovenského národného múzea, Slovenského národného archívu, Spoloènosti M. R. tefánika
(Pokraèovanie na 2. str.)
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Bradlianska mohyla súèasou Európskeho kultúrneho dedièstva
(Dokonèenie z 1. str.)
a Spolku rodákov Milana Rastislava tefánika,
ev. a. v. cirkvi i samospráv okolitých miest a
obcí. Po poloení vencov a úvodných slovách
riadite¾a Múzea SNR Rastislava Púdelku vystúpila primátorka mesta Brezová Anna Danková. Privítala hostí a priblíila históriu vzniku
bradlianskej mohyly. Riadite¾ka Pamiatkového
úradu Katarína Kosová prehovorila o kategórii
Európskeho kultúrneho dedièstva i o zápise
mohyly doò. Prítomných pozdravil aj ve¾vy-

slanec Èeskej republiky Vladimír Galuka.
Na záver podujatia tátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Seèík spoloène s Katarínou Kosovou odhalili pamätnú tabu¾u umiestnenú na stene v¾avo od vstupu na mohylu.
V chate na Bradle bola poèas podujatia sprístupnená komorná výstava Bradlo/mohyla/tefánik.
Zapísaním do zoznamu Európskeho kultúrneho dedièstva sa bradlianska mohyla zaradila
medzi 64 európskych pamiatok, akými sú napríklad Kapitolské námestie v Ríme, èi katedrála

na Wavelskom návrí v Krakove, ale aj rodný
dom Roberta Schumana, iniciátora zjednotenia
Európy.
Bliie údaje o Európskom kultúrnom dedièstve sa nachádzajú na webovej stránke panielskeho ministerstva kultúry www.mcu.es/patrimonio/MC/PatrimonioEur/index.html
(Tomu, èo je Európske kultúrne dedièstvo a preèo doò bola zapísaná bradlianska mohyla sa venuje i èlánok Európske dedièstvo, iniciatíva Etiketa európskeho dedièstva na strane 7.)
Matú Valihora

129. výroèie narodenia tefánikova mohyla medzi 7 divmi
M. R. tefánika
Trenèianskeho samosprávneho kraja
V Koariskách, rodisku generála Dr. Milana Rastislava tefánika, sa v utorok
21. júla uskutoènila spomienková slávnos
venovaná 129. výroèiu jeho narodenia.
Na spomienkovej slávnosti, ktorú usporiadali Obec Koariská v spolupráci s Ministerstvom
obrany SR, Trenèianskym samosprávnym krajom, SNM - Múzeom M. R. tefánika Koaris-

ká, VHÚ - Vojenským historickým múzeom Pieany, KST Myjava, OZ ivá ratoles a OZ Dlane, sa v mene Mesta Brezová pod Bradlom zúèastnili primátorka Anna Danková a zástupca
primátorky ¼ubo Valáek.
(mv)

18475 hlasujúcich vybralo v súai Sedem
divov Trenèianskeho samosprávneho kraja nasledujúce pamiatky:
- Bojnický zámok - 2403 hlasov
- Trenèiansky hrad - 2163 hlasov

- Rímsky nápis na skale Trenèianskeho hradu 1160 hlasov
- Povaský hrad - 1052 hlasov.
Slávnostného vyhlásenia výsledkov súae, ktoré prebehlo 1. augusta na Trenèianskom

- hrad Beckov - 1578 hlasov
- Mohyla generála Milana Rastislava tefánika na Bradle - 1375 hlasov
- hrad Èachtice - 1249 hlasov

hrade v rámci XVI. Hradných slávností, sa
v mene mesta Brezová zúèastnila primátorka
Anna Danková.
(r)

nutej situácie. Mesto, ktoré poiadalo evanjelickú
cirkev o kúpu domu za symbolickú sumu jednu
korunu, ete by niè nevyhralo, pretoe v prípade kladného prístupu cirkvi by rekontrukcia stála
najmenej 90 miliónov korún, èo by znamenalo, e
mesto by nemalo ïalie financie na opravu ciest,
chodníkov, na podporu kolstva, portu, kultúry a
ïalích aktivít najmenej 3 roky. Prevádzkovanie
opraveného domu by bolo finanène tie ve¾mi nároèné.
Pani farárka Lichancová poznamenala, e je vypracovaný úradný odhad na budovu. Konvent

odsúhlasil budovu na odpredaj. Po vo¾be odpredaja ND brezovským cirkevným zborom (2. 8. 2009)
musí s predajom súhlasi aj seniorálne a generálne
presbyterstvo. Ani domáca cirkev nevlastní finanèný limit na rekontrukciu ani na prevádzku budovy.
So svojím zámerom  kúpou budovy a jej ïalím vyuitím - vystúpil predstavite¾ firmy
MicroStep CDM pán Igor Mikulina.
V diskusii odzneli súhlasné vyjadrenia odpredaja budovy uvedenej firme ako od obèanov, tak aj od
predsedu fin. komisie pri MsZ Ing. J. Reptu. - r -

Èí bude Národný dom
Na základe uznesenia è. 77/2009 zasadnutia prvého mimoriadneho mestského zastupite¾stva bolo
zvolané verejné zhromadenie obèanov mesta Brezová pod Bradlom, na ktorom sa prerokovávala
otázka prechodu vlastníctva Národného domu tefánikovho na mesto.
V stredu 8. 7. 2009 sa zilo asi sto obèanov
mesta, aby si vypoèuli informácie ako ïalej s budovou.
Prednosta úradu Gavlas otvoril verejné zhromadenie a slova sa ujala primátorka mesta A. Danková, ktorá oboznámila prítomných o rieení vznik-
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Mesto Brezová pod Bradlom
Nám. M. R. tefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom

PONUKA ZAMESTNANIA
Mesto Brezová pod Bradlom prijme do hlavného pracovného pomeru pracovníka/
pracovníèku na pozíciu vedúci oddelenia sociálneho, kolstva a kultúry MsÚ Brezová pod Bradlom.
Kvalifikaèné predpoklady:
♦ vysokokolské vzdelanie II. stupòa (odb. sociálna práca, psychológia, pedagogický
smer)
♦ min. 3 roky odbornej praxe
Iné kritériá a poiadavky:
♦ skúsenosti v riadiacej oblasti (min. 3 roky)
♦ organizaèné schopnosti, kreatívnos, samostatnos
♦ schopnos zvládnu nároènú administratívnu èinnos
♦ znalos práce s poèítaèom
iados s profesijným ivotopisom, kópiou dokladu o najvyom dosiahnutom vzdelaní a výpisom z registra trestov nie starím ako tri mesiace ku dòu predloenia iadosti
(monos predloi dodatoène) je potrebné doruèi do 21. 08. 2009 na adresu:
Mestský úrad Brezová pod Bradlom
Nám. gen. M. R. tefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom
JUDr. Anna D a n k o v á , v. r.
primátorka mesta

Penzióny v programe 4CYKLOREGIO
Projekt 4CYKLOREGIO, ktorý realizuje
Zdruenie obcí subregión Pod Bradlom bol od
zaèiatku formovaný ako irí program rozvoja
vidieckeho cestovného ruchu. Preto sa jeho prirodzenou súèasou stávajú aj
penzióny na budovanej cyklotrase. Ich existencia významne ovplyvní kvalitu ponúkaných sluieb pre cykloturistov i turistov. Zvlá cenné je, e penzióny majú pevnú väzbu k námu kopanièiarskemu regiónu. Väèina z nich
je stavbami pôvodnej ¾udovej
architektúry, jeden z nich,
penzión U Juhása, je zapísaný v Zozname pamiatok. Obdobne aj dokonèovaný penzión Holotéch víka je stavbou ¾udovej architektúry. Je
chvályhodné, e majitelia
penziónov pristupujú k dedièstvu predkov s úctou a repektom, o èom sa môeme presvedèi na kadom detaile rekontruovaných stavieb. Nie je to
jednoduché, povedal by vám kadý z nich. Skåbi samozrejmé poiadavky dnenej doby v oblasti cestovného ruchu s pôvodným, tradièným,
nezriedka viac ako 100-roèným, je zloité a aj
finanène nároèné.

e sa to dobre darí, sa môete presvedèi aj na
dokonèovanom penzióne Holotéch víka v Dolných Koariskách. Budova má nový vzh¾ad, ktorého súèasou je tradièná úprava obvodových

stien, navrhnutá s ve¾kým citom doc. Ing. Viliamom J. Gruskom. Predpokladaným termínom
otvorenia penziónou je I. polrok 2010. Penzión
bude ¾ahko dostupný pre vetkých obyvate¾ov
Brezovej pod Bradlom, veï po cyklotrase od
priehrady popri potoku Bystrina to bude len
1955m.
-SPB-

17. roèník stretnutia miest a
obcí so spoloèným názvom
Bøezová  Brezová
V sobotu 25. júla 2009 usporiadalo mesto Brezová pod Bradlom u sedemnáste stretnutie èeských a slovenských miest a obcí so spoloèným
názvom Bøezová  Brezová. História týchto podujatí sa zaèala písa od roku 1993 a otcom mylienky stretávania sa Bøezovákov je u dnes nebohý pán Jan Pøibys zo Sokolova. Ten zistil, e
v Èechách je takýchto obcí èi miest trinás a na
Slovensku dve. Po akých organizaèných zaèiatkoch sa tieto stretnutia stali tradíciou a konajú
sa kadoroène  vdy v inom meste alebo obci.
V Brezovej pod Bradlom sa táto akcia konala u
tretíkrát, naposledy to bolo v roku 2004.
Tohtoroèného portového zápolenia sa zúèastnilo sedem drustiev: Bøezová u Karlových Varù,
Bøezová u Sokolova, Bøezová u Uherského
Brodu, Bøezová nad Svitavou, Bøezová u Zlína,
Bøezová u Vítkova a domáca Brezová pod
Bradlom. Príjemné, nie príli horúce poèasie a
výborné podmienky v areáli portovo vzdelávacieho strediska Bradlan poskytovali amatérskym
portovkyniam a portovcom monosti podáva
tie najoptimálnejie výkony. K dispozícii mali aj
areál kúpaliska a bohaté obèerstvenie. Súèasou
stretnutí býva aj spoloèenská èas. Zástupcovia
miest a obcí navtívili Mohylu M. R. tefánika na
Bradle, ktorá sa pred nieko¾kými dòami stala súèasou Európskeho kultúrneho dedièstva a tie boli
prijatí na neformálnom stretnutí p. primátorkou
Brezovej pod Bradlom Annou Dankovou.
Hlavnú náplò vak vdy tvorí port. Tento rok
sa súailo vo futbale, volejbale a tradíciu si udruje i súa hasièov. Futbalového turnaja sa obvykle zúèastòujú A - tímy dospelých, ale v prípade
domácich kvôli nahustenému programu A i B mustva reprezentovali tento rok prevane starí
páni, ktorí v súbojoch s mladými futbalistami
súperov najmä rýchlosou nemohli konkurova, aj
keï ich futbalové kvality sú nesporné. Po dramatických bojoch v skupinách sa do finále prebojovali hráèi Bøezovej nad Svitavou a Bøezovej u Vítkova. V nádhernej portovej atmosfére sa z víazstva
1 : 0 teili Svitavèania. Na treom mieste skonèila
Bøezová u Karlových Varù.
Vo volejbalovom turnaji súaili zmieané drustvá. V kadom drustve bola podmienkou úèas
minimálne dvoch ien. Víazstvo si odniesla Bøezová u Sokolova (Rychlé ípy) pred Bøezovou
nad Svitavou a druhým drustvom Bøezovej u Sokolova (Sokolov). Na ïalích miestach skonèili dva
kolektívy z Brezovej pod Bradlom.
Hasièská súa sa skladala zo tafety a poiarneho útoku, prièom obidva výsledky sa zrátali
a z toho vyiel celkový víaz. V kategórii ien získali prvenstvo domáce reprezentantky pred Bøezovou u Vítkova a Bøezovou u Zlína. Medzi mumi bola najlepia Bøezová nad Svitavou pred Bøezovou u Vítkova a Bøezovou u Karlových Varù.
Domáci skoèili piati.
Treba vak zdôrazni, e celkové výsledky neboli a také dôleité. Podstatná bola priate¾ská atmosféra, rados zo portu, nadviazanie nových i
oivenie starých priate¾stiev. Po skonèení súaí
do tanca i na poèúvanie hrala skalická skupina
TRDELNÍK BAND. Vetci sa u teia na 18. roèník, na ktorý po slávnostnom vyhlásení výsledkov úèastníkov osobne pozval p. starosta usporiadate¾a budúcoroèného stretnutia - Bøezovej u Vítkova  Karel Gebel.
¼ubo Barbírik
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MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO
Prvé mimoriadne mestské zastupite¾stvo
Prvé mimoriadne zasadnutie MsZ, ktoré sa
konalo dòa 2. 7. 2009, bolo zvolané z dôvodu
schválenia predloenia iadosti o NFP v rámci
opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu Rekontrukcia a modernizácia Základnej
koly Dolné lúky v Brezovej pod Bradlom,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezová pod Bradlom.
Ïalie kolo predkladania iadostí o nenávratný

finanèný príspevok sa oèakáva v júli 2009. Poslanci MsZ schválili predloenie projektu, zabezpeèenie realizácie projektu po schválení iadosti o NFP a financovanie projektu vo výke
5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Taktie MsZ schválilo návrh na vyhlásenie dòa konania vo¾by hlavného kontrolóra, návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a
vykonaní vo¾by hlavného kontrolóra, náleitosti prihláky. Primátorka mesta JUDr. Anna Danková oboznámila o rokovaniach, ktoré sa usku-

toènili so zástupcami ECAV Brezová pod
Bradlom a na ktorých sa zaoberali a navrhovali
rieenia vzniknuté s ukonèením dlhodobého nájmu ND tefánikovho mestom. Zástupcovia mesta majú evidentný záujem o zachovanie objektu
na úèely, na ktoré slúil doteraz, avak rozpoèet
mesta neumoòuje uskutoèni kúpu objektu a
realizova jeho revitalizáciu, preto navrhli
uskutoèni verejné zhromadenie obèanov mesta, na ktorom by sa navrhlo rieenie.

pec, ktorý mu robil sprievodcu, doma podával
hlásenie, èo to strýko pobral a veru rodièia aj ili
skontrolova, èi sa strýko neotrovél.

sú. Deti mali za úlohu zisti, èo a ko¾ko majú
v koíku. Potom sa rýchlosou blesku po ulici
nieslo - u rostú, strýèko u doniésli. eny nepotrebovali koíky, staèila zástera. Chodilo sa
na urèitý druh. Doma gazdiná vyhlásila - dnes
budeme mat praené kurence. Vybehla len tot
kúsek nat chalupi a praené kurence boli, aj poliéfka.
Nosili sa dubáki, hrabáki, kurence, pláfki, osikáèe, sináki, smre, zaèínalo sa samozrejme májofkámi, v jeseni okolo pòov h¾adali václafki.
Náleziská sa neprezrádzali. Zavolali k chorému
tatkovi doktora. Ten pacienta uteoval: Nebojte
sa, pôjdete vy ete na májovky. Ozaj, a prezradíte, kam na ne chodíte? Takí pacient sa nespokojno pomrvél pod duchnu a hovorí: Pán doktor, to sa nehovorí, ale ket ste to vi, tak vám teda
prezradím, de mám svoje májovniská. Viete, ja
chodím do hvór.
Jela Juríèková

VYPRÁVANIE NA NÁLEPE

Hríby
V jednej rodine doniesli pekných hríbov, ale
neboli si istí, èi sú dobré. Pekne ich upraeli
z vajcom a dali najprv rat koèke. A èakali. Koèke makovalo, dobre sa narala, blaeno sa vyvalela pot porhelt a zaspala. Tak sa rodina najedla tie. Ale po nejakom èase zaèalo milú makrtnicu naahova. Nu veru domáci neèakali,
utekali do nemocnice da si vypláchnu alúdky. Keï sa po nepríjemnom zákroku vrátili domov, koèka oblizovala tri koèence.
Základné delenie húb na Brezovej bolo hríbi
dobré a bláznivé. Medzi bláznivé sa radili jedovaté, nejedlé aj také, ktoré nepoznali. Pretoe sa
nebrali vetky, dnes medzi ¾uïmi populárne.
Vrátil sa zo sveta strýko a nechal sa zavies do
hôr na hríby. Nadene jasal, ko¾ko je tam bedlí.
Lene vtedy u nás nik také lopúchy nebral. Chla-

Keï zaèala sezóna, ¾udia striehli, kedy pôjdu do hvór vychýrení hríbári a èakali, èo done-

ÈRIEPKY Z HISTÓRIE

túrova láska z Brezovej
(1. èas)
S naím mestom i cirkevným zborom súvisí
viacero historických udalostí a spája sa s nimi aj
úèinkovanie viacerých významných osobností
náho národa. Väèinou ilo o váne veci. Ale
keïe i dejatelia, i kòazi sú tie len ¾udia, iste
mali aj celkom prosté ¾udské problémy, lásku
nevynímajúc. S jedným takým príbehom, týkajúcim sa náho najväèieho národného velikána 19. storoèia ¼udovíta túra, sa oboznámime v tomto príspevku. Svojím námetom môe
by pre nás Brezovanov, najmä pre mladých,
príalivý.
Za naím príbehom zájdime a do 1. polovice
19. storoèia, konkrétne do roku 1836. Brezovským evanjelickým farárom je vtedy Pavel Mareèek, kaplánuje u neho Tomá Hro a v Bratislave na povestnom Evanjelickom lýceu je tudentom ¼udovít túr. Má 21 rokov a u jasne
smeruje k svojmu cie¾u  k obrode slovenského
národa. Okolo seba má na lýceu kopu zapálených spolupracovníkov. Je mu vak jasné, e len
s bratislavskými akademikmi svoj cie¾ nemôe
splni. Treba sa obráti na ¾ud na slovenskom
vidieku. A tak cez letné prázdniny 1836 sa ¼udovít túr vyberie na cestu po západnom Slo-

vensku, konkrétne do Nitrianskej stolice. Zájde
aj na Brezovú, veï tu má dobrého priate¾a
z lýcea - kaplána Tomáa Hroa, nadeného stúpenca. Vade v obciach a na farách mladý ¼udovít horlí za národné veci. S poteením zisuje, e
zapálencov za národnú vec bude dos. Potia¾to
váne veci.
Ale na rok 1836 sa viae aj túrovo autorstvo
trojdielnej básne Krakovjáky. U pri prvom èítaní chápeme, e sa viae s Brezovou. Vyplýva
z nej, e ¼udovítovi sa na Brezovej musela zapáèi nejaká pekná a sympatická Brezovanka.
Tento fakt sa doèítame vo viacerých knihách
o ¼udovítovi túrovi. Kto vak mohla by tá
príalivá deva, ktorá rozcítila zapáleného národovca tak, e svoje city vloil do básne?
So zaujímavým vysvetlením prila pani
dr. Marie Korandová vo svojej knihe Hrajnohov
poklad. A práve z tohto vysvetlenia budeme vychádza, lebo je milé, príalivé, ba i moné.
Na brezovskej fare okrem pána farára Mareèka a
pána kaplána Hroa bývala i pani farárka a pä
jej dcér. Vetky sú slobodné. Pánovi kaplánovi
sa páèi najmladia i on jej. Zdôverí sa s tým
¼udovítovi a pochváli aj jej vlastenecké cítenie.
Je pri tom aj druhá najmladia mareèkovská dcéra. A práve tá sa, pod¾a pani Korandovej, zapáèi
mladému ¼udovítovi a on jej. A to teda je tá,

ktorá ho podnietila k napísaniu básne Krakovjáky. Mono to tak naozaj bolo...
(O tom, ako to so túrovou láskou dopadlo, sa
dozviete v budúcom èísle).
M. Michálek

CIRKEVNÉ OZNAMY
16. 8. (10. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. sl. Boie, nede¾a pokánia, v rámci sl. Boích
bude prislúená velebná sviatos veèere Pánovej. 14. 00 hod. neporné bohosluby v Priepasnom.
23. 8. (11. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. sl. Boie.
29. 8. (sobota) Ditriktuálny výstup na Sitno.
30. 8. (12. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. sl. Boie, slávnostné otvorenie kolského roka
s poehnaním detí a uèite¾ov. 14.00 hod. neporné bohosluby v zborovej sieni.
6. 9. (13. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod. hl.
sl. Boie. 15.00 hod. stretnutie ien v zborovej
sieni na fare.
7. 9. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamièiek na fare.
13. 9. (14. nede¾a po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. sl. Boie. 14.00 hod. neporné bohosluby
v zborovej sieni.
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Nádraáci majú tridsa rokov
...písal sa rok 1979, leto pozvo¾na prelo do
babieho, marsky stáli tyri koruny a z dvadsakoruny vyiel ete vlaák, tri roky, pivo a
týdenný lístok do roboty. Potok veselo blnkotal a poslune sa plazil popod vetky lávky a

mosty. Od nepamäti dotváral kulisu mesta a jeho
okrajových èastí. Na jeho dolnom toku, pod
Ostrieom, je medzi stromami uèupená podlhovastá chalupa, oficiálne nazvaná Nádraný hostinec. Ale nikto jej inak nepovedal ako u Belana. Pod¾a územèistého pána, ktorý tu il a èapoval...
Tu zazneli prvé tóny skupiny Nádraáci, ktorá
sa v tej dobe ete tak nevolala. Janko Batka,
prezývaný Apaè, hral na mandolínu, my sme
mali doma gitaru. Spolu to znelo dobre, ale na
kapelu to bolo málo. Tak Jano Blaek kúpil na
Hraditi ve¾kú basu a Vlado Petroviè v Piea-

Nádraáci po tridsiatich
rokoch
V sobotu 5. 9. 2009 o 14.00 hodine na Námestí Milana Rastislava tefánika country
skupina NÁDRAÁCI oslávi svoje tridsiate narodeniny. Hosami budú skupiny
COUNTRY TIP a OZVENA. Pozývame
vetkých priaznivcov country hudby, aby si
prili zaspomína a zaspieva staré hity
skupín RANGERS, W. MATUKU, KTO,
MUSTANGOV, GREENHORNS... Po prehliadke skupín bude do 22,00 hod. country
bál. Je zabezpeèené bohaté obèerstvenie, vstup
je zdarma. Srdeène Vás vetkých pozývame.
skupina Nádraáci

noch pästrunné banjo. tefan Ïuroka, prezývaný Steve, Vlado Výdurek, známy ako Vitko, Milan Blaek, zvaný klebo, hrali na gitare
a to u bolo na kapelu nástrojov dos. Prvé skúky, kým bolo ete teplo, bývali vonku, pod holým nebom. S príchodom chladného poèasia nás
prichýlil HI-FI klub, pôsobiaci pri Zväzarme
v naom meste. Pesnièky sme poèúvali a prehrávali na kotúèovom magnetofóne Tesla B 45, texty písali ruène na písacom stroji cez kopírovací
papier. Do príchodu zimy sme nacvièili repertoár, v ktorom bolo pár orchestrálok /Banjo z mlnejch hor, Modlitba.../, skladby s vokálom od
Rangers, W. Matuku, KTO, Mustangov, Greenhorns... a zvyok tvorili odrhovaèky. Hráva sme zaèali priebene, vdy v piatok veèer u
Belana. Ivan Bzdúek, io, nás nazval Nádraákmi, a to nám u zostalo. Skúsenosti sme chodili zbiera po festivaloch. Hlavne èo a ako sa
hráva. Kopidlno  Banjo jamboree, Svojický
slnovrat, Porta  Plzeò, Zapráené cesty  Banská Bystrica a Lesné cesty  Tlmaèe. Prvá zmena v kapele nastala, keï Vlada nahradil jeho mladí brat Jano Petroviè, prezývaný Dono, po
odchode Vitka priiel Jano Kriko, zvaný Lopo,
a Roman Nikodém. V takejto zostave sme sa
zaèali zaobera aj slovenskou tvorbou /Vysoké
Tatry, Vlak, Abstinent, Kamión svet.../. Dlho
nedala na seba èaka ani vlastná tvorba, ako Tulácke peklo /Jaro Kriko-Smro, Jano Petroviè/, Cucaj /Jano Kriko, Jano Blaek, Roman

Oznam ZU pre iakov koly
kolský rok 2009/10 pre vetkých iakov
ZU v Brezovej pod Br. sa zaèína slávnostným
otvorením 2. 9. 2009 o 14.00 hodine v spoloèenskej sále koly. iaci sa dozvedia základné
informácie a nahlásia sa svojim triednym uèite¾om, aby si prebrali predbené rozvrhy. tudujúci v túdiu pre dospelých sa môu informova
2. - 4. 9. v poobedòajích hodinách priamo v kole
alebo na telefónnom èísle koly 034 6242 485 do
17.30 hod. Výtvarné práce vyhlásených súaí
na konci kolského roku /Veda a technika, Prázdninové výtvory/ môu iaci prinies u na otvorenie kolského roku a odovzda ich p. uè. Koníkovej. Vyuèovanie pod¾a rozvrhov vo vetkých
triedach zaèína 3. 9. 2009.
JK

Nikodém/, Bobále /Jano Blaek, Jano Kriko /,
Belanovská /Jano Kriko, Jano Blaek, Roman
Nikodém/, Víkend /Jaro Kriko, Jano Kriko,
Jano Petroviè, tefan Ïuroka/. Nádraáci a ich
kamaráti organizovali country festival Pod
modrou oblohou. Prvý roèník bol v roku 1985.
V roku 1986 zomrel Janko Batka a po jeho smrti

odiiel z kapely i basista Jano Blaek. Neskôr
hrali v kapele Tóno Koík, Jozef Gregoroviè,
Stano Milèík, Vlado Lukáè, Armando Jake, a
do jej zániku.
...do tmy h¾adí tvoro ltých oèí, podlhovastá chalupa, uèupená pod Ostrieom, praská vo
voch. Potok plaziaci sa popod lávky a mosty,
nesie dolu prúdom melódie z ïalekej prérie, piesne o koòoch, pitolníkoch, whisky a slobode...
Jano Blaek

Pozvánka
Základná organizácia Slovenského
zväzu protifaistických bojovníkov
v Brezovej pod Bradlom a Mesto Brezová pod Bradlom pozývajú na spomienkovú slávnos pri príleitosti
65. výroèia Slovenského národného
povstania, ktorá sa uskutoèní v piatok
28. augusta 2009 o 15. hodine pri pamätníku Jána Reptu a jeho povstaleckých spolubojovníkov na Vajanského
ulici.

Jún v Materskej kole na Sídlisku Duana Jurkovièa
1. 6. ...hoci nám poèasie neprialo, deti si svoj
sviatok MDD nedali pokazi. V slávnostne vyzdobených priestoroch tried ho oslávili zábavnými a veselými hrami a súaami, ktoré pre
ne prichystali pani uèite¾ky H. Konkuová a
A. Ondrejkovová. Vyskúali si v nich svoju pohotovos, pozornos, ale i pohybovú zdatnos.
Odmenou im bola drobná sladkos.
2. 6. ...navtívili deti strednej a najstarej vekovej skupiny ZU pri príleitosti Dòa otvorených dverí. Po privítaní pani riadite¾kou J.
Kazièkovou a tancom Iskerky sa deti rozdelili

do iestich skupín a vybrali sa poznáva priestory a odbory, ktoré sa tu vyuèujú. Oboznámili sa
s taneènou triedou, kde sa skupina I.C.E. predstavila moderným tancom. Pozreli si ikovnú
prácu rúk s hlinou v keramickej dielni, v hudobných triedach sa zapoèúvali do zvukov hudobných nástrojov, v ïalej triede videli krokové
kreácie ¾udového tanca. Neobili ani výtvarný
odbor, v ktorom sa vyuèujú rôzne výtvarné techniky.
3. 6. ...ani tety z klubu dôchodcov nezabudli
blahoela deom k MDD. Pre predkolákov

z oboch materských kôl pripravili portovozábavné dopoludnie na Nám. 7. apríla, na ihrisku. Po portových výkonoch deti pohostili a
odmenili sladkosami a darèekmi (vihadlami a
balónikmi).
10. 6. ...sa opä deti z najstarej vekovej skupiny zúèastnili súae v portovej hale ZS. Aj
tu ukázali svoju obratnos, rýchlos a silu v rôznych disciplínach. Najviac sa im páèilo k¾uèkovanie hokejkami a loptièkou medzi kue¾mi, triafanie do plechoviek, èi prekáková dráha s pre(Pokraèovanie na 6. str.)
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Jún v Materskej kole na Sídlisku Duana Jurkovièa
(Dokonèenie z 5. str.)
liezaním a podliezaním. Za ikovnos si vyslúili sladkú odmenu.
18. 6. ...predkoláci spestrili svojím kultúrnym programom - scénkou a tanèekom vyhodnotenie èitate¾skej súae detí Z, ktorú organizovala MsK v priestoroch koly na Pieanskej
ulici.
18. 6. ...bol aj dòom netradiènej rozlúèky predkolákov s materskou kolou - Indiánska noc.
Túto akciu organizujeme u trinásty rok. V areáli kolského dvora deti v rôznych disciplínach
ukázali, èo sa poèas 3-roènej dochádzky do M
nauèili po stránke rozumovej, estetickej, èi pohybovej. Vimli si aj zvlátnych stôp na chodníku, ktoré ich doviedli a na studnièku. Tu objavili babku Jeibabku (I. Filipová) a pomohli jej

Aj ako tip na víkend

Zaèiatkom júla sme èlenovia SMR z klubov v Brezovej, Myjave, Starej Turej a Novom Meste nad Váhom navtívili Kysuce a
Oravu. Najzdatnejí spomedzi nás vystúpili z
Oèadnice na Ve¾kú Raèu /1236 m/, ïalí navtívili vo Vychylovke Skanzen kysuckej dediny a previezli sa na úvraovej eleznici. Ba
niektorí sa peo preli do Oravskej Lesnej a
spä.
Povestnou èerenièkou na torte bola naa
návteva ani nie trojtisícovej Starej Bystrice.
Ocitli sme sa v nej s týdenným predstihom
dlho oèakávanej udalosti  posviacky prvého
slovenského orloja. Po zaparkovaní nás ale
upútalo celé námestie, s komplexom rekontruovaných i nových stavieb. Prispôsobené
sú koloritu krajiny i obce. Dominuje tradièný
materiál, ktorým je drevo, inde¾ a kameò.
týl, kompozícia i symbióza diela takmer jurkovièovská! A jej organickou súèasou je aj
orloj na junej strane.
Od stola terasy bistra sa zdvihol mladý
mu. Upútal ho ná nevedný záujem, a tak
nás oslovil. Vyjadril rados z naej návtevy
ete pred odhalením orloja. Prezradil, e túto,
pre svet atrakciu, vymysleli, aby sa zvýila
návtevnos obce. Hovoril síce v plurále, ale

h¾ada stratený poklad. Pozvali ju na opekaèku
do kôlky a nezabudli ju vyzvàta v tanci. Po
druhej veèeri sa deti vybrali na veèernú prechádzku mestom. Najväèiu odvahu vak museli dokáza, keï si v kôlke líhali do postie¾ok bez
mamièky a ocka, iba pod starostlivým dozorom
svojich triednych uèiteliek M. Bzdúkovej a
J. Poláèkovej. Odmenou za statoènos im bol
Diplom Orlieho Pierka.
22. 6. ...vo vstupnej hale MsÚ sa uskutoènilo vyhodnotenie výtvarnej súae Polícia oèami
detí. Z naej M získala Angelika Gáliková
2. miesto. Vetky deti dostali rôzne darèeky a
na námestí si mohli vyskúa nepriestrelnú vestu, ktorú pouívajú nai policajti.
23. 6. ...v sobánej sieni MsÚ sa uskutoènila
slávnostná rozlúèka s demi, ktoré od septem-

bra pôjdu do koly. Budúcim prváèikom a
ich rodièom sa prihovorila pani primátorka
JUDr. A. Danková, pani Mgr. E. Uiaková a pani
A. Slobodová. Triedne pani uèite¾ky (M. Bzdúková a J. Poláèková) odovzdali deom Osvedèenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a
na pamiatku knihu. Tie sa im za lásku a starostlivos poïakovali milými básnièkami a kytièkou kvetov. Nezabudli ani na tety kuchárky a
upratovaèky. Za rodièov slová vïaky vyjadrila
pani J. Paceková. Deti sa podpísali do Pamätnej knihy mesta odtlaèkom svojho prteka. Túto
slávnostnú udalos spestrili programom deti zo
Z a taneèná skupina I.C.E. Na záver slávnosti
èakalo deti sladké pohostenie v podobe torty,
ktorú im upiekla teta kuchárka I. Vicianová.
Helena Konkuová, M Sídl. D. Jurkovièa

tak zasvätene, e sme ho tipovali za otca
nápadu. Servírka nám prezradila, e je to

Podmanický/1977/.
Dozvedeli sme sa od neho ïalie zaujímavosti. Autorom úpravy celého Rínku sv. Michala Archanjela je Ing. architekt Ivan Jarina,
nosite¾ Ceny Duana Jurkovièa. Spolupracovníkmi na diele sú manelia Viliam a Marcela
Lovikovci, akademickí sochári. Samotný orloj zostavil praský majster Víazoslav pidlen. Návtevníci môu v okne vidie ukazujúce sa drevené plastiky siedmich katolíckych
svätcov. Na astrolábe sú údaje polohy hviezd,
Slnka a èasu pod¾a miestnej zemepisnej dåky. Celok prieèelia dotvárajú busty osobností
slovenských dejín: Pribinu, Svätopluka, Bernoláka, túra, Hlinku a tefánika. Hodiny ukazujú pravý slneèný èas.
V dobe, kedy ostáva pomenej peòazí na výlety, treba obraca pozornos na domáce zaujímavosti. Je to investícia lacnejia, ale v nejednom prípade na záitky bohatia ako kdeko¾vek vo svete. Starej Bystrici ve¾mi pomohla moderná prepojka z Novej Bystrice (boli na
nej v èase naej návtevy medzinárodné preteky automobilov do vrchu) do Oravskej Lesnej a na cestu do Námestova. Dávame to do
pozornosti, lebo aj jednodòové zájazdy sa dajú
racionálne kombinova.
Peter Uhlík

miestny starosta a poslanec NR SR, vytudovaný katolícky teológ a právnik Dr. Ján

Ivan Jake besedoval s myjavskými gymnazistami
Posledný týdeò uplynulého kolského roka
sa myjavské gymnázium snailo svojim tudentom spríjemni rôznymi portovými a spoloèenskými aktivitami, medzi ktoré patrila aj beseda so slovenským reprezentantom a úèastníkom motoristických Rallye Dakar Ivanom Jakeom, ktorý ije so svojou rodinou v Brezovej
pod Bradlom.
U úvodné Ivanove slová navodili ve¾mi priate¾skú a neformálnu atmosféru, keï navrhol, aby
mu pri kladení prípadných otázok vetci bez
problémov tykali. Je to príjemný spoloèník,
vyjadruje sa spontánne, vtipne, s jemným humorom, èo sa vetkým úèastníkom besedy ve¾mi páèilo. Hovoril o svojich zaèiatkoch, ktoré
neboli pre neho vôbec ¾ahké. Neby prísneho a
starostlivého otca, ale vôbec podpory celej rodiny, urèite by to nebol dotiahol a tak ïaleko.
Zaèínal s cyklotrialom a ve¾mi skoro presedlal

na motorku. Odmalièka dosahoval pekné úspechy a motorka mu postupne prirástla k srdcu.
Ale keï bol vo veku mladého tudenta, na celý
rok, viac-menej zo vzdoru a mladíckej nerozvánosti, s týmto portom vraj sekol, ale vèas si
uvedomil, e bez odriekania a tvrdej práce èlovek v ivote iadny úspech nedosiahne. Teraz je
rád, e sa toho nevzdal a jeho ivot je naplnený
tým, èo ho zaujíma a s èím dennodenne ije.
Hovoril aj o svojej mnohonásobnej úèasti na motocyklových esdòových, o svojich motokrosových úspechoch, napríklad o súbojoch so
svojím priate¾om Jarom Katriòákom na myjavskom motokrose. Ale besedujúcich najviac zaujímal Dakar, z ktorého mal ve¾a záitkov, o
ktoré sa so tudentmi ochotne podelil. Nie je to
jednoduché, èasto tam ide jazdcom doslova o
holý ivot. Ivan sa priznal, e nie vdy mu bolo
vetko jedno, najmä minulý rok v Afrike, ale

keïe je motocyklový fanatik, aj takéto záitky
s odstupom èasu vdy obrátil na humor. Diskutujúcich zaujímalo aj to, aké je aké zohna financie na takúto súa, ale aj jeho rodinný ivot,
ako odlúèenie znáa on i jeho blízki, ko¾ko má
detí. Ve¾mi sa teí zo svojej malej dcérky. Jeho
rozprávanie spestril svojimi vstupmi i mladý
myjavský cyklotrialista Mirko Kolárik, majster sveta, ktorý zaèína podobne ako Ivan Jake. Je zrejmé, e Ivan je jeho ve¾kým vzorom a
chcel by sa mu raz podoba.
Chybou krásy bolo, e sa vzh¾adom
k priestorovým monostiam nepodarilo dopravi do koly súanú motorku, ale Ivan pris¾úbil, e ak vetko dobre dopadne na ïalom Dakare, on i so svojou motorkou urèite znova rád
medzi tudentov zavíta.
¼ubo Barbírik
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Tramping na Brezovej pod Bradlom
Èo to ten tramping vlastne je? Ve¾a ¾udí si myslí, e to je turizmus, ale nie je. Jednoducho povedané, je to vo¾ný pobyt v prírode, pod¾a urèitých
pravidiel. Vznik slovenského trampingu sa viae
na oblas Malých Karpát, kde sa nachádza i Brezová pod Bradlom a jej okolie. Ve¾kou mierou
prispela k rozvoju a prekvitaniu trampingu na Brezovej pod Bradlom mohyla Milana Rastislava tefánika. Na tomto mieste sa stretávalo celé Slovensko a na èele boli vdy trampi. Tu domáci trampi
spoznávali nových kamarátov a nadväzovali nové
kontakty.
Prvá osada (T. O.)  FALCONY (Sokoly) vznikla
na Brezovej pod Bradlom v roku 1967. Jej èlenmi
boli tefan Ïuroka  Steve, Ivan Alina  Had,
Martin Boháè  Maco, tefan Belan  Chris, Milan
Miialko  Ringo, Jano Kosterec  Jim, Duan
Gabri  Ninko. V roku 1974 sa pridali Tóno Koík  Pero a Ignác Velický  Ignác. EL CREK (Losí
potok) vznikla v roku 1969. Je to neuverite¾né, ale
zaloili ju jedenás a pätnásroèní chlapci posadnutí Foglarom, Mayom, Londonom a Setonom. Boli

to Jano Batka  Apaè, Jano Ondraoviè  Ondro,
Ivan Bzdúek  io, Jano Ïuroka  Dunèo, Jano
Ovoldík - åtko a Milan Závodný - Fofo. Chlapci
chodili s Ondrovým otcom do Martina, kde mali
postavený drevený zrub, ktorý nazývali Hladomoròa. Vetci boli hudobne zaloení. Schádzali sa
èasto a pri ich stretnutiach zneli gitara, mandolína a
spev. Toto vetko aktívne trvalo viac ako desa
rokov. Najväèia osobnos tejto osady Apaè bol
iniciátorom zaloenia skupiny Nádraáci. Hrávali
hlavne u Belana a na Modrej oblohe. V roku 1986
nás zasiahla smutná udalos, ná kamarát Apaè náhle zomrel, brezovský tramping vak pokraèoval
ïalej, hlavne kamaráti Smro, Samko, Hracho, Joko a iní. V roku 1997 vznikla S. T. S. (spoloènos
trampov samotárov) a z toho v roku 2005 vznikla
osada T. O. Bradlo. V osade i v samotároch sa
vystriedalo ve¾a ¾udí. Momentálne v nich aktívne
pôsobia Pero, Ondro, Milka, Anka, Peter, Ondro
ml., Lenka, Maco, Majster a Smro. Vetko ide
dobre, len nemáme svoj flek , stále miesto na
stretávanie sa. Kadý rok usporadúvame výroèné

ohne, robíme prechod, brigády v lese a na mohyle.
Dnes si pripomíname tyridsa rokov trampingu
na Brezovej pod Bradlom.
Je iná doba, ale tramping nie je iný. Je èistý a
pravdivý, ako bol aj na zaèiatku. Ve¾a ¾udí nás za
to odsudzovalo, hlavne v minulosti, ale sme tu a tu
aj zostaneme, patríme k ivotu v tomto naom malom mesteèku.
Jaro Kriko  Smro S. M. B.

K¾ukatá cesta pamätných listín
Vo tvrtok 6. augusta riadite¾ poboèky Slovenskej sporite¾ne v Brezovej Ing. Frantiek

Detail jednej z pamätných listín. Napísal
ju prezident T. G. Masaryk.

Kulhánek odovzdal na mestskom úrade dokumenty, na ktorých je uvedené, e sú urèené pre
obecný archív v Brezovej.
Ako hovorí text na tube (v nej sú dokumenty
uloené), ide o pamätné listiny..., ktorých pôvodiny boli vloené do základného kameòa na mohylu generála Dr. M. R. tefánika na Bradle.
Pánovi Kulhánkovi patrí uznanie za navrátenie týchto pamätných listín mestu.
(O pamätných listinách viac v budúcich Novinkách spod Bradla.)
M. Valihora

Pamätný list zo súae Sedem divov Trenèianskeho samosprávneho kraja, ktorý 1. augusta 2009
v rámci XVI. Trenèianskych slávností prevzala primátorka mesta JUDr. Anna Danková.

Európske dedièstvo, iniciatíva Etiketa európskeho dedièstva
Zástupcovia ministerstiev kultúry 18 európskych tátov sa spoloène dohodli na vytvorení iniciatívy Etiketa európskeho dedièstva. Toto
oznaèenie je urèené na zvýenie a podporu medzinárodnej európskej dimenzie kultúrneho dedièstva,
pamiatok, prírodných lokalít alebo sídiel, vrátane
hmotného a nehmotného dedièstva, súèasného aj
tradièného ako aj miest, ktoré vytvárali k¾úèovú
úlohu v budovaní jednotnej Európy a sú dôleité
pri pochopení európskych dejín a kultúry v jej
nadnárodnej dimenzii.
Jeho cie¾om je podpori obyvate¾ov Európy
pri vytváraní spoloènej európskej identity ako aj
vnímania ich príslunosti k spoloènému kultúrnemu priestoru.
Európske dedièstvo sa má sta základom vytvorenia dynamickej siete kultúrneho dedièstva,
ktoré zohrávalo k¾úèovú úlohu v európskych dejinách a má posilni spoluprácu medzi Európskou
úniou, jej èlenskými tátmi, národnými intitúciami, Európskou úniou a Radou Európy, ako aj
s verejným a súkromným kultúrnym sektorom.
Etiketa európskeho dedièstva bola navrhnutá, aby
sa podporilo ocenenie úlohy dedièstva v rámci
európskej integrácie.

Definícia Etikety európskeho dedièstva:
Pre úèely zoznamu Európskeho dedièstva sa
lokality, ktoré zohrávajú k¾úèovú úlohu v európskych dejinách a ktoré symbolizujú európsku identitu a/alebo nadnárodnú interakciu v rámci európskeho kultúrneho priestoru, povaujú za súèas
európskeho dedièstva. Patrí sem kultúrne dedièstvo, pamiatky, prírodné lokality alebo sídla, hmotné a nehmotné dedièstvo, súèasné aj tradièné a lokality, ktoré zohrávajú k¾úèovú úlohu pri pochopení európskych dejín a kultúry:
- miesta kultúrneho a historického významu, ktoré
majú zvlátny európsky význam pre èlenské táty veobecne,
- architektonické diela, budovy a objekty so symbolickou hodnotou z h¾adiska histórie, umenia,
vedy a ideí,
- oblasti (miesta a kultúrna krajina), pevninské, jazerné oblasti a prímorské archeologické lokality,
- nehmotné súèasti európskeho dedièstva, symboly, hodnoty a hnutia.
Etiketa európskeho dedièstva je prístupná vetkým
èlenským tátom Európskej únie, ktoré sa chcú
programu zúèastni a prostredníctvom systému
spolupráce (ktorý má by vytvorený prostredníc-

tvom procesných pravidiel) aj ostatným európskym tátom, najmä kandidátskym krajinám a ïalím krajinám patriacim do Európskeho hospodárskeho priestoru.
Etiketa dedièstva je zaloená na európskej kultúrnej histórii a má odlinú, pecificky európsku
funkciu, v porovnaní so Zoznamom svetového
dedièstva (UNESCO), ktorý má podporova ochranu pamiatok a lokalít na základe ich univerzálnej
svetovej hodnoty.
V rámci programu Etiketa európskeho dedièstva
mono individuálne alebo ako súèas siete zapísa
do zoznamu kultúrne dedièstvo, ktoré zohrávalo
k¾úèovú úlohu v európskych dejinách.
Sekretariát tejto iniciatívy je zatia¾ v panielsku na ministerstve kultúry.
Za úèelom rozbehnutia tejto iniciatívy získali
Etiketu európskeho dedièstva kandidatúry, ktoré
sekretariátu zúèastnené krajiny navrhli do 15. marca 2007. Kadá krajina mohla dezignova maximálne 4 miesta.
(Pokraèovanie na 8. str.)
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Európske dedièstvo, iniciatíva Etiketa európskeho dedièstva
(Dokonèenie zo 7. str.)
Na základe tohto ustanovenia je dnes do tohto zoznamu zapísaných 63 významných súèastí európskeho dedièstva (v zmysle definície). Je tam napr.
Agora Akropoly v Aténach, Zámok Kynvart,
Zámok La Sarraz, Krá¾ovský palác vo Vyegrade,
Opátstvo v Cluny, Opevnenie Nicosie, Palác Knossos, Katedrála Saint-Pierre v eneve a mnohé iné.
Slovenská republika do zoznamu Európskeho dedièstva navrhla tieto lokality:
1. Predrománska cirkevná architektúra: Kostol
sv. Margity Antiochijskej v Kopèanoch a Kostol
sv. Juraja v Kosto¾anoch pod Tríbeèom (oznaèenie znakom Európskeho dedièstva: 5. 7. 2009 a
25. 7. 2009),
2. Hrad Èervený Kameò (oznaèenie znakom Európskeho dedièstva: 28. 5. 2009) a

3. Mohyla generála Milana Rastislava tefánika na
Bradle (oznaèenie znakom Európskeho dedièstva:
21. 7. 2009).
Mohyla generála Milana Rastislava tefánika
na Bradle, ktorej oznaèenie etiketou Európskeho
dedièstva bolo slávnostne odhalené 21. 7. 2007,
predstavuje symbol ivota a diela osobnosti
Dr. Milana Rastislava tefánika, generála francúzskej armády.
M. R. tefánik (*21. 7. 1880 v Koariskách,
+ 4. 5. 1919) bol politik, astronóm, vojenský letec,
vedec a vojak európskeho formátu, ideový tvorca a
velite¾ èesko-slovenských légií, ktorý stál pri zrode naej novodobej tátnosti samostatnej ÈSR. Bol
to èlovek, ktorý svojou obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku. S mylienkami,
názormi a èinmi ho môeme povaova za prvého

Európana. Predpokladal, e nastane harmónia
národov v Európe, èo nazýval europeizácia.
Rovnako vak bol oddaný aj svojmu národu. Svoju
lásku k nemu zhrnul do hesla, pod¾a ktorého sa
snail i: Veri, milova, pracova.
Mohyla bola slávnostne odhalená 23. septembra
1928. Autorom je architekt Duan Jurkoviè.
Mohyla spája miesto hrobu a pomník v jedno.
Je to ojedinelá pamiatka európskej ve¾kosti, predstavuje symbol lásky, úcty a vïaènosti národa Slovákov a Èechov k tejto ve¾kej osobnosti Európy.
tefánikov odkaz je súèasou demokratického
dedièstva, ktorým sme prispeli k budovaniu modernej Európy.
Ing. arch. ¼ubica Pinèíková,
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky,
referát svetového dedièstva

Technièka s èarom umelkyne
Pani Anna Bumbálová-Dodrvová /1937/ sa
po neuverite¾ných pädesiatich tyroch rokoch
práce zubnej laborantky - technièky odobrala do
dôchodku.
Ako absolventka Vyej zdravotníckej koly
v Bratislave zaèala profesionálnu prax v roku
1955 na Myjave. Tam sa zakrátko vydala za
vedúceho zubného laboratória nemocnice s poliklinikou Pavla Bumbála.
S manelom, demi Ankou a Pavlom sa v roku
1972 presahovali do rodnej Brezovej pod
Bradlom. Potom, po zriadení laboratórií pri ordináciách v meste a vo fabrike, mohli i tu pracova.
Keï bolo v roku 1984 otvorené zdravotné
stredisko, prela do nového i pani Anna, keï u
predtým jej manel odiiel do kolských sluieb.
Do konca júna 2009 odpracovala v zariadení plné

tvrstoroèie. Za ten èas zhotovila stovky zubných náhrad /protézy, korunky, mostíky/ a ochotne vykonávala aj ich opravy. Jej pomoc vyuilo
nespoèítate¾né mnostvo ¾udí z Brezovej i okolia.
Autor týchto riadkov si myslí, e pani Bumbálová priviedla svoju prácu k umeleckej dokonalosti. Jej cennou vlastnosou je estetické cítenie. Priam ako architektka vedela z ústnej zrúcaniny urobi krásnu stavbu, ktorej vdýchla
svoju duu, plnú tonality.
Harmónia sprevádzala i jej manelský a rodinný ivot èi postoje na pracovisku. Tam ju
familiárne oslovovali naou Anièkou alebo babkou. Vetkým bola radkyòou i kamarátkou.
Nemala problémy s novými metódami i technikou práce, a tak svoje skúsenosti môe ïalej
odovzdáva vnukovi Martinovi, tudentovi sto-

matológie. By uitoènou bolo a zostalo chrbtovou kosou jej autobiografie.
Patrí sa preto, v mene bývalých pacientov a
spolupracovníkov, pani Anne poïakova. Do
ïalích rokov jej popria ete mnoho slneèných
dní.
-S-

Konvent hlasoval o Národnom
dome tefánikovom
Dòa 1. 8. v rámci hl. sluieb Boích prebehol
celozborový konvent Cirkevného zboru ECAV
Brezová pod Bradlom, na ktorom bol väèinou
hlasov odsúhlasený predaj Národného domu tefánikovho firme MicroStep CDM s.r.o. Rozhodnutie musí následne prejs schva¾ovacím konaním na vyích orgánoch ECAV.
(r)

ROZHOVOR

Brezovèan v corgoòligovej Senici
Doposia¾ iba Vlastik Bôik (1945) z Brezovej hrával I. èeskoslovenskú futbalovú ligu za TJ
Spartak Trnava (1966-1974).
A teraz, v roèníku 2008/2009 sa objavili ïalí,
a pre istotu hneï dvaja, Brezovèania Tomá Mrva
a ¼ubomír Ulrich (Dubnica nad Váhom).
20-roèný obranca Tomá Mrva posilnil
FK Senica, ktorý sa stal nástupníckym kádrom
Interu Bratislava v Corgoò lige na Slovensku.
Tomá s futbalom zaèínal v Brezovej pod
Bradlom, potom pokraèoval v Myjave a Dubnici. Má za sebou aj zahranièný angamán v dánskom Brondby a v SK Dynamo Èeské Budìjovice. Je mládenícky reprezentant SR.
Obyèajne by som vyspovedala mladého adepta, ale rozhodla som sa da pár otázok rodièom.
Novinky: Kto priviedol váho syna k futbalu a
kedy?
Otec: Asi ako kadý malý chlapec. Len èo
zaèal robi prvé kroky, u kopal do lopty. Vtedy som ete aktívne hrával za Brezovú, take
som to bol ja, kto Toma doviedol k futbalu.
Novinky: Máte dvoch synov. Ten druhý k èomu

inklinuje?
Otec: Aj Peo, ná druhý syn, bol odmalièka
futbalista. Zaèínal v Brezovej, potom prestúpil
na Myjavu, kde hrával I. ligu za starích iakov.
Zúèastòoval sa futbalových výberov západoslovenského kraja. Prilo vak zranenie kolena. Ako
15-roèný podstúpil dve operácie. Potom ako dorastenec hrával ete za Brezovú, nastúpil aj na
dva zápasy za A-mustvo. Keïe sa chcel naplno venova túdiu medicíny, rozhodol sa, e bude
hráva za B-mustvo. Tam hrával do roku 2008,
potom sa mu obnovilo zranenie kolena a s aktívnym futbalom skonèil. Teraz sa rekreaène venuje rôznym druhom portu.
Novinky: Ako zaèala Tomáova futbalová
kariéra  preèo odiiel hra za Myjavu a potom
do ïalích klubov?
Otec: Tomo trénoval od svojich 5 rokov. Najskôr v prípravke pod vedením trénerov Ulricha,
Mrvu M. a Potúèkovej D. Prvý ozajstný zápas,
hoci len priate¾ský, odohral za Brezovú na
Myjave, kde ho zobral p. Barbírik, vtedají tréner mladích iakov. Mal sedem rokov a bol naj-

mladí na ihrisku. Na videu z toho zápasu sa
èasto zabávame. Tréneri P. Nosko a ¼. Ulrich ho
trénovali v kategórii mladích iakov. Keï mal
devä rokov, vimli si ho myjavskí tréneri, ktorí
trénovali I. ligu mladích iakov. Pre Toma to
bola výzva. Prvý rok som ho dennodenne vozil
na Myjavu na tréningy. Bolo to èasovo ve¾mi
nároèné. Do 6. triedy u nastúpil na II. Z
v Myjave, zameranú na portovú prípravu  futbal. Tomo futbalovo napredoval. Ukázal sa!
Z Myjavy sa dostal do výberu západoslovenského kraja a následne do reprezentácie. Keï
konèil iacky vek, prili ponuky z viacerých klubov: FC Nitra, Spartak Trnava, Inter Bratislava
a ZS Dubnica. Bolo aké rozhodnú sa o jeho
ïalej futbalovej kariére. Po viacerých debatách
s odborníkmi na futbal (p. Kritofík, p. Varsík...)
sme sa rozhodli pre ZS Dubnicu. Po 2-roènom
pôsobení prila po dobrých reprezentaèných
výkonoch na turnaji v Po¾sku ponuka z Dánska.
V Brondby podpísal kontrakt na 2,5 roka. Hrával za juniorku B muov. Darilo sa mu tam. Odo(Pokraèovanie na 9. str.)
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Brezovèan v corgoòligovej Senici
(Dokonèenie z 8. str.)
hral pár prípravákov aj za A-muov, dokonca
bol nominovaný aj na majstrovský zápas. Sedel na lavièke. Potom prilo neastné zranenie
v zápase Slovensko 19  Albánsko 19. Utrpel

otras mozgu, priiel o predný zub... Pol roka
bez futbalu, akurát v nesprávnom èase, keï sa
mu konèila zmluva s Brondby. Bolo aké nájs
nový angamán. Polroèný výpadok sa prejavil.
Absolvoval skúky v Zlíne, v Èeských Budìjoviciach. Napokon prila ponuka odtia¾. Zmluvu
podpísal do konca roku 2010. Po polroènom

pôsobení ho èeský klub uvo¾nil na hosovanie.
Poteila nás správa, e do Senice. Koneène bude
doma!
Novinky: Mala mama obavy z osamostatnenia sa mladého syna v cudzine?
Mama: Samozrejme. Bolo ve¾a prebdených
nocí pred odchodom do Dánska. Na skúku tam
iiel sám ako 16-roèný. Vedeli sme iba názov a
adresu klubu. Do akých podmienok ide, sme ani
netuili. Keï uspel a bolo jasné, e majú o neho
záujem, zaèala som sa znepokojova. Kde bude
býva, ako sa bude stravova, ako bude komunikova a tisíc ïalích nezodpovedaných otázok
mi prebiehalo hlavou. Prv ne odiiel do Brondby, nás rodièov pozval klub. Ukázali nám tadión, zoznámili s rodinou, u ktorej bude Tomo
býva. Presvedèili sme sa, e ide do dobrých
podmienok, ktoré mu tu vtedy futbalovo nemohol ponúknu iaden slovenský klub. Veï my
na Slovensku nemáme ani národný tadión taký,
aký majú v Brondby. A to u nehovoríme o tréningových monostiach  26 plôch v okolí tadióna.
Nikdy vak nezabudnem na moment, keï sme
Toma nechali na letisku vo Viedni, keï sa silueta
jeho postavy strácala v odletovej hale. Plakali
sme a domov... Ete astie, e sú dnes také
vymoenosti ako internet, skype, webkamery
atï. Dennodenne sme boli v kontakte .
Novinky: Ko¾kokrát a kde ste boli na zápasoch, v ktorých bol nominovaný?
Otec: Skôr by sme zrátali zápasy, na ktorých
sme neboli! Staèili by prsty na jednej ruke. Pokia¾ Tomo pôsobil na Slovensku, tak sme absolvovali vetky zápasy. Videli sme nieko¾ko zápasov aj v Dánsku a Èesku. Samozremosou boli
reprezentaèné zápasy. Boli sme nieko¾kokrát

v Po¾sku, Maïarsku, Nemecku, Rakúsku, ba i
v Belgicku.
Novinky: Odkladáte si novinové èlánky, kde
sa spomína meno váho syna Tomáa?
Otec: Samozrejme. Èlánky o synovi si odkladáme. Objavili sa o òom informácie v denníkoch
aj regionálnych týdenníkoch na Slovensku, v
Èechách i v Dánsku. Sledujeme aj internet a kadý èlánok si vytlaèíme.
Novinky: e je dobrý futbalista vieme, ale
aký je syn?
Mama: Myslíme si, e je dobrý syn, tak ako
si myslia vetci rodièia o svojich deoch. Zatia¾
nás v nièom nesklamal. Jasné, e má svoje muchy, ale veï kto z nás ich nemá...
Novinky: Prezradíte nám nejakú pikoku na
váho syna? Napríklad akú má prezývku medzi
hráèmi, má priate¾ku a ako sa volá, odkia¾ je a
èo robí?
Obaja: Lovíme v mysli  nejakú pikoku! Snáï
túto. Raz, keï zaèínal s futbalom, mal vtedy asi
es rokov, priiel domov vytoèený z tréningu. Nebavil sa s nami. Nevedeli sme, èo sa deje.
Potom zaèal vyèíta tatinovi, preèo hrával obrancu. Teraz aj on musí. Ako kadý chalan, chcel
by útoèníkom  strie¾a góly. Post obrancu sa
mu zdal nezaujímavý.
Prezývku Mrviè mu vymysleli chalani v Dubnici. Poèas pôsobenia v Dubnici si naiel aj
priate¾ku. Volá sa Zuzka, má 18 rokov a tuduje
na Obchodnej akadémii v Ilave. A samozrejme je
stále jeho ve¾kou futbalovou fanúièkou.
Za redakciu Noviniek vám ïakujeme za odpovede a eláme vámu synovi ve¾a zdravia a
futbalových úspechov.
V. Mikulèíková

potom od r. 1860 pôsobil v Horných Bzinciach.
Na Brezovú priiel v roku 1881 a tu pôsobil do
3. apríla 1909. Ve¾a pracoval aj literárne, ale väèina jeho prác ostala v rukopise. Prispieval aj do
Slovenských poh¾adov, Siona, Sokola, Pebudínskych vedomostí, Národných novín. Na cirkevných zhromadeniach neohrozene obhajoval
slovenský národ. Svojím irokým rozh¾adom si
získal ve¾kú úctu a vános medzi evanjelickými kòazmi nitrianskeho seniorátu. V rokoch
1879-1880 bol nitrianskym konseniorom a v rokoch 1881-1894 seniorom. Máloktorý slovenský vzdelanec vedel tak vzdorova nástrahám
cirkevnej vrchnosti a preto nie je prekvapujúce,
e si ho Svetozár Hurban Vajanský v knihe Koreò a výhonky zvolil za vzor sympatickej postavy Lipovského. Okrem básní v duchu ¾udových piesní sa venoval aj prekladate¾skej èinnosti. Patrí medzi najvýznamnejie osobnosti
svojej doby v okolí Brezovej predovetkým pre
aktivitu za udranie národného ducha a ivota.
PETRUCHA, Ján  muzikant, primá (nar.
6. 8. 1904 v Priepasnom pri Brezovej  105. výr.
nar., zomrel 31. 3. 1985 v Priepasnom). Patril
medzi najvýraznejie osobnosti brezovskej hudobnej kultúry. Narodil sa v ro¾níckej rodine,
hudobný sluch i cit zdedil po starom otcovi, ktorý bol tie známym muzikantom. Charakteris-

tickým znakom jeho muziky bola rytmickos a
cifrovanie, pestros a iroký repertoár piesní.
Keï vznikol folklórny súbor Brezová, stál pri
zrode jeho muziky. Dlhoroèné pôsobenie vo funkcii primáa dokumentovalo nielen Petruchovu
nekoneènú oddanos hudbe, ale aj cit pre taneèný rytmus. S folklórnym súborom precestoval
celú Európu a severnú Afriku. Jeho ¾udová hudba
bola mnohé desaroèia súèasou folklórnych festivalov v Stránici, Východnej, Myjave, Nitre a
inde. O vysokej profesionálnej úrovni Petruchu
a jeho kapely svedèia nahrávky v Èeskoslovenskom rozhlase, Èeskoslovenskej televízii a vo
filmoch s regionálnou etnografickou tematikou,
napr. Sváko Ragan z Brezovej, Jedenáste prikázanie, Bièianka z Doliny.
Spracovala: A. Fedorová

KALENDÁRIUM
BRAXATORIS, Martin Milo  evanjelický farár, spisovate¾ a prekladate¾ (pseudonym: Gnom, Martin Sládkovièov, Ondrejoviè,
Strýèko Martin, nar. 2. 5. 1863 v Banskej Bystrici-Radvani, zomrel 26. 8. 1934 v Senici  75.
výr. úmrtia). Bol synom Andreja Sládkovièa a
Antónie Júlie, rod. Sekovièovej. Vytudoval teológiu v Bratislave. Ako väèina evanjelických
kòazov aj on pokraèoval v túdiu teológie v Rostocku a v Lipsku. Ako kaplán pôsobil u Andreja
Seberíniho, vynikajúceho národovca medzi krajanmi v Nadlaku, potom u Fridricha Baltika
v Liptovskom Sv. Mikulái, ako kaplán krátko
pobudol i na Brezovej u Jána Pravoslava Leku. Od roku 1892 pôsobil ako evanjelický farár
v Senici. Tu pracoval aj ako seniorálny notár a
pokladník. M. M. Braxatoris bol èinný aj literárne, v poézii vak ostal pod vplyvom P. O.
Hviezdoslava a náboenského didaktizmu. Pracoval aj ako prekladate¾ najmä z ruskej, nemeckej a maïarskej literatúry.
LEKA, Ján Pravoslav  evanjelický farár, národný budite¾ (pseudonym: Bohoporuèený, nar. 7. 5. 1831 vo Vrbovciach, zomrel 5. 8.
1909 v Bzinciach  100. výr. úmrtia). Vytudoval teológiu, za farára ho vysvätil dôstojný pán
Ján Chalupka 27. apríla 1855 v Brezne. Od augusta 1855 ho zvolili za farára na Bukovec,

Èas promócií
Matú Ondreièka  Karlova univerzita v Prahe, Matematicko-fyzikálna fakulta.
Je u tradíciou redakcie Noviniek, e kadý
rok uvádza mená naich obèanov, ktorí ukonèili
túdium na vysokej kole. Ktorí sú to, sa dozvedáme náhodne. Aby sa do rubriky dostali vetci,
ktorí chcú, bolo by dobré, keby do redakcie posielali oznámenia o ukonèení túdia.
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MESTSKÁ POLÍCIA
Èastokrát sa pri svojej práci stretávame s neznalosou, respektíve nesprávnym pochopením
niektorých ustanovení Zákona NR SR è. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
K problematickým v statickej doprave patria nesprávne státie a parkovanie (my sme tu tak
parkovali u desa rokov, èo si to zas vymý¾ate, èo nás nenecháte na pokoji a pod.).
Je pravdou, e miestne komunikácie (MK) a
parkoviská svojimi parametrami (írka jazdných
pruhov, poèet parkovísk a poèet samotných
parkovacích miest) u dávno nevyhovujú potrebám súèasnosti (poètu vozidiel a hustote dopravy). Hlavne preto je potrebné dba na dodriavanie jestvujúceho dopravného znaèenia, aby
MK zostali prejazdné pre ostatných motorových úèastníkov, pre vozidlá dopravnej obsluhy (smetiarske vozidlá, servisné a poruchové

vozidlá ako i vozidlá poiarnikov èi rýchlej zdravotnej pomoci). Tu musíme poveda, e obèania
saujúci sa na zlý stav ciest MK a dopravného
znaèenia majú èiastoène pravdu a cestný správny orgán správca ciest MsÚ  odd. výstavby
územného plánu a P a dopravy má èo napráva.
Ale nielen vozidlá a vodièi, no i peí úèastníci
 chodci, cyklisti, korèuliari èi deti na sídliskách
vyuívajú MK a je ich prevaha. Z tohto dôvodu
boli v minulosti Sídlisko D. Jurkovièa a Sídlisko
Horný rad vyznaèené ako obytné zóny. Pre pohyb v týchto zónach platia urèité osobitné ustanovenia:
♦ v obytnej zóne, peej zóne a kolskej zóne
chodci smú pouíva cestu v celej jej írke, prièom sa na nich nevzahuje § 52 (osobitné ustanovenia o chodcoch). Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

♦ v obytnej zóne, peej zóne a kolskej zóne
vodiè smie jazdi rýchlosou najviac 20 km/h.
Pritom je povinný dba na zvýenú oh¾aduplnos voèi chodcom, ktorých nesmie ohrozi. Ak
je nevyhnutné, vodiè je povinný zastavi vozidlo. V obytnej zóne a peej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou znaèkou nie
je urèené inak.
♦ v obytnej zóne, peej zóne a kolskej zóne
chodci sú povinní umoni vozidlám jazdu. To
platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.
Z tohto vyplýva, e v obytnej zóne sú chránení prioritne chodci, resp. hrajúce sa deti. Tak
ako sme uviedli na zaèiatku tohto príspevku,
budeme sa problematikou statickej dopravy zaobera i v budúcich vydaniach Noviniek spod
Bradla a prinesieme poh¾ad na niektoré zaujímavé èasti, ktoré zmena legislatívy priniesla (vodorovné dopravné znaèky a pod.).
MsP

PORT

Cyklistická 24-hodinovka opä na Bradle
Na sobotu 11. júla 2009 si dohodli èlenovia
cyklistického klubu BRADLO BIKE BREZOVÁ POD BRADLOM termín, kedy si opä
vyskúajú, aké je to liapa na bicykli celých
24 hodín. Ako lokalitu si zvolili opä Bradlo
v okolí Mohyly gen. M. R. tefánika.

BREZOVÁ. Prvý tvorili Duan Babiar, Raso
bodák, Martin Malek a Ján Nosko, druhý Ján
Malek, Martin Cigánek, Tomá Malek a Martin
Papánek, no a tretí Janko Repta, Jaro Gener,
Martin Bajza a ¼ubo Gabri. Poradie v skupinách si jazdci dopredu dohodli a pod¾a neho

tyria èlenovia to minulý rok skúsili prvýkrát,
no v cyklistickom okolí to vyvolalo ve¾ký záujem. Pôvodne bolo prihlásených pä tímov, èie
20 jazdcov. Nakoniec sa dve skupiny pre chorobu ospravedlnili.
Na tart sa postavili tri tímy, ktoré mali kadé
tvorèlenné zastúpenie. Vetky boli zloené
z èlenov cyklistického klubu BRADLO BIKE

jazdili celých 24 hodín.
Tra bola presne taká istá ako v minulom roku.
Okruh meral 5,3 km, viedol od parkoviska smerom na vysielaè, zjazdom vyúsoval na cestu,
pokraèoval k odboèke do Konèín, z Konèín na
lúku ku vleku, potom hore po zjazdovke ku chate, od chaty na cestu k parkovisku. Oproti minulému roku vak bola tra nároènejia, pretoe

bola rozmáèaná z daïa, ktorý sa prehnal v piatok veèer. Jednak si vyadovala ove¾a väèiu
obozretnos pri jazde, jednak jazdci museli vynaloi viac úsilia na jej zdolanie.
Jazdilo sa formou tafiet, èie jeden jazdec
z tímu bol na trati a ostatní oddychovali. Kadý
jazdec mohol jazdi tak dlho ako sa cítil. Väèinou sa striedali po 3 kolách, èo predstavovalo
pribline 50 minút v sedle. Víazom sa stalo to
drustvo, ktoré najazdilo najviac kilometrov.
Prenocovanie, alebo aspoò priestor na odpoèinok mal kadý po svojom. Prvý tím oddychoval
v karavane za parkoviskom a zvyné dva oddychovali v chate BRADLO.
tart bol urèený na sobotu o 10.00 hod. a cie¾
bol v nede¾u o 10.00 hod.
Poèas akcie sa pristavovali pri cyklistoch aj
niektorí návtevníci mohyly, ktorých toto dianie zaujalo.
Samozrejme, e by sa takáto akcia nedala uskutoèni bez realizaèných teamov. Takéto bolo ich
zloenie: maminky, manelky a priate¾ky sa starali o obèerstvenie, kamarát a taktie nesúaiaci cyklista Igor Antoka zabezpeèil ozvuèenie a
svojimi vtipnými vstupmi pobavil osadenstvo
realizaèných teamov, predseda klubu Miroslav
Malek spolu s Duanom Babiarom st. sa postarali o rozhodovanie, výsledky a asistenciu v noèných hodinách.
Poïakovanie patrí i Mestu Brezová a Technickým slubám Brezová, ktoré vytvorili pièkové podmienky na zrealizovanie tejto akcie.
Víazný team najazdil 455 km, druhý 434 km a
tretí 418 km. Zámerne nebudeme spomína, ktorý to bol, pretoe vetci si zaslúia absolútny
obdiv za predvedený nároèný výkon.
Na záver si kadý zúèastnený vyrazil ako
spomienku pamätnú tefánikovu mincu.
Akcia sa vydarila a u teraz sa chlapci z cyklistického klubu BRADLO BIKE BREZOVÁ
pripravujú na budúci roèník 2010. Teím sa aj ja,
èím nás prekvapia títo nadenci.
-ZB-
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Po 37 rokoch výmena podlahy v portovej hale
V roku 1972, keï bola otvorená portová
hala dnenej Strednej odbornej koly M. R.
tefánika, bol vtedy pouitý èierny gumový japex povaovaný za pièku medzi portovými povrchmi. Kadý, kto sa za posledné roky bol v hale pozrie, vak vie, e svoje najlepie roky u má dávno za sebou a
postupne sa uvo¾òujúci èierny prach znepríjemnil portovanie u mnohým generáciám hádzanárok èi iných portovcov.
Najmä rodièia hádzanárok ve¾mi dobre
vedia, aké pinavé ich ratolesti prichádzali
z tréningov, nae súperky si s Brezovou
spájajú najmä nekvalitný pinavý povrch a
o kodlivom pôsobení vdychovania tohto
prachu radej nikto ani nehovorí, pre mnohých vak predstavoval vánu prekáku.
Vetci, ktorí sa zaujímali o dianie v brezovskej hale, takisto vedia, e za posledné
roky existovalo mnoho plánov na výmenu
japexu za lepí povrch, vetky vak skonèili neúspene. Sme preto ve¾mi radi, e
práve terajiemu výboru Hádzanárskeho
klubu Bradlan sa podarilo urobi významný krok vpred. Poèas náho pobytu s dorastenkami v Nórsku sme zaznamenali ponuku Slovenského zväzu hádzanej na odpredaj jednoroèného povrchu mondoflex,
ktorý bol pouitý na kadetských ME v Bra-

tislave a na muských kvalifikaèných stretnutiach v Hlohovci.
V priebehu pár dní sme rozbehli prípravu
na jeho intaláciu tak, aby bolo vetko dokonèené do medzinárodného turnaja o Pohár Bradla v dòoch 12. - 13. augusta. Po
porade s odborníkmi sme sa rozhodli pre
variantu, v ktorej sme na existujúci japex
(po vyèistení a vybrúsení) nalepili vrstvu
18 mm lisovaných OSB dosiek a nakoniec
7,5 mm hrubý povrch mondoflex. Ide o povrch na báze kauèuku s prunou podlokou, v súèasnosti jeden z najlepích pouívaných hádzanárskych povrchov. Presne
tento typ bol pouitý napr. na posledných
OH v Pekingu. Veríme preto, e aj napriek
tomu, e povrch sme nekupovali nový (cena
samotného nového mondoflexu by do brezovskej haly bola takmer 2 milióny korún),
podarilo sa nám zabezpeèi výborné podmienky na mnoho rokov.
Popri výmene povrchu sme zrealizovali
niektoré ïalie vylepenia v hale, presunuli
sme hráèske lavièky, aby mali hráèky aj tréneri viac priestoru poèas stretnutí, natreli
sme reklamné plochy a zábradlia, odstránili
niektoré nepouívané a nebezpeèné prvky
vybavenia haly a celkovo sme sa snaili
vyèisti èo najviac priestoru od starého pra-

chu. Aj touto cestou by som rád poïakoval
vetkým nadencom a dobrovo¾níkom, ktorí sa na týchto prácach v hale zúèastòovali
vo svojom vo¾nom èase. Tie stovky odpracovaných hodín urèite stoja za to, aby brezovské deti a vetci, ktorí budú v hale portova, mali vytvorené sluné podmienky.
Kadá rekontrukcia je samozrejme aj o
peniazoch. Vetky náklady od zaèiatku financuje Hádzanársky klub Bradlan, ktorý
si na tento úèel zobral úver, pretoe dotácie
z mesta a príspevky z 2 % z dane slúia
výluène na fungovanie klubu. Finanènú pomoc máme dohodnutú s futbalistami, ktorí
tie majú záujem o vyuitie haly na futsal.
O spôsobe prípadného postupného vyrovnania cez nájomné rokujeme s Trenèianskym
samosprávnym krajom ako majite¾om budovy. Samotná SO zatia¾ zabezpeèila vyma¾ovanie haly a veríme, e postupne nájde
peniaze aj na rekontrukciu atní a sociálnych zariadení, ktoré sú v alostnom stave.
Nový hrací povrch sme oficiálne uviedli
do prevádzky poèas medzinárodného turnaja o Pohár Bradla v kategóriách mladích a starích dorasteniek, ktorý sa konal
v dòoch 12. a 13. augusta.
P. Gaparoviè
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enská hádzaná
po 35 rokoch opä na Brezovej

SPOMÍNAME

SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

Vetci ve¾mi dobre vieme, e Brezová pod
Bradlom a hádzaná patria k sebe u takmer 50
rokov, e brezovská hádzaná má za sebou ve¾mi
úspenú minulos a e vychovala mnoho vynikajúcich hráèok a reprezentantiek. Málokto si
vak uvedomuje, e poèas väèiny tých rokov sa
na Brezovej hrala len dievèenská hádzaná.
Posledné enské drustvo hralo súane vo farbách náho klubu v roku 1974, teda pred dlhými
35 rokmi.
Sme preto hrdí, e priaznivcom tohto krásneho dynamického portu môeme oznámi, e
v nadchádzajúcej sezóne 2009/2010 budú eny
HK Bradlan opä súai, konkrétne v 2. celoslovenskej lige. Trénerovi Milanovi Bellovi sa
podarilo zorganizova partiu bývalých hráèok
Bradlanu, ktoré s nadením privítali monos
opä hra a súai a u na konci júla zaèali
s letnou prípravou. V prvom kole nového roèníka cestujú eny Bradlanu do Bytèe, doma sa po
prvýkrát predstavia cez víkend 19. - 20. septembra, keï privítajú súperky z TJ Slávia Sereï.
Veríme, e na urèite atraktívnu enskú hádzanú
si nájdu cestu mnohí fanúikovia. O konkrétnych
termínoch stretnutí budeme vèas informova cestou mestského rozhlasu a na klubových internetových stránkach www.bradlan.sk
P. Gaparoviè

V tomto roku uplynulo 20 rokov od smrti
otca, starého, prastarého a praprastarého otca
tefana Krihu a 16 rokov od smrti naej mamy,

Jubilanti v mesiaci júl

Ragan Open 2009
Kým v sobotu 4. 7. 2009 sa hralo enské finále 123. roèníka vo Wimbledone, na Brezovej
sa po siedmykrát odohral celý turnaj s krásnym
názvom RAGAN OPEN 2009.
Za zázraène umúdreného poèasia, keï predtým dva týdne v kuse pralo, sa opä stretli a
s chuou si zahrali mui v najlepích rokov o
alátovú misu na tenisových kurtoch TK Domino v Brezovej pod Bradlom.
Do turnaja bolo prihlásených a rozlosovanie
bolo pripravené pre 17 úèastníkov, ale Rudovi
Mayerovi neprialo astie a pri nevinnom liapnutí na kameò pri zvítaní sa s Jardom Mikláom
mu slubu vypovedal èlenok!!! Zaèalo sa hra
v tyroch skupinách po tyroch. Vopred urèenými pravidlami a pod¾a závereèného pavúka
sa finálový zápas hral okolo pol siedmej. Finalistami boli Jaroslav Miklá a minuloroèný obhajca Roman Matúek. Po skvelom výkone zaslúene vyhral Jardo Miklá, druhé miesto obsadil Roman Matúek, tretí bol Miro Matula a
tvrtý Pa¾o Závodný. Hlavný dokumentarista
bol Jaro Polák, ktorého fotky a vetky tabu¾ky
turnaja si môete pozrie na stránke
www.raganopen.websnadno.cz
V. Mikulèíková

Turnaj vo vybíjanej
Na konci augusta bude na Sídlisku Dolné lúky
slávnostne otvorené multifunkèné ihrisko (presný
termín vyhlási mestský rozhlas).
Pri tejto príleitosti usporiada Hádzanársky
klub Bradlan spolu s mestom Brezová pod Bradlom
turnaj detí vo vybíjanej. Prihlási sa môu vetky
deti vo veku do 15 rokov priamo poèas slávnostného otvorenia. Pod¾a poètu prihlásených budú rozdelení do drustiev a kategórií. Súai sa bude o
sladké odmeny.
HK Bradlan

- Judita Pamíková, 90-roèná
- Judita Rechtorisová, 85-roèná
- Anna Èenteová, 80-roèná
- tefan Barèák, 80-roèný
- Albeta Batková, 75-roèná
- Anna Karasová, 75-roèná
- ¼udmila Spendlová, 75-roèná
- Ján Poliak, 75-roèný

Narodili sa

starej, prastarej a praprastarej mamy Anny Krihovej, rod. Holotíkovej.
Spomína rodina a príbuzní.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

V tomto roku uplynulo
5 rokov od smrti naej
mamy, starej a prastarej
mamy Anny Ïuriovej,
rodenej Krihovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, vnuci a pravnuci.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Slza smútku tíko teèie po tvári,
boles v srdci zabolí, no spomienka na Teba,
ako veèný plameò v naich srdciach nezhorí.
Dòa 16. augusta uplynie 20 rokov od smrti
náho drahého otca a starého otca Jána Dodrva
z Brezovej pod Bradlom.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Alena s rodinou.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bolesou unavená tíko zaspala
zanechajúc vetkých, ktorých si mala rada.
Za vetky tie jej trápenia a bolesti
nech jej dá Pán Boh veènej milosti.
Dòa 30. 8. 2009 si pripomenieme nedoitých
76 rokov naej milej susedky Marie Bekeovej, ktorá nás po akej zákernej chorobe navdy opustila.
S úctou a láskou si na òu spomína susedka
Farkaová s dcérkou.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Neplaète, e som odiiel, len pokoj a mier
mi prajte a spomienku vo svojich srdciach
navdy si na mòa zachovajte.
Dòa 31. 8. 2009 si pripomenieme nedoitých 80 rokov náho zosnulého vagra
Augustína
Michalièku
z Hradia pod Vrátnom, ktorý nás navdy opustil.
S úctou si naòho spomína
vagriná Anka Farkaová s
demi. Spomínajte s nami,
rodina a známi.

- Jozef Londák
- Ruena Grózerová
- Luká Foltýn
- Martin Nádaský
- Vanesa Plaèková

Sobá uzavreli
Marcel Niòanský
- Katarína Adámiková

Zomreli
- Zuzana Kostercová, rod. Prochádzková,
82-roèná
- Anna Pavlíková, rod. Pavlíková, 79-roèná
- Jozefa Ábelová, rod. Ïurinová, 76-roèná
- Anton Gabri, 67-roèný
- Anna Filípková, rod. Reptová, 86-roèná

POÏAKOVANIA
Èas uteká, ale nezaniká bo¾avá spomienka na
Anièku Závodnú, rodenú Pavlíkovú, ktorá dòa
15. 6. 2009 navdy odila vo veku 73 rokov. Bola
obetavou manelkou,
starostlivou matkou, starou matkou, dobrou èlenkou rodiny Závodných.
Ïakujeme vetkým
príbuzným, známym,
ktorí ju prili na poslednej ceste vyprevadi,
slovami útechy a kvetmi zmierni ná hlboký
ia¾.
smútiaca rodina
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ïakujeme vetkým
príbuzným, priate¾om a
známym, ktorí dòa 9. 7.
2009 odprevadili na poslednej ceste nau drahú
matku, starú matku, babku, sestru a vagrinú Juditu Závodnú.
Ïakujeme za dôstojnú
rozlúèku pani farárke a
pánovi farárovi Lichancovcom, Muskému cirkevnému spevokolu a pohrebnej slube.
smútiaca rodina

