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Letné prázdniny
sú hlavne
o deťoch a pre

deti

Školský rok 2012/2013 sa oficiálne skončil.
28. júna, v posledný deň školského vyučovania, na základných a stredných školách odovzdali triedni učitelia svojim žiakom vysvedčenia ako výsledok ich celoročného snaženia.
Po slávnostnom odovzdávaní koncoročných
výsledkov sa po desiatich mesiacoch driny
začali žiakom letné prázdniny. Voľné dni si
budú môcť vychutnávať viac než dva mesiace.
Do školy sa vrátia v pondelok 2. septembra
2013.
Keďže letné prázdniny sú hlavne o deťoch
a pre deti, zaujímalo nás, na čo sa najviac tešia. A čo sme zistili?

Anička N.:
„Teším sa na dovolenku pri mori.“
Natálka R.:
„Teším sa na starkú a starkého v Nových
Zámkoch.“
Aďo V.:
„Už sa nemôžem dočkať, keď budeme bývať
v novom dome.“
Katka H.:
„Teším sa na zábavu v táboroch CVČ a na
to, keď bude mať mama dovolenku a budeme
chodiť na kúpalisko.“

Maťo C.:
„Teším sa na dovolenku a na to, keď budem
hrať futbal.“

Všetkým žiakom, ich rodičom, pedagógom, zamestnancom škôl, ale i všetkým
občanom Brezovej pod Bradlom prajeme
príjemne strávené letné prázdniny. Nech
im letné dni prinesú dobrú náladu, pohodu
a oddych, aby všetci načerpali novú silu do
ďalšieho školského roku.
Redakcia Noviniek spod Bradla
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Stretnutie s občanmi
Vedenie mesta v spolupráci s mestským
zastupiteľstvom zorganizovalo dňa 13. júna
2013 o 18.00 hod. v ND Štefánikovom stretnutie s občanmi.
Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie prvých
dvoch rokov volebného obdobia.
Pomerne dobrá účasť občanov, ako aj viacero diskusných príspevkov naznačili, že našim občanom nie je ľahostajné dianie v meste,
že si všímajú veci okolo seba a chcú prispieť
svojimi návrhmi k zlepšeniu životných podmienok.
Na stretnutí odznelo viacero otázok či pripomienok, ktorými sa odborné útvary mesta
budú postupne zaoberať a o výsledku informovať v Novinkách spod Bradla a na internetovej stránke mesta.
Primátorka mesta aj touto cestou ďakuje
všetkým občanom, ktorí sa na stretnutí zúčastnili.
Alžbeta Karlíková
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dospelí – 1 €
deti do 18 r. – 0,50 €
deti do 6 r., ZŤP, dôchodcovia – zdarma
vstup po 16,00 hod. – 50% zľava
vstup po 19,00 hod. – zdarma
skupinová zľava nad 20 osôb – 50% zľava
prenájom slnečníka – 1 €
prenájom ležadla – 1 €
Jaroslav Ciran

Mesto Brezová pod Bradlom
v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, pracovisko Trenčín
organizuje dňa 19. augusta 2013
od 8,00 do 10,00 hod.
v Národnom dome Štefánikovom
akciu

„DARUJ KRV – ZACHRÁNIŠ ŽIVOT“.
Potreba transfúznych prípravkov neustále
narastá a denné odbery organizované v nemocniciach nepokryjú potrebu nenahraditeľnej tekutiny – krvi.

Letná sezóna na kúpalisku

Naším cieľom je, aby ste mali príjemný
pocit počas celého odberu krvi a aj úspešný
zvyšok dňa po jeho absolvovaní.
Za spoluprácu a ochotu darovať krv ĎAKUJEME.
Mesto Brezová pod Bradlom

Akcia skutočne nakopla leto
Dňa 8. júna 2013 sa uskutočnil 1. ročník
kultúrno-športového podujatia NAKOPNI
LETO v areáli ŠVS Brezová pod Bradlom
(futbalový štadión). Akcia skutočne nakopla leto krásnym počasím po predošlých
daždivých dňoch a približne 1000 návštevníkov z Brezovej i okolia sa výborne zabavilo pri futbale, zumbe, detských súťažiach a
atrakciách, dobrom občerstvení a večernej
OPEN AIR DISCO s videoprojekciou.
Vo futbale sa mužstvá umiestnili nasledovne:
1. Košariská
2. Senica
3. Brezová Legendy
4. Bukovec
5. a 6. Brezová Blaugranas a Spartak Myjava

S príchodom letných prázdnin bolo opäť
otvorené letné kúpalisko v našom meste. Kúpalisko je od r. 2013 v majetku mesta Brezová pod Bradlom, ktoré ho vymenilo za 48%
V prípade, že máte záujem o darovanie
krvi, nahláste sa osobne na oddelení sociálneho, školstva a kultúry MsÚ, telefonicky na
číslach 034/ 69422 32, 034/ 69422 34, 0915
878 004, alebo mailom na adrese batkova@
brezova.sk.
• Pri výjazdovom odbere krvi je zabezpečené:
- plne vybavené sanitné vozidlo,
- 6-členný tím zdravotníckych pracovníkov,
- predodberové a poodberové občerstvenie.
mestských akcií v Športovo vzdelávacom
stredisku Bradlan, a.s. Pred otvorením sezóny bolo potrebné v areáli kúpaliska zrealizovať viaceré opatrenia, aby kúpalisko spĺňalo
prísne hygienické a bezpečnostné normy.
Okrem pravidelného čistenia a údržby areálu bolo skontrolované solárne zariadenie,
bolo sprevádzkované dávkovanie chemikálií
v úpravovni vody, bola namaľovaná plavčícka
miestnosť a bufet.
Chemická úprava vody bola vykonaná
podľa požiadaviek Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, ktorého
pracovníci zobrali vzorky vody, takže voda
vo veľkom ako aj v detskom bazéne je vhodná na kúpanie. Prosíme návštevníkov, hlavne
deti, aby dodržiavali pokyny pre návštevníkov kúpaliska a riadili sa pokynmi plavčíka,
aby nedošlo na kúpalisku k žiadnej nešťastnej
udalosti.

Otváracie hodiny a vstupné:
Prevádzka od 1. júla do 31. augusta 2013
(podľa počasia)
Po – Ne 10,00 hod. - 20,00 hod.

Každý záujemca musí mať pri odbere:
- občiansky preukaz,
- preukaz poistenca,
- legitimáciu darcu (v prípade, že ide o pravidelného darcu).
• Ako sa pripraviť na odber krvi?
Niektoré pokrmy môžu ovplyvniť zloženie
krvi tak, že ju nemožno použiť na liečebné
účely. Z tohto dôvodu:
- Nejedzte 14 hodín pred odberom žiadne tučné jedlá (maslo, mlieko, smotanu, syr,
vajcia, mastné mäso, slaninu, klobásu, mäsové polievky, smažené jedlá, čokoládu, orechy
a pod. ).
- Nie je však vhodné, aby ste hladovali!
- Odporúčame ľahké raňajky. Môžete jesť
netukové pečivo, sucháre, chlieb s medom
a zaváraninou , ovocie, zeleninu a pod.
- V príjme tekutín sa neobmedzujte!
- Môžete vypiť šálku čiernej kávy, čaj, minerálku a ovocné šťavy.
- Nepite alkoholické nápoje!
- Doprajte si dostatok spánku, aby ste boli
plní energie!
- Pred odberom nefajčite!

Súčasťou podujatia bola zbierka pozostávajúca zo symbolického vstupného a dobrovoľných príspevkov účastníkov podujatia,
určená na pomoc v boji s ťažkou chorobou
nášho malého spoluobčana Lukáška Foltýna.
Väčšina návštevníkov prijala zbierku pozitívne, vďaka čomu sa vyzbieralo 1112,39 €. Sme
šťastní a zároveň hrdí, že spolupatričnosť
v našom meste je u väčšiny občanov stále v
morálnom a hodnotovom rebríčku.
Chcel by som sa touto cestou poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii
projektu NAKOPNI LETO: neformálnemu
združeniu BI6 (Danka Sadáková ml., Milan
Šlahor, Boris Havrlent, Lucia Plačková, Martin Šlahor), mestu Brezová pod Bradlom a
p. primátorke Eve Ušiakovej, speakrovi Disko Leo, DJ Plutto a Freeze, dobrovoľníkom
(Pokračovanie na 4. str.)

strana č. 4

Novinky spod Bradla 6 / 2013
za predvedené výkony, ich rodičom a starým
rodičom za podporu a pomoc pri realizácii
celého projektu.
Miroslav Bôžik

(Dokončenie z 2. str.)

(Pavol Šišulák, Ľubica Horváthová, Silvia
Gažová, Katka Hučková, Jozef Demiančok,
Zdeno Janček, Danka Sadáková, Zuzka Veselovská, Hana Valová, Nikola Tomková,
Michal Šic), pani učiteľkám (Adriana Nosková, Anna Šlahorová, Marta Bzdúšková,
Elena Vetríková), mestskej a štátnej polícii,
obsluhe (p. Šepláková, p. Margalová, p. Brestovanská) a Dušanovi Šarudimu.
Veľká vďaka patrí aj sponzorom podujatia:
Trans - Motocentrum, s.r.o. (Lukáško mal
veľkú radosť z jazdy na zapožičanom aute
zn. Hummer), Škoda Auto Slovensko, Autocomodex Trnava, Kamenárstvo Peter Bocán,
p. Nemšák, COOP Jednota Senica, s. d., TOP
OKNÁ Peter Čík, ERKO spol. s. r. o.
V neposlednom rade by sme sa však ako
ľudia chceli poďakovať hlavne Lukáškovi a
celej jeho skvelej rodine za to, že nám ukázali a pripomenuli skutočné hodnoty života
a veci, na ktoré občas všetci zabúdame. To,
čo dal za tých pár mesiacov, čo sa poznáme, on nám, ďaleko prevyšuje to, čo sme sa
týmto podujatím pokúsili dať jemu.
za združenie BI6 Ivan Bzdúšek ml.

Hľadáme domácich umelcov
Máte talent na spev, tanec, viete pobaviť
ľudí, maľujete, vyrezávate, modelujete, venujete sa tradičným remeslám, alebo robíte niečo zaujímavé, čím by ste mohli zúročiť vašu

umeleckú činnosť vystúpením, výstavou,
prezentáciou na rôznych kultúrno–spoločenských akciách?
Stačí, ak sa prihlásite na MsÚ - referát
kultúry (kontakt: valova@brezova.sk, 034/
6942240, 0915/878 005).
Hlásiť sa môžete počas celého roka.
Radi vás privítame.

Olympijské hry zdravia
Srdečne Vás pozývame na kultúrnospoločenské podujatie

XXII. Brezofský jarmek

dňa 23. - 24. augusta 2013.
Program jarmoku bude zverejnený v
Novinkách spod Bradla č. 7

ŠKOLSTVO

Zlatá Kinderiáda 2013

Najmladší atléti na konci školského roka
vôbec nezaháľali. V regionálnom kole súťaže Kinderiáda 2013 v Trnave vybojovali
spomedzi 33 škôl Trnavského kraja postup
do celoslovenského finále, ktoré sa konalo
11. júna v Bratislave. Z dvadsiatich piatich
škôl z celého Slovenska brezovskí žiaci pod
vedením trénerskej dvojice Bôžik – Bôžiková dosiahli prvenstvo, čím pre školu získali
finančnú odmenu 2490 eur! Jedinečný, fantastický úspech školy bol založený na výborných individuálnych výkonoch konkrétnych
žiakov. Na stupni víťazov stál Igor Doubrava
– 2. miesto v behu na 60 m, 3. miesto v skoku
do diaľky. Majsterkou Slovenska v skoku do
diaľky z miesta sa stala Natália Rybáriková.
Najrýchlejšou štvrtáčkou na Slovensku je
S. Zaťková, ktorá by svojím výkonom zvíťazila aj medzi piatačkami. Striebornú medailu
získal i A. Dunka v hode kriketovou loptičkou. Naše kvarteto v zložení A. Dunka, S.
Brušková, S. Zaťková a I. Doubrava skončilo
v štafetovom behu na 4 x 60 m na druhom
mieste. Okrem medailových umiestnení
treba pochváliť za bojovnosť aj ostatných
žiakov osemčlenného družstva. T. Michálek skončil v skoku do diaľky na 4. mieste, J.
Halabrín obsadil v behu na 60 m 9. miesto.
Poslednou členkou nášho družstva bola S.
Brušková, ktorá sa v behu na 60 m umiestnila na 7. mieste. Aj touto cestou by som sa
chcel poďakovať našim mladým športovcom

Poslednú májovú stredu sa na I. stupni
ZŠ uskutočnil siedmy ročník Olympijských
hier zdravia, ktorý každoročne organizujeme
v rámci projektu Škola podporujúca zdravie.
Po slávnostnom nástupe ôsmich oddielov (Slniečka, Kobry, Škorpióni, Skokani, Bieli vlci,
Draci, Pumy a Šporťáci) boli žiaci oboznámení s históriou a symbolmi olympijských hier.
Súťažiaci a rozhodcovia zložili sľub a spoločne si zaspievali hymnu práve otvorených hier.
Potom už všetci predviedli svoje športové výkony v niektorej z disciplín (hod loptičkou,
skok do diaľky, beh na 60 m, vytrvalostný
beh). Najlepší boli ocenení medailou a diplomom. Trieda 4. B, obhajkyňa prvenstva z minulého roka, získala najviac medailí a dostala
putovný pohár. Gratulujeme!
Zároveň žiaci I. stupňa ZŠ Brezová pod
Bradlom ďakujú pánovi Bocánovi, ktorý im
aj tento rok dal sponzorský dar v podobe medailí k olympijskému dňu zdravia.
Mária Osuská

V znamení stability

Keďže naša základná škola má jednu adresu už druhý rok, priebeh tohto školského
roka sa niesol v duchu stabilizácie – pedagogických dozorov, plynulých presunov žiakov
z triedy do učební, aktivít v školskom klube
s popoludňajším vyučovaním a krúžkami na
druhom stupni. Žiada sa však dodať, že napriek dokončenému Štátnemu vzdelávaciemu programu (1. – 9. ročník), o variabilitu
vo vyučovacom procese nebola núdza. Dva
celoštátne štrajky, chrípkové prázdniny, skrátené vyučovanie kvôli horúčavám a vyše 50
akcií – niektoré s pravidelnou periodicitou,
iné s drobnými obmenami, no mali sme aj
také, ktoré sa uskutočnili prvýkrát.
Pre uvedené skutočnosti 10 mesiacov doslova prefrčalo, letné prázdniny sú predo
dvermi. 20. júna počas rekordných horúčav
zasadala pedagogická rada a tá sa dopracovala
aj k prekvapujúcim zisteniam. Jeden žiak zostáva v 6. ročníku a len dvaja žiaci budú v auguste robiť opravné skúšky zo slovenského
jazyka (minulý rok vysoko dominovala matematika a cudzie jazyky). Zato zo správania
musela pedagogická rada udeliť všetky typy
výchovných opatrení a takmer všetky stupne
znížených známok (2. a 4. stupeň až šiestim
deviatakom). Zároveň boli navrhnutí žiaci
na pochvaly za úspešnú reprezentáciu školy,
ktorí sú tradične odmeňovaní knihou počas
slávnostného ukončenia školského roka. Keďže počet hlasov pri návrhu na premianta školy
bol vyrovnaný, po prvý raz sú premiantky dve:
Jaroslava Jamrichová z 9. A (za slušné správanie, ochotu, výborný prospech, všestrannú
reprezentáciu školy vo vedomostných, umeleckých i športových súťažiach) a Jana Bzdúšková z 9. B (ako jedinej v histórii sa podarilo
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5-krát za sebou vyhrať okresnú geografickú
olympiádu, ako jediná dosiahla 100 % z matematiky i zo slovenského jazyka pri testovaní
deviatakov). Športovcom školy sa stal Lukáš
Gímeš z 9. B (za 5-ročnú úspešnú reprezentáciu v atletike a v kolektívnych športoch).
Zostáva už len zaželať všetkým s našou
školou spätým obyvateľom príjemné prázdniny, resp. dovolenky – bez zbytočných teplotných výkyvov a úrazov, aby sa oddýchnutí
vrátili späť do školských lavíc či za katedru.
Krásne leto!
Jana Reptová

Rok Cyrila a Metoda

(Z projektu 9. ročníka ZŠ)
Náš materinský jazyk je najvernejším obrazom našej duše. Ale komu vďačíme za našu
reč? Tento rok si pripomíname a zároveň aj
oslavujeme 1150. výročie príchodu Cyrila
a Metoda na naše územie. Sv. Cyril a Metod
patria bezpochyby k jedným z najvýznamnejších osobností v dejinách slovenského
národa. S ich misionárskou činnosťou na
Veľkej Morave sa spája skutočný rast Slovienov v kresťanskej viere a k ich odkazu sa dnes
hlásia všetci Slováci bez rozdielu náboženskej
či politickej príslušnosti. Význam ich misie
a ich prínos k rozmachu kresťanstva v Európe
vyzdvihol v roku 1980 Svätý otec pápež Ján
Pavol II., keď ich vyhlásil za spolupatrónov
Európy.
Cyril a Metod prišli v roku 863 ako vierozvestovia z poverenia byzantského cisára
Michal III. na pozvanie kniežaťa Rastislava
na Veľkú Moravu. Naozaj neoceniteľným
činom bolo zostavenie prvého slovanského
písma – hlaholského, založenie prvého slovanského literárneho jazyka – staroslovienskeho a vytvorenie prvej slovanskej prekladovej a pôvodnej literatúry. Hlaholiku zostavil
Konštantín podľa gréckych malých písmen.
Cyrilské písmo vzniklo až po smrti Metoda
podľa veľkých gréckych písmen. Stalo sa základom písma u Rusov, Ukrajincov v podobe
azbuky, Srbov, Macedóncov a Bulharov. Staroslovienčina bola nárečím z okolia Solúna.
Prejavila sa ako vyspelý a kultivovaný jazyk.
Bola určená predovšetkým pre liturgické, cirkevné potreby a náboženské vzdelania.
Prečo vlastne oslavujeme týchto dvoch vierozvestcov? Prečo nikdy nezanikli v tmavej
a širokej hĺbke dejín, ale vyzdvihli sa na vrchol? Je jednoduché prečítať si o našej spáse
a na druhý deň zabudnúť, o čom sme čítali
a aký to má pre nás význam. Väčšinou si ani
neuvedomujeme, kde by sme zostali, ako pozadu by sme v dnešnej dobe boli, keby sa v ten
deň, presne v roku 885 Cyril a Metod ľahko
vzdali po tom, čo ich Svätopluk vyhnal a nebojovali by za našu reč, ktorej bude rozumieť
každý a bude ju nazývať svojím materinským
jazykom. Bojovali, riskovali a zvíťazili s týmito slovami: „Teraz však, bratia, čo by som
vám osožil, keby som prišiel k vám a hovoril
jazykmi, a nie slovami zjavenia alebo vedomosti, proroctva alebo náuky? Veď aj bezdušné a bezhlasné nástroje, čo vydávajú zvuky,
či už sú to píšťaly a či citary, keby nevydávali
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rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa píska
a čo sa hudie? A keby poľná trúba vydávala
bezhlasný zvuk, kto by sa strojil do boja? Tak
aj vy, ak jazykom nevydávate zrozumiteľné
slová, ktože bude vedieť, čo hovoríte? Do sveta budete hovoriť. Veď je toľko rozličných rečí
na svete a ani jedna nie je bez hlasu. Ak nepoznám silu a význam hlasu, budem cudzincom tomu, čo hovorí, a ten, čo hovorí, bude
cudzincom mne.“
Misia Cyrila a Metoda patrí k najvýznamnejším v ranokresťanskej Európe. Ich vplyv
na celú strednú a východnú Európu je viditeľný dodnes a ich liturgia sa používa v takmer
nezmenenej forme v mnohých krajinách
tejto oblasti. Hlaholika bola ich žiakmi upravená na cyriliku a možno ju vidieť ešte dnes
v Bulharsku, Srbsku, Rusku i v ďalších krajinách. Právom sa k ich odkazu hlásia všetky
slovanské národy.
Michaela Dutková, 9. A, ZŠ

Kuk do našej škôlky
na Sídlisku D. Jurkoviča
Jún je posledným mesiacom školského roku
a už tradične bol plný rôznych akcií v našej
materskej škole.
11. 6. prišli medzi deti profesionálni bábkoherci z Bratislavy, aby prostredníctvom
bábky Vendelína vysvetlili dôležitosť zdravej
výživy a obmedzovania nezdravých jedál,
hlavne sladkostí.
14. 6. sme zorganizovali pri príležitosti
Dňa otcov „Cestu rozprávkovým lesom“
v Zadnej dolinke. Po 16-tej hodine prešli
rodičia s deťmi vstupnou bránou a cestou
plnili ockovia rôzne úlohy - nosili deti na
„koníku“, vozili ich vo fúriku, pomáhali prechádzať „strachovým“ vrecom. Pred lesom
ich privítal zajačik s repkou, okolo ktorej
deti preskákali vo vreci. No a už potom vošli
do lesa, kde na nich čakali rozprávkové by-

Bonbóniky na záver

Pre chrípkovú epidémiu bol tradičný karneval v školskom klube presunutý až na začiatok júna pri príležitosti MDD. Dlho očakávaný karnevalový deň sa niesol vo víre
tanca, hier, súťaží a smiechu. Nechýbali odmeny a sladkosti.
Aj v tomto školskom roku deti I. stupňa
spolu so svojimi učiteľkami vycestovali na šesť
dní do školy v prírode. V krásnom prostredí
Strážovských vrchov v rezorte Oliwa strávilo
114 detí dni plné zábavy, hier, turistiky. Absolvovali celodenný výlet s batohom na chrb-

te do Trenčianskych Teplíc, posledný deň si
prezreli Park miniatúr v Podolí. Obohatení
o nové zážitky sa vrátili nielen žiaci, ale aj pedagógovia, pretože predovšetkým večer často
nahrádzali mamičku a na dieťa počas pobytu
získali iný, „neškolský“ pohľad.
Jana Reptová

tosti – čarodejník, motýľ Emanuel, vodník
Rákosník, ježibaba, medveď a princezná
Krasomila. Každý z nich mal pripravenú
úlohu: čarodejníkovi pomohli opraviť pokazené hodiny, na obláčik prilepili hviezdy,
motýlik ich naučil zakukliť sa a premeniť
na krásneho motýlika, lietať medzi kvetmi,
hľadať ich podľa farby, hladnému vodníkovi
nachytali na večeru rybky, ježibabe pozbierali hríbiky v lese a ozdobili medovníkovú
chalúpku medovníkmi, medveďovi odkotúľali sud s medom do brlohu a nakŕmili peľom včielky, princeznej pozbierali korálky
z roztrhaného náhrdelníka a navliekli ich na
šnúrku. Deti všetko hravo zvládli a dostali
do „preukazu lesných škriatkov“ pečiatku
a malú sladkú odmenu. Po zdolaní stanovíšť
všetkým poriadne vyhladlo, a tak sa mohla
začať grilovačka. Každá rodinka sa postarala
o hladné brušká detí, ale i svoje a potom sa
rozprávalo o prvých dojmoch. Zamestnancom našej škôlky sa ušli slová chvály a poďakovania od rodičov za skvelú organizáciu
a krásne popoludnie a podvečer. V družnej
debate, pri jedení a pití nám rýchlo ubehol
čas, a tak sme sa všetci plní dojmov a príjemne unavení rozišli do svojich domovov.
Keďže oslava Dňa detí 1.júna sa neuskutočnila pre daždivé počasie,17.6. to malým oslávencom vynahradili v Centre voľného času,
pod vedením pani Z. Hrajnohovej. Pripravili
športovo-zábavné dopoludnie pre obe naše
MŠ. Slniečko sa tentoraz veselo usmievalo
a držalo palce všetkým pri zdolaní disciplín,
pri ktorých si precvičili svoju šikovnosť, jem-
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nú motoriku, pohybové zdatnosti, ale i rozumové schopnosti.
21. 6. bábkoherec z Košíc, pán Vladimír
Petruf z divadla Fantastika, zahral deťom rozprávku O zlatej rybke naopak.
V tento deň sa v popoludňajších hodinách
uskutočnila netradičná rozlúčka predškolákov so škôlkou. Deti spolu s rodičmi prešli
po vyznačenej trase z Matejkovej do rekreačného strediska Partizán a plnili úlohy na
ceste múdrosti a odvahy. Odmenené boli
sladkosťou a ovocím. Vôňa grilovaných špekáčikov ich prilákala ku stolu, kde si zajedli
a oddýchli. Dlho však nesedeli, lebo boli pripravené pre všetkých športové a zábavné hry
na neďalekej lúke.
V pondelok 24.6. navštívila deti v materskej
škole víla Letnička. Spolu s ňou si deti zhrnuli poznatky, ktoré získali o ročnom období
JAR a prostredníctvom tvorivých aktivít sa
oboznámili s prichádzajúcim letom. Pomohli
víle Letničke zhotoviť teplé slniečko, strom
plný čerešní, záhon jahôd a uskutočnili veľa
ďalších aktivít, ktorými si rozvíjali poznanie
a tvorivosť.
27. 6. sa predškoláci so svojimi triednymi
učiteľkami a rodičmi zúčastnili zájazdu do
Ekocentra Karpaty v Novej Lhote, realizovaného v rámci cezhraničného projektu Za
poznáním přírody. Deti pozorovaním a priamym kontaktom s okolitou krajinou rozširovali poznatky a vytvárali si pozitívny vzťah
k prírode. V programe sa využívali metódy
aktívneho učenia, herné, dramatické, výtvarné a netradičné formy vyučovania, ktorá prebiehala priamo v teréne.
No a posledný deň v tomto mesiaci opäť
patril našim predškolákom. Prišiel čas rozlúčky s materskou školou. 26. 6. sa konala oficiálna rozlúčka v sobášnej sieni MsÚ.
Triedne učiteľky M. Bzdúšková a J. Poláčková
odovzdali svojim deťom Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a na pamiatku knihu. Deti sa odtlačkom pršteka zapísali do pamätnej knihy mesta a poďakovali
za starostlivosť pani učiteľkám, ale i ostatnému personálu milými básničkami a kvetmi.
Na záver si pochutnali na slávnostnej torte.
Želáme všetkým deťom krásne letné prázdniny a veľa úspechov v škole...
Helena Konkušová

Jún 2013 v ZUŠ Brezová

Prázdniny. To zázračné slovo v čase, kedy
čítame tieto riadky, je už realitou. Tak ako
každý školský rok, aj tento, im predchádzali hektické chvíle bilancovania práce žiakov
i učiteľov. Tie viditeľné, ako sú absolventské
predstavenia sa žiakov ukončujúcich štúdium, ale i tie pre verejnosť neviditeľné –
postupové skúšky detí z prípravného štúdia
do prvých ročníkov, ukončenie prvej časti
primárneho štúdia, absolventské praktické
i teoretické skúšky, písomky z hudobnej
teórie, prehrávky. Všetci žiaci počas školského roka odprezentovali svoju prácu na
výstavách, prehrávkach, súťažiach či koncertoch. Štúdium úspešne ukončilo 35 absolventov VO,TO i HO zo základného štú-
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dia 1. i 2. stupňa a štúdia pre dospelých. Na
prvom absolventskom vystúpení výtvarníkov a tanečníkov prekvapili obecenstvo

hlavne absolventky ŠPD z triedy orientálneho tanca so svojimi tromi choreografiami. O vystavených prácach absolventov
VO si mohol urobiť každý svoj názor, keďže
každý zo žiakov mal možnosť odprezentovať výber svojich najzaujímavejších prác, a
tak kolekcia kresieb, malieb, grafiky i keramiky bola veľmi zaujímavá a pestrá. Na

sme Pohořelice z kostolnej veže i výstavu
VO v starej koniarni. Zaujímavá bola i návšteva dielne a predajne ľudových krojov v
Brumoviciach. Proste túto aktivitu sme si
užili, aj keď slniečko nemilosrdne pálilo po
obidva dni. Domov sme sa vrátili s krásnymi darčekmi, novými skúsenosťami a očakávaním ďalších v nasledujúcom týždni.
Veď aj na MFF v Myjave sa obe školy svojimi programami predstavili v programe
PREDVEĎ SA (V) MESTEČKU. Okrem
toho naši iskerkáči boli aktérmi otvorenia
celého festivalu spojeného s odovzdávaním
ceny festivalu. Oba dni plné povinností, ale
i zábavy a chvíľ strávených so svojimi priateľmi z Pohořelíc, ubehli veľmi rýchlo.
Vysvedčenie, gratulácie oceneným žiakom za ich reprezentáciu školy, odovzdanie
a ukončenie pedagogickej dokumentácie a
deti hurá na prázdniny a učitelia na dovolenku. Všetkým žiakom, učiteľom i rodičom
želám prežitie veľa krásnych a zaujímavých
chvíľ, po ktorých celý rok túžili. A úplne na
záver chcem poďakovať sponzorom, Mestu
Brezová, Mgr. E. Pirohovej, p. Potúčkovej
A., p. Valihorovi, manželom Mikulinovcom, p. Ing. I.Bzdúškovi za COOP Jednota, Kúpelňovému štúdiu Samtek Myjava,
Ing. R. Sedlákovi z Firmy ACER a viacerým
nemenovaným za ich, či už väčšiu alebo aj
drobnú, materiálnu podporu skvalitnenia
činností školy.
Jana Kazičková

Chlapcom prajeme veľa úspechov
v reprezentovaní nášho mesta
Pod trénerskými krídlami Ľubomíra Jankovýcha sa deti z futbalového krúžku CVČ
zúčastnili dňa 9. júna 2013 turnaja v Piešťanoch. Na našich nádejných futbalistoch už
bol poznať rok trénovania, čo sa odzrkadlilo
i na konečných výsledkoch. Družstvo bolo
druhom, hudobníckom koncerte, sa blysli
žiaci z triedy klavíra a strunných nástrojov v rôznych žánrových skladbách a dokonca ako sólisti i v sprievode Myjavskej
cimbalovky. Okrem novoprijatých žiakov
pre školský rok 2013/2014, ktorých je 57,
do všetkých odborov, sa s priestormi školy,
učiteľmi i ukážkami z vyučovaných predmetov zoznámili cez Deň otvorených dverí
aj veľkáci a strednáci z MŠ a prváci a druháci zo ZŠ. Škoda len, že všetci nemohli
prísť a spoločne si nové poznatky a skúsenosti zažiť. Zážitky zato majú všetci tí, ktorí
v rámci projektu Spoločné tóny tanca strávili dva krásne dni v Pohořeliciach. Spolu
s deťmi zo ZUŠ Pohořelice naši Iskerkáči
vystúpili na Slávnostach mesta Pohořelice
aj v spoločnom tanci, ktorý sme nacvičili
počas doobedňajšieho programu v sobotu 15. júna. Svojím programom sa predstavili všetky vekové skupiny Iskerky a aj
všetci hráči hudobnej zložky. Vo večernom
programe prekvapili divákov aj dospeláčky
z našej školy, študentky triedy TIN, choreografiami z oblasti Perzského zálivu.Videli

zložené z týchto hráčov: Oliverko Petráš,
Šimonko Batka, Linduška Boháčková, Jarko Macejka, Martinko Ingr, Jurko Bartoš,
Jakubko Adámek, Jakubko Cibulka, Vilko
Hodor a Miško Jankových. Chlapcom prajeme veľa úspechov v reprezentovaní nášho
mesta. Touto cestou by sme sa tiež chceli
poďakovať a zároveň popriať veľa úspechov
Olimu Petrášovi v škole a vo futbale, ktorý
z dôvodu zmeny bydliska, opúšťa náš kolektív.
rodičia
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Milé deti, žiaci, študenti,
na začiatku školského roku sme Vám želali pevné zdravie, chuť a silu na splnenie
Vašich ambícií. Váš talent, celoročná cieľavedomá príprava a usilovnosť, prekonávanie samého seba určite priniesli očakávané výsledky. Máte za sebou rok naplnený
prácou a školskými povinnosťami a pred
sebou dva mesiace „leňošenia“, oddychu a
leta. Začínajú sa Vaše prázdniny. Prajeme
Vám, aby ste si ich užili a prežili veľa krásnych chvíľ so svojimi blízkymi a priateľmi.

Milí pedagógovia,
zvládli ste ďalší školský rok v úlohe pedagógov, psychológov, manažérov, tvorcov
projektov, pokladníkov, vychovávateľov, administrátorov... a odovzdali kus seba. Želáme
Vám, aby ste si každý deň dovolenky s pôžitkom vychutnali, zregenerovali duševnú silu,
naplnili sa pocitom šťastia a načerpali optimizmus a energiu do nového školského roku.
Mesto Brezová pod Bradlom

MESTSKÁ KNIŽNICA

Číta celá trieda
12. 6. 2013 sa v priestoroch Mestskej
knižnice Brezová pod Bradlom uskutočnilo
vyhodnotenie 17. ročníka súťaže Číta celá
trieda. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo Základnej školy Brezová pod Bradlom (ďalej len ZŠ)
a prebiehala od októbra 2012 do konca mája
2013. Cieľom súťaže bolo podnietiť deti k čítaniu rôznymi formami práce, hlavne však
doviesť deti k pravidelnému čítaniu kníh, aby
sa knihy stali nevyhnutnou súčasťou ich života a voľného času.
Do súťaže sa zapojilo 171 žiakov ZŠ.
Najaktívnejšie čítajúcimi triedami sa stali
3. A trieda pod vedením pani učiteľky Dariny
Bôžikovej a žiaci 4. A triednej učiteľky Aleny Potúčkovej. Z jednotlivcov boli ocenení:
z 2. A - P. Londáková , E. Michalička, z 2. B
– S. Poláková, z 3. A – N. L. Blahová, O. Hendricken, E. Marková, z 3. B – A. Reptová, zo
4. A – V. Čermák, S. Petrušová, N. Zelenáková, zo 4. B – A. D. Boháčová, V. Potúčková,
E. Sládková, z 5. B – Z. Durcová, zo 6. A –
V. Bachnová, zo 7. A – P. Olšovská, z 9. A –
J. Jamrichová. Žiaci boli odmenení krásnymi
knihami, dostali diplom, ceruzky a sladkosti.. Medzi nás do knižnice prišla i primátorka
mesta Eva Ušiaková, ktorá sa deťom prihovorila a vyzdvihla nevyhnutnosť čítania detí
i v tejto „pretechnizovanej dobe“. Program
spestrili svojím krásnym vystúpením deti
z Materskej školy z Budovateľskej ulice s pani
učiteľkami Ivanou Šimovou a Alenou Bachárovou, deti tancovali, spievali i recitovali. Všetkým zúčastneným sa program veľmi
páčil. Na záver poďakovala pani riaditeľka ZŠ
Ivica Gavlasová za dobrú spoluprácu s pracovníčkami knižnice počas celého školského
roka (p. Bôžikovej, Fedorovej). Na záver sme
popriali deťom i pani učiteľkám veselé a šťastné prázdniny aj s knihou v ruke. Veríme, že

strana č. 7
spolupráca školy i knižnice bude pokračovať
aj v novom školskom roku.
Za sponzorovanie podujatia ďakujeme
Mestu Brezová pod Bradlom, COOP Jednota
Senica, s. d. a kvetinárstvu Kvety – pani Číkovej.
Alžbeta Fedorová, vedúca knižnice

VÝPOŽIČNÉ HODINY
MESTSKEJ KNIŽNICE
BREZOVÁ POD BRADLOM
JÚL - AUGUST
Pondelok: 9,00 - 12,00 hod.
Utorok:
9,00 - 12,00 hod.
Streda:
9,00 – 12,00 hod.
Štvrtok: 9,00 - 12,00 hod.
Piatok:
9,00 - 12,00 hod.
Sobota:
ZATVORENÉ

12,30 – 16,00 hod.
12,30 - 16,00 hod.
12,30 – 16,00 hod.
12,30 - 16,00 hod.
12,30 - 16,00 hod.

MESTSKÁ POLÍCIA

Bezpečná cesta do školy
V poslednom období si mohli občania
mesta všimnúť, že ráno pri priechodoch pre
chodcov na Budovateľskej ulici stoja dobrovoľníci v reflexných vestách s nápisom škola,
ktorí zabezpečujú bezpečný príchod detí do
školy. Niekoľko rokov sa o bezpečnosť detí
starali iba príslušníci mestskej polície. Aj
vďaka nim prišli ráno do školy všetky deti a
na území mesta nebola zaznamenaná žiadna
dopravná nehoda, ktorej účastníkom by bol
chodec – dieťa. V rámci organizačných zmien
na mestskej polícii (zníženie počtu príslušníkov) nebolo možné túto činnosť naďalej
vykonávať. Nakoľko bezpečnosť detí nebola
mestskej polícii ľahostajná, hľadali sa rôzne

INZERCIA

Profesionálny čistiaci servis KOSTKA
ponúka hĺbkové tepovanie:
- koberec od 0,40 €/ m2
- sedačka 2 €/ 1 miesto, matrac 3 €
- umývanie okien 0,60 €/ m2 + parapety,
rám, kľučky
•
Vezmem do prenájmu poľnohospodársku pôdu. Č. t.: 0915 711 915.
•
Kúpim poľnohospodársku pôdu. Č. t.:
0915 711 915.
•
Predám 3-izbový byt (71 m2) v OV
orientovaný na juh. Pôvodný stav, 5. poschodie zo siedmich. Nám. 7. apríla 423/28
v Brezovej pod Bradlom. 0908 251 384.
Cena 27.000 eur.
•
ORGANSERVIS LAURA Igor Balog
– servis píšťalových orgánov a klavírov
(www.organservis.sk, 0949 179 977).
•

NÁZORY OBČANOV
Výchove mladých talentov
sa venoval s nadšením
riešenia. Jedným z možných riešení bolo do
činnosti zapojiť dobrovoľníkov, čo sa nakoniec aj stalo. Dobrovoľníci spĺňajú podmienky podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona NR SR
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Pri svojej
činnosti sú vybavení reflexným bezpečnostným odevom s nápisom škola a zastavovacím
terčom. Svojou prítomnosťou dávajú pocit
bezpečného prechodu cez cestu hlavne najmenším účastníkom cestnej premávky – deťom. Pri priechodoch budú podľa možnosti
každý deň počas školského vyučovania.
Z dôvodu, že projekt sa stretol s pozitívnym
ohlasom u občanov, budeme v jeho realizácii
pokračovať i v školskom roku 2013/2014.
Mestská polícia

Ako absolvent Pedagogickej školy v Trnave
učil najskôr na Učňovskej škole v Senici. Na
vojenskej základnej službe sa venoval boxu.
V Senici Učňovská škola nemala vlastné ihrisko či dráhu. Stretol sa tam však s troma dobrými kamarátmi, ktorí sa oddali atletike a chodili
trénovať i do areálu jednej ZŠ. Zúčastňovali sa
i rôznych pretekov. Vyhrali okrem iného na
„Záhoráckych hrách“ v septembri 1963 štafetu
v behu na 4x100m.
Do Brezovej prišiel učiť na vtedajšiu hornú
školu na Piešťanskej ulici, kde bolo iba doskočište. V tejto budove ZŠ sídlila istý čas i škola
zameraná na geodéziu a kartografiu, kde tiež
vyučoval. Do Brezovej ho dotiahol bývalý riaditeľ ZŠ Štefan Mikulčík, ktorý navštevoval
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jeho otca. Poznali sa hlavne z obdobia SNP. Pri
týchto stretnutiach vycítil v jubilantovi nielen
výborného učiteľa, ale i budúceho skvelého trénera, ktorý získa žiakov pre atletiku.
Áno, píšem tu o učiteľovi vo výslužbe Miroslavovi Mosnom, rodákovi z osady Holeška
pri Prašníku, ktorý sa 16. 7. 2013 dožíva už 73
rokov. Stále vyzerá výborne ako vyšportovaný
človek. Je to urastený, prešedivelý pán vzpriamenej postavy, elegantný, kamarátsky, s priamym a slušným správaním. Jeho pevný stisk
ruky pri stretnutí potvrdzuje jeho dobrú fyzickú
zdatnosť. I v tomto jeho veku sa po ňom obzrie
nejedna i hodne mladšia žena. Jeho veľkou záľubou bolo poľovníctvo. Túto záľubu mu pripomína početná pekná zbierka jeho poľovníckych
trofejí a knihy s poľovníckou tematikou.
Na ZŠ Dolné lúky začal učiť v roku 1968.
Veľkou obetavosťou s pomocou niektorých
žiakov a ich rodičov sa mu podarilo v daných
podmienkach v neuveriteľne krátkom čase vybudovať kvalitnú atletickú dráhu (rovinku) na
60 m, na ktorú je patrične hrdý. Sám, bez pomoci iných, vybudoval kvalitné doskočište. Po
spomínanej atletickej dráhe sa behalo už o rok,
teda v roku 1969.
Pán Mosný je nestorom mládežníckej atletiky na Brezovej. Tak ako už desaťročia ZŠ na
Brezovej je známa vysokou kvalitou výuky, tak
i v športovej oblasti, hlavne v atletike si tiež
drží vysokú úroveň. Túto vysokú latku nasadil
práve náš jubilant.
Bol dlhoročným členom OV ČSZTV. Pracoval v rôznych sekciách. Najdlhšie v sekcii atletiky, a to posledných 12 rokov. Z OV ČSZTV ho
viackrát navrhovali na vyznamenanie za vykonanú prácu, on to však odmietal s odôvodnením, aby sa prípadní neprajníci nedomnievali,
že si o to sám žiadal. I to svedčí o jeho skromnosti. Napriek tomu atletický zväz ÚVČSTV
v r. 1977 mu udelil pri príležitosti 80. výročia
organizovanej atletiky v Československu pamätný diplom. V mestskom zastupiteľstve pôsobil 8 rokov, z toho 4 roky v rade MsZ. Bol
dlhoročným tajomníkom poľovníckeho združenia a 8 rokov pôsobil ako člen OV poľovníckeho zväzu.
Aby lepšie pochopil osobitosti mladého
športovca v tréningu, študoval športovú somatológiu diaľkovo na Telovýchovnej škole v Bratislave, ktorú úspešne ukončil štátnou skúškou
a získal kvalifikáciu trénera 2. triedy.
Najradšej spomína na spoluprácu rodičov
Štefana Reptu a nebohého Jána Krutého, ktorých deti Anna Reptová a Ján Krutý patrili
k brezovským talentom. Boli tu však i ďalší obetaví rodičia, ktorých deti viedol v ich atletickom
napredovaní. Už v roku 1974 sa mu podarilo založiť atletický oddiel. Úspechy dosiahnuté jeho
zverencami, ktoré si cení, je veľké množstvo.
To len tak niektoré pri rozhovore s ním mu
prebleskli pamäťou. Prvý veľký úspech potešil
jubilanta v podobe 3. miesta Jaroslava Ďuriša
v hode oštepom na majstrovstvách Slovenska (MSl). Nasledoval úspech Jána Krutého
2. miestom v behu na 60 m, 3. miestom v skoku do diaľky tiež na MSl. Ďalej úspech Petra
Mrvu, dvojnásobného medailistu na MSl, kde
dosiahol v behu na 100 m 2. miesto a v skoku
do diaľky 3. miesto.
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Rád spomína na medzinárodnú súťaž družstiev v Bratislave, ktorej sa zúčastnili výbery
krajov z celého Československa plus družstvo
z MĽR a PĽR. Na tomto podujatí bol na stupni
víťazov jediný pretekár zo západoslovenského
kraja, a to Brezovan. V pamäti mu natrvalo zostali spomienky na prvé neoficiálne Majstrovstvá
republiky v Prahe v roku 1974, kde Ján Krutý mal
druhý najlepší čas v behu na 60 m a štafeta chlapcov v behu na 4x 60 m bola tretia časom 28,8 s. ,
ktorý znamenal vyrovnaný slovenský rekord.
Tu sa dozvedel a zistil, ako mnohé školy mali
neporovnateľne lepšie podmienky na prípravu
ako Brezová. O maséroch, bazénoch a pod. Brezovanom sa mohlo iba snívať. Viacerí poprední
odborníci nechceli veriť, že v takých skromných
podmienkach, ako mala Brezová, žiaci dosahovali také výrazné úspechy. Za svojho pôsobenia
na ZŠ Brezová jeho zverenci získali 9 medailových umiestnení na majstrovstvách Slovenska.
Bolo mu ľúto, že Ivan Závodný - veľký talent
na stredné a dlhé trate, ktorého tréner nazýval
rýchlobežka, nepokračoval v atletickom raste.
Pozoruhodné výkony mali: Vladimír Škápik ako
15-ročný zabehol 200 m za 21,3 s., Alena Repčíková ako 12-ročná dosiahla v skoku do diaľky
výkon 493 cm, Jana Zelenáková ako12-ročná zabehla 100 m za 12,8 s.,15-ročná Nikola Lukáčová v skoku do diaľky dosiahla 527 cm, Miroslav
Bôžik 14-ročný 60 m zabehol za 7,3 s., Ján Krutý
14-ročný skočil do diaľky 5,75 m. Ako 15-ročný
už skočil 701 cm. Ján Krutý a P. Sládek zabehli
ako 15-roční 60 m za 6,88 s. Alenu Repčíkovú
považoval za talent o triedu väčší ako mal jej brat
Jozef. Žiaľ, nechcela sa ďalej venovať atletike.
Z týchto brezovských talentov najvýraznejšie
sa presadil Jozef Repčík, Vladimír Guriš v Dukle Banskej Bystrice sa stal viacnásobný majster
Československa v doraste v behu na 1500 m. Stal
sa i slovenským rekordérom na tejto trati.
V bývalom veľkom Senickom okrese hrali
prím chlapci z Brezovej a dievčatá zo Skalice.
V roku 1977 na Záhoráckych hrách zo 48 medailí Brezová získala 24. Vyvrcholením jeho činnosti bol úspech 8.B triedy ZŠ Brezová, ktorá sa
stala víťazom celoslovenského finále v Trenčíne
o najzdatnejšiu triedu. Stalo sa to v júni 2000.
O tento úspech sa zaslúžila i jeho kolegyňa Edita
Klandúchová.
Náš jubilant v dôsledku pracovného zaťaženia
v máji 2000 skolaboval a ocitol sa v nemocnici.
Neskôr absolvoval dve náročné operácie a hovorí, že sa cíti slabý. Žartom poznamenal, že až
bude oslavovať stovku, bude vo forme. Trápi ho
však, že najtalentovanejšie deti mu unikli, hlavne
Alena Repčíková.
Veľmi pochvalne sa vyjadril za zásluhy o rozvoj školy o bývalej riaditeľke Janke Hanúskovej.
Uvádza, že počas jej riadiacej práce bol vybudovaný športový areál, koridor spájajúci obe
budovy s telocvičnou a bol vymenený všetok
starý nábytok v hornej i dolnej škole. Hoci bola
riaditeľkou iba 2 roky, jej výkon hodnotí ako
20-ročný.
V súčasnosti v príprave mladých talentov vidí
nedostatok v tom, že sila sa uprednostňuje na úkor
obratnosti a techniky v jednotlivých disciplínach.
Na otázku, čo by odporučil najúspešnejšiemu atlétovi (nielen Brezovej) Jozefovi Repčíkovi, hovorí,
že dobrého kouča na pretekoch a uvažovať o vý-

mene súčasného trénera. Tvrdí, že nie je problém
atléta naučiť, ťažšie je zlý návyk odučiť.
Iba ten, kto sa aktívne venoval príprave športovcov (hlavne tréneri), či iných súťaží v inej
oblasti, vie, ako túžobne je očakávaný úspech
jeho zverencov. Aké sklamanie je pri neúspechu.
Iba takýto človek pozná svoje psychické útrapy
pred súťažou premýšľaním, či urobil všetko pre
úspech. Koľko nekľudných nocí prežil. Z neúspechu sa však musí poučiť a ísť ďalej. Krédo nášho
jubilanta: Tréner musí odovzdať dušu zverencom
a tí to musia cítiť. Teda musí byť absolútna dôvera medzi trénerom a zverencami. Tréner musí
byť pedagógom, psychológom i metodikom. Náš
jubilant si uvedomoval , že tréningy u mládeži,
musia byť zamerané na ohybnosť, obratnosť,
rýchlosť, vytrvalosť i silu. Sila však nemá byť
prioritná.
Techniku považuje za nadstavbovú zložku.
Musí byť však rešpektovaný individuálny prístup ku každému atlétovi. Áno, ako v titulku
uvádzam, jubilant to všetko robil s nadšením za
plat obyčajného učiteľa. Táto generácia trénerov
to robila s láskou, nie pre peniaze.
Pri príležitosti narodenín prajem jubilantovi
pevné zdravie, užívanie si záľub na dôchodku,
stálu jemu prirodzenú veselosť a pohodu v kruhu rodiny a priateľov.
Jozef Ďuriš
Príspevky v tejto rubrike vyjadrujú názory ich pisateľov, nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie. Svoje názory, postrehy a komentáre posielajte elektronickou poštou na
adresu: mesto@brezova.sk.
Upozorňujeme prispievateľov do tejto
rubriky, že redakčná rada sa rozhodla
neuverejňovať články neaktuálne a články,
ktoré nesúvisia priamo s dianím v našom
meste.

ŠPORT

Bežci z Brezovej

• 11. 5. 2013 – „Jablonická desiatka“ – 10 km
Duda Bohuš kat. muži C – 22.miesto
Borovská Andrea
kat. ženy (4 km) – 8. miesto
Borovský Daniel
kat. ml. žiaci – 5. miesto
Čuvalová Megan
prípravka – 8. miesto
Seidlová Eva mlad. prípravka – 5. miesto
Kučeráková Lívia
mini dievčatá – 12.miesto
Suchovská Laura
mini dievčatá – 3. miesto
• 18. 5. 2013 – „Malá Vrbka“ CZ – 6,4 km
Borovská Andrea
kat. ženy – 6. miesto
Borovský Daniel
ml. žiaci – 3. miesto
• 25. 5. 2013 – „Beh na Ahoj“ Piešťanská liga – 11 km
Plačko Martin
kat. muži – 2. miesto
Plačková Gabriela kat. ženy – 2. miesto
Čuvalová Megan
kat. ml. žiačky – 5. miesto
• 8. 6. 2013 – „Beh mestom Leopoldov“ – 5,8 km
Plačko Martin
kat. muži – 3. miesto
• 9. 6. 2013 – „Beh Filipovským údolím“ Javorník
CZ – 10 km
Plačko Martin
kat. muži – 2. miesto
Borovská Andrea
kat. ženy – 6. miesto
Borovský Daniel
kat. ml. žiaci – 6. miesto
Ján Varmuža
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Brezovské cvičenky

na medzinárodnom gymnastickom
festivale Turnfest 2013 v Nemeckom
Mannheime
V dňoch 18. až 25. mája 2013 sa v Nemecku,
v oblasti Porýnie-Neckar, v strediskách Mannheim, Heidelberg a Ludwigshafen konal medzinárodný gymnastický festival Turnfest 2013. Zúčastnilo sa ho vyše 60 000 aktívnych účastníkov,
profesionálnych a vrcholových športovcov, ale
i amatérskych cvičencov rôznej vekovej štruktúry od najmladších až po najstarších seniorov. Na
športové podujatia prišlo okolo 500 000 návštevníkov. Hlavným mottom festivalu bolo heslo „Život v pohybe“. Počas festivalu prebiehali súťaže

v gymnastike, akrobacii, cvičenia na trampolíne
či s náradím. V rámci rekreačných disciplín vystupovali v malých pódiových skladbách menšie
formácie v cvičení fitnes, aerobik, zumba a i. Brezovské cvičenky spolu s cvičenkami bratislavskej
a považskej sokolskej župy na festivale dvakrát
otvárali blok hromadných pódiových skladieb.
V Mannheime sa pri historickej Vodnej veži predviedli skladbou My a My od autoriek E. Fialovej,
D. Kučerovej a K. Kučerovej, s ktorou vystúpili aj
vlani na XV. Všesokolskom zlete v Prahe. Hoci nepriaznivé počasie, dážď a chlad potrápili všetkých,
ktorí vystupovali v exteriéroch, naše cvičenky sa
nedali odradiť. Keď zazneli prvé tóny skladby, ustal
aj dážď, všetky osobné i zdravotné problémy išli
bokom. S veľkým elánom, nasadením a nadšením
predviedli početnému publiku svoje fialové srdce
(východzie priestorové postavenie cvičeniek vo
fialových dresoch) a pokračovali v cvičení plnom
energie. Ukázali domácim i zahraničných návštevníkom festivalu, že slovenské ženy v „pokročilom“
veku sú plné života a rytmus a pohyb sú jeho súčasťou. Brezovský oddiel počas festivalových dní
okrem športových podujatí navštívil i veľa historických a kultúrnych pamiatok. Okrem iného gotický zámok s rozsiahlou záhradou v Heidelbergu,
zámok v Mannheime, množstvo kostolov, či korunovačnú katedrálu Panny Márie a svätého Štefana
v Speyeri. Unavené, uzimené a nevyspaté sa vrátili Brezovanky po 12-hodinovej ceste autobusom
z Heidelbergu domov, no s pocitom hrdosti z dobrej reprezentácie a plné krásnych, nezabudnuteľných zážitkov.
O to, aby sa mohli predviesť v Mannheime sa zaslúžila hlavne cvičiteľka Mgr. Edita Klandúchová,
ktorá trpezlivo s cvičenkami precvičovala skladbu, bola aj organizačnou vedúcou celej skupiny,
ale hlavne výbornou kamarátkou. Patrí jej veľká
vďaka, pretože bez nej by sme nezažili atmosféru
festivalu a nespoznali nové miesta. Ďalšie veľké
poďakovanie patrí manželom Babiarovým, ktorí
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obetovali svoj voľný čas a venovali sa celej skupine. Vďaka nim sme navštívili v Speyeri vodný svet,
či korunovačnú katedrálu. Boli nielen tlmočníkmi, ale aj informátormi a sprievodcami po okolí
Mannheimu. Poďakovanie patrí aj Mestu Brezová
pod Bradlom, Považskej župe Sokolskej a iným
sponzorom, ktorí prispeli na dopravu či reprezentačný úbor.
Festival v Nemecku sa skončil, ale brezovské
cvičenky sa už teraz tešia na ďalšie nácviky. O dva
roky ich čaká zájazd do Fínska.
Anna Figurová

Naša rodáčka v Sieni slávy
Bývalá československá reprezentantka v hádzanej, účastníčka viacerých majstrovstiev sveta a Letných olympijských hier v Soule (1988)
Alena Damitšová - Závodná, bola v Bratislave
12. júna 2013 slávnostne uvedená do Siene slávy
slovenskej hádzanej.

KALENDÁRIUM
Jurkovič Samuel – učiteľ, notár, národný buditeľ (nar. 9. 2. 1796 na Brezovej, zomrel 13. 7. 1873
na Brezovej – 140. výr. úmrtia). Od roku 1819 bol
notárom a učiteľom v Novom Meste nad Váhom,
v roku 1831 odišiel do Sobotišťa, kde pôsobil ako
učiteľ a notár s evanjelickým farárom Jánom Šulekom. Založil tam čitáreň, školskú knižnicu a ochotnícky spolok. Roku 1845 založil gazdovský spolok
prvé úverové družstvo v Európe. V tom istom roku
si jeho dcéra Anna zobrala za manžela Jozefa Miloslava Hurbana. Podieľal sa na prípravách prvej
slovenskej povstaleckej výpravy v brezovskom
kraji (1848-1849). Participoval aj na vypracovaní
Žiadostí slovenského národa v stolici Nitrianskej,
schválených 28. apríla 1848 počas zhromaždenia
na Brezovej. V júni 1848 sa Samuel Jurkovič presťahoval zo Sobotišťa na rodnú Brezovú, kde pôsobil ako notár. Bol činný aj literárne, písal básne,
piesne, prispieval do Cirkevných listov, Obzora,
Orla Tatranského a Slovenských pohľadov. Samuel
Jurkovič patrí medzi popredných ľudovovýchovných pracovníkov v štúrovskom duchu.
Mosný Martin – legionár (nar. koncom 19. stor.
na Brezovej, zomrel 18. 7. 1918 vo Francúzsku –
95. výr. úmrtia). Pochádzal z Brezovej, po dokončení miestnej školy odišiel za prácou do Ameriky.
Na podnet M. R. Štefánika, ktorý organizoval krajanské légie v Amerike, vstúpil 15. apríla 1917 dobrovoľne do americkej armády, ako jeden z prvých
slovenských krajanov žijúcich v USA. Zúčastnil sa
bojov vo Francúzsku, kde 18. júla 1918 padol.
Alžbeta Fedorová

CIRKEVNÉ OZNAMY
Odchovankyňa brezovskej hádzanej (tréneri
Mgr. Peter Uhlík a Ivan Nosko) úspešne pôsobila v Prešove a profesionálnu kariéru ukončila
v Chorvátsku. Odtiaľ sa po skončení aktívnej
činnosti vrátila späť do centra Šariša k rodine.
Našej rodáčke k spoločenskému oceneniu srdečne blahoželáme.
Gabriela Plačková

3. augusta 2013

• 14. 07. (7. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni.
• 21. 07. (8. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie.
• 28. 07. (9. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie.
• 04. 08. (10. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie, nedeľa pokánia, v rámci
bohoslužieb bude prislúžená velebná sviatosť
večere Pánovej.
• 11. 08. (11. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni.
Ev. a. v. farský úrad

Štart: 6.00 – 10.00 hod. na námestí pred
Mestským úradom

IN MEMORIAM...

Turistické združenie Brezová pod Bradlom
vás pozýva na 1. ročník turistického pochodu

BREZOFSKÁ ŠPACÍRKA

Trasy:
• Dlhšia (40 km): Brezová p.B. – Bradlo –
Dlhý vršok – Šindelovci – Mosnáci – Pustá
Ves - Výtok – Dobrá voda – Brezová p.B.
• Kratšia (15 km): Brezová p.B. – Bradlo
– Košariská – Lopušná – Dvoly – Brezová
p.B.

Tešíme sa na Vašu účasť

Na rozhraní apríla a mája zomreli dvaja známi Brezovčania: Mgr. Peter Rechtoris (19552013) a Ľudevít Haščák (1930-2013). Každý
z inej občianskej generácie a predsa v mnohom podobní. Obaja pracovali vo verej-ných
funkciách, ktoré úzko súviseli s ich postavením
a boli aj náplňou ich plateného zamestnania. O
tom však nechce autor tejto spomienky písať.
Oveľa zaujímavejšie je priblížiť aktivity zosnulých v neformálnych organizáciách mesta,
ktoré vykonávali dobrovoľne.
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Petra Rechtorisa, vyštudovaného magistra
filozofie, majú naši spoluobčania ešte v živej
pamäti ako divadelníka, recitátora a moderátora
slávnostných či iných kultúrnych programov, ale
aj ako vedúceho redaktora Noviniek spod Bradla, schopného glosátora verejného života. Svoj
postoj k pokrokovej histórii mesta a k odkazu
predkov vyjadril vstupom do MO SZPB, v ktorej
výbore mnoho rokov pracoval... Známy bol aj
ako funkcionár a začas i predseda Hádzanárskeho oddielu TJ Bradlan, ako vynikajúci hlásateľ
a komentátor duelov hádzanárok v športovej
hale... Hoci rodák z Prahy (pokrstený tamtiež
v ev. kostole Sv. Michala v Jirchářich ako Petr),
celým srdcom miloval Brezovú pod Bradlom ako
svoje rodisko. Vzácne mu boli pravidelné výlety
do okolitej malokarpatskej prírody, najradšej
s členmi Turistického oddielu TJ Bradlan, ku
ktorým bol vždy priateľský, ústretový a vtipný v
každej situácii.
Ľudevít Haščák, rodák zo Spišskej Novej
Vsi, prešiel v brezovskom pracovnom prostredí
mnohými zamestnaniami a funkciami, naposledy vo fabrike na Útvare zvláštnych úloh. Napriek
pracovným povinnostiam dokázal si nájsť čas na
dobrovoľnú pomoc v oblasti kultúry a športu.
Patril medzi iniciátorov vzniku Folklórneho súboru Brezová, jeho podporovateľov a v
počiatkoch bol i organizačným vedúcim telesa... Takmer desať rokov sa aktívne činil ako
člen výboru hádzanárskeho oddielu. Svojím
postavením v Kovových tkaninách, a potom
v Pružinárni a strojárni, či už na pracovisku
alebo v závodnom výbore odborov, dokázal
posunúť žiadosti o pomoc hádzanárkam do
tých správnych donátorských dverí... Dlhé roky
sa venoval aj záhrade v Sade pod vinohrádkami
a nestál bokom, keď bolo treba priložiť ruky k
spoločnému dielu.
Za všetko, čo pre nás v dobrých dňoch
života naši zosnulí priatelia vykonali, úprimne
ďakujeme. Česť ich pamiatke!
=C=

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 5. júna 2013
odprevadili na poslednej ceste našu drahú
p. Oľgu Allinovú a kvetinovými darmi nám
pomohli zmierniť náš smútok. Zvlášť ďakujeme
p. Vierke Dobrovodskej za dôstojnú rozlúčku,
speváčkam a pohrebnej službe Eckert.
smútiaca rodina

Blízka pozostalá rodina úprimne ďakuje
všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí dňa 28. mája 2013 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého syna, otca, starého
otca a brata Petra Rechtorisa. Ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina


Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 8. júna 2013
odprevadili na poslednej ceste nášho manžela,
otca a dedka Ľudevíta Haščáka. Ďakujeme
p. Vierke Dobrovodskej za dôstojnú rozlúčku,
speváčkam a pohrebnej službe Eckert.
smútiaca rodina


SPOMÍNAME 

Dňa 11. júna 2013 uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustila pani Božena Ďurišová
a 8. júla 2013 uplynú 3 roky, čo nás opustil pán
Jozef Ďuriš. Kto ste ich poznali a mali radi,
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína syn a brat Jaroslav s rodinou, vnuk a synovec Jaroslav
s manželkou Vierkou.

Dňa 22. júna 2013 sme
si pripomenuli nedožité
69. narodeniny môjho
manžela, brata, švagra,
uja a kamaráta Janka
Radošinského. Kto ste
ho poznali a mali radi,
venujte mu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou si
spomína manželka Oľga, súrodenci, švagriná
Anka s manželom Jožkom a ostatná rodina.

Dňa 28. júna 2013 uplynul rok, čo nás navždy
opustil
náš
drahý
manžel, otec, starý otec
a prastarý otec Jozef
Mrva. Kto ste ho poznali
venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomínajú manželka,
synovia a dcéry s rodinami.

Dňa 3. júla 2013 sme si pripomenuli 42.
výročie od smrti nášho otca, švagra a známeho Jána Šandora. Zároveň si 4. augusta 2013
pripomenieme jeho nedožité 88. narodeniny.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou si spomínajú dcéry Oľga
a Anka s manželom Jožkom a ostatná rodina.


Dňa 2. júla 2013
uplynie 10 rokov od
smrti môjho manžela,
otca, starého otca pána
Štefana Chvaštulu. Kto
ste ho mali radi, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomína smútiaca rodina.

Dňa 22. júla 2013 si
pripomenieme
prvé
výročie, čo nás náhle
opustila naša drahá
dcéra, mama, manželka,
sestra, teta a švagriná
Dana Kovácsová, rod.
Fialová.
S láskou spomínajú
mama Božena, dcéra
Gabika s priateľom Ivom, brat s rodinou a
netere s rodinami.


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci júli:
Judita Pašmíková, 94 rokov
Anna Kopecká, 91 rokov
Judita Rechtorisová, 89 rokov
Anna Sládková, 86 rokov
Anna Čenteová, 84 rokov
Jozef Škápik, 83 rokov
Jarmila Turčeková, 83 rokov
Anna Pánska, 82 rokov
Zuzana Gabrižová, 80 rokov
Anna Stančíková, 80 rokov
Božena Poláčková, 75 rokov
Judita Daneková, 70 rokov
Anna Štyriaková, 70 rokov
Eva Včelková, 70 rokov
Božena Závodná, 70 rokov

Narodili sa:
Martina Tomková
Marek Nosko

Manželstvo uzavreli:
Jaroslav Ďuriš, Viera Fabová
Ľubor Batka, Slavomíra Melíšoková
Ladislav Madara, Stanislava Nemcová

Zomreli:
Oľga Allinová, r. Mancová, 67 rokov
Alžbeta Kvasnicová, r. Potúčková, 73 rokov
Ľudevít Haščák, 82 rokov
Alžbeta Rapáková, r. Rechtorisová, 86 rokov
Petr Rechtoris, 58 rokov
Alena Slobodová
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