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Vážení spoluobčania,
opäť sú tu Vianoce, ten najkrajší a najočakávanejší čas roka. Mnohí z nás sa už tešia na
krásne chvíle, ktoré strávia v kruhu najbližších,
iní si doprajú odpočinok a prežijú čas sviatkov
mimo domova.
Brezovania boli vždy rodinne založení a v dobrom povedané konzervatívni. Ctili si rodinné

vať svojich najbližších. Je to veľmi milý zvyk a
milujú ho hlavne naši najmenší. Myslime však i
pri nákupoch na to, že Vianoce nie sú o honosných
daroch, ale o daroch, ktoré dávame z úprimného
srdca, na to, že tým najväčším darom pre každého je okrem zdravia i láska a porozumenie jeho
rodiny a priateľov.

tráviť Vianoce osamote. Určite to bude pre nich
ťažké, ale nech im bude povzbudením to, že veľa
dobrých ľudí im venuje svoju myšlienku a možno
i niečo materiálne. Nikto nie je vo svojom trápení
sám, len treba hľadať cestu a snažiť sa zmeniť to,
čo sa zmeniť dá. Ak zaklopete na tie správne dvere
a zahľadíte sa trochu i do seba, môžete mnohé
zmeniť a snáď tie budúce sviatky pokoja a mieru
budú krásne i pre Vás.
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vám úprimne zaželala
krásne, spokojné a šťastné vianočné sviatky.
Nech sú plné radosti a lásky v rodinnom kruhu i
v spoločnosti všetkých Vám blízkych ľudí. Prajem
Vám, aby tohoročné Vianoce patrili medzi tie, na
ktoré budete spomínať s úsmevom a vďakou.
JUDr. Anna Danková
primátorka mesta

Už sviatky lásky, pokoja
zavítajú zas skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome vašom zavládne
tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.
redakcia Noviniek spod Bradla

zázemie i kresťanské zvyky. K Vianociam patrilo
dodržiavanie tradícií, vôňa bohato prestretého stola a vianočného stromčeka rovnako ako návšteva
kostola. Bolo to obdobie duchovna.
Doba sa mení, ale som veľmi rada, že naši
občania, bez rozdielu veku, sa v tomto nemenia.
Každoročne žiaria za záclonami jagavo ozdobené stromčeky a zo všetkých strán cítiť lásku a
spolupatričnosť. Bolo by nesmierne krásne, keby
atmosféra Vianoc pretrvávala v našich rodinách i
v spoločnosti počas celého roka. Viem, je to nereálne želanie, ale pokúsme sa zachovať si aspoň
malý kúsok tejto pohody aj do nového roka.
K vianočnému obdobiu patrí aj snaha obdaro-

Zastavenie sa v tejto uponáhľanej dobe, kedy
väčšina ľudí venuje najviac času práci, aby zabezpečila svojej rodine všetko potrebné, je nesmierne
cenné. Preto sa snažme, aby sme ani malú chvíľku
v kruhu rodiny nepremárnili, aby sme každému
z našich blízkych dali najavo svoju lásku a úctu.
Užime si šantenie detí a ich radostné iskierky
v očiach pri vianočnom stromčeku. Zaspomínajme si na detstvo a v duchu i na našich zosnulých, ktorí nám pri štedrovečernom stole chýbajú.
V týchto spomienkach nájdeme veľa pekného a
upokoja naše duše.
Nemôžem v tomto období nemyslieť i na tých
našich spoluobčanov, ktorí z rôznych príčin budú
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Boh sa skláňa k človeku
Adventné obdobie opäť vyvrcholilo do vianočných sviatkov. Vzácny čas príprav nielen
hmotných, ale i duchovných upozornil nás na
potrebu neustálej pripravenosti a zodpovednosti
za náš život pred Pánom Bohom.
Čím sú pre nás tieto sviatky? Sme Božie
stvorenia. Sme stvorení na Boží obraz. Vieme
cítiť, myslieť, tvoriť. Nie sme len bezduché
stroje, ale je v nás zakódované i bohaté citové
prežívanie. Na jednej strane máme radi nové,
pokrokové veci, technické vymoženosti a na
druhej strane vyhľadávame i staré, vzácne veci
- starožitnosti.
Vo vianočných sviatkoch nachádzame jedno
i druhé. Na jednej strane sú to staré kresťanské
sviatky, viažu sa k nim rôzne naše spomienky.
Rok čo rok opakujeme tie isté zvyky, ktoré poznáme už od detstva a bez ktorých by to podľa
nás ani neboli tie pravé Vianoce. Tieto sviatky
majú pre nás jednoducho stále tú istú príchuť.
Spomíname na našich blízkych, ktorých si Pán
Boh odvolal z tejto časnosti. V tichej modlitbe
ďakujeme za ich životy a neraz sa nemôžeme
ubrániť ani prílivu citov, ktoré vychádzajú na
povrch v podobe sĺz. Napriek tomuto poznaniu,
určitej tradícii, opakujúcej sa kresťanskej zvesti
nemožno tieto sviatky označiť len za akúsi starožitnosť. Sú síce starými kresťanskými sviatkami,
ale zároveň sú vždy pre nás i niečím novým.
Každé Vianoce sú výnimočné, každý okamih
ľudského života je mimoriadny, výnimočný,
jedinečný a neopakovateľný. Zvesť, s ktorou
k nám prichádzajú, je jedinečná, neopakova-

teľná, výnimočná, mimoriadna. Veď Pán Boh
predĺžil čas milosti, má o nás záujem, rozhodol
sa v Kristovi Ježišovi pre človeka. Božie slovo
nás upozorňuje, že sa zjavila milosť Božia
spásonosná všetkým ľuďom. Tieto sviatky nám
chcú burcujúcim spôsobom povedať: „Živý Boh
prišiel do dejín tohto sveta a ľudstva v Ježišovi
Kristovi.“ Toto je ten jediný bod, kde sa časnosť
a večnosť stretajú!
Žijeme neľahké časy. Napriek rôznym vymoženostiam a technickému pokroku nachádzame
sa v neistote. Všade počujeme o ekonomickej
kríze, bojujeme so strachom, či i my neprídeme
o prácu. Strácame základné ľudské istoty. Počúvame o chorobách, ktoré ohrozujú náš život.
Má nám vôbec Boh v tejto situácii čo povedať?
Veď On nepozná naše pocity. Počúvame náboženské frázy a nedokážeme vnímať aktuálne
posolstvo.
Boh nám má čo povedať. Sám prežil chudobu
a boje ľudského života. Evanjelium nie je náboženskou frázou. J. L. Hromádka vo svojej knihe
Evanjelium o ceste za človekom píše: “Boh sa
nestretáva s človekom v polovici cesty, na mieste, kde sa dostane človek podľa svojich najväčších schopností a kam mu Boh príde v ústrety,
aby ho odmenil za jeho rozmach. Boh zostupuje
za človekom na dno biedy a opustenosti, do jeho
hriechu, smrti a hrobu. Ježišov život je zasadený
medzi chliev v Betleheme a kríž na Golgote.
Na začiatku chliev, na konci miesto potupy,
opustenosti, odvrhnutia a zatratenia.“ Zdá sa
nám, že ide o tvrdé vyjadrenie? Boh je reálny

a prichádza do reality tohto sveta.
Vianočné posolstvo nie je len o betlehemskom dieťati, ale aj o slúžiacom Kristovi, o
ukrižovanom Božom Synovi, ale aj o zmŕtvychvstalom Ježišovi. On prichádza do hĺbky
ľudských bied, neistoty, strachu, poníženia.
Pastierom zazneli slová anjela: “Nebojte sa,
veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude
všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste
Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“
Táto anjelská zvesť sa neustále opakuje. Počas sviatkov taktiež opakujeme a zachovávame
staré zvyky a tradície, spomíname. Vianoce však
nie sú iba nostalgickou spomienkou. Samozrejme i spomienky patria k nim a dotvárajú ich
atmosféru, ale znamenajú pre nás oveľa viac.
I v tomto roku pr inášajú so sebou mnoho nového. Zaiste i poznanie, že Pán Boh predlžuje čas
milosti. Nenecháva nás samých. Prichádza, aby
nás vypočul, aby sa stal Pánom nášho života.
Prichádza, aby nás viedol v každej situácii nášho
života, nech sa nám zdá akákoľvek beznádejná.
Pán Ježiš hovorí: “Ajhľa, stojím pri dverách
a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí
dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním
a on so mnou.“
Požehnané vianočné sviatky, naplnené Božím pokojom a radosťou z narodenia Spasiteľa
a taktiež požehnaný nový rok 2010, naplnený
Božou milosťou a vierou v Jeho mocné konanie
Vám praje
Lívia Lichancová - ev. farárka s rodinou

Veď ti vychádzam v ústrety
vo všetkých tvojich želaniach,
a predsa som ešte nikdy
nesmel žiadne z nich splniť...
Ja, tvoj Boh.

Tak veľmi túžim znova sa
zrodiť v tvojom meste,
na tvojej ulici, v tvojom dome
a v tvojom srdci.
Veď ti vychádzam v ústrety
od večnosti k večnosti a hľadám len teba!
JA, TVOJ BOH!

Vianočné želanie
Jak veľmi túžim,
aby si v sebe prežil advent...
Tak veľmi túžim, aby sa rozplynula
tvoja odmietavosť i chladná uzavretosť.
Aby si mi znova pozrel do očí.
Veď ti vychádzam v ústrety
na všetkých tvojich cestách,
a predsa som ešte nikdy
k tebe nesmel pristúpiť...
Ja, tvoj Boh.
Tak veľmi túžim s tebou prebývať,
byť ti nablízku a pomáhať ti znášať
všetky bremená.

POZÝVAME VÁS
Mesto Brezová pod Bradlom Vás pozýva na
TRADIČNÉ VIANOCE
11. - 13. decembra 2009
Námestie gen. M. R. Štefánika
Program:
Piatok 11. 12. 2009
16.00 h Otvorenie TRADIČNÝCH VIANOC
16.05 h Vystúpenie detí z I. MŠ - „Zatúlaná vločka“, súbor básní, piesní a riekaniek
16.10 h Vystúpenie detí z III. MŠ - „Deti a čert“,
pásmo hier a tancov
16.20 h Vystúpenie DFS Iskerka - „Čas radosti,
veselosti“, vianočné koledy a vinše
16.45 h Rozsvietenie sviečok na adventnom

Tak veľmi túžim, aby si ma vpustil
do svojho smútku, trápení, do svojich porážok
i svojho plynúceho času.
Veď ti vychádzam v ústrety
do všetkých tvojich väzení,
a predsa som ťa ešte nikdy
nesmel oslobodiť...
Ja, tvoj Boh.
venci – DFS Iskerka
16.50 h Vystúpenie mužského speváckeho zboru
ECAV z Brezovej pod Bradlom a zmiešaného
speváckeho zboru ECAV z Košarísk
Sprievodné akcie v piatok:
10.00 h – 18.00 h v priestoroch spoločenskej
sály ZUŠ výstava a predaj keramiky žiakov ZUŠ
Výstava otvorená od 10. 12. 2009 do 22. 12.
2009.
18.00 h – 22.00 h v priestoroch reštaurácie
U Tvarožkov cimbalová muzika Miroslava Papánka
od 16.50 h Živý betlehem
Predajné stánky - začiatok predaja od 12.00 hod.
- s občerstvením
- s remeslami – keramika, šperky, maľované na
kameňoch, med a včelárske výrobky, medovníky,
šúpolienky, oblátky

Požehnané a pokojné vianočné sviatky
všetkým spoluobyvateľom mesta Brezová
pod Bradlom želajú veriaci rímskokatolíckej
cirkvi.

Sobota 12. 12. 2009
14.45 h Otvorenie druhého dňa TRADIČNÝCH
VIANOC
14.50 h Vystúpenie DTS I.C.E. - „Vianočný sen“
14.55 h Vystúpenie Divadla J. M. Hurbana
15.15 h Odbuka dobuka
16.15 h Div. predstavenie - „Betlehemské svetlo“
Sprievodné akcie v sobotu:
Varenie tradičnej kapustnice
Predajné stánky
- s občerstvením
- s remeslami – keramika, šperky, maľované na
kameňoch, prútené výrobky, med a včelárske
výrobky, medovníky, šúpolienky, oblátky
Nedeľa 13. 12. 2009
16.00 h Evanjelický kostol - „Adventný koncert“
- koncert velikánov svetovej klasiky Harmonia
Seraphica
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Ťažba na Bradle

Ako sme volili
Brezová pod Bradlom - výsledky hlasovania do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho
kraja (TSK)
Kto bol zvolený za volebný obvod č. 3 (do ktorého patrí aj Brezová pod Bradlom) do zastupiteľstva TSK a kto bol zvolený za predsedu TSK informujeme na strane č. 4 v článku Z rokovaní
mestskej rady.

Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom
oznamujú, že v lesnom poraste č. 238, ktorého
vlastníkom je Mesto Brezová pod Bradlom a
obhospodarovateľom sú Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom, sa vykonáva ťažba na základe
Rozhodnutia Krajského lesného úradu v Trenčíne
č.2008/ 00007-1 zo dňa 13. 2. 2008.
Nový predpis v zmysle schváleného Projektu
osobitného režimu - Mohyla gen. M. R. Štefánika
na Bradle, ktorý vypracovalo Národné lesnícke
centrum vo Zvolene, znie: Účelový výber, na
severnom okraji maloplošný holorub.
Účelový výber a maloplošný holorub môže
obhospodarovateľ lesa realizovať len v súvislosti s
dobudovaním areálu Národnej kultúrnej pamiatky
- Mohyla gen. M. R. Štefánika na Bradle.
Ing. Juraj Slovák, konateľ spoločnosti

CIRKEVNÉ OZNAMY

Realizácia projektu 4CYKLOREGIO
V týchto dňoch projekt 4CYKLOREGIO finišuje. Náš dodávateľ Lesostav Nitra, a.s. uložil
asfaltový povrch na cyklochodníkoch na Polianke
a na Kamenci v katastri obce Vrbovce. Je urobený
aj posledný úsek cyklochodník Vodná nádrž
Brezová – Dolné Košariská. Taktiež nastupujú
akreditovaní značkári,
aby na 95 žltých stĺpikoch namontovali značky označujúce cyklotrasu
i jej odbočky. Súčasťou
finiša je i montáž panelov
pred penzióny a dôležitá
montáž dopravných značiek. Všetky činnosti sú
orientované k jednému
cieľu – kolaudácii, ktorá bude 15. decembra
2009.
Projekt 4CYKLOREGIO bude do konca
tohto roku realizovaný,
ale to neznamená, že je
všetko hotové. Jeho realizáciou vytvárame len
základné predpoklady
pre rozvoj vidieckeho
cestovného ruchu. Ťažisko práce Združenia
obcí subregiónu Pod Bradlom sa presúva
do oblasti ďalšieho skvalitnenia samotnej
cyklotrasy, ale predovšetkým do oblasti marketingu.

V nasledujúcom období v roku 2010 musíme
zabezpečiť celý rad úloh v oblasti propagácie
cyklotrasy, kvalitnej prípravy celého súboru
marketingových akcií, ktoré máme pripravené
v súčinnosti s o. z. Penzióny Pod Bradlom. Celý

proces je načasovaný tak, aby sme novú cyklotrasu mohli slávnostne uviesť do života v sobotu
24. júla 2010, ako jednu z aktivít vo väzbe na
130. výročie narodenia gen. Milana Rastislava
Štefánika.
-SPB-

24. 12. (štvrtok, Štedrý deň) 17.00 hod. štedrovečerné bohoslužby, Nocturna natalis.
25. 12. (piatok) 10.00 hod. slávnostné služby
Božie na 1. slávnosť vianočnú - Narodenie
Pána, Nativitas Christi. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni s vystúpením
detí s vianočným programom.
26. 12. (sobota) 10.00 hod. slávnostné služby
Božie na 2. slávnosť vianočnú – pamiatka Štefana mučeníka, po bohoslužbách bude prislúžená
velebná sviatosť večere Pánovej.
27. 12. (nedeľa po Vianociach) 10.00 hod. hl.
sl. Božie v chráme Božom.
31. 12. (štvrtok, Silvester) 17.00 hod. silvestrovské služby Božie na závierku občianskeho
roka.
Od 21.00 hod. silvestrovské stretnutie v zborovej sieni na fare.
1. 1. (piatok, Nový rok) 10.00 hod. novoročné
služby Božie, Circumcisio Domini, Obrezanie
Krista Pána.
3. 1. (nedeľa po Novom roku) 10.00 hod. hl.
sl. Božie v chráme Božom.
6. 1. (streda, Traja Králi) 10.00 hod. hl. sl.
Božie v chráme Božom, Zjavenie Krista Pána
Mudrcom, Epifánia.
10. 1. (1. nedeľa po Zjavení) 10.00 hod. hl. sl.
Božie v zborovej sieni, Nedeľa misie.
13. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
17. 1. (2. nedeľa po zjavení) 10.00 hod. hl. sl.
Božie v zborovej sieni.
18. 1. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
20. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
24. 1. (3.nedeľa po zjavení) 10.00 hod. hl.
sl. Božie v zborovej sieni. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni.
27. 1. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
31. 1. (nedeľa deviatnik) 10.00 hod. hl. sl.
Božie v zborovej sieni.
1. 2. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
2. 2. (utorok, Hromnice) 17.00 hod. večerné
bohoslužby v zbrovej sieni, predstavenie Krista
Pána.
3. 2. (streda) 17.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
7. 2. (nedeľa po deviatniku, Sexuagesima)
10.00 hod. - hl. sl. Božie v zborovej sieni.
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MESTSKÁ RADA
MsR na zasadnutí dňa 19. 11. 2009 prerokovala závery a uznesenia piateho MsZ zo dňa
22. 10. 2009 a druhého mimoriadneho MsZ zo
dňa 3. 11. 2009. Konštatovala, že uznesenia sa
priebežne plnia. Primátorka mesta JUDr. Anna
Danková oboznámila s oznámením volebnej
komisie TSK o výsledkoch volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu TSK. Do zastupiteľstva
TSK boli za volebný obvod č. 3 (Myjavský
okres) zvolení dvaja poslanci, a to MUDr.
Henrich Gašparík, PhD a Pavel Halabrín. Podľa
výsledkov volieb predsedu samosprávneho kraja
nezískal v prvom kole ani jeden z kandidátov
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, preto
sa 28. 11. 2009 uskutočnilo druhé kolo volieb.
Do druhého kola postúpili kandidáti MUDr.

Pavol Sedláček, MPH a Mgr. Martin Fedor, MeconSc. Zvíťazil MUDr. Pavol Sedláček, MPH.
MsR sa zaoberala aj článkom pod názvom Úspory, úspory, ach tie úspory. Článok za komisiu pre
ekonomiku, správu majetku a podnikanie spracoval Ing. Ján Repta. Komisia článok požadovala
uverejniť v Novinkách spod Bradla č. 10/2009
v rubrike Názory a komentáre. Primátorka mesta
vysvetlila, že bola zvolaná mimoriadna redakčná
rada, na ktorej sa vyjadrila k článku a podrobne ho
analyzovala. Na záver konštatovala, že Novinky
by nemali byť konfrontačné, ale mali by poskytovať informácie zo života mesta, organizácií,
obyvateľov. Dôležité finančné, majetkové a rôzne
iné vzniknuté situácie by sa mali riešiť na úrovni
poslanci, komisie, zástupcovia mesta. MsR na

základe zverejneného článku Úspory, úspory,
ach tie úspory, doručeného občanom nášho mesta
navrhla uskutočniť dňa 24. 11. 2009 o 16.30 hod.
vo veľkej zasadačke MsÚ pracovné stretnutie
poslancov MsZ, členov komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie a zástupcov
mesta, na ktorom by komisia vysvetlila dôvod
postupu „informovanosti občanov“ a konfrontovala zverejnené údaje (pracovné stretnutie sa
neuskutočnilo).
MsR dňa 1. 12. 2009 prerokovala návrh
programu a materiál na rokovanie šiesteho
riadneho zasadnutia MsZ. Uznesením číslo
9/2009 – MsR zaujala stanoviská a odporučila
pripravený materiál prerokovať na MsZ
10. 12. 2009.

týmto príspevkom bolo umožnené zoznámiť sa
so závažnými údajmi. K „šetreniu“ na MÚ som sa
kriticky vyjadroval v priebehu tohto roku verejne,
i cez príspevky v Novinkách - či už zverejnených,
alebo nezverejnených.
Je teraz na zastupiteľstve, aby sa spamätalo
a prijalo zmeny v rozpočte na rok 2010, ako to
navrhuje uvádzaná komisia.
P. S.
Aký bol dôvod obcí Bukovec, Priepasné,
Košariská a Polianka vystúpiť zo Spoločného

obecného úradu so sídlom v Brezovej? Nebol
to dôvod nespokojnosti riešenia ich potrieb v
tomto úrade?
ĎURIŠ, Jozef, Partizánska ul.

NÁZORY / KOMENTÁRE

K príspevku Úspory, úspory, ach
tie úspory
So záujmom som si prečítal stanovisko komisie pre ekonomiku, správu majetku a podnikanie.
Uvítal som počin komisie zverejniť uvedené
skutočnosti. Je smutné, že komisia bola prinútená
okolnosťami zverejniť tento príspevok formou
„samizdatu“.
Spoluobčanom, ktorým nie je ľahostajné,
ako sa hospodári na mestskom úrade (MÚ),

Ocenená
pamätným listom

VYPRÁVANIE NA NÁLEPE

Sic
Rozkázali mamka Janovi prichystať voz pójdú ze susetku kuknút rodinu na Holešku. Na
tom by nebolo nič zlé - keby susedka nebola

protivná osoba a návšteva sa mala konať v nedeľu - to si veru Jano vedel nedeľné popoludnie
predstaviť aj inak. Šeccia pójdú k frajerce a ja
s tú nezmestnú osobu ot susedvóf... No čo už
mal robiť? Cti si otce svého aj matku svú...
Tak teda vytiahol spod šopy voz, opucovál

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

sic – sedadlo, ktoré sa používalo pri preprave
ľudí na voze. Bolo to pohodlné vezenie na sedadle očalúnenom kožou, s operadlom takisto
koženým a s opierkami rúk. Na rebriny voza
sa pripevňovalo štyrmi remienkami. Jano mal
chytro prichystaný plán.
Sic priviazal len dvoma
remienkami, zapriahol
kobulku a čakal, až sa
ženy, pekne vyobliekané, pohodlne usalašia
na voze. No móžeme ist
– zaveleli mamka. Jano
mykol opratami, zacmukal – kobulka divoko trhla
vozom, slabo upevnený
sic sa prevrátil a nič netušiace ženy sa prekoprcli
dozadu, sukne na hlave.
(Jano dobre vedel, že
kobulka má zlozvyk prudko trhnúť vozom a treba
ju pridŕžať...) Huncút sa
postavil na longo, dobre
si ich poprezeral a volá na otca - tatko, pojte
manku dvihat, ja by som im aj pomóhél, ale
takto neviem, kerá to sú. (Oblečenie žien bolo
parádne, samá čipka a striebro, ale bielizeň
pozostávala iba z rubáča.)
Jela Juríčková

Dňa 5. 11. 2009 sa pri príležitosti 25. výročia
vzniku Záhorskej galérie Senica konalo stretnutie umelcov, na ktorom bola za mnohoročnú
spoluprácu s galériou, pri presadzovaní a šírení

umeleckých hodnôt, ocenená pamätným listom
Mgr. Jana Kazičková, riaditeľka ZUŠ Brezová
pod Bradlom.
Srdečne jej blahoželáme.

Novinky spod Bradla / november-december 2009

strana č. 5

ČRIEPKY Z HITÓRIE

Preukazy totožnosti kedysi
V modernom štáte potrebujú občania preukaz
totožnosti. Sú totiž v najrozličnejších vzťahoch
so štátom, s finančnými ustanovizňami, s najrôznejšími inštitúciami a aj navzájom medzi
sebou. Svoju totožnosť treba v týchto vzťahoch
dokazovať. Základným dokladom totožnosti je
občiansky preukaz, dnes vo forme identifikačnej
karty. Občianske preukazy boli u nás zavedené
dosť neskoro - v 20. storočí. Ale svoju totožnosť
bolo treba dokazovať z mnohých dôvodov aj
predtým. Svedectvá totožnosti najčastejšie vydávali rôznou formou samosprávne orgány miest a
obcí. Zároveň to boli doklady mravnej a politickej
spoľahlivosti.
V týchto novinách v už spomínanej pozostalosti môjho otca Jána Michálka sa zachovali dve
formy takýchto dokumentov. Prvý pochádza
z doby krátko po vzniku Česko-Slovenskej
republiky, keď ešte neboli ustálené pomery v
novom štáte a od úplného začlenenia východného Slovenska do novej republiky neuplynul

ešte ani rok, a preto zrejme bolo nutné sledovať
pohybujúcich sa ľudí. Ide o rukou písaný doklad na hárku A4 vystavený predstavenstvom
obce Brezová a slúžil ako občiansky preukaz či
vnútorný pas. Odcitujme si tento dokument (aj
s chybami oproti dnešnej norme slovenčiny),
ktorý zároveň dokazoval aj bezúhonnosť občana.

Od predstavenstva obce Brezová
Legitimácia
pre Jána Michálka, brezovského
obyvatela, ktorý je narodený na Brezovej v roku
1871 a obchodne cestuje z Brezovej do Košíc
a nazpäť. Menovaný je tak v mravnom, ako v politickom ohľade úplne bezúhonný a spolahlivý.Brezová, dňa 27. mája 1920.
Edmund Zlocha
Ján Húska za vodou
notár
rychtár
Vlastnoručný podpis cestujúceho
Jan Michálek
Okrúhla pečiatka s textom:
Predstavenstvo obce Brezová
župa Nitrianska
slovenský znak
Druhý takýto doklad sa zachoval z r. 1932.
O ňom inokedy. Vidíme teda – iná doba, iné mravy, iné dokumenty.
M. Michálek

AKTUÁLNE

Stridžie dni na Brezovej
K Vianociam sa viaže celý rad zvykov a
obyčajov. Avšak nemálo zaujímavými sú i
stridžie dni, počas ktorých mali najväčšiu moc
negatívne nadprirodzené sily. Tie využívali
najmä bosorky, ktoré škodili nielen im, ale i
dobytku. Veď ako inak si vedeli vysvetliť, keď
krava prestala dojiť mlieko, alebo sa prestalo
dariť rodine?
Medzi stridžie dni patrili Katarína
(25. 11.), Ondrej (30. 11.), Barbora (4. 12.),
Mikuláš (6. 12.), Lucia (13. 12.) a Tomáš
(21. 12.). Práve v tieto dni mali bosorky najväčšiu moc a v minulosti ľudia považovali
každú ženu za potenciálnu bosorku. Preto
nebolo vhodné, aby prišla v tieto dni žena ako
prvá návšteva. Vítaní boli skôr mladí chlapci
alebo aspoň muži. Podľa starých predstáv strigy mohli škodiť prostredníctvom akéhokoľvek
predmetu, ktorý si odniesli z cudzieho dvora.
Zato, ak prišla do domu cudzia žena, pre istotu
ju domáci odprevadili až po koniec dvora.
V tomto období sa z domu nič nepožičiavalo,
nedávalo ani nepredávalo.
Pre stridžie dni boli tiež typické obchôdzky. Z nich sa na Brezovej najdlhšie uchovali
obchôdzky počas Mikuláša a Lucie.
Chodenie Mikuláša s čertom a anjelom
rozdávajúcich darčeky, ako to poznáme dnes,
je novodobou záležitosťou. V tento deň na
Brezovej chodili chlapci oblečení do obráteného kožucha a konopných gatí, ktoré si
vypchali slamou alebo lístím, opásali sa reťazou a provieslami a na tvár si nasadili masku.
Chodili od domu k domu, nič nehovorili, aby
ich nebolo možné spoznať, pričom do domác-

ností a ani deťom nič neprinášali. Skôr robili
rôzne žarty, začo boli odmeňovaní ovocím, či
menším peniazom.
Dievčatá robili obchôdzky na sviatok
najväčšej bosorky – na Luciu. V tento deň sa
pätnásťročné dievčatá zahaľovali do bieleho
šatstva a zamaskovali sa tak, aby ich nebolo
možné spoznať. V rukách mali kefu, husacie
krídlo, alebo varechu, ktorými mlčky líčili
steny izieb. Tým vyháňali z domov zlých
duchov, začo ako odmenu dostávali ovocie,
či drobné peniaze.
Magickú silu najmä medzi Luciou a Štedrým dňom využívali slobodné dievčatá na
veštenie svojho nastávajúceho. Typickým a
asi najrozšírenejším spôsobom, ktorý možno
pretrváva u mladých slečien dodnes, je písanie si mužských mien na papieriky. Dievčina
si v minulosti napísala na dvanásť lístočkov
mená mládencov a trinásty nechala prázdny.
Každý deň od Lucie do Štedrého dňa jeden
zničila, pričom sa nemohla naň pozrieť. Ich
budúci muž mal byť nositeľom toho mena,
ktoré našla napísané na poslednom trinástom
lístočku. Ak im zostal prázdny lístok, tak mala
zostať na ocot.
Magickú moc tohto obdobia využívali i
muži. Ak chcel niektorí z nich vidieť strigy,
museli si zhotoviť luciový stolec. Jeho výroba
musela trvať presne od Lucie do Štedrého dňa
tak, že denne na ňom niečo urobil. Keď si
mládenec na Štedrý deň o polnoci naň sadol
na krížne cesty, kde sa bosorky pravidelne
stretávali, mohol ich uvidieť. Avšak domov
musel utekať čo najrýchlejšie, aby ho bosorky

nechytili. Bosorky, ktoré tu videl, nemohol
však nikomu zradiť, lebo by sa mu kruto zato
odplatili.
Zvyky počas predvianočného obdobia mali
zvláštnu moc. Viac tajomnú, magickú… Počas dlhých tmavých večerov ľudia mali viac
času na premýšľanie o svojej minulosti, ale i
budúcnosti.
Palo Michalička

Poďakovanie
Mestská knižnica Brezová pod Bradlom
ďakuje firme MicroStep CDM s. r. o. za poskytnutie peňažného daru na nákup nových
kníh pre deti a mládež. Pracovníčky knižnice za
tento finančný dar nakúpili rozprávkové knihy,
básničky, povesti, detské príbehy, dievčenské
romány, knižky dobrodružné i náučné. Veríme,
že detskí čitatelia využijú možnosť požičať si
tieto zaujímavé knihy, s ktorými sa prvýkrát
mali možnosť stretnúť na literárnych hodinách,
ktoré sa uskutočnili v knižnici 8., 9. a 10. decembra 2009.
A. Fedorová

Bezplatné porovnanie
cien poistenia všetkých
poisťovní pre Vaše vozidlo.
Kontakt: 0944 201 397
najpoistenie@gmail.com
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2U Fest za nami
Deň 14. november 2009, sobota, bol celý
venovaný 2U festivalu. Aj v tomto roku bol
festival finančne podporený Ministerstvom
kultúry SR. Tento rok sa termín realizácie

presunul až na jeseň. Takisto aj priestor bol iný
ako ulica. A keďže počasie a mesiac november
nedovolili byť vonku, situovali sme večer tanca
do priestorov, ktoré stĺpovými lampami pripomínali trochu ulicu.

Bradlom a vystúpenia country tanečného súboru Novomestské štístka z Pohořelíc. Pokračova-

Myšlienka projektu bola Partnerské mestá a
Brezová pod Bradlom. Partnerské zastúpenie
na ňom mali mesto Brezová pod Bradlom,
Pohořelice, Kočovce a Priepasné. Deň začal
výtvarnou dielňou
v priestoroch klubu
dôchodcov. Maľovala sa architektúra
miest Brezová pod
Bradlom, Pohořelice,
Břeclav, Nová Lhota
a Kočovce. Žiačky
ZŠ pod odborným dohľadom pani učiteľky
výtvarnej výchovy
D. Bôžikovej prišli
kresliť mozaiku aj
v sobotu. Pokračovaním dňa bola inštalácia a otvorenie
výstavy fotografií a
obrazov Mgr. Zuzany
Lackovej z Brezovej
pod Bradlom. Program zabezpečil Divadelný
spolok Priepasné. Druhá čas dňa bola premiestnená do kaviarne Olympia. Program zložený z
vystúpenia tanečnej skupiny I.C.E., Detského
folklórneho súboru Iskerka z Brezovej pod

ním večera bol program s vystúpením Ohnivých
kvetov z Kočoviec. Od večera do skorého rána
bola tanečná zábava a do tanca hral Mistrál
z Brezovej.
Z. Kostelná

nikdy nemali na ružiach ustlané, čo od roku
1969 veľmi dobre poznám. Pravdou je, že uplynulo 10 rokov odvtedy, čo Divadelný súbor J. M.
Hurbana uviedol celovečernú hru, ktorou bola
hra Tankreda Dorsta „Fernando Krapp mi napísal list“ (premiéra 9. 4. 1999). Napriek všetkým
ťažkostiam sa pár nadšencov našlo a meno DS J.
M. Hurbana i po „nežnej“ stále existuje. Súbor
mesto Brezová pod Bradlom reprezentoval na
rôznych festivaloch humoru, raz sa predstavil
i na stretnutí Brezových - Březových atď. S
vlastnou tvorbou šíri raganovský humor so
scénkami pod spoločným názvom „Zo života
(nielen) Brezovanov“. Za uplynulých 135 rokov
sa vystriedalo na ochotníckych divadelných

doskách nespočetne veľa ochotníkov, ktorí obetovali svoj voľný čas koníčku zvanému divadlo.
Boli to možno vaši príbuzní, známi...
Patrí im moja vďaka za tie hodiny a dni,
mesiace a roky času, času obetovanému pre
ochotnícke divadlo. Preto nezabúdajme a neohovárajme, keď sme okrem ohovárania svoj
vzácny voľný čas na inú aktivitu nevyužili.
Bol by som rád, keby generácie po nás mohli
povedať: „ Brezovské ochotnícke divadlo žije
!“ Na záver by som chcel poďakovať pani Oľge
Kovačičovej, ktorá keď niečo z histórie brezovského divadla objaví, daruje mi to, čím obohatí
moju kroniku o divadle v našom meste.
Martin Holdoš

ktorí nám pomáhajú riešiť od najmenších problémov všetky ostatné. V prvom rade rodičom,
ktorým záleží na zdravom všestrannom rozvoji
svojho dieťaťa a aj napriek finančným problémom sa snažia, aby ich dieťa nemuselo niesť
následky finančnej nedostatočnosti a opustiť
činnosť, ktorú má rado. Všetkým sponzorom,
za čokoľvek , hoci aj pre niekoho maličkosť, za
snahu pomôcť, hoc aj dobrou radou. Tým, od
ktorých záleží naša existencia, nášmu zriaďovateľovi a zástupcom mesta, že si uvedomujú
význam zmysluplnej práce s deťmi, ktoré vedia
potom spätne mesto povzniesť v rôznych oblastiach. Ja by som chcela poďakovať aj všetkým
spolupracujúcim organizáciám - ZŠ, ŠK ZŠ,
materským školám, MsK, KD. Samozrejme
všetkým učiteľom našej školy, aj za to, že tvoria

kolektív, ktorý vždy hľadá a nájde správny smer
pri práci s deťmi i pri reprezentácii školy a pri
prezentácii výsledkov svojich žiakov. Všetkým
našim žiakom, od materskej školy až po tých
staršie narodených v dôchodku, za ich snahu
pracovať na sebe a byť šikovnejší.
Všetkým chcem zaželať pekné, tiché, pokojné
Vianoce prežité v kruhu svojich blízkych a do
nového roku lepšiu atmosféru a klímu vo všetkých
významoch. A samozrejme aj zdravie - fyzické i
psychické.
JK

Viete že...?
Čas nezastavíš, čas bude svojím tempom
plynúť ďalej. Rok 2009 si to odpočítava a blíži
sa ku svojmu koncu. Chcel by som stručne
pripomenúť niektoré významné dátumy v histórii ochotníckeho divadla na Brezovej pod
Bradlom.
6. apríla tohto roku uplynulo 135 rokov od
prvého divadelného predstavenia odohraného
brezovskými ochotníkmi, ktorí v r. 1874 uviedli
Klicperovu frašku „Divotvorný klobúk“. Brezovský ochotnícky súbor 30 rokov nesie meno
J. M. Hurbana (od 1. 7. 1979), ktorý na Brezovej
pôsobil. Stalo sa tak na podnet Jozefa Fratriča,
divadelníka telom i dušou, aj keď bol iba človek
na Brezovú prisťahovaný. Brezovskí ochotníci

Všetko najlepšie
Všetko sa dnes mení tak rýchlo ako cesta
vesmírnej lode smerujúca kdesi... Podľa presných pravidiel, zákonitostí, výpočtov, ale vždy
s nejakými predpokladanými aj nečakanými
prekážkami. Všetky tie prekážky, zdá sa, sústredili sa na malom priestore nášho vesmíru
a teraz nás tlačia otočiť sa smerom, ktorý sme
neplánovali. Všetko možné sa dá zmeniť,
upraviť, ale vzťahy nie. Korekcie sú tu ťažké
a zabúdanie bolestné. Mnohí však stále ešte
veríme v silu, aj keď nie zázraku, no dobrého
slova, v dobro človeka a zdravý rozum, hoci
poznačený problémami našej doby. Preto nechcem na konci roka odbočiť z nasmerovanej
cesty - chcem sa poďakovať.
Rada by som sa poďakovala, za všetkých
učiteľov a žiakov ZUŠ Brezová, všetkým tým,

Čas promócií
Zuzana Valášková úspešne ukončila magisterské štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte
Univerzity Karlovej v Prahe.
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O spoznávaní
Spoznávanie bol názov úspešnej výstavy
žiakov II. stupňa a štúdia pre dospelých výtvarného odboru ZUŠ Brezová v spoločenskej sále
školy, ktorá trvala do 8. decembra.
Výber prác, nielen tohtoročných, divákovi
dal predstavu o širokej škále techník a záujmov,
ktoré naši študenti majú a ako tvorivo riešia
výtvarné problémy. Zo 155 vystavených prác z
triedy J. Kazičkovej, M. Kováča a J. Mikulčíka
sa určite každému niektorá páčila. Kresby, maľ-

by, keramika, fotografie, grafiky, kombinované
techniky, maľba na hodváb a deccupage rozsvietili celú sálu a žiaci zo ZŠ, ktorí si v rámci
vyučovacích hodín výtvarnej výchovy prišli
túto výstavu pozrieť, si mohli nielen teoreticky,
ale aj prakticky všetky techniky, o ktorých sa
učia, predstaviť a zopakovať. Dokonca sa páčila
aj deťom z MŠ. A to sú nároční diváci, to by
ste neverili. Majú „trefnejšie“ a úprimnejšie
poznámky ako dospelí.

Keby...

Pozerajte našimi očami
Dokázal by som žiť v tme? Čo všetko by bolo
iné, čo všetko by som sa musel naučiť? Vedel
by som sa s tým zmieriť a zaradiť do života?
Podobné otázky rezonovali v každej (nielen)
detskej dušičke po absolvovaní výchovného
koncertu nevidiacich spevákov Ambrelo pod
názvom Pozerajte našimi očami. V to októbrové
predpoludnie v ZŠ nešlo len o spev, no predovšetkým o priblíženie každodenných radostí a
starostí v živote nevidiacich. Už úvodné osobné
príbehy o strate zraku vzbudili u žiakov záujem
a rešpekt. Ich pozornosť neochabovala ani počas
názorných ukážok orientácie v interiéri, exteriéri,
sebaobsluhy, práce s bielou palicou, kompenzačnými pomôckami, čítania a písania Braillovho
písma... Neoceniteľnou časťou bola scénka ako
sa správať pri stretnutí so zrakovo postihnutým
človekom, ako ho osloviť, podať ruku, sprevádzať,
poskytnúť pomoc. K úplnému odstráneniu bariér
medzi svetom nevidiacich a vidiacich prispel aj

šikovný vodiaci pes. Kiežby žiadne z prítomných
detí nikdy nepotrebovalo práve takéhoto psíka,
vedeli si vážiť svoje zdravie, svoj vzácny dar oči

a neničili si ich sústavným sledovaním televízie
a hraním sa na počítači.
J. Reptová

Výpožičné hodiny počas vianočného obdobia
28. 12. 2009 (pondelok):
29. 12. 2009 (utorok):
30. 12. 2009 (streda):
31. 12. 2009 (štvrtok):
2. 1. 2010 (sobota):

Škoda len, že mnohí okoloidúci návštevníci knižnice sa ešte neodvážili zazvoniť na
zvonček do ZUŠ-ky, aby si výstavu, túto
alebo inú, prezreli. V pracovnom týždni od
9.00 hod. do 18.00 hod. môžete hocikedy
prísť aj individuálne prezrieť si výstavy. Vždy
je nejaká. Ak sú dvere do sály zamknuté,
stačí osloviť niektorého učiteľa. Iste vám ich
pomôže otvoriť.
JK

9.00 - 12.00, 12.30 - 15.30 hod.
9.00 - 12.00, 12.30 - 15.30 hod.
9.00 - 12.00, 12.30 - 15.30 hod.
zatvorené
zatvorené

V sobotu 14. novembra deti z I.C.E. a
DFS Iskerka z tanečného odboru ZUŠ Brezová sa tešili, že budú mať šancu predstaviť
sa širokej verejnosti svojimi choreografiami
v rámci projektu mesta 2U FEST, spolu
s pohořelickými country tanečníkmi zo
skupiny Novomestské štístka a kočovskej
skupiny Ohnivé kvety, v Olympii. Nečakané technické prekážky osvetlenia síce
všetky vystúpenia trochu poznačili, ale
vystupujúcich neodradili. Diváci boli aj
tak iba rodičia našich vystupujúcich detí,
ktorí výsledky svojich detí sledujú, takže
nič sa tak hrozné nestalo. Škoda len , že
vystupujúci hostia mali z tak malého
záujmu divákov nie najlepší pocit. Škoda,
mohol to byť ozaj pekný tanečný podvečer,
keby...
JK

Kalendár 2010
Mesto Brezová pod Bradlom vydáva na rok
2010 kalendár Dobové fotografie Brezovej. Závesný 7-listový kalendár vo formáte A3 obsahuje
13 dobových fotografií zo zbierky Ing. Milana a
Ing. Jána Pánskeho a z archívu biskupa Samuela
Štefana Osuského.
vm

November v Materskej škole na Sídl. D. Jurkoviča
12. 11. ...deti strednej a najstaršej vek.
skupiny navštívili Gazdovský dvor v Turej
Lúke. Na tému „Praďte, praďte, pradulienky“
sa dozvedeli o zvykoch našich predkov počas
jesenných dní.
13. 11. ...navštívila triedu predškolákov
naša bývalá kolegyňa, pani uč. A. Kubicová,
ktorá v rámci projektu „Víťazstvá, kde niet
porazených“ prečítala deťom rozprávku „Máša

a medveď“. V druhej časti si deti zhotovovali
náhrdelník z kúskov jabĺčka, ktoré si po navlečení nechali usušiť.
18. 11. ...sa uskutočnili „Tvorivé dielne“
v strednej vek. skupine na tému „Jesenné variácie“. Triedne pani učiteľky I. Filipová a H.
Konkušová spolu s deťmi privítali rodičov a
spoločnými silami strihaním a lepením z rôzneho tech. materiálu vytvorili veľké domčeky,

ktoré v nasledujúcich dňoch využili deti pri
edukačných aktivitách. Tiež si vyrobili z handričiek strašiačku Zuzu a ježka z tekvicových
semien.
27. 11. ...v rámci projektu „Poznávame hudobné nástroje“ sa deti strednej vek. skupiny
v ZUŠ, u pána učiteľa J. Hasu, oboznámili s
dychovými hudobnými nástrojmi. Vypočuli si
tóny flauty, trúbky, klarinetu, tuby a iných.
MŠ Sídl. D. Jurkoviča

dobrovoľného a profesionálneho hasičstva nášho
regiónu. Okresné výbory Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Senica, Skalica, Myjava a Malacky zriadili na účel zbierky účet vo VÚB Senica č. účtu
2597468157/0200. Sem možno poslať finančný
príspevok.
Text publikácie je krátko pred dokončením
a spracované sú aj grafické návrhy publikácie.
Zároveň komisia prosí bývalých hasičov i širšiu

verejnosť, ak majú historické fotografie a dokumenty, aby ju kontaktovali na tel. čísle 0948
515 591.
Veríme, že združením mnohých príspevkov
od viacerých úradov, hasičských zborov, firiem
s hasičskými potrebami, sponzorov a občanov sa
zámer vydať takúto publikáciu podarí.
Komisia pre spracovanie histórie hasičstva

Zbierka na knihu o hasičoch
Komisia pre spracovanie histórie hasičstva
na Záhorí a myjavsko-brezovských kopaniciach
pripravuje publikáciu o hasičstve v regióne.
Prvé spolky hasičov začali vznikať v roku 1875
a práve v roku 2010 oslávia hasiči 135. výročie
organizovaného hasičstva.
Obraciame sa touto cestou o podporu a
prispenie na finančné zabezpečenie tohto projektu, ktorý je tiež prejavom docenenia významu
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Naše rozprávkovo
I. stupeň ZŠ sa opäť zapojil do celoslovenskej súťaže o najzaujímavejšie podujatie

školskej knižnice. Telocvičňa sa na jeden deň
premenila na Naše rozprávkovo. Všetci žiaci

prišli oblečení v kostýmoch stvárňujúcich rozprávkové bytosti a zážitkovou formou sa učili
dramatizácii, správnym dialógom, tvorili básne.
Druháci sa predstavili krátkym divadielkom
poézie. Záverečným prekvapením pre žiakov
bolo divadelné stvárnenie rozprávky v podaní
pani učiteliek. Vydarený zaujímavý deň priniesol nielen veľa bezprostredných zážitkov,
ale aj škola získala finančnú odmenu 428 eur
na zakúpenie nových kníh. Vypracovaný
projekt bol totiž ohodnotený 62 bodmi (zo
70 možných), čím získal 7. miesto spomedzi
281 škôl. Pani učiteľky sú teda výbornými
realizátorkami v „papierovej“, organizačnej i
hereckej podobe.
J. Reptová

Tridsaťročná
silvestrovská tradícia
Človeku sa veriť nechce, že už uplynuli tri
desaťročia, čo sa uskutočnil 1. ročník Silvestrovského pochodu na Dobrú Vodu. Jeho
organizátormi boli členovia aktívneho Turistického oddielu TJ Bradlan, neskoršie Klubu
slovenských turistov ŠK Bradlan. Z malého
podujatia sa postupne stala obľúbená tradícia.
Zatiaľ čo v jej začiatkoch prijalo účasť zopár
turistov, v posledných ročníkoch ich počet ďaleko presahoval číslicu sto. Aj keď už náš KST
oficiálne neexistuje a pochod nik neorganizuje,
veríme, že sa na túre s mnohými milovníkmi
prírody opäť stretneme. Pospomíname nielen
na uplynulý občiansky rok, ale aj na zážitky
z predchádzajúcich pochodov.
P. Uhlík

Židovská náboženská obec na Brezovej
Svojím odlišným spôsobom života, prísnymi
zásadami stravovania a vyššou úrovňou vzdelania boli väčšinovej kresťanskej Európe vždy
tŕňom v oku. Tá im v snahe večného údelu
hľadania triedneho nepriateľa neposkytovala
príliš ružové podmienky na pokojný život. To
viedlo k ich postupnej uzavretosti až izolácii, ba
mýtickosti celej komunity. Tvrdé obmedzenia
v oblasti voľného pohybu, majetkových práv
a výkonu povolania, v snahe zabezpečenia
si vlastného živobytia, ich nútilo venovať sa
prevažne obchodu a povolaniu v oblasti humanitných a prírodných vied.
Predpokladá sa, že prvé židovské rodiny sa
na Brezovej usadili koncom 17. storočia (podľa
letopočtov uvedených na náhrobných kameňoch na židovskom cintoríne). Prvý záznam o
židovskej náboženskej obci v našom mestečku
je zo 70-tych rokov 18. storočia. Mali vlastný
cintorín, modlitebňu v súkromnom dome, malé
mikve (priestor na rituálny kúpeľ) a cheder
(základná škola). Prvá synagóga s pôdorysom
9 x 7 m bola otvorená pravdepodobne v 80tych rokoch 18. storočia. V prvej polovici 19.
storočia sa obec rozrástla a bola vybudovaná
nová klasicistická synagóga s pôdorysom
16 x 8 m. Na Brezovej bol samostatný rabinát, do kompetencie ktorého patrili židia z 13
okolitých dedín. Po rozkole náboženských obcí
v Uhorsku v roku 1869 sa židovská komunita
na Brezovej prihlásila k ortodoxnému smeru.
Možno povedať, že to bolo obdobie najväčšieho rozkvetu. Bola tu dokonca založená ješiva
(vyššia židovská škola pre židovských mladých
mužov, ktorí po jej absolvovaní často vykonávali funkciu rabína). Zamestnávali vlastného
šocheta (mäsiar), ktorý bol aj kantorom v synagóge, šamesa (kostolník v synagóge) a dvoch
učiteľov. Založili si niekoľko charitatívnych
spolkov a nadácií. Pôsobilo tu viacero významných rabínov (Aron Uri Müller, Mordechaj Lev
Winkler). Brezová je aj rodiskom niektorých
významných osobností (Moše Šik, Dávid Šik,
Jehuda Grunwald, G. Taglicht). Dr. Albert
Taglicht bol tunajším obvodným lekárom.
Živili sa prevažne drobným podnikaním. Spolunažívanie s ostatným obyvateľstvom bolo
dobré. A to nielen pre schopnosť rozhľadeného,

scestovaného a liberálne mysliaceho Brezovana
chápať a tolerovať inú kultúru, ale bez pochýb aj
fakt, že miestne hospodárstvo (obchody, krčmy
a peňažné ústavy) malo pod patronátom miestne
evanjelické obyvateľstvo. K vážnejším konfliktom došlo v období meruôsmeho roku, za
čo mohol odlišný pohľad a nepochopenie židovského obyvateľstva Slovákov Brezovanov pri
ich snahách národného obrodenia a postavenia
v uhorskej monarchii.
Besnenie fašistického režimu počas 2. sv.
vojny - násilné deportácie do koncentračných

Židovský cintorín, posledná, žiaľ zdevastovaná, pamiatka na brezovských Židov.
táborov, arizácia majetku a zbavenie základných občianskych práv neobišlo ani Brezovú.
Po vojne sa ich naspäť vrátilo asi 30, ktorí prežili. Po roku 1949, kedy sa k slovu a moci hlásila
ďalšia zvrátená ideológia, odišla väčšina z nich
do Izraela. Ako posledné torzo tu zostal židovský cintorín a synagóga. Tá však nevydržala nápor komunistickej industrializácie a intenzívnej
bytovej výstavby. V rámci „kultúrnej revolú-

cie“ v nej boli umiestnené uhoľné sklady a celá
budova bola neskôr definitívne „asanovaná“.
Zánikom tejto komunity sa naše mestečko
pripravilo o ďalší prvok civilizačnej pestrosti,
ktorý napomáhal dotvárať dnes už nostalgický
obraz kultúrneho života tohto mesta.
Aby sme však nekončili tak pesimisticky, za
zmienku stojí snáď ešte jedna skutočnosť. Zlé
jazyky totiž v minulosti tvrdili, že jeden brezofský luterán je horší jak šeci židia dokopy. Že na
tom niečo pravdy je, svedčí aj fakt, že v oblasti
hospodárskych a podnikateľských aktivít sa
Židia na Brezovej nikdy výrazne nepresadili.
Ba dokonca keď koncom 19. storočia mali v
pláne postaviť si novú synagógu na námestí,
evanjelická cirkev tento pozemok vykúpila a
prevádzkovala tam miestny hostinec.
Židovská kuchyňa je považovaná
spolu s francúzskou za dve najprestížnejšie
kuchyne sveta. Pre naše územie je typická
aškenázska židovská kuchyňa. Pravdepodobne najznámejší je tradičný šabatový
šolet /šoulet/, čo je strukovinovo-obilninový
zapekaný pokrm s mäsom. Na slávnostne
prestretý šabatový stôl sa vyťahoval rovno
z pece, kde sa pomaličky dopekal od piatku.
Ten brezovský bol jedinečný tým, že doňho
išli sušené slivky.
- Očuj, Juda, tí brezofskí židia furt len ten
husací šólet vijedajú, aj já bi som ho skotél,
opáč ho urobit, šak čo sme mi horší jak oni?
- Ná nedbám, Ščeván, len nemáme husacini.
- Nále, je tam toho, šak tam nakrájaj kúsek
údeného a daj hovadzého loja.
- Jak mislíš, ale nemáme ani maderánu.
- Tak tam nasip kmínu.
- A de zeberem pšenovích krúpov ?
- Ná asnaj nemáme hrtánkov ? A nezabudni
na sušené slifki.
- No, Ščefko mój, šólet je na stole.
- Hm..., očuj, Judka moja,... nále šak ten ich
šólet, ved to ništ také neni! ... Já neviem čo
tí naši židia natom šóĺete majú, šak to sa ani
jest nedá.
Informácie boli čerpané z publikáce Róberta
Jehošua Büchlera - Encyklopédia židovských náboženských obcí.
-rgn-
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MESTSKÁ POLÍCIA

Mestská polícia upozorňuje
V tomto predvianočnom čase mestská polícia
upozorňuje občanov, aby si dávali pozor na vreckových zlodejov. Títo sa zameriavajú na krádeže
peňaženiek, platobných kariet a iných cenností.
Spoliehajú sa na to, že občania majú pri sebe
počas nákupov viac peňazí. Zlodejom sa nedá
úplne vyhnúť, ale dá sa pred nimi úspešne brániť.
Je múdre nemať peniaze v kabelke, nákupnej taške
alebo ruksaku. Aj dámske kabáty majú vnútorné
vrecká, do ktorých sa zmestí peňaženka. Treba
spomenúť aj chybu, po ktorej plačú mnohí obča-

nia – doklady majú pekne zoradené v peňaženke
a po jej krádeži si musia draho vybavovať nové.
Doklady patria do zvláštneho púzdra, v ktorom
môžu byť aj fotografie blízkych či vizitky, ktoré
pre zlodejov nemajú cenu, no nám môžu veľmi
chýbať.
Rady mestskej polície proti zlodejom:
- ak máte pri sebe väčšiu sumu peňazí, majte ich
rozdelené na niekoľko menších častí,
- peňaženku nenoste v kabelke alebo taške, ale
radšej v niektorom z vnútorných vreciek kabáta
alebo saka,
- kabelku majte vždy pod kontrolou,

- snažte sa pri platení neukazovať obsah svojej
peňaženky okolostojacim,
- vyhýbajte sa hlučným skupinkám a tlačenici,
- všímajte si podozrivých ľudí a podľa možnosti
od nich bočte,
- myslite na to, že vaša pozornosť sa znižuje priamo úmerne s veľkosťou vášho nákupu,
- pokiaľ sa stanete obeťou krádeže, kontaktujte
políciu na tiesňovej linke 158, Mestskú políciu
v Brezovej pod Bradlom môžete kontaktovať
na známych telefónnych číslach: 0905 386142,
6942 231.
MsP

Výber z analýzy dopravnej nehodovosti (DN) za obdobie 1. 1. 2009 až 30. 9. 2009
V okrese Myjava bol vývoj dopravnej nehodovosti priaznivý. V sledovanom období došlo
celkom k 51 DN, čo je pokles DN v porovnaní s
rovnakým obdobím roku 2008 o 62 DN (výsledné
čísla ovplyvnili i zavedenie škodových udalostí
– pozn. autora). V súvislosti s dopravnými nehodami nedošlo k usmrteniu osôb, 2 osoby
boli ťažko zranené a 14 osôb bolo zranených
ľahko. Hmotné škody boli odhadnuté na
158 570,- €.
Príčiny:
- neprimeraná rýchlosť,

- porušenie základných povinností,
- nedanie prednosti,
- nesprávne predchádzanie,
- nesprávny spôsob jazdy.
Na ceste II/499, ktorá prechádza Brezovou
pod Bradlom:
- bolo 10 DN, bez usmrtenia osôb,
- 2 ťažko zranené osoby,
- 2 ľahko zranené osoby,
- hmotné škody 29 310,- €,
- bez zistenia alkoholu,
- najčastejšia príčina: neprimeraná rýchlosť

- 5 dopravných nehôd,
- najnehodovejší časový interval: pondelok 5.00
– 9.00 hod.
Prichádzajúce zimné mesiace už skúšajú vodičov
i chodcov. Skúsme preto spomaliť, byť ostražitejší a opatrnejší. Dodržiavať pravidlá cestnej
premávky a byť navzájom tolerantnými. Aby
sme o smutných, tragických udalostiach, ktoré
sa skrývajú za štatistickými číslami, museli písať
čo najmenej.
(zdroj: Analýza dopravnej nehodovosti OR PZ
Trenčín)
MsP Brezová pod Bradlom

KALENDÁRIUM
KUBAČKA, Ján – učiteľ, odbojár (nar. 6. 12. 1904 v Dolnom Kubíne – 105. výr. nar., zomrel 28. 12. 1881 v Dolnom Kubíne, pochovaný
na Brezovej). Patril medzi významných odbojových pracovníkov počas
druhej svetovej vojny. Vyštudoval Učiteľský ústav v Turčianskych Tepliciach. Od roku 1927 bol učiteľom na Brezovej. Na základe jednohlasného
rozhodnutia cirkevného konventu z 24. júla 1927 nastúpil na uvoľnené
miesto po učiteľovi Branislavovi Lichardusovi. Pracoval tiež ako správca
mestskej knižnice (pôvodne obecnej) v Národnom dome Štefánikovom.
Počas vojny pracoval v ilegálnom odboji, písal a rozširoval protifašistické
letáky v okolí Brezovej. V deň vyhlásenia povstania mal na Brezovej počas
verejného zhromaždenia príhovor za miestny revolučný národný výbor,
vyzval v ňom občanov, aby sa začlenili do čsl. armády na Slovensku. Po
prechode do Banskej Bystrice vstúpil do 2. čsl. paradesantnej brigády
a pôsobil v Starých Horách a v Prašivej. Po vojne sa vrátil na Brezovú.
Roku 1939 bol vyznamenaný Československým vojnovým krížom a roku
1947 Radom SNP 1. triedy. Po odchode z Brezovej roku 1946 bol okresným
osvetovým inšpektorom v Dolnom Kubíne, nasledovala funkcia pracovníka Povereníctva informácií a osvety v Bratislave (1952-1953). Od roku
1953 až do odchodu do dôchodku pracoval ako riaditeľ Základnej školy
v Trenčianskej Teplej.
Jeho brezovské pôsobenie sa spája s organizovaním všetkých miestnych
kultúrnych podujatí. Spolu s učiteľmi M. Kostelným a J. Fajnorom pripravoval prednášky, besedy, slávnosti a divadlo.
Spracovala: A. Fedorová

Poďakovanie
Vážení spoluobčania!
Chcem sa Vám prostredníctvom našich novín úprimne poďakovať za
podporu a dôveru, ktorú ste mi prejavili vo voľbách do VÚC a tým vyjadrili
svoj občiansky postoj.
Výsledkom tejto práce by malo byť, že v budúcich voľbách príde k volebným urnám viac voličov, ktorí budú vidieť, že voľby majú zmysel.
Branislav Kovačech

Vianočný stromček
Každý rok technické služby mesta pripravujú vianočnú výzdobu. Na
Námestí M. R. Štefánika sa aj tento rok vyníma krásny smrek, ktorý bol
pracovníkmi TS premiestnený ťažkou technikou z Družstevnej ulice. Želajme si, aby sa pri ňom stretali ľudia dobrej vôle!
vm
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ROZHOVOR

Štefánikovský zanietenec
Počas tohoročného jarmoku si jeho návštevníci mohli okrem iného zakúpiť aj sadu pohľadníc (8 ks) Brezová pod Bradlom
z 1. polovice 20. storočia. Mesto ju vydalo pri príležitosti 300. výročia udelenia jarmočných práv. Všetko sú to zábery veľmi vzácne
a doposiaľ ešte nepublikované: evanjelická škola, evanjelický kostol, železničná stanica, Fortna, 4 zábery na hlavné námestie.
Tieto vzácne fotografie nám poskytol Ing. Ján Pánský.
Janko, na úvod rozhovoru ti veľmi pekne
ďakujem za poskytnutie vzácnych pohľadníc,
ale najmä tvojho súhlasu použiť ich pre potreby
mesta. Vydaním súboru mestom si spravil veľkú
radosť nielen občanom nášho mesta, ale predovšetkým tým, ktorí tu nežijú, no majú vzťah
k rodnej Brezovej. A taký vrúcny vzťah máš
určite aj ty, lebo ináč by si nevlastnil vzácne

a to je bibliofília, zberateľstvo starých knižných tlačí.
♦ Môžeš nám prezradiť, koľko tlačových
historických jednotiek eviduješ vo svojej
zbierke?
Nikdy som sa nesnažil a ani nebudem moju
zbierku škatuľkovať do nejakého počtu kusov.
Zbierka obsahuje niekoľko stoviek pohľadníc,

obrazové bohatstvo vo forme pohľadníc a určite
aj iných papierových tlačovín.
♦ Ako dlho sa zaoberáš zbieraním dobových materiálov o Brezovej?
Zbieraním dobového materiálu o Brezovej, okolia a hlavne osobnosti M. R. Štefánika
sa zaoberám veľmi dlho.
♦ Okrem obrazových materiálov o meste
zbieraš aj iné historické dokumenty, napríklad o ľuďoch pôsobiacich alebo inak spätých
s Brezovou?
Najvýznamnejšou osobnosťou spätou s históriou Brezovej je M. R. Štefánik. Zbieram
všetok materiál týkajúci sa tejto osobnosti. Sú
to knižné vydania, filatélia, a hlavne pohľadnice
spojené s jeho životom, tragédiou, spojené
s Bradlom, pohľadnice z Čiech a Slovenska
s tematikou Štefánika.
♦ Čo to bol za impulz, ktorý ťa „nakopol“
a začal si vedome zháňať tieto historické
dokumenty?
Inšpiroval ma môj brat Milan, ktorý sa
zaoberal profesionálne filokartiou a filatéliou.
Ďalším impulzom bolo mapovanie a získavanie historických dokumentov z môjho rodiska.
V neposlednom rade to bola moja ďalšia záľuba,

niekoľko stoviek
ďalších materiálov, niekoľko desiatok kníh o Štefánikovi.
♦ Vlastníš aj
trojrozmerné
predmety týkajúce sa histórie
nášho mesta,
napr. odznaky
alebo nejaké
upomienkové a propagačné
drobnôstky vydané v dávnej minulosti?
Trojrozmerné predmety týkajúce sa histórie
Brezovej nevlastním, snáď tie novodobejšie. Pri
zbieraní takýchto predmetov sa zameriavam
hlavne na osobnosť Štefánika.
♦ Si na niektorý „úlovok“ zvlášť hrdý?
Môžeš nám prezradiť, o čo ide?
Každý prírastok do zbierky poteší. Veľmi
si cením pohľadnicu, ktorú sme spolu s bratom
získali. Je to blahoželanie k novému roku
celej Štefánikovej rodiny, zaslaný do Mělníka

30. decembra 1912. Pohľadnicu podpísala celá
štefánikovská rodina, vrátane M. R. Štefánika.
Z posledného obdobia ma veľmi potešil prírastok knihy Mohyla Dr. M. R. Štefánika na
Bradle od Dušana Jurkoviča, vydaná tesne po
dokončení výstavby Mohyly na Bradle, ktorá
obsahuje aj plány, skice a návrhy mohyly samotného Dušana Jurkoviča.
♦ Ako si tvoril alebo aj dopĺňaš svoju
zbierku a čo bol tvoj prvý historický exponát, vlastníš ho ešte?
Svoju zbierku tvorím a dopĺňam materiálom
získaným na rôznych burzách, na internetových
aukciách, antikvariátoch. Nespomínam si na
môj prvý zberateľský kus. Určite ho vlastním,
pretože moju zbierku len zveľaďujem a exponáty nepredávam, maximálne vymieňam, ak
vlastním dva a viac rovnakých exponátov.
♦ Nerozmýšľal si nad takým niečím, že by
si spravil výstavu svojej zbierky? Napríklad
len takú krátkodobú aj so svojím výkladom
o „životopise“ niektorých vzácnych materiálov, jednodňovú pre určitý okruh ľudí na
Brezovej?
Nad výstavou som samozrejme uvažoval.
Určite raz k tomu dôjde, ale nakoľko som toho
času dosť pracovne vyťažený, neuvažujem teraz
nad niečím podobným.

Janko, ďakujem ti za rozhovor a želám ti veľa
úspechov nielen v získavaní historických dokumentov.
Ing. Ján Pánský (1957). Narodil sa na Myjave,
základnú školu navštevoval v Brezovej, vyštudoval
Chemickotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Žije v Nitre, kde aj pracuje
ako odborný referent na Referáte cestného hospodárstva a miestnych komunikácií Mestského úradu
Nitra. Pravidelne navštevuje svoju mamu, ktorá žije
v Brezovej pod Bradlom.
V. Mikulčíková
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ŠPORT

Hádzaná
2. liga – ženy
HK Bradlan - Kolárovo 24 : 18 (12 : 11),
Kapičáková 8, Holkovičová 6. Uhrovec - HK
Bradlan 24 : 14 (13 : 7), Danková (Štefíko- vá)
5. HK Bradlan – Vranov nad Topľou
22 : 29 (12 : 12), Holkovičová 8. HK Bradlan
– Lehnice 29 : 25 (14 : 13), Kapičáková 8.
Dunajská Streda - HK Bradlan 17 : 18 (8 : 10),
Reptová 7. HK B radlan – ŠKP Topoľčany
21 : 47, Holkovičová 6.

I. liga mladšie dorastenky
Sereď – HK Bradlan 32 : 25 (15 : 6). Senica
– HK Bradlan 36 : 29 (19 : 15). HK Bradlan
– ŠKP Bratislava 32 : 25 (15 : 6). Duslo Šaľa
– HK Bradlan 36 : 24.
Majstrovstvo kraja – staršie žiačky
HK Bradlan - Lehota pod Vtáčnikom 25 : 25
(12 : 14), Kolinská 8, Dubničková 7.
Majstrovstvo kraja – mladšie žiačky
HK Bradlan - Lehota pod Vtáčnikom 15 : 23
(5 : 11), Gašparovičová 7.
VM

Futbal
Posledným kolom sa skončila jesenná časť
súťažného ročníka 2009/2010 s nasledovnými
výsledkami: Hrnčiarovce - FK ŠVS Bradlan
3 : 1 (0 : 1), Vach (11 m). Mužstvo dospelých
A skončilo na 11. mieste.
Mužstvo B (Košariská) obsadilo 2. miesto.
Slovan Bratislava B - FK ŠVS Bradlan 0 : 0.
Starší dorastenci prezimujú na 1. mieste.
Slovan Bratislava B - FK ŠVS Bradlan 6 : 0
(4 : 0). Mladší dorast skončil na 16. mieste.

Turnaj prípraviek O pohár Bradla vyhral Bohemians Praha 1905
Vo veľmi silnej konkurencii sa nestratili
V sobotu 28. 11. 2009 usporiadal FK ŠVS kár: Tomáš Hološka (Bradlan Brezová p.
Bradlan Brezová pod Bradlom v spolupráci Br.), najlepší strelec: Patrik Zajac (AS ani domáci chlapci, ktorí odohrali veľmi
s mestom Brezová pod Bradlom medziná- Trenčín) – 6 gólov. Ocenenie si právom dobré zápasy a chýbal im iba povestný
kúsok športového šťastia. FK ŠVS Bradlan
reprezentovali: Hološka Tomáš, Černák
Zdenko, Bzdúšek Filip, Pagáč Erik,
Tulák Lukáš, Neda Hasib, Galba Mário,
Allina Patrik, Závodný Samuel, Adásek
Denis, Križan Jakub, Borovský Daniel,
Repta Adam, Pekník Lukáš. Tréner
Nosko Pavel, asistent Nosko Radovan,
vedúci Allina Miroslav.
Na tejto peknej akcii majú veľkú zásluhu všetci, čo sa väčšou či menšou mierou
podieľali na jej vydarenom priebehu.
Zvlášť treba vyzdvihnúť pánov Vladimíra
Hološku, Pavla Noska a Martina Sedláčka.
Vďaka patrí aj rodičom malých futbalistov
a v neposlednom rade takmer tridsiatke
sponzorov, ktorí tento turnaj podporili

rodný futbalový turnaj prípraviek (rok
1999 a mladší). V ŠH SOŠ M. R. Štefánika
sa ho zúčastnilo osem kolektívov.
Vo výbornej futbalovej atmosfére odohralo každé družstvo za rozhodovania Ivana
Noska a Viliama Hodora sedem pätnásťminútových zápasov (každý s každým).
Zápasy boli pomerne vyrovnané, aj keď
nad všetkými súpermi futbalovo vyčnievalo prvé družstvo hostí z Českej republiky
– Bohemians Praha 1905 A. Na druhom
mieste skončili nádeje FK AS Trenčín, tretí
skončil Bohemians 1905 B, štvrtý Inter
Bratislava. Na ďalších miestach sa umiestnili PFK Piešťany, FK ŠVS Brezová pod
Bradlom, OFK Dunajská Lužná a MFK
Stará Turá.
Okrem vyhodnotenia najúspešnejších
kolektívov (ceny však dostali všetky
družstvá) organizátori vyhodnocovali aj
najlepších jednotlivcov. Najlepší hráč:
Filip Malý (Bohemians B), najlepší bran-

zaslúžilo aj jediné dievča medzi chlapcami
– Miška Šišková
z Piešťan. Trofeje odovzdávali
bývalí výborní
prvoligoví futbalisti: Jaroslav
Masrna (trojnásobný majster
ČSSR v drese
Spartaka Trnava
a Majster Európy do 21 rokov), Peter Gunda (známy z pôsobenia
v Plastike Nitra, Sparte Praha i v Slovane
Bratislava, ktorý donedávna hral aj vo
farbách Bradlana Brezová) a Martin
Sedláček (bývalý prvoligový brankár a
dnes aj tréner brankárov v Brezovej pod
Bradlom).

a zabezpečili ceny. Veríme, že každé
družstvo si odnieslo domov iba príjemné
spomienky a je prianím organizátorov, aby
sa takýto kvalitný turnaj konal v Brezovej
pod Bradlom každoročne.
Pozri www.fksvsbradlan.sk
Ľuboš Barbírik
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Bronzová Tatralandia
Začiatkom nového školského roka sa každoročne začína cezpoľný beh. Aj tento rok sa
naše družstvo chlapcov a dievčat zúčastnilo
okresného kola v PKO Trnovce. Minulý

do Tatralandie (L. Mikuláš). Majstrovstvá
Slovenska v cezpoľnom behu prekazilo počasie. Z večera do rána napadlo 20 cm snehu
a fúkal studený vietor. Na porade vedúcich
družstiev sa rozhodlo,
že sa pobeží. Pretekári
okrem náročnej trase
museli bojovať aj so
zimou. V konkurencii
najlepších bežcov si
Peter Fiala vybojoval 5. miesto a družstvo ZŠ Brezová pod
Bradlom získalo historické 3. miesto (dote-

(M. Závodný D. Celláry, A. Bzdúšek,
A. Dolinský, T. Ištok, M. Slezák, M.
Šupka, P. Fiala, L. Jastráb, M. Rechtorík) si
nakoniec odnieslo strieborné medaily.
Na záver súťaží a sezóny každoročne
navštevujeme veľmi pekné podujatie pod
názvom „Za atletikou do haly ELÁN.“ Tu
si skúšame svoje sily v rôznych disciplínach
a kategóriách. Aj keď tentokrát nepadli
žiadne školské rekordy, naši mladší a starší
pretekári si schuti zasúťažili. Táto akcia podľa mňa splnila účel a ukázala, akým smerom
sa budeme v tomto roku uberať.
Poslednou akciou mala byť „Skalická latka“, ale vysoká chorobnosť nám znemožnila

školský rok sa nám nepodarilo postúpiť do
ďalších bojov, ale tento rok bol úplne iný.
Družstvo chlapcov (Peter Fiala, Andrej Dolinský, Dominik Celláry) zvíťazilo a postúpilo na M – Trenčianskeho kraja do Dubnice
nad Váhom. Dievčatá (Andrea Jastrábová,
Lucia Ikášová) skončili na druhom mieste.
Mestský park v Dubnici privítal 9 víťazných
družstiev z kraja. V štartovom poli bežalo
viac ako 30 žiakov dva okruhy. V mojej
mysli sa objavili spomienky na rok 2000,
kedy suverénnym spôsobom v tejto súťaži
zvíťazil náš žiak Jožko Repčík. Neviem, či
Peťo Fiala niekedy pôjde v šľapajách nášho
olympionika, ale určite viem, že je z neho
veľký bojovník. Svoju húževnatosť a bojovnosť dokázal aj v krajskom kole, ktoré suverénne vyhral. Svojím výkonom pomohol
aj družstvu, ktoré takto postúpilo na M – SR

rajšie maximum
4. miesto).
Odmenou
za toto trápenie
bol pre chlapcov
voľný vstup do
bazénov a na
t o p o g á n y. B e žecké súťaže sa
v októbri ešte
neskončili, pretože družstvo 10
chlapcov zvíťazilo v okresnom kole a postúpilo na školské dni športu , kde sa beží slávna štafeta
10 x 1000 m. Tento rok sa naozaj vyprofilovalo silné družstvo, ktoré svoje kvality
aj dokázalo. Vo finále v B. Bystrici sme
bojovali až do posledných síl. 10 statočných

zúčastniť sa tejto akcie. Preto na záver by
som chcel našim mladým športovcom zaželať hlavne veľa zdravia, zdravia a zdravia.
PaedDr. Miroslav Bôžik,
vedúci ľahkoatletického krúžku
pri ZŠ Brezová pod Bradlom

Radostná udalosť vianočná
Zvonia všetky zvony sveta,
cingi-lingi-bom!
Na svet prišlo drahé Dieťa
biednym rodičom.
Maštaľka je skromná, tichá,
králi do nej náhlia sa.
Na dieťatko oslík dýcha,
svieti hviezda-stokrása.
(Štefan Moravčík)
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Vianočná kolekcia
Za účasti ôsmich družstiev mladších a
šiestich družstiev starších žiačok sa v športovej hale v Brezovej uskutočnil tradičný
medzinárodný hádzanársky turnaj o Vianočnú

a staršie 2x14. Pri takom vysokom počte hernej
aktivity nedošlo vďaka fair play hre hráčok a
zodpovednosti rozhodcov k žiadnemu úrazu.
A tak sa v nedeľu o 15.30 hodine vyhlásením

kolekciu. Počas dvoch dní (5.- 6. 12.) sa podľa rozpisu a za rozhodcovskej asistencie
troch delegovaných rozhodcov odohralo
35 zápasov. Mladšie žiačky hrali 2x12 minút

výsledkov a odovzdaním cien mohol ukončiť
ďalš,í už 32. ročník turnaja.
Konečné poradie mladších žiačok:
1. Uherské Hradiště, 2. Nitra, 3. Otrokovice,

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jakeš štvrtýkrát na Dakar
Všetky médiá už informovali, že náš rodák
Ivan Jakeš sa znova zúčastní náročnej súťaže
RALLY DAKAR 2010. Svojho „tátoša“, okrášleného kresbami svojej dcérky, si už vopred

4. Bánovce nad Bebravou, 5. Močenok, 6. ŠKP
Bratislava, 7. Brezová p/ Br., 8. Partizánske.
Staršie žiačky: 1. Senec, 2. Bánovce nad Bebr.,
3. ŠKP Bratislava, 4. Otrokovice, 5. Brezová p/
Br., 6. Modra. Všetky družstvá dostali diplomy
a kolekciu a prvé tri družstvá boli ovenčené
medailami.
Vyhodnotené jednotlivkyne mladších
žiačok: najlepšia strelkyňa Veronika Andrýsková, 26 gólov (Uherské Hradiště),
najlepšia hráčka Terezie Kužílková (Otrokovice), najlepšia brankárka Barbara Maťašovská (Nitra).
Staršie žiačky: najlepšia strelkyňa Timea
Tóthová 35 gólov (Senec), najlepšia hráčka
Nikola Dubničková (Brezová), najlepšia
brankárka Nicol Hummlerová (Bratislava).
Ceny, diplomy a medaily odovzdávala primátorka mesta JUDr. Anna Danková, ktorá turnaj ukončila poďakovaním aktérom za
ich účasť a popriala šťastnú cestu domov a
veselé Vianoce, za asistencie prezidenta
klubu Ing. Petra Gašparoviča.
Organizátori turnaja HK Bradlan Brezová a Mesto Brezová pod Bradlom ďakujú
všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu športového podujatia.
Pozri aj www.bradlan.sk.
V. M.

na 9000-kilometrovú trať rozdelenú do 15-tich
etáp. Ako sa sám vyjadril, celá súťaž je vlastne

Jubilanti v mesiaci november
- Anna Tomková, 80 rokov
- Ján Zemánek, 80 rokov
- Mária Gímešová, 75 rokov
- Štefan Plačko, 75 rokov
- Ladislav Szabó, 75 rokov
- Dušan Kobliška, 70 rokov
- Milan Papulák, 70 rokov
Narodila sa
- Dominika Krajčírová
Zomreli
- Ivan Závodný - 73 rokov
- Vlasta Pavlíková, r. Rapáková - 59 rokov

POĎAKOVANIE

odoslal loďou, ktorý mu, dúfajme, dorazí načas
na miesto určenia. Sám pretekár odchádza 28.
12. 2009, aby mohol 1. januára 2010 nastúpiť

„v hlave“. Nám všetkým zostáva len mu držať
palce, aby mu motorka vydržala, mal troška
šťastia a 16. januára 2010 prišiel šťastne do
cieľa.
VM

Ďakujeme príbuzným, susedom, priateľom
a známym, ktorí sa dňa 14. 11. 2009 prišli rozlúčiť a na poslednej ceste odprevadiť manžela,
otca a starého otca Ivana Závodného.
Poďakovanie patrí aj pani farárke
Mgr. Lichancovej za dôstojnú rozlúčku a
slová útechy.
smútiaca rodina

strana č. 14

Novinky spod Bradla / november-december 2009

SPOMÍNAME
Ako ticho žila, tak ticho odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 13. novembra 2009
sme si pripomenuli 5. výročie,
čo od nás navždy odišla naša
drahá mama a stará mama
Alžbeta Ilenčíková, rod. Káziková vo veku 75 rokov.
S láskou a úctou na ňu spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 28. 11. 2009 uplynul
rok, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec a starý
otec Jaroslav Ciran.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Už nevidíte slnko, krásny deň,
vo veľkej diaľke snívate svoj večný sen.
Už niet návratu ani nádeje,
len cesta k hrobu nás k Vám zavedie.
Odišli ste od nás, my zostali sme v žiali,
ale vždy budete v srdciach tých, ktorí Vás milovali.
Dňa 26. 11. 2009 uplynulo 20 rokov odo dňa,
čo nás navždy opustil náš otec, starý a prastarý

Sú spomienky,
ktorým ani čas nedá zabudnúť...

Dňa 1. 12. 2009 uplynulo 10 rokov od smrti
môjho drahého brata Jána
Fajnora.

Dňa 29. 7. 2009 uplynulo
14 rokov od smrti môjho
drahého otca, starého otca
Jána Fajnora.

Dňa 20. 7. 2009 uplynulo 18 rokov od smrti
mojej drahej mamy, starej
mamy Anny Fajnorovej.
Kto ste ich poznali,
venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínjú sestra a dcéra Vlasta s rodinami.

Osud už nikdy nevráti,
čo nám navždy vzal,
len jedno nám stále vracia,
spomienky a v srdci žiaľ.

otec Ján Hrajnoha z Priepasného a zároveň dňa
2. 12. 2009 uplynulo 7 rokov odo dňa, čo nás navždy opustila naša mama, stará a prastará mama
Anna Hrajnohová z Priepasného.
Na spoločne prežité roky, dni šťastia i bolesti
s láskou a úctou spomínajú synovia Ján a Ivan
s rodinami.

Smútok a žiaľ v srdci máme,
na Teba s láskou spomíname.
Dňa 1. 12. 2009 uplynul rok, čo nás opustil
manžel, otec a starý otec
Ján Gološinec.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s
rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.

Dňa 3. decembra uplynulo už 8 rokov, čo nám odišiel náš najdrahší manžel,
otec, starý a prastarý otec
Jaroslav Šlahor vo veku
72 rokov.
S láskou spomína manželka a synovia s rodinami.

Stratil sa úsmev,
vyhasli Tvoje oči milé,
len spomienka na Teba stále žije.
Dňa 10. 12. uplynulo 16
rokov, čo nás opustila vo
veku 68 rokov naša drahá
manželka, mama a babka
Anna Lipová, rodená
Chlapečková z Brezovej pod
Bradlom.
smútiaca rodina

Prinášame biele ruže, majú jemné lupienky,
my sme do nich uložili naše krásne spomienky.
Na hrob Ti ich pokladáme, je v nich jemná rosa
a každá tá kvapka rosy, to je slza naša.
Dňa 20. 12. 2009 uplynie rok,
čo nás navždy opustila naša
milovaná mamička, starká
a babička Anna Martonová,
rod. Sadáková.
S láskou a nesmiernym
zármutkom spomínajú dcéry
s rodinami

Dňa 31. 12. 2009 by sa
dožil 60 rokov p. Martin
Kavický, ktorý nečakane
zomrel 7. 2. 2002.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Spomínajú manželka,
dcéra Martinka s rodinou
a dcéra Janka

Odišiel na cestu, kam musí ísť každý sám,
len dvere spomienok nechal otvorené nám.
Dňa 6. 1. 2010 si pripomenieme 6. výročie smrti
nášho drahého manžela,
otca, švagra, deduška a príbuzného Pavla Buchanca.
S láskou a úctou
spomíname na neho.

Na nebi svietilo slniečko a Tebe, mamina,
navždy dotĺklo srdiečko.
V žiadnom slnku nie je toľko jasu,
kvetov v žiadnej lúčine,
v žiadnom poli toľko klasov,
čo je lásky v srdci matkinom.
Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju,
čo s vďakou dnes Ti môžem dať...
Hrsť krásnych kvetov na hrob
a s láskou spomínať.
Zostali krásne spomienky
a dážď sĺz, čo líca kropí.
Dňa 10. 1. 2010 uplynie
rok od smrti milovanej mamičky, príbuznej Boženky
Barcajovej, rod. Reptovej,
ktorá sa s nami rozlúčila vo
veku 63 rokov.
Čas plynie ako tichej
rieky prúd, kto Ťa mal rád,
nedokáže zabudnúť.
Prosím o tichú spomienku, s láskou syn Vladko
a príbuzní.

