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Slávnostné otvorenie detského ihriska
na Sídlisku Dušana Jurkoviča
V rámci projektu „Lesy v meste“ na podporu
výstavby detských ihrísk na Slovensku, ktorý
vznikol z iniciatívy občianskeho združenia Les
Petites Femmes a finančnej podpory Nadácie
SPP, bolo vybraté aj naše mesto. Partnerom pre
tento projekt bola švédska spoločnosť HAGS
Aneby AB, ktorej výhradné zastúpenie pre Slo-

umeleckej školy v hre na heligónke a po nich
vystúpili „lienky“, deti z III. materskej školy.
Pani primátorka po krátkom príhovore v sprievode fanfár prestrihla spolu so zástupkyňou
spoločnosti HAGS Aneby AB stuhu. Nasledo val
„prvý oficiálny zošmyk“ a týmto otváracím aktom
sa už ihrisko stalo výlučne dejiskom detských

Oznam
Z dôvodu úsporných opatrení schválených mestským zastupiteľstvom sa
znižuje rozsah Noviniek spod Bradla
na 8 strán počnúc týmto číslom.
Preto prosíme prispievateľov, aby
prispôsobili dĺžku svojich článkov
zníženému rozsahu Noviniek.
redakcia

Otvorenie multifunkčného
ihriska na Sídlisku D. Jurkoviča
Dňa 29. októbra 2009 o 15,30 hodine
JUDr. Anna Danková, primátorka mesta, za
účasti Bc. Jaroslava Ferianca a MUDr. Henri
cha Gašparíka, poslancov Vyššieho územného
celku Trenčín, slávnostne prestrihli pásku a dali
do užívania viacúčelové ihrisko na Sídlisku

vensko má spoločnosť ŠTUDIO-21 plus, s.r.o.
9. október 2009 bol ten dlho očakávaný deň,
keď pani primátorka mesta spolu so zástupcami
spoločnosti HAGS Aneby AB, ŠTUDIO-21 plus,
s.r.o. a nadácie SPP slávnostne odovzdali detské
ihrisko na Sídlisku Dušana Jurkoviča deťom do
užívania. Tých sa tam stretlo takmer 60 a všetky
mali jediný spoločný cieľ - čím skôr si vyskúšať kvalitu hojdačiek, šmykľaviek, preliezok
a ostatných herných prvkov.
Na úvod sa predstavili deti zo základnej

aktivít a zábavy. Napriek výraznému ochladeniu
si rozšantené deti ihrisko naplno vychutnávali.
Všetci pevne veríme, že ihrisko je dobrou
investíciou pre naše deti, že si ho budú chrániť
a nie ničiť, a že sa vždy domov vrátia do sýtosti
vyhraté.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na výstavbe a
otvorení ihriska podieľali a všetkým návštevníkom ihriska prajeme veľa príjemných
zážitkov.
odd. sociálne, školstva a kultúry

Dušana Jurkoviča, ktoré mesto Brezová pod
Bradlom vybudovalo za finančnej podpory
Úradu vlády SR. Na ihrisku bude možné zahrať
si nohejbal, volejbal, hádzanú, bedminton a
futbal.
odd. sociálne, školstva a kultúry
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Stretnutie jubilantov mesta Brezová pod Bradlom
V utorok 13. 10. 2009 sa pri príležitosti Mesiaca úcty k straším stretli v priestoroch Klubu
dôchodcov v Brezovej pod Bradlom primátorka
mesta JUDr. Anna Danková s jubilantmi, ktorí
sa v roku 2009 dožili svojich krásnych životných jubileí 70, 75, 80, 85, 90 rokov a viac.
Primátorka mesta vo svojom príhovore popriala jubilantom veľa zdravia a vyjadrila želanie,
aby sa mohli spoločne ešte mnohokrát stretnúť

pri takejto milej príležitosti.
Stretnutie sa konalo vo veľmi milej a srdečnej
atmosfére. Svojím vystúpením spríjemnili popoludnie účastníkom deti z Materskej školy zo
Sídliska Dušana Jurkoviča.
Po krátkej oficiálnej časti a malom občerstvení sa jubilanti pri posedení spolu porozprávali,
pospomínali na roky minulé aj vyjadrili svoje
plány do budúcnosti. Veď ako povedala jedna

jubilantka - „nie sme ešte takí starí, len si veľa pamätáme“. Spoločenskou miestnosťou sa ozývala
veselá vrava jubilantov, ktorí sa v podvečerných
hodinách premiestnili do Národného domu Štefánikovho, kde bol pre nich a ostatných občanov
mesta pripravený hudobný koncert Repete.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia
a šťastia.
odd. sociálne, školstva a kultúry

Finišujeme
V priebehu novembra 2009 dokončíme investičnú činnosť na cyklochodníkoch v regióne
na cyklotrase projektu 4CYKLOREGIO. Na
existujúce podkladové vrstvy cyklochodníkov
položí firma Lesostav Nitra a.s. 6 cm hrubú
vrstvu asfaltu, ktorý bude následne uvalcovaný.
Vznikne tak dostatočne hladký cyklochodník,
ktorý bude vhodný aj pre kolieskové korčule.
Súčasťou projektu je aj vyznačenie celej 44 km

dlhej cyklotrasy z Brezovej pod Bradlom až na
Chvojnicu. Už teraz rozmiestňujeme orientačné
stĺpiky, na ktoré budú akreditovaní značkári
montovať značky. Konštrukcia cyklochodníka
nie je vhodná pre motorové vozidlá, a preto po
uložení asfaltu budú na začiatku cyklochodníka
umiestnené značky so zákazom vstupu motorových vozidiel a cyklochodník bude určený len
pre cyklistov, korčuliarov a samozrejme peších.

Súčasťou programu 4CYKLOREGIO sú aj marketingové aktivity, kde čakáme na vyhodnotenie
dvoch podaných projektov na Ministerstve pôdohospodárstva SR. Všetky aktivity orientujeme
tak, aby sme dňa 24. júla 2010 pri príležitosti
130. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika
mohli celú cyklotrasu slávnostne otvoriť.
-SPB-

♦ 4. december 2009 – piatok - MIKULÁŠ
v meste
♦ 11. - 12. - 13. december 2009 – piatok,
sobota, nedeľa - TRADÍCIE VIANOC – VIANOČNÉ TRHY – adventný koncert
Bližšie informácie o programe, mieste konania
nájdete na webovej stránke Noviniek spod Bradla

www.novinky.brezova.sk a na plagátoch vyvesených v meste.
Priebežne sa budú akcie vyhlasovať v mestskom rozhlase a uverejňovať na titulnej strane
webovej stránky mesta Brezová pod Bradlom
www.brezova.sk
odd. sociálne, školstva a kultúry

POZÝVAME VÁS

Podujatia do konca roku 2009
♦ 14. november 2009 – sobota – 2U FEST,
Klub dôchodcov Brezová pod Bradlom
♦ 14. november 2009 – sobota – Tanečná
zábava, Olympia od 19.00 hod.
♦ 17. november 2009 – utorok – VELVET –
20 rokov od zamatovej revolúcie, Klub dôchodcov v Brezovej pod Bradlom

MESTSKÁ RADA
Z rokovania deviatej mestskej rady dňa
15. 10. 2009
Mestská rada sa zaoberala prípravou materiálov na rokovanie piateho riadneho mestského
zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 10.
2009.

Spoznávanie
SPOZNÁVANIE - vernisáž výstavy študentov
štúdia II. stupňa a štúdia pre dospelých
16. novembra /pondelok/ o 17.00 hodine.
Po ukončení úspešnej výstavy pedagógov ZUŠ
s názvom FORMÁTY si vás dovoľujeme pozvať
do spoločenskej sály školy na vernisáž výstavy
študentov štúdia II. stupňa a štúdia pre dospelých 16. novembra /pondelok/ o 17.00 hodine.
Budete iste prekvapení, čo všetko dokážu títo
žiaci z tried keramiky, fotografie, kresby a maľby
vytvoriť! Výstavu s názvom SPOZNÁVANIE
si budete môcť prezrieť do 8. decembra 2009
v pracovných dňoch.
JK

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Z rokovania piateho riadneho mestského zastupiteľstva 22. 10. 2009
MsZ schválilo:
- návrh programu rokovania MsZ Brezová pod
Bradlom,
- zloženie návrhovej komisie, určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice,
- kontrolnú činnosť na obdobie od 23. 10. do
31. 12. 2009 s pripomienkou oboznámiť poslancov MsZ o dokončení kontroly v subregióne Pod
Bradlom,
- v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Brezová pod Bradlom,
- prevody nehnuteľností,
- nájmy nehnuteľností,
- skrátenie vysielacieho času TVB na 2 x 10 min.
za mesiac,
- v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a
o zmene a doplnení niektorých zákonov VZN

č. 5/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom
mesta Brezová pod Bradlom,
- na základe § 15 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a čl. 10 Štatútu mesta Brezová pod Bradlom
Rokovací poriadok komisií MsZ v Brezovej pod
Bradlom,
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy
OPŽP, Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia
a minimalizácia nepriaznivých vplyvov
klímy, Operačný cieľ - 3.1 Ochrana ovzdušia (I. a III. Skupina aktivít) za účelom
realizácie projektu Obstaranie čistiacej
techniky, zazelenanie a revitalizácia zelene ako opatrenie na zlepšenie kvality
ovzdušia mesta Brezová pod Bradlom.
MsZ zobralo na vedomie:
- informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení štvrtého riadneho MsZ zo dňa 27. 8. 2009
a správu o vykonaní kontroly v zmysle uznes.
č. 83/2009 bod III. zo dňa 27. 8. 2009,
- informáciu o činnosti mestskej rady za obdo(Pokračovanie na 3. str.)
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
(Dokončenie z 2. str.)
bie od 27. 8. do 22. 10. 2009 bez pripomienky,
- informáciu o vývoji príjmov – plnenie rozpočtu
mesta k 30. 9. 2009, prehľad príjmov z podielových daní, uplatnenie úsporných opatrení,
- informáciu o IV. zmene rozpočtu Mesta Brezová
pod Bradlom na rok 2009,
- informáciu o činnosti Základnej školy Brezová
pod Bradlom v šk. roku 2008/2009, zameranie
v šk. roku 2009/2010,
- informáciu o činnosti Základnej umeleckej školy
Brezová pod Bradlom v šk. roku 2008/2009,
zameranie v šk. roku 2009/2010,
- návrh pripravovanej koncepcie Centra voľného
času, využívanie hokejbalového ihriska a návrh

projektu Komunitné centrum voľného času a
občianske združenie,
- informáciu o činnosti na úseku odpadového hospodárstva, návrh riešenia pre ďalšie obdobie,
- kalkulácie hlavnej činnosti a návrh rozpočtu
na rok 2010 príspevkovej organizácie Technické
služby Brezová pod Bradlom s pripomienkami,
- informáciu o pripravovanej knihe BREZOVÁ
(Minulosť Brezovej pod Bradlom pred rokom
1848),
- oznámenie obcí Bukovec, Košariská, Polianka
a Priepasné o vystúpení zo Spoločného obecného
úradu so sídlom v Brezovej pod Bradlom.
MsZ zrušilo:
- uznesenie č. 89/2009 zo dňa 27. 8. 2009 v plnom

znení, uznesenie č. 91/2009 zo dňa 27. 8.2009
v plnom znení, uznesenie č. 92/2009 zo dňa
27. 8. 2009 v plnom znení.
MsZ uložilo:
- prednostke MsÚ zistiť stanovisko k umiestneniu
stavby pravoslávneho kostola v rámci územného
plánu mesta,
- predložiť písomný Podnikateľský zámer Technických služieb Brezová pod Bradlom na MsZ.
MsZ odporučilo:
- autorovi knihy p. Matúšovi Valihorovi predložiť
do najbližšieho zasadnutia MsZ návrh kalkulácie
na iný typ väzby pripravovanej knihy BREZOVÁ
(Minulosť Brezovej pod Bradlom pred rokom
1848).

Chcem týmto príspevkom vás vyprovokovať
k zamysleniu, ako tomuto čeliť.
V čase uzávierky Noviniek ešte nie sú známe
výsledky v regionálnych voľbách. No predbežné
prieskumy účasti voličov na voľbách sú alarmujúce (okolo 15 %). Nesúhlasím s názorom,
že každý, ak by bol vo významnej funkcii, by
„hrabal k sebe“, koľko sa len dá. Čo už všetci
Slováci sme tak zopsutí? Nik z nás nie je ideálny. Sú však medzi nami múdri a schopní ľudia,
ochotní myslieť a robiť pre krajinu, región, mesto
či dedinu z plných síl a odolávať nástrahám rýchleho zbohatnutia. Len mali by sme sa okolo seba
obzerať a takýchto ľudí presvedčovať, aby išli do
verejných funkcií.
Máme 3 roky od komunálnych volieb. Veľa
ľudí v našom meste si už nepamätá, ktorí poslanci
boli zvolení v ich obvode. Ako ich kontrolujeme? Vieme, ako presadzujú záujmy občanov?
Na budúci rok nás čakajú komunálne i celoštátne

voľby. Máme šancu na reparát i tu na Brezovej.
Nehodnoťme kandidátov na primátora či poslancov iba podľa titulu, sľubov, či zovňajšku.
Zaujímajme sa o nich hlbšie, či ich slová nie
sú v rozpore s činmi. Kto pracuje, niekedy i
schybí. Ľudia však vycítia, či to bola chyba neúmyselná, alebo chyba na zamaskovanie niečoho
nekalého.
Všetci tí, ktorí ovplyvňujú život ľudí, by mali
mať na zreteli, že „nie je veľký ten, ktorého sa
ľudia boja, ale veľký je ten, ku ktorému ľudia
chodia s úctou“.
ĎURIŠ, Jozef, Partizánska ul.

NÁZORY / KOMENTÁRE

Ako ďalej?
Uplynulo už 20 rokov od novembrových udalostí r. 1989. Veľa ľudí očakávalo zmeny, ktoré
povedú ku kvalitnejšiemu životu väčšiny z nás.
Inými slovami - prostí ľudia očakávali, že to, čo
sa im nepáči, sa zmení k lepšiemu a to, čo sa im
páčilo, zostane. Odpoveď na tieto očakávania
dal sám život. Určite časť obyvateľstva sa má
výborne, tak by sa nemali za socializmu, ale čo
tí ostatní? Nechcem rozvádzať koľko percent ľudí
je spokojných či nespokojných so súčasnými
pomermi. Cítim však veľkú sociálnu nespravodlivosť, ktorá vznikla v spoločnosti. Prispieva k nej i
veľký nešvár, ktorý sa udomácnil u nás, fenomén
zvaný „korupcia“. Tá sa postupne preniesla z vrcholnej štátnej správy i do verejnej správy. Teda
na regióny, mestá či obce. Nadobudla hrozivých
rozmerov. Je ako chobotnica, a my radoví občania
sa bezradne na to prizeráme. Ja to aspoň tak cítim.

Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory
ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko
redakcie.
Svoje názory, postrehy a komentáre môžete
posielať na adresu redakcie (uvedená v tiráži)
alebo na e-mail: mesto@brezova.sk

VYPRÁVANIE NA NÁLEPE

Presný recept
Prišli vnučky k mankestarej pýtať recept na
jabĺčkový lokeš. Boli to už také hepky šikovné,
brali sa do domácej roboty, skúšali aj piecť.

Čo už iné v jeseni – treba spracovať napadané
jablká.
Mankastará pohotovo spusteli: usipeš si na
desku múki, soli tak medi prsti, nájdeš niečo

masné, zarobíš s kíšku alebo ze smatanku a je to.
Dievčatá sa smiali, že veru podľa takého presného
receptu nič nenapečú. Doniesli vážky, prichystali
mankestarej desku, tá usipali múki, diečatá ju
zhrnuli na vážky, soľ odmerali na lyžičku... a mali
recept. Nále, do to kedi vidél, také ništ a oni to
budú vážit. No a čo teraz, ako ďalej? Ciestko mosíš rozdelit na dve polovički, jednu pekne rozgúlat,
namotat na válek, preložit na suchý plech, posipat
s prézlámi, na ne dat popretku okrájané jabĺčká,
mosia to bit tenké šúplatki, ščilek prinde škorica
a cuker. Rozgúláš si druhé ciestko, zasek ho na
válku dáš na jabĺčká, kraje pekne pritlačíš, nožíkom popicháš, abi sa nevidulo a strčíš do trúbi.
No vidíš, pletete ma, zabola som vám povedat, že
trúbu treba popretku zapnút, abi sa zohriala. Ale
nije abi ste chodeli kade tade, treba merkovat, aš
to zavoná, potom kuknút, či uš bude.
Niekedy pravda treba kuknúť, koľko hostí
prichádza – lebo vždy sa domácim ani nemusí
ujsť.
Koľko domácností, toľko receptov, či už vyvážených, alebo len odoka. Ale všetky dobré.

Niekde robili páje, inde pité – ale to už boli
panské domy.
A čo to tie vnučky navážili?
400g hladkej múky, 200g tuku, slabú kávovú
lyžičku soli, pol téglika kyslej smotany, trošku
vody, aby sa cesto dalo dobre rozvaľkať.
Jela Juríčková

Čas promócií
Bc. Helena Valášková - úspešne ukončila
Vysokú školu ekonomickú v Prahe s titulom inžinierka.

Ponúkam prácu na pozícii
obchodného vedúceho
pre región Brezová,
telefón 0917 3366 37.
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CIRKEVNÉ OZNAMY
14. 11. (sobota) 17.00 hod. modlitebné spoločenstvo v zborovej sieni.
15. 11. (23. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
slávnostné sl. Božie pri príležitosti 136. výročia
pamiatky posvätenia chrámu, po službách Božích
bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
16. 11. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
18. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
22. 11. (24. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00 hod.
hl. sl. Božie, nedeľa večnosti, záver cirkevného
roka. 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni. 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v Priepasnom.
25. 11. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.

29. 11. (1. nedeľa adventná) 10.00 hod. hl.
sl. Božie, v rámci bohoslužieb bude prislúžená
velebná sviatosť večere Pánovej. 15.00 hod.
Tvorivé dielne – vlastnoručná výroba adventných
svietnikov a venčekov v cirkevnej škole.
30. 11. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
1. 12. (utorok) 17.00 hod. adventná večiereň
v zborovej sieni.
3. 12. (štvrtok) 17.00 hod. adventná večiereň
v zborovej sieni.
6. 12. (2. nedeľa adventná) 10.00 hod. hl. sl.
Božie, káže Mgr. O. Klátiková. 14.00 hod. stretnutie evanjelických žien na fare – prednáška
Mgr. O. Klátikovej.
8. 12. (utorok) 17.00 hod. adventná večiereň
v zborovej sieni.

10. 12. (štvrtok) 17.00 hod. adventná večiereň
v zborovej sieni.
13. 12. (3. nedeľa adventná) 10.00 hod. hl.
sl. Božie, v rámci bohoslužieb bude prislúžená
velebná sviatosť večere Pánovej. 14.00 hod.
nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
14. 12. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
15. 12. (utorok) 17.00 hod. adventná večiereň
v zborovej sieni.
17. 12. (štvrtok) 17.00 hod. adventná večiereň
v zborovej sieni.
20. 12. (4. nedeľa adventná) 10.00 hod. hl.
služby Božie. 14.00 hod. stretnutie seniorov
na fare s prislúžením velebnej sviatosti večere
Pánovej.

AKTUÁLNE

Deň otvorených dverí v SOŠ M. R. Štefánika
Stredná odborná škola M. R. Štefánika
v Brezovej pod Bradlom srdečne pozýva žia-kov
základných škôl, ich rodičov a pedagógov na
Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa
19. 11. 2009 od 8.00 - 15.00 hod. Súčasťou dňa
otvorených dverí bude oboznámenie sa s
históriou školy, súčasnosťou a prehliadkou školy.

Budú prezentované jednotlivé študijné a učebné
odbory, ktoré chceme otvárať, a to najmä 4-ročné
študijné odbory:
- technika a prevádzka dopravy,
- prevádzka a ekonomika dopravy,
- mechanik strojov a zariadení,
- mechanik nastavovač.

Trojročné učebné odbory - autoopravár (bývalý
odbor s názvom automechanik).
Zároveň budú poskytnuté informácie, čo všetko škola zabezpečuje a ponúka.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Ing. Ľubomír Mosný,
zástupca riaditeľa školy

Nová odborná literatúra v knižnici
Mestská knižnica Brezová pod Bradlom získala
z grantového systému MK SR z podprogramu
2.5 Akvizícia knižníc 1000 € na nákup náučnej
literatúry. Vypracovaný projekt mal názov: Kniha – dôležitý zdroj informácií a využívania voľného
času. Zámerom projektu bolo aktualizovať a doplniť
knižničný fond o náučnú literatúru pre dospelých
i detských čitateľov. Knižnica nakúpila knihy

odborné: encyklopédie z rôznych oblastí, literatúru
z geografie, histórie, psychológie, prírodovedy, počítačovú literatúru, knihy o športe a kuchárske knihy.
Je to 90 knižničných jednotiek v celkovej sume
1136,53 € (spolufinancovanie mestom Brezová pod Bradlom). Nakúpená literatúra je umiestnená
v čitárni (encyklopédie), v náučnom oddelení pre
dospelých i náučnom kútiku pre deti.

Knihy sú už spracované a veríme, že čitatelia
knižnice využijú zakúpenú literatúru na získavanie
nových informácií z rôznych oblastí života, študenti
stredných i vysokých škôl nájdu v nich informácie,
ktoré sú nevyhnutné pri ich štúdiu, deti získajú nové
poznatky z oblasti náučnej literatúry, ale hlavne
zmysluplne využijú svoj voľný čas.
A. Fedorová

Pozvánka na ISKRIVÉ VIANOCE v ZUŠ
Hoci sa môže zdať, že je ešte priskoro spomínať Vianoce a napodobňovať tak obchodné
reťazce, ale dať vedieť včas o očakávanej a dlho
pripravovanej akcii pre občanov nášho mesta
si považujem za povinnosť už teraz. Vianočná
výstava na našej škole je už tradične spojená
s možnosťou odniesť si i krásny, nedrahý a originálny darček z keramiky, originálny vianočný
pozdrav či menovku, vianočné aranžovanie a

pocit príjemnej vianočnej atmosféry. Tohto
roku bude vernisáž 10. decembra o 16.30
hodine tejto výstavy s názvom ISKRIVÉ VIANOCE, obohatená o nevšedný hudobný zážitok
v nielen v našom meste známej klaviristky, našej kolegyne, pani Oľgy Kovačičovej. Svojím
pripraveným hudobným pásmom s vianočnou
atmosférou rozsvieti prvú pomyselnú iskričku
Vianoc v našej škole v tomto roku. Dúfame, že

si túto udalosť nenecháte len tak ujsť a privítate
spolu s p. Kovačičovou, a s nami, tohtoročné
iskrivé Vianoce. Ďalšími iskričkami budú 2 vianočné koncerty, ktoré pre vás žiaci hudobného
a tanečného odboru pripravujú na 15. a 17. decembra o 16.30 hodine. Spolu s výtvarníkmi
vám tak chcú dokázať schopnosť spojiť krásu
vianočnej tradície so súčasnosťou. Máte sa na čo
tešiť!
JK

Ostatní žiaci úspešne školu reprezentovali, ale
cenu si odniesli tí úspešnejší z iných ZUŠ. Vyše
90 choreografií v rôznych kategóriách moderného
tanca skutočne bolo veľkou konkurenciou. Deti
však získali nový pohľad na svoju prácu a samy
si priznali, že majú pred sebou ešte veľa skúšok
a potrebnej usilovnosti, aby na budúci ročník
súťaže boli lepšie pripravení. Napriek tomu im
všetkým, nielen malým dievčatkám, gratulujeme

k reprezentácii školy a želá-me im, aby ich
snahy pri nácvikoch sa zúročili v peknom pocite
po vystúpeniach. Tak ako to bolo po vystúpení
pre seniorov v Priepasnom 28. októbra poobede.
Tam DFS Iskerka, hoci s viacerými chýbajúcimi
deťmi pre chorobu, odtancoval svoj pripravený
program, aby potešil všetkých tých, ktorí tradície
nášho regiónu majú zakorenené hlboko vo svojom
srdci.
JK

Ako uspela šošovička
My dance bol názov 1. celoslovenskej tanečnej súťaže rôznych kategórií žiakov ZUŠ. Súťaže
sa konali v Myjave v dňoch 16. a 17. októbra.
Zúčastnili sa ich aj žiaci ZUŠ Brezová v choreografiách ľudového tanca a moderného tanca. Vo
veľmi veľkej konkurencii 11 súborov súťažiacich
vo folklórnom tanci uspeli výborne - na 3. mieste s choreografiou p. uč. Polákovej Šošovička,
hrášok, fazuľa najmladšie žiačky DFS Iskerka.
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Návšteva v Poľnom Berinčoku
Poľný Berinčok (maď. Mezőberény) je
mesto v Maďarsku v Békešskej župe v obvode
Békés. Má rozlohu 11853 ha a žije tu viac ako
11 000 obyvateľov. Žijú tu i potomkovia Slovákov, ktorí sa snažia zachovávať ľudové tradície a
predovšetkým slovenskú reč. Toto mesto je úzko

spojené s Brezovou pod Bradlom. Už niekoľko
rokov pretrváva priateľstvo medzi členmi cirkevného zboru v Brezovej a členmi Organizácie
Slovákov v Poľnom Berinčoku. 9. 10. - 11. 10.
2009 sa 23 členov cirkevného zboru na čele
s predsedníctvom zboru zúčastnilo Národnostného a umeleckého festivalu ochotníkov

v južnej časti Dolnej zeme. Na tento festival bol
pozvaný mužský cirkevný spevokol, ktorý vedie
Vladimír Húska. Cirkevný spevokol sa na tomto
festivale predstavil už druhýkrát. Po prvýkrát
to bolo v roku 1997 pri príležitosti 190. výročia
narodenia brezovského rodáka, známeho organára Martina Šašku. Organ
Martina Šasku, zhotovený
v roku 1862, sa nachádza i
v tamojšom evanjelickom
chráme Božom. Slávnostná
posviacka organu bola
9. novembra 1862. Kolaudátorom bol organista a
učiteľ v Békkešskej Čade
Michal Kútzky, ktorý pôsobil i ako učiteľ na Brezovej.
Cestou do Poľného Be- rinčoku (piatok 9. 10. 2009)
sa k Brezovanom pridali v
Kolárove členovia Spolku
priateľov slovenskej kultúry. Napriek neskorému
nočnému príchodu do Poľného Berinčoka sa v Dome Slovákov uskutočnilo
veľmi milé privítanie vedúcou Organizácie Slovákov Julike Borgulovou, ale i všetkými členmi
tejto organizácie. Hostiteľské rodiny taktiež
vytvorili pre všetkých milé prostredie a úžasnú
nezištnú starostlivosť. V sobotu 10. 10. doobeda
sa v kultúrnom stredisku uskutočnil kultúrny

program slovenskej národnosti. Po programe bola
pripravená prehliadka nemeckého evanjelického
kostola a múzea. V popoludňajších hodinách sa
v evanjelickom chráme Božom konal koncert
Mužského cirkevného spevokolu z Brezovej pod
Bradlom. Prítomných pozdravila i pani farárka
Lívia Lichancová. Po skončení koncertu delegácia z Brezovej pod Bradlom položila na cintoríne
k hrobu Štefana Šašku 1833 – 1908 (bratranca
organára Martina Šašku) kvety. Martin Šaško bol
známy stolár a žil v Berinčoku. Jeho pamiatku
si uctil spevom i mužský cirkevný spevokol.
Pochovaná je tu i manželka Štefana Šašku Juliana Salkovits (1842 – 1907), syn Samuel Šaško
(1863 – 1925) a dcéra Julianna (1866 – 1932).
Večer bol pripravený v Dome Slovákov kultúrny program a spoločenské stretnutie, na ktorom
nechýbala hudba, tanec a hlavne spoločné rozhovory. Atmosféra bola veľmi priateľská a srdečná
ako i celý pobyt v Poľnom Berinčoku. V nedeľu
doobeda sa konali ekumenické služby Božie v
evanjelickom chráme, na ktorých liturgovala i
pani farárka Lívia Lichancová a zaspieval mužský
cirkevný spevokol. Nasledoval spoločný obed
a lúčenie, ktoré sa nezaobišlo bez sĺz a objatí.
Pani farárka za všetkých poďakovala za milé
prijatie, pohostenie, za dary a pozvala priateľov
z Poľného Berinčoku zase o rok na Brezovú,
kedy si cirkevný zbor pripomenie 400. výročie
založenia.
-BL-

Zo života Klubu dôchodcov Brezová pod Bradlom
September: - uskutočnilo sa priateľské
posedenie s členmi Klubu dôchodcov Myjava.
Stretnutia sa zúčastnila i okresná predsedníčka
JDS, pani Anna Šimová. Po občerstvení si prítomní zatancovali pri hre na akordeón, stretnutie
prebiehalo do večerných hodín v príjemnej
atmosfére.
- sedem členiek KD a JDS sa zúčastnilo športových hier v Novej Dubnici.
- 30. septembra sa uskutočnil výlet na pozvanie
Klubu dôchodcov z Hodonína. Spoločne sme navštívili zámok v Miloticiach a skanzen v Strážnici.
V popoludňajších hodinách sme mali spoločné
posedenie vo vínnej pivnici v Sudoměřicách.
Posedenie pri výbornom burčiaku a prekrásnych
pesničkách sa pretiahlo do neskorých večerných
hodín. Výlet a dobrú náladu nikomu nepokazilo
ani nepriaznivé počasie. Veríme, že priateľské
vzťahy budú pokračovať i v budúcnosti.

Október: - 13. októbra usporiadalo mesto
v spolupráci so ženami KD posedenie pre jubilantov. - 17. októbra sa v KD stretlo 12 žien
na ďalšom kurze pletených výrobkov z pedigu.
- 26. októbra pripravil KD pre svojich členov
posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pani Oľga Allinová, vedúca klubu, privítala
hostí: primátorku mesta JUDr. Annu Dankovú,
prednostku MsÚ Ing. Elenu Valáškovú, vedúcu
odd. sociálneho, školstva a kultúry Ing. Gabrielu Plačkovú a všetkých prítomných. Mestské
speváčky zaspievali krásne piesne, báseň predniesla pani Viera Dobrovodská. Po slávnostnom
príhovore pani primátorky pozdravila prítomných
za JDS pani Alžbeta Mikulinová, ktorá zároveň
predniesla slávnostný prípitok. Počas posedenia
si všetci pochutnali na zabíjačke, dobrom vínku,
zákusku i kávičke. Do klubu zavítali medzi prítomných Ing. Miloš Radosa, kandidát na predsedu

VÚC za Trenčiansky kraj, a páni Rastislav Eliáš
a Branislav Kovačech, kandidáti na poslancov
za okres Myjava. Po diskusii s občanmi vyzvali
prítomných k čo najväčšej účasti na voľbách do
VÚC.
Pripravujeme:
na november - KD poriada zájazd na predvianočný nákup do Valašského Meziříčí spojený s
návštevou výstavy umeleckých remesiel. Zájazd
sa uskutoční 20. novembra, záujemci sa môžu
prihlásiť u pani Allinovej do 15. novembra.
na december - KD pripravuje Vianočné posedenie.
Nakoľko svoju činnosť ukončilo Mestské
kultúrne stredisko v Štefánikovom dome, budú
priestory KD využívať na svoje stretnutia i členovia Klubu SMRŠ a členovia Klubu Abstinentov.
AK

Októbrové akcie v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča
- 2. 10. v novom školskom roku sme začali
plniť projekt „poznávame hudobné nástroje“,
cieľom ktorého je rozširovanie poznatkov detí z
oblasti hudobný ch zvukov, tónov, farieb. Naučia
sa rozoznávať hudobné nástroje podľa skupín,
oboznámia sa so spôsobom hry na ne a v pracovnej činnosti si hudobné nástroje zhotovia z rôzneho
odpadového a technického materiálu.
- 8. 10. sa deti z najstaršej vekovej skupiny
v rámci regionálnej výchovy a oboznamovania
s ľudovými tradíciami zúčastnili v ZUŠ na tzv.
viazaní brezovského perka. Deti sa ho snažili
uviazať a každý si to svoje zobral domov.

- 9. 10. pásmom básní a piesní prispeli deti
z najstaršej vekovej skupiny pri slávnostnom
otvorení detského ihriska na Sídl. D. Jurkoviča za
prítomnosti pani primátorky JUDr. Anny Dankovej, sponzorov a realizátorov projektu.
- 13. 10. zavítali do našej MŠ herci z profesionálneho bábkového divadla zo Žiliny, ktorí deťom
zahrali rozprávku „O Jankovi Polienkovi“. V ten
istý deň predškoláci potešili svojím programom
básní a piesní členov klubu dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.
27. 10. už tradične v Mesiaci úcty k starším
nazabúdame na naše bývalé kolegyne, pani

kuchárky, upratovačky, ktoré si užívaju zaslúžený
dôchodok. Deti im zaspievali, zatancovali, predniesli
milé básničky a posedeli v družnej debate pri pohostení, ktoré im pripravili p. učiteľky a kuchárky.
- 28. 10. vyvrcholením tohto mesiaca, v ktorom
sme sa venovali s deťmi poznávaniu ovocia, zeleniny a rôznych plodín zo záhrad, bol deň škriatkov.
Popoludní sme privítali rodičov predškolákov a
tiež strašiaka Adama (I. Filipová), ktorý hľadal
svoju stratenú sestru, strašiačku Zuzu (H. Konkušová). Na záver deti - škriatkovia dostali diplom od
strašiaka Adama a jeho sestry Zuzy ako pamiatku
na tento nezabudnuteľný jesenný podvečer.
Helena Konkušová, MŠ Sídl. D. Jurkoviča
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Želanie nielen zdravia
Hoci na nich myslíme po celý rok, predsa len
v mesiaci októbri akosi viac pozornosti, možno s
prichádzajúcou jeseňou, venujeme svojim skorej
narodeným blízkym. Aj žiaci ZUŠ Brezová venovali svoj prvý tohtoročný koncert 22. októbra
„šedinám“. Tradične vystúpili žiaci hudobného
aj tanečného odboru. Tóny ľudovky, tóny svojej
mladosti a tance v podaní DFS Iskerka, boli ako

vždy milým spomienkovým vstupom programu.
Počas celého programu uvádzala vystupujúcich
žiakov hudobného odboru p. uč. Anna Hašanová.
Svoju premiéru mali žiaci z triedy spoločenského tanca v choreografii pani uč. Zuzany Veselovskej. Každý z prítomných mal šancu prezrieť si výstavu Formáty a potešiť sa darčekom vyrobeným
žiakmi výtvarného odboru. Srdiečko vytvorili žiaci

p. uč. Koníkovej a keramické náhrdelníky žiaci p.
uč. Kováča. Dúfame, že sa všetkým páčil koncert,
výstava i darček. A dúfame, že sme detskými keramickými mištičkami potešili aj jubilantov nášho
mesta. Všetkým našim „starkým“ želáme, spolu so
žiakmi našej školy, veľa zdravia, síl, optimizmu a
radosti, nielen v októbri, ale počas celého
roka.
JK

klaviristka a neznámy poeta vykúzlili príjemnú
atmosféru pohody pri vnímaní novo nainštalovanej výstavy FORMÁTY /do 14. novembra/ z
tvorby pedagógov ZUŠ - B. Nevřelovej, J. Kazičkovej a J. Mikulčíka. Dlho po skončení pozvánky
na prehliadku výstavy sa návštevníci tejto čajo-

vej párty s prítomnými aktérmi večera rozprávali
a diskutovali. O čom? To vám už neprezradíme.
Prídite na ďalší Čaj s hviezdičkou, ktorý sa snáď
zrealizuje, vďaka dobrej odozve, a potom uvidíte
a počujete. Miesto, šálky a čaj sú už pripravené.
JK

Prvá hviezdička už zhasla
Asi päťdesiatka návštevníkov si 20. októbra
v spoločenskej sále ZUŠ Brezová spoločne, pri
rôznych druhoch čaju, vypočula verše L. Špánika
v perfektne ladiacich tónoch krátkych klavírnych
skladieb svetových klasikov znejúcich pod prstami P. Reiffersovej. Časti návštevníkov známa

Jubileum sobáša

Jeseň v materskej škole
Jeseň prišla ako víla,
stromom vlasy zafarbila.
Teraz má už klobúk zlatý,
červené a zlaté vlasy.
Všetky témy na mesiac október, ktoré sme si
stanovili v školskom vzdelávacom programe, sa
odvíjali od krásneho ročného obdobia – jesene.
Deti sa oboznamovali s darmi, ktoré ponúka
záhrada, les, pole, sledovali zmeny v prírode,
farby, ktorými jeseň premaľovala svet okolo nás.
Z vychádzky v lese, kedy sme si pripomenuli
aj svetový deň chôdze, sme nadonášali všetko,
čo nám les ponúkol. Z tohto a iného materiálu,
ktorý deti priniesli zo svojich záhrad, si spoločne s rodičmi v tvorivej dielni pripravili krásne

dekoratívne predmety, ktoré zdobia vestibul
mestského úradu.
Krásne babie leto sme využili aj na výsadbu
voňavých byliniek, z ktorých každoročne vijeme
brezovské perká.
Svetový deň výživy sme si pripomenuli výstavkou ovocia a zeleniny v MŠ – Dary Zeme
a konzumáciou zdravých zeleninových šalátov
a ovocia.
Deti sa naučili veľa nových básničiek a
pesničiek na tému jeseň, s ktorými sa na konci
novembra rozlúčime s „Jesienkou“. Tá naposledy rozdá deťom svoje dary a na krídlach
vetra odletí...
Kolektív MŠ Budovateľská ulica

Pred 50 rokmi si podali ruky a sľúbili, že čokoľvek dobré i zlé príde, budú znášať spolu, jeden
druhému pomáhať manželia Anna Reptová,
rod. Špringšicová a Štefan Repta.
Nech ešte dlho kráčate ruka v ruke chodníkom
úcty, lásky a uznania. Ste ako dva stromy na
rozkvitnutej lúke. Z jedného koreňa čas oboch
napája.
Všetko najlepšie Vám prajú Vaše deti a vnúčatá.
Bezplatné porovnanie cien povinného
zmluvného poistenia (aj havarijného)
všetkých 10 poisťovní pre Vaše vozidlo.
Kontakt: 0944 201 397
najpoistenie@gmail.com

MVP aj v ZŠ Brezová pod Bradlom
Pod skratkou MVP sa skrýva jeden z národných projektov Ministerstva školstva SR, ktorý
realizuje Ústav informácií a prognóz školstva.
Cieľom Modernizácie vzdelávacieho procesu
je dosiahnuť zmenu vo forme výučby na školách prostredníctvom moderných technológií.
Projekt ráta s účasťou 4700 učiteľov z celého
Slovenska, pričom o konečnom počte učiteľov
z konkrétnej školy rozhoduje počet žiakov.
Siedmi učitelia z našej školy si už začali rozširovať svoje vedomosti a zvyšovať kvalifikáciu
na desiatich jednodňových stretnutiach a čaká

ich konzultácia k záverečnej práci. Po úspešnom ukončení vzdelávania dostanú zodpovedajúci certifikát o absolvovaní akreditovaného
programu v rámci systému ďalšieho vzdelávania
učiteľov a notebook. Škola za účasť učiteľov na
projekte získala 8 počítačov a dataprojektor
v celkovej hodnote 13.106 EUR. Vďaka tomu
sa bude môcť inovovať počítačová učebňa na
I. stupni.
Ministerstvo školstva v rámci projektu
Modernizácia pedagogického procesu vybralo
z 220 stredných a základných škôl brezovskú

ZŠ ako adresáta odmeny vo výške 5.000 EUR,
keďže pedagogickí pracovníci majú záujem a
dlhšiu dobu reagujú na výzvy v oblasti ďalšieho vzdelávania. Čoskoro teda vznikne aj nová
všeobecná multimediálna učebňa na II. stupni,
za získané prostriedky sa zakúpila interaktívna
tabuľa, projektor a tablet. Ostáva veriť, že aj
žiaci základnej školy budú rovnako aktívne a
zodpovedne pristupovať k možnostiam, ktoré im
poskytuje povinná školská dochádzka absolvovaná v našom meste.
J. Reptová

pokoj.
Mestskej polícii sa podaril objasniť priestupok proti majetku - nezodpovedný občan
Myjavy poškodil informačnú tabuľu v Husovom
parku a mestu tak spôsobil škodu na majetku.
Mestská polícia vykonávala aj nepravidelné
kontroly v reštauračných zariadeniach na podávanie alkoholických nápojov osobám mladším
ako osemnásť rokov, tu boli zistené 3 priestupky
na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými
toxikomániami.
Hliadky mestskej polície v tomto mesiaci zistili aj 3 nové vraky motorových vozidiel. Majitelia
vozidiel boli na túto skutočnosť upozornení a

v 2 prípadoch si vozidlá z verejného priestranstva
odstránili, čím tak uvoľnili miesta na parkovanie
ďalším vodičom.
V oblasti prevencie príslušník mestskej polície P. Londák pokračoval v realizácii projektu
Správaj sa normálne určeného žiakom 5. ročníka
základnej školy. Taktiež bol odprezentovaný
projekt Bezpečná cesta do školy, ktorý bol určený
žiakom 1. ročníka základnej školy.
Mestská polícia chce touto cestou poďakovať
všetkým občanom, ktorí poskytli pomoc príslušníkom mestskej polície pri odhaľovaní priestupkov.
MsP

MESTSKÁ POLÍCIA
V mesiaci október preverovali hliadky mestskej polície 228 udalostí.
Najviac priestupkov bolo zistených proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a to 75.
Do štatistiky prispeli aj občania, ktorí nerešpektovali platné Všeobecne záväzné nariadenia Mesta
Brezová pod Bradlom v 62 prípadoch, pričom na
trávnatých plochách parkovalo až 31 motorových
vozidiel, 20-krát boli riešené priestupky majiteľov
psov a do štatistiky prispeli aj 2 osoby, ktoré v
rozpore so zákonom na ochranu nefajčiarov fajčili
na zastávke autobusovej dopravy.
Ďalej bolo riešených 9 priestupkov proti
verejnému poriadku - 4 občania porušili nočný
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KALENDÁRIUM
DOHNÁNY, Mikuláš (pseudonym: Mikuláš
z Považia) – spisovateľ, historik (nar. 28. 11.
1824 v Dolných Dražkovciach – 185. výr. nar.,
zomrel 2. 6. 1852 v Trnave). Základné vzdelanie
dokončil v Trenčíne, od r. 1838 študoval v Rábe,
od r. 1840 na lýceu v Bratislave a v rokoch 18441846 v Levoči. Do Levoče prišiel na protest proti
suspendovaniu Ľudovíta Štúra. Po skončení štúdií
bol krátko vychovávateľom v Bytči. Redigoval
zábavník Považie, publikoval v Slovenských národných novinách, Orli tatranskom a vydal drámu
Podmaňínovci. Na Brezovej pôsobil krátko pred
povstaním v revolučných rokoch 1848-1849 ako
administrátor na miestnej evanjelickej fare. Bol
v stálom pracovnom kontakte s J. M. Hurbanom.
Aktívne vystúpil v slovenskom dobrovoľníckom
zbore v rokoch 1848-1849 v hodnosti poručíka.
Po revolúcii zostal bez zamestnania, žil v Ovčiarskej, Dolných Dražkovciach a v Žiline. Od roku
1851 bol redaktorom Hurbanových Slovenských
pohľadov v Skalici a od od roku 1852 v Trnave.
Z jeho vlasteneckých a slovansky rojčivých bás-

ní zaznieva osobná bolesť, nepokoj a predzvesť
búrok. M. Dohnány ovládal všetky slovanské jazyky, latinčinu, gréčtinu, maďarčinu, hebrejčinu,
angličtinu a nemčinu. Je známy aj ako prekladateľ,
prekladal najmä zo svetovej poézie – Byrona,
Shakespeare, Homéra, Deržavina, Kisfaludyho.
Časť jeho tvorby vyšla knižne až v súčasnosti.
Po návrate zo slovenského povstania 1848-1849
napísal jeho históriu. Básne pod názvom Dumy
vyšli v roku 1968.
GAVORA, Samo (JANOV) – obchodník,
osvetový pracovník (nar. 30. 5. 1854 na Brezovej, zomrel 3. 11. 1924 na Brezovej – 85. výr.
úmrtia). Bol známym obchodníkom. Aktívne
pracoval ako stoličný funkcionár v Nitre, kde
obhajoval slovenské záujmy. V čase vzniku
Československej republiky bol členom Slovenskej národnej rady na Brezovej. Aktívne pôsobil
v krajinských voľbách. Na Brezovej riadil divadlá,
prednášky, schôdzky, za čo ho počas maďarizácie
často pokutovali. Na národné ciele, zvlášť na volebné petície, venoval takmer celý svoj majetok.

Čítal a rozširoval všetky slovenské časopisy a
mal bohatú knižnicu, ktorú zdedil syn Miloš,
legionár a továrnik.
MOSNÝ, Svetozár – evanjelický farár, historik (nar. 30. 11. 1949 v Záriečí – 60. výr. nar.,
zomrel 6. 2. 1999 na Brezovej). Významným
momentom v živote S. Mosného bol jeho príchod na brezovskú faru, teda do prostredia, kde
sa narodili jeho predkovia, bolo to 7. 7. 1988.
K Brezovej ho pripútalo viac faktorov, bol to
krásny, na Slovensku tretí najväčší evanjelický
kostol, ďalej samotní Brezovčania, okolitá príroda
a bohatá história. Práve brezovské cirkevné dejiny
a s nimi späté významné osobnosti (J. Pravoslav
Leška, S. Štefan Osuský, Ján Lichner, Michal
Kútzky a ďalší), boli popri kňazských povinnostiach pôdou, ktorú neustále zveľaďoval, pestoval
a rozvíjal vo svojich prednáškach, kázňach či
slávnostných cirkevných i svetských spomienkach v meste alebo na Bradle.
Bližšie informácie o jeho živote boli uverejnené
v Novinkách spod Bradla, č. 1, rok 2009, s. 13.
Spracovala: A. Fedorová

ŠKP Banská Bystrica - HK Bradlan 16 : 22
(5 : 11). Bekešová - Ožvoldíkova 6, Kutlaková 5,
Kováčiková 6, Reptová 2, Pavlíková 2, Prousková 1,
Drobná, Jastrábová, Dubničková, Kolinská.
HK Bradlan - HK Štart Trenčín 28 : 24 (12 : 9).
Bekešová, Kolinská - Kutlaková 3, Pavlíková 3, Kováčiková 6, Reptová 1, Drobná 3, Dubničková 1, Jastrábová,
Prousková 1, Parčiová, Ožvoldíková 10.
Majstrovstvo kraja – staršie žiačky
HK Bradlan - BHK Gabor Bánovce nad Bebravou
19 : 25 (10 : 11). Zostava a góly: Kolinská 1, Gašparovičová - Parčiová 2, Jastrábová 4, Matulová, Tomulcová, Hološková, Heráková, Galbová 1, Papánková K.,
Dubničková 11. Trénerka Jana Gašparovičová, vedúca
družstva Zuzana Jastrábová.
HK Cartrans Uhrovec - HK Bradlan 18 : 33 (10
: 14). Heráková, Gašparovičová 1 - Parčiová 5, Jurková,
Jastrábová 5, Matulová, Holičová, Konopová, Kolinská
7, Papánková K. 2, Dubničková 13.

HK Bradlan - HK Štart Trenčín 2 : 25 (14 : 13).
Heráková, Gašparovičová - Parčiová 7, Lukáčová, Jastrábová 1, Matulová, Tomulcová, Holičová, Konopová,
Kolinská 5, Papánková K., Dubničková 15.
Majstrovstvo kraja – mladšie žiačky
HK Bradlan - BHK Gabor Bánovce nad Bebravou
11 : 25 (5 : 11). Zostava a góly: Boorová - Gašparovičová 2, Papánková I. 3, Konopová 2, Pekníková 1,
Macejková, Nižňanská, Lukáčová, Bachnová 3. Tréner
Peter Gašparovič.
HK Cartrans Uhrovec - HK Bradlan 13 : 18
(6 : 7). Boorová - Gašparovičová 8, Papánková I. 2,
Konopová, Pekníková 1, Macejková, Stančíková, Nižňan- ská 4, Lukáčová 1, Jamrichová, Bachnová 2.
HK Bradlan - HK Štart Trenčín 5 : 26 (4 : 16).
Boorová - Gašparovičová 1, Papánková I. 1, Mikéciová
2, Konopová 1, Pekníková, Macejková, Stančíková,
Nižňanská, Lukáčová, Jamrichová.
upravila VM

Vrbovce - FK ŠVS Bradlan 3: 1 (2 : 0), Michalička.
FK ŠVS Bradlan – Sp. Myjava B (Stará Myjava)
1 : 0 (0 : 0), Menkyna.
Brestovec - FK ŠVS Bradlan 4 : 0 (1 : 0).
Bzince pod Javorinou - FK ŠVS Bradlan 1 : 2 (0
: 1), góly: Michal Potúček 2.
2. liga – starší dorast
SFM Senec - FK ŠVS Bradlan 1 : 3 (1 : 1), góly:
Lamine Fall, Tidiane Djiby Ba, Šulc.
FK ŠVS Bradlan – FC Nitra B 1 : 2 (0 : 0), Gabriš.
AS Trenčín „B“ - FK ŠVS Bradlan 4 : 1 (2 : 0),
Tidiane Djiby Ba.
FK ŠVS Bradlan – FK Senica B 3 : 1 (1 : 0), góly:
Gabriš, Tidiane Djiby Ba 2.

2. liga – mladší dorast
SFM Senec - FK ŠVS Bradlan 3 : 1 (1 : 0),
Nemec.
FK ŠVS Bradlan – FC Nitra B 1 : 0 (1 : 0), vlastný.
AS Trenčín „B“ - FK ŠVS Bradlan 3 : 0 (0 : 0).
FK ŠVS Bradlan – FK Senica B 1 : 0 (1 : 0), David
Domes.
Majstrovstvo oblasti – mladší žiaci
FK ŠVS Bradlan – Trenčianske Jastrabie
0 : 2 (0 : 1).
Stará Turá – FK ŠVS Bradlan 1 : 1, Zetocha.
FK ŠVS Bradlan – TTS Trenčín 5 : 0, góly: Fukna
2, Kozubík, Pagáč, Repta.
upravila VM

Základnej školy na Dolných lúkach vo štvrtok od
17.45 h. do 18.45 h.
POWERJOGA – vedie Mgr. Eliška Reptová v telocvični Základnej školy na Piešťanskej ulici v pondelok
a štvrtok od 18.30 h. do 19.30 h.
CVIČÍME – vedie Eva Valihorová v priestoroch
Klubu dôchodcov na Nám. 7. apríla v pondelok, stredu
a piatok od 10.00 h. do 11. 00 h.
VOLEJBAL – vedie Marika Michalicová v telocvični Základnej školy na Dolných lúkach v pondelok
od 18.30 h. do 19.30 h. a vo štvrtok od 19.45 h.

do 20.45 h.
SHOTOKAN KARATE DO – vedie Martin Bekeš v telocvični Základnej školy na Piešťanskej ulici
v utorok a piatok od 18. 00 h. do 20.00 h. a v nedeľu
od 10.00 h. do 12.00 h.
Brezovská sálová LIGA – vedie Tomáš Perička
v športovej hale SOŠ v piatok od 19.30 do 23.00 h.
HÁDZANÁ – mladšie žiačky (ročníky 1998, 1999,
2000) trénujú v športovej hale SOŠ v pondelok, stredu
a piatok od 15.30 h. do 17.30 h.
VM

ŠPORT

Hádzaná
2. liga – ženy
MŠK Púchov - HK Bradlan 22 : 21 (11 : 10).
Zostava a góly: Pavlíková, Černáková - Petríková, Jozefáková, Kapičáková 4, Fančovičová 6, Reptová E. 3,
Holkovičová 4, Svobodová, Vulganová 1, Kerecmanová
1, Bartošová 1, Gregorová 1, Hílková. Tréner Milan
Bella, veduci družstva Michal Zuzic.
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom - HK Bradlan
25 : 17 (11 : 12). Zostava a góly: Pavlíková, Petrušová
– Petríková 2, Šímová, Jozefáková, Kapičáko-vá 7, Holkovičová 3, Svobodová, Kerecmanová, Vulganová,
Bartošová 3, Gregorová 2, Hílková.
1. liga – mladšie dorastenky
MHK Bytča - HK Bradlan 31 : 20 (14 : 10). Zostava
a góly: Slováková, Bekešová 1 - Kutlako-vá 4, Parčiová, Pavlíková 2, Drobná, Dubničková 1, Jastrábová,
Reptová 2, Ožvoldíková 10. Tréner Martin Nedorost,
vedúci družstva Milan Kováčik.

Futbal
4. liga severozápad - dospelí A
FK ŠVS Bradlan – Častkovce 0 : 1 (0 : 1). Michálek
– Hílek (70. Šefčík), Zubálik, Miča, Poláčik, Šarudi,
Horeš (87. J. Potúček), Šebo (80. F. Hubek), Kubisa,
Koprda, Beňa. Tréner Štefan Potúček.
Dolné Vestenice - FK ŠVS Bradlan 2 : 1 (0 : 0),
Šarudi.
FK ŠVS Bradlan – FK Nafta Gbely 1 : 2 (0 : 1),
Koprda. Michálek – P. Hílek (46.F. Hubek), Zubálik (46.
Hyža), Miča, Poláčik, Šarudi, Šefčík (76. Šimko), Vach,
Kubisa, Koprda, Horeš. Tréner Štefan Potúček.
Kanianka - FK ŠVS Bradlan 4 : 2 (0 : 1), góly:
Poláčik, Šarudi.
2. trieda juh – dospelí B (Košariská)

Kam za aktívnym športom
Ako to už býva každý rok, ani sme sa nenazdali a sú
tu krátke dni a dlhé večery, ktoré nás lákajú sadnúť si
k telke, vyložiť si nohy a ... o chvíľku sme v ríši snov.
Aby sa to neopakovalo každý deň, ponúkame vám možnosť cvičenia v našich športových zariadeniach.
CVIČENIE PRE ŽENY – vedie Mgr. Edita Klandúchová v telocvični Základnej školy na Dolných lúkach
v utorok a štvrtok od 18.45 h. do 19.45 h.
AEROBIK – vedie Lenka Palanská v telocvični
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SPOMÍNAME
Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká,
na každý deň Ti patrí naša spomienka.
Mal si nás všetkých rád,
tak veľmi si chcel žiť,
krutá smrť Ťa v náruč vzala,
musel si nás opustiť.
Uplynulo 9 rokov od smrti
nášho otca, starého otca a priateľa Martina Pavlíka.
S láskou a úctou si naňho
spomínajú deti Anka, Milan a
Jarka s rodinami.

Smútok v duši bolí, no spomienka na Teba
zostane navždy v našich srdciach.
Dňa 15. októbra 2009 uplynulo 6 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá mama a stará mama
Mária Dodrvová.
S láskou na ňu spomínajú dcéra Alena s manželom a deťmi.

Už Ťa neprebudí slnko ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj večný sen.
Dňa 29. októbra 2009 uplynuli 2 roky od smrti nášho
drahého otca, starého otca
a dedka Štefana Siváka,
ktorý nás opustil vo veku
83 rokov.
S láskou a úctou spomínajú
dcéra Anna, synovia Vladimír
a Ján s rodinami.

Ten kto miloval a bol milovaný,
nemôže byť zabudnutý.
Dňa 1. novembra 2009 uplynulo 5 rokov od
smrti našej drahej mamy, babky, prababky
Alžbety Mozolákovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s
nami tichú spomienku.
Spomínajú synovia a dcéra s rodinami.

Bolesťou unavená tíško zaspala
a zanechala všetkých, ktorých mala rada.
5. 11. 2009 bude rok, čo
s tichou spomienkou chodíme
k hrobu našej drahej mamy,
starej mamy Anny Valkovej.
S úctou a láskou zostáva
v našich srdciach.
Spomínajú tí, ktorí ju mali
radi – dcéra, syn a vnúčatá
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Dňa 16. 11. 2009 si pripomenieme nedožité 60.
naodeniny nášho drahého
otca a starého otca Dušana
Petruša.
S láskou naňho spomínajú
synovia Dušan a Daniel
s rodinami.

Jubilanti v mesiaci október
- Štefan Kátlovský, 70 rokov
- Pavlína Benedikovičová, 70 rokov
- Anna Mosnáčková, 75 rokov
- Ján Šupka, 75 rokov
- Anna Bekečová, 75 rokov
- Júlia Valjanová, 80 rokov

Narodili sa
Nezomrel ten, kto ostáva
v ľudských srdciach.
Dňa 30. 11. 2009 si pripomíname 10. výročie
úmrtia mamy, babky Heleny Lenobelovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Za Vlastou Pešlovou
/1940 – 2009/
V polovici septembra sme sa rozlúčili s pani
Vlastou Pešlovou - Ježovou. Než však zapadlo
jej slnko, rozmery bytia i jeho cenu výrazne určovala sama. Otlačok svojej tváre zanechala
v mnohom okolo nás.
A tak jej odchod sa razom stal spomienkou.
Spomienkou tých, na ktorých jej v živote záležalo.
A nejde len o manžela, dcéry s rodinami, ale aj o
priateľov a bývalých spolupracovníkov. Poznali
ju ako zodpovednú doma i na pracovisku. Dôveryhodnú medzi susedmi a známymi. Veselú, optimistickú, ale aj nepríjemne otvorenú a priamu.
Kontúra jej príbehu bola naozaj pestrá.
Po maturite si v roku 1958 našla prácu na brezovskej pošte. V šesťdesiatych rokoch, krátko po
vydaji, stala sa mzdovou účtovníčkou v ZNZ.
V roku 1971 prešla do KTB, kde ako ekonómka
odpracovala dve desaťročia. Najprv na oddelení
„Hlavného mechanika“, potom na „RZ“. Viac
rokov, mimo pracovný čas, bola pokladníčkou a
hospodárkou TJ Bradlan. Pre postihnutie reumatickou artritídou odišla v roku 1991 do invalidného dôchodku. Účelnej liečbe však nepomohli
žiadne lieky, včítane pätnástich ortopedických
operácií a dvojnásobnej výmeny kĺbov. Na osud
však nereptala, svoje ťažké položenie niesla hrdinsky. Nevyhýbala sa komunikácii s ľuďmi,
nestrácala zmysel pre humor. Len ju ťažila skutočnosť, že miesto svojej služby najbližším, bola
na ich každodennú pomoc odkázaná ona.
Prirodzený koniec človeka má pestrý výber
foriem. Pani Pešlová zomrela po veľkom utrpení,
ale neopustená svojou rodinou a najvernejšími
priateľkami. Po kremácii v Leviciach bola jej urna
uložená do hrobu v rodných Vaďovciach.
Česť jej pamiatke!
-puk-

Predám 3-izbový byt - zrekonštruovaný na Námestí 7. apríla. Cena dohodou,
tel. 0903 249 376.

- Maximillián Ivan Torák
- Tereza Bajzová
- Simona Kunová
- Ivan Štefula

Manželstvo uzavreli
Martin Michalka
– Ľubomíra Drevenáková

Zomreli
- Ján Holota, 63 rokov
- Katarína Nádašská, 79 rokov
- Karol Vetrík, 78 rokov
- Alžbeta Hradská, 71 rokov
- Štefan Drška, 86 rokov

POĎAKOVANIA
Ďakujeme príbuzným a známym, ktorí sa
dňa 10. 10. 2009 prišli rozlúčiť a na poslednej
ceste vyprevadiť nášho drahého manžela, otca,
starého otca Jána Holotu. Všetkým ďakujeme
za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Úprimná vďaka patrí pani Evičke Ušiakovej,
pani Viere Dobrovodskej, ženskému speváckemu zboru a pohrebníctvu Eckert za dôstojnú
rozlúčku so zosnulým.
smútiaca manželka, syn a dcéra s rodinami,
sestra Betka

Ďakujeme všetkým
príbuzným a známym,
ktorí prišli dňa 13. 10.
2009 odprevadiť na
poslednej ceste našu
drahú mamu, starú
mamu, prastarú mamu
a svokru pani Katarínu Nádašskú.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pánovi
farárovi Lichancovi, za zdravotnícku starostlivosť personálu na ARE a internom oddelení
NsP Myjava a pohrebnej službe Eckert.
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary a slová útechy, ktorými ste zmiernili náš žiaľ.
syn Peter s rodinou a syn Ján

