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Mgr. Petrovi Uhlíkovi
udelená Cena mesta
V júni tohto roku sme si pripomenuli životné
jubileum - sedemdesiatku - známeho brezovského učiteľa Petra Uhlíka. Mnohí z nás ho poznajú ako učiteľa, historika, zanieteného športovca,
redaktora, či organizátora rôznych kultúrnych
podujatí v meste.

Pri príležitosti životného jubilea bola v piatok
18. júna udelená Cena mesta Mgr. Petrovi Uhlíkovi. Pamätný list a plaketu oslávencovi za pedagogickú, kultúrnu a športovú činnosť, ktorou
významne prispel k rozvoju mesta, slávnostne
odovzdala primátorka Brezovej pod Bradlom
JUDr. Anna Danková.
Mgr. Peter Uhlík pochádza zo Starej Turej, na
Vyššej pedagogickej škole v Bratislave vyštudoval
geografiu a dejepis. Pred nastúpením na vojenskú prezenčnú službu krátko učil na Jedenásťročnej strednej škole v Skalici. Po vojenčine v školskom roku 1961/1962 nastúpil učiť do Základnej
deväťročnej školy v Brezovej pod Bradlom, kde
zostal pôsobiť až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2002. Externe učil na SPŠS v Myjave, v brezovskom OU geodézie a kartografie
či v SOU strojárskom. Počas svojej 43-ročnej
pedagogickej praxe dosiahol dobré výsledky so
žiakmi v dejepise, zemepise a telesnej výchove,
ale aj úspechy na predmetových olympiádach,
atletických a gymnastických súťažiach. Voľný
čas venoval deťom i mimo školy, a to v športe
(hádzaná, hokej, basketbal, futbal), turistike (putovania, stanové tábory) a kultúre (divadlá, akadémie, návštevy knižnice, besedy so spisovateľmi). Založil a viedol školské športové stredisko
hádzanej žiačok, ktoré bolo jedným z prvých na
Slovensku. Peter Uhlík sa mnohostranne zapájal
do kultúrno-spoločenského a športového života Brezovej. Súťažne hrával hokej a futbal za TJ
Baník, roky pôsobil ako tréner a funkcionár hádzanárok TJ Bradlan, vychoval mnoho prvoligových hráčok i štátnych reprezentantiek, účastníčok majstrovstiev sveta i olympijských hier. Bol

tiež predsedom Klubu slovenských turistov ŠK
Bradlan, hrával v ochotníckom divadle, pôsobil
ako konferenciér FS Brezová, písal scenáre, režíroval programy, recitoval, robil starejšieho na
svadbách a istý čas viedol kroniku mesta. Trinásť
rokov stál na čele Spoločnosti M. R. Štefánika,
ktorej je dnes čestným predsedom. V súčasnosti
Peter Uhlík vedie redakciu časopisu Bradlo, prispieva do viacerých novín a časopisov, je aktívny
v prednáškovej činnosti a venuje sa aj literárnej
tvorbe. Za pedagogické, športové, občianske
a publicistické aktivity dostal množstvo uznaní,
okrem iného mu bola udelená Medaila J. A. Komenského, čestný titul Vzorný tréner, Zlatý odznak za rozvoj turistiky na Slovensku a ocenenie:
„Čestný občan Starej Turej“. Mesto Brezová pod
Bradlom ho pri príležitosti 735. výročia prvej písomnej zmienky ocenilo Pamätnou plaketou.
A tak, pán učiteľ Uhlík, v mene redakčnej rady
Noviniek spod Bradla, kde ste boli a ste dlhoročným prispievateľom, prijmite naše srdečné pozdravenie k Vášmu životnému jubileu s prianím
pevného zdravia, šťastia a tvorivých nápadov do
ďalšieho písania. Veríme, že sa ešte mnohokrát
stretneme na besedách o Vašich knihách, ale aj
na prednáškach z histórie alebo geografie (či už
na podujatiach mesta, v knižnici, v dennom centre alebo v škole) a aj ďalej nás budete sprevádzať
na zaujímavých turistických výletoch.
Za redakčnú radu napísala Alžbeta Fedorová

JUDr. Anna Danková ocenila našich občanov, pri príležitosti udelenia Plakety
prof. MUDr. J. Janského, Cenou mesta.
Cenou mesta za mnohonásobné darovanie
krvi a dlhoročnú aktívnu činnosť organizovanú
v oblasti darcovstva bola ocenená Viera Labudová.
Cenou mesta za získanie Diamantovej Janského plakety za r. 2010 bola ocenená Eva Kubišová (60 bezplatných odberov krvi).
Cenou mesta za získanie Zlatej Janského plakety za r. 2009 bol ocenený Ľubomír Marônek
(40 bezplatných odberov krvi).
Cenou mesta za získanie Striebornej Janského plakety za r. 2009 boli ocenení: Martina Zelenáková, Oľga Horváthová a Stanislav Mráz
(20 bezplatných odberov krvi).
Na záver oficiálnej časti stretnutia ocenila riaditeľka Územného spolku Slovenského
Červeného kríža v Senici Veronika Kopúnková JUDr. Annu Dankovú Cenou Červeného
kríža za ústretový prístup mesta Brezová pod
Bradlom pri podpore darcovstva krvi.
Všetkým darcom želáme z úprimného srdca
pevné zdravie, šťastie, spokojnosť v rodinách,
aby vo svojom humánnom úsilí pokračovali
ešte mnohé roky.
Ing. Gabriela Plačková

Darcovia
krvi
Snaha pri záchrane ľudských životov,
obetavosť a ľudskosť
boli dňa 21. júna
dôvodom stretnutia darcov krvi
s JUDr. Annou Dankovou, primátorkou
mesta.
Darcovia krvi – záchrancovia života – sú ľudia
rôznych profesií, veku i záujmov, ktorých spája
jediné: humánna myšlienka a čin dať kus seba
na záchranu života iného. Možno práve tá ich
krv, ktorej sa dobrovoľne zriekli, priviedla k životu matku, ktorá práve porodila dieťa, mladého
človeka, ktorému sa brána života ešte len otvára,
otca rodiny, ktorého potrebujú jeho deti, či dieťa,
ktoré ešte nestačilo poriadne vykročiť do života.

Vážení čitatelia,
redakcia Noviniek spod Bradla
Vám želá príjemné prežitie
letných prázdnin a dovoleniek.
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Naše mesto využíva aktívne
opatrenia na trhu práce

Z ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva
(MsZ) sa uskutočnilo 17. júna. Rokovanie
viedla primátorka mesta JUDr. Anna Danková. Na rokovaní boli prítomní 11-ti z 13
poslancov MsZ, vedúci oddelení MsÚ, zástupcovia spoločnosti Bytový podnik Brezová,
spol. s r.o. a OSBD Senica a občania mesta.
Hlavná kontrolórka oboznámila s výsledkami
vykonaných kontrol v súlade so schváleným
plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 a
výsledkami kontroly v súlade s prijatým uznesením č. 33/2010. Odporučila venovať väčšiu
pozornosť vnútorným predpisom a neodkladne
riešiť nepriaznivé hospodárske výsledky v obchodnej spoločnosti Reštaurácia U Sváka Ragana s.r.o.
Mestské zastupiteľstvo sa zaoberalo aj výsledkami hospodárenia za rok 2009 spoločností,
v ktorých má vlastnícky podiel - Bytový podnik Brezová, spol. s r.o. a Športovo vzdelávacie
stredisko BRADLAN Brezová pod Bradlom, a.s.
Brezová pod Bradlom.
So správou o činnosti Mestskej polície
(MsP) za rok 2009 oboznámil Mgr. Maroš Sadák. Uviedol, že bežný výkon služby MsP, ktorá má 6 príslušníkov, bol zameraný na verejný
poriadok, dodržiavanie VZN mesta, kontrolu
dodržiavania zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, parkovanie na
MK. Okrem iného MsP zabezpečuje ochranu
obyvateľov a majetku aj signalizáciou napojenou na pult centralizovanej ochrany. Bezpečnostno-represívne akcie boli realizované
v spolupráci s Obvodným odd. PZ. (Podrobná
správa je na webovej stránke mesta v sekcii
Mestská polícia.)
O činnosti Mestského hasičského zboru (MsHZ) za rok 2009 podal informácie
vel. p. Dušan Michalička. Stálu službu zabezpečujú štyria hasiči. MsHZ tvoria tri hasičské
družstvá, ktorých členovia sú dobrovoľní hasiči. Okrem výjazdov k požiarom je v ostatnom
období vývoj zásahovej činnosti hasičských
jednotiek charakterizovaný výrazným nárastom aktivít orientovaných na vykonávanie
záchranných prác pri živelných pohromách,
nehodách v cestnej doprave a pri iných haváriách. Pozornosť je venovaná aj preventívnym
protipožiarnym kontrolám vyplývajúcich zo
zákona a taktiež výchove mladej generácie.
Mestské zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 o prepravnej
službe. Ide o sociálnu službu, ktorá sa bude
poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v
Brezovej pod Bradlom, ktorá je odkázaná na
individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom, fyzickej osobe s nepriaznivým
zdravotným stavom, s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch
a obmedzenou schopnosťou orientácie a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 62 rokov. (Bližšie informácie obdržíte na MsÚ na sociálnom oddelení a v najbližšom čísle noviniek).
MsZ schválilo prevody nehnuteľností, zásady
odmeňovania poslancov MsZ, harmonogram

zasadnutí a program MsZ na II. polrok 2010.
Mestské zastupiteľstvo určilo v súlade so
zákonom 369/1990 Zb. v platnom znení plný
rozsah výkonu funkcie primátora mesta na
funkčné obdobie 2010 – 2014, určilo 11 poslancov na toto volebné obdobie a pre vykonanie voľby poslancov MsZ 1 volebný obvod
pre mesto Brezová pod Bradlom.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie
plnenie rozpočtu mesta k 31. 3. 2010, informáciu o stave vymáhania pohľadávok a informáciu
o rizikách rozpočtu mesta v roku 2010.
Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostke
MsÚ predložiť na zasadnutie MsZ v septembri
plnenie rozpočtu za obdobie január až júl 2010
s výhľadom očakávaného plnenia rozpočtu za
rok 2010, organizovať vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž.
Mestské zastupiteľstvo poverilo primátorku
mesta, aby vyhlásila v termíne do 1. 7. 2010,
s termínom uzávierky do 15. 7. 2010, obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti
v k. ú. Brezová pod Bradlom v KN zapísanej
v LV č. 4856 ako parcela registra E č. 4766/2 –
ostatné plochy o výmere 535 m2.

MESTSKÝ ÚRAD

Ako sme volili v našom meste
Čitateľom Noviniek spod Bradla prinášame
informáciu, ako hlasovali voliči nášho mesta vo
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
dňa 12. júna.
Volieb sa zúčastnilo 53,66 % voličov, 3 voliči
využili možnosť voľby poštou, na základe žiadostí bolo vydaných až 93 voličských preukazov.
Jednotlivé politické strany získali nasledovné
počty hlasov:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Európska demokratická strana
3
Únia - Strana pre Slovensko
24
Strana rómskej koalície - SRK
0
Paliho Kapurková, veselá politická strana 19
Sloboda a Solidarita
389
Strana demokratickej ľavice
94
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció
Pártja
1
Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
72
Komunistická strana Slovenska
23
Slovenská národná strana
140
Nová demokracia
3
Združenie robotníkov Slovenska
12
Kresťanskodemokratické hnutie
77
Ľudová strana Naše Slovensko
18
Slovenská demokratická a kresťanská únia Demokratická strana
394
AZEN - Aliancia za Európu národov 0
SMER - sociálna demokracia
1055
MOST - HÍD
35
Ing. Alžbeta Karlíková

Mesto v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
(ÚPSVaR) využíva aktívne opatrenia na trhu
práce, ktoré ponúka zákon č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti. Ide najmä o využitie § 50i) - Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, § 51 - Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
a § 52 - Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec.
Na základe § 50i) zákona o službách zamestnanosti mesto uzatvorilo s ÚPSVaR dohodu o
poskytnutí príspevku na podporu regionálnej
a miestnej zamestnanosti zatiaľ na dvoch znevýhodnených uchádzačov (strata zamestnania
z organizačných dôvodov, vek nad 50 rokov...).
Zatiaľ bola uzatvorená pracovná zmluva s jedným uchádzačom na dobu určitú 9 mesiacov
s možnosťou jej predĺženia, čím sa stal riadnym
zamestnancom mesta. ÚPSVaR bude poskytovať mestu mesačne príspevok vo výške 90 %
z celkovej ceny práce zamestnanca počas prvých
troch mesiacov (limitované dvojnásobkom životného minima), 80 % počas ďalších troch mesiacov a 70 % počas ostatných troch mesiacov.
Mesto dlhodobo vytvára podmienky a ponúka
možnosť absolventskej praxe pre mladých ľudí
do 25 rokov veku, ktorí sú evidovaní na úrade
práce. Absolventská prax trvá 6 mesiacov, bez
možnosti predĺženia, v rozsahu 20 hodín týždenne. Od 1. 5. 2010 má mesto s ÚPSVaR uzatvorenú dohodu o zabezpečovaní podmienok vykonávania absolventskej praxe na jednu osobu.
Mesto sa od 1. 6. 2010 opäť zapojilo do organizovania menších obecných služieb. Zúčastňuje
sa ich 8 dlhodobo nezamestnaných občanov,
ktorí sú evidovaní na úrade práce a sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi. K dávke v hmotnej núdzi si tak prilepšia o aktivačný príspevok,
ktorý je 63,07 eura mesačne, avšak musia odpracovať 20 hodín týždenne. Cieľom aktivačnej
činnosti formou vykonávania menších obecných služieb je pomoc pri ochrane životného
prostredia v našom meste, verejnoprospešné
služby, ale i podpora udržiavania pracovných
návykov dlhodobo nezamestnaných občanov.
Ing. Alžbeta Karlíková

Technické služby mesta
Po úspešnej „akcii Bradlo“ Technické služby
mesta pokračujú vo zveľaďovaní Brezovej. Na
Bradle sme spravili kus práce od organizácie cez
realizáciu. Zvládli sme skrášlenie okolia mohyly, prístupovej cesty popri každodenných povinnostiach, ktoré robíme ako hlavnú činnosť.
Toto sa nám podarilo i vďaka brigádnikom
- občanom mesta, čím sme vytvorili pracovné
príležitosti pre nezamestnaných. Vo vytváraní
nových pracovných príležitostí pokračujeme.
V súčasnosti sme prijali 8 aktivačných pracovníkov, ktorých ste si mohli od 1. júna všimnúť
pri rôznych pomocných prácach v meste. Našou snahou je pomôcť občanom Brezovej, ktorí
sú bez práce, preto sme od 1. júla prijali ďalších
aktivačných pracovníkov. Využili sme všetky
(Pokračovanie na 3. str.)
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(Dokončenie z 2. str.) Technické služby mesta
možnosti na to, aby sme vytvorili čo najviac
pracovných príležitostí, pričom sme brali ohľad
na rozpočet mesta. Aktivačných pracovníkov
plne financuje ÚPSVaR. Okrem toho pripravujeme podľa § 50i zákona o službách zamestnanosti 4 pracovné miesta, ktoré sú z veľkej časti
dotované zo štátneho rozpočtu. Od 1. júla sme
vytvorili pracovné príležitosti pre 9 obyvateľov
Brezovej. Považujeme za výrazný úspech v čase
krízy vytvoriť celkom 17 pracovných miest
a pritom nezaťažiť rozpočet mesta.
Aktivační pracovníci nám účinne pomáhajú
pri prácach, na ktoré kapacitne nestačíme. Začali sme s nátermi zábradlí, postupne začneme
s údržbou a náterom autobusových zastávok.
Pomáhajú nám i s údržbou verejnej zelene, pri
opravách ciest a chodníkov. Aktivisti pod vedením nášho zamestnanca opravili i chodník
v Husovom parku.
Veríme, že v krátkej dobe občania uvidia a
ocenia výsledky práce aktivistov.
Naďalej je našou snahou vytvoriť viac pracovných príležitostí a využiť všetky možnosti na ich
vytvorenie, aby obyvatelia Brezovej v týchto ťažkých dobách našli pracovné uplatnenie.
Bohuslav Krippel

Zbierkou šatstva podporili
Brezovania ľudí v núdzi
150 mechov ošatenia vyzbierali Brezovania
v rámci zbierky, ktorú v máji vyhlásilo mesto
Brezová pod Bradlom.
Vyzbierané šatstvo si počas druhého júnového týždňa vyzdvihli zástupcovia občianskeho združenia Diakonie Broumov. Materiál po
roztriedení poputuje ľuďom, ktorí sa z rôznych
dôvodov ocitli v krízovej životnej situácii a na
okraji spoločnosti.
Poškodené či iným spôsobom nenositeľné
šatstvo bude spracované na surovinu s izolačnými vlastnosťami. Zbierka preto nemá výlučne sociálny rozmer, ale podporuje i životné
prostredie.
Zbierku organizačne zabezpečilo oddelenie
sociálne, školstva a kultúry a dobrovoľníčky
pani Križáková a pani Pašandová, za čo im ďakujeme.
Darovaním nepotrebného ošatenia a ďalších
vecí občania okrem toho, že uvoľnili miesto
vo svojich skriniach, pomohli šetriť životné
prostredie, umožnili ďalšie využitie staršieho
oblečenia a pomohli naozaj ľuďom, ktorí to potrebujú.
Ďakujeme.
Ing. Gabriela Plačková

Starostlivosť o pôdu
V ostatnom období sa občania Brezovej pod
Bradlom sťažujú na problém zaburinenia pozemkov a tým zvyšujúcej sa možnosti šírenia
buriny na susedné pozemky. Vzhľadom na túto
skutočnosť vás upozorňujeme na dôsledné
dodržiavanie ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b)
zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších
predpisov, ktorý ukladá vlastníkom, nájomcom
a správcom poľnohospodárskej pôdy povin-
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nosť predchádzať výskytu a šíreniu burín z neudržiavaných pozemkov na susedné pozemky.
Podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona sa priestupku
na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo
nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti
poľnohospodárskeho pozemku. Za priestupok
podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona môže obvodný pozemkový úrad uložiť pokutu do výšky
331,93 €.
Z uvedeného dôvodu vás upozorňujeme, aby
ste pravidelne zabezpečovali odstraňovanie buriny na vašich pozemkoch a aby ste zatrávnené
plochy pravidelne kosili.
Ing. Marta Kubová

Pamätník Dr. Štefana Osuského
po jedenástich rokoch
zrekonštruovaný
„Na jedno nikdy nezabudnem. Keď som o
trištvrte na päť 4. júna 1920 pod zmluvu nesúcu
meno Trianon napísal svoje meno, vedel som,
že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa s bývalým Uhorskom, vyúčtovanie účtov
podpísaných od vrchu až dolu krvou, utrpením
a biedou môjho národa. A toto vyúčtovanie je
večné.“ Takto spomínal Dr. Štefan Osuský na
jednu z najdôležitejších historických udalostí vo
vtedajších dejinách Slovenska. Víťazné mocnosti definitívne uznali Československú republiku,
jej hranice a prijali Slovákov medzi rovnocenné
európske národy. Niet pochýb o tom, že Dr. Štefan Osuský, náš rodák, patril medzi najskúsenejších a najinformovanejších československých
diplomatov. Bol skutočne výnimočnou osobnosťou v európskej aj svetovej politike. Počas
celého života bol hrdým Slovákom a bojoval za
rovnoprávny štát Čechov a Slovákov. Odmietal
však národnú nadradenosť a ideologickú totalitu. Jeho víziou bola zjednotená Európa, Európa
bez vojen, slobodná a demokratická.
V r. 1999 bol v našom meste odhalený pamätník Dr. Štefana Osuského, ktorý bol vplyvmi počasia a vandalmi zničený. Ešte pred okrúhlym
výročím podpísania Trianonskej mierovej
zmluvy mesto Brezová pod Bradlom pamätník
zrekonštruovalo.
Ing. Gabriela Plačková

Deň detí sa vydaril
Po nekonečných daždivých dňoch sa počasie konečne umúdrilo a deti každého veku sa

mohli dňa 7. júna zabaviť na námestí pri rôznych sprievodných podujatiach a atrakciách,
ktoré mesto Brezová pripravilo pri príležitosti
Dňa detí. Trampolína, skákací hrad, obrí šach,
karaoke show, maľovanie na tvár, detský guľôčkový bazénik so šmykľavkou, človeče, nehnevaj
sa, výtvarná minisúťaž, stánky so sladkosťami,
tanečný workshop s DTS I.C.E, výstava modelov motocyklov a ilustrovaných kresieb boli
plné baviacich sa detí. Počas celej akcie deti a
dospelí hlasovali za prvého kráľa a kráľovnú
Detského mestečka Brezová. Korunovaní boli
Katka Reptová a Martinko Podzámsky. Súčasťou akcie bola zbierka hračiek. Vyzbierané hračky prevzali a za mohutného aplauzu odviezli deťom do Detského domova Opora v Pečeňadoch
motorkári z motoclubu FREE SPIRIT.
Ing. Gabriela Plačková

Prerušenie distribúcie elektrickej
energie
Z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach
rozvodu elektrickej energie zo strany ZSE budú
dňa 16. júla v čase od 8,00 do 15,00 hod. bez
dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:
Končiny, č. 88, 139-147, Lokalita Baťkovci, Žriedlová, U Martinákov, U Závodných,
U Minarčiných.

Keď pršalo mrholilo
Každému dospelému človeku je známe, že
tohoročný máj bol najvlhším mesiacom za dlhé
obdobie a inak tomu nie je ani na Brezovej pod
Bradlom. Ale snáď sme zvedaví, koľko vlastne
napršalo. Je to 233,6 mm, čo znamená, že na
každý jeden meter štvorcový spadlo 233,6 litra vody. Pre porovnanie - priemerný mesačný
úhrn zrážok v minulom roku bol 71,66 mm.
Mgr. Hedviga Kátlovská

Verejná zbierka pre Hul
Sú v živote situácie, ktoré prídu nečakane
a človek je voči nim bezmocný. Dňa 1. júna
2010 postihla obec Hul katastrofálna povodeň.
Mnohí občania prišli o svoj dom, veľkú časť
majetku, bola zničená aj časť záhrad a úrodné
polia obce. Obec Hul sa nachádza v okrese Nové
Zámky, Nitriansky samosprávny kraj. Má 1205
obyvateľov a rozlohu obce 1262 ha.
Vedenie mesta Brezová pod Bradlom sa rozhodlo v rámci svojich možností pomôcť jednej z mnohých postihnutých obcí. Od 8. júna
sa na zmierňovaní následkov povodní v obci
Hul zúčastnil príslušník Mestskej polície Pavol
Londák a člen Mestského hasičského zboru Ján
Jančí, ktorí do 10. júna odčerpávali vodu zo štyridsiatich rodinných domov a pivníc s použitím
mestskej techniky.
Mesto Brezová pod Bradlom dňom 10. júna
2010 vyhlásilo verejnú zbierku pre povodňou
postihnutých obyvateľov obce Hul.
Prosíme všetkých občanov, ktorým nie je ľahostajný osud iných, aby aspoň malou finančnou čiastkou pomohli občanom postihnutej
obce vyriešiť ich ťažkú životnú situáciu.
(Pokračovanie na 4. str.)
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(Dokončenie z 3. str.) Verejná zbierka...
Finančné prostriedky môžete poukazovať
na osobitný bankový účet Mesta Brezová pod
Bradlom č. 4602530031/5600 vedený v Dexia
banke Slovensko alebo vkladať v hotovosti na
tento bankový účet na všetkých pobočkách Dexia banky Slovensko. Vklad v hotovosti je oslobodený od poplatkov.
Výška vyzbieraných finančných prostriedkov
a ich použitie bude zverejnené po ukončení
zbierky na internerovej stránke mesta a v Novinkách spod Bradla.
Mesto Brezová pod Bradlom ďakuje všetkým,
ktorí pomohli a pomôžu ľuďom v postihnutej
oblasti.

ŠKOLSTVO

Sme vzorová škola
Planéty vedomostí
Ako je možné, že zábery z vyučovacej hodiny v brezovskej ZŠ sú na propagačných
materiáloch digitálneho kurikula bratislavskej spoločnosti Agemsoft s celoslovenskou
pôsobnosťou? Dostali sa tam právom, veď
naši vyučujúci rok testovali komplexný elek-

tronický vzdelávací systém pre základné a
stredné školy s názvom Planéta vedomostí,
p. uč. Eliška Reptová so svojimi žiakmi hodinu biológie nasnímala a zaslala do súťaže
o najlepšiu prípadovú štúdiu. Slávnostné vyhodnotenie bolo 2. júna na pôde Univerzity
Komenského v Bratislave za účasti zástupcov
organizátorov, odbornej komisie a vzácnych
hostí pod moderátorskou taktovkou populárnej Adely Banášovej. Z vyše 200 zapojených
škôl len pätnástim vzdelávací program na
matematiku, fyziku, chémiu, biológiu a prírodovedu ponechajú v užívaní. Po prevzatí
certifikátu vzorovej školy a darčekového
koša s ďalšou digitálnou technikou projekt
nekončí. Už 7. júna sa zástupcovia víťazných
škôl stretli na prvej výmene skúseností, pričom podpísali Memorandum o spolupráci,
v ktorom sa zaviazali k realizácii pravidelných

Novinky spod Bradla 6 / 2010
modelov vyučovacích hodín, videozáznamov,
otvorených hodín, stretnutí učiteľov z okolitých škôl a podobne.
Mgr.Jana Reptová

Rozlúčili sa s MŠ Budovateľská
Deti najstaršej vekovej skupiny z Materskej
školy Budovateľská sa netradičným spôsobom

Koncoročné
prvostupniarske perličky
Posledné hektické dni v škole sa nesú v znamení previerok celoročných vedomostí žiakov.
Na 1. stupni ZŠ sme preto s radosťou prijali
ponuku výchovného koncertu s VIKTOROM,
kde nechýbal spev, hudba, tanec a skvelá atmosféra. Viktor pochválil žiakov našej školy,
že sa vedia slušne správať a výborne zabávať.
Prváčikovia sa lúčili so šlabikárom a písmenkami. O tom, že zvládli dlhý nácvik čítania niet
pochýb, hravo zvládali rôzne úlohy súvisiace
s čitateľskými zručnosťami, reprodukciou a
písaním. Dňa 11. júna sa stali absolventmi
abecedy a prekvapením pre nich bol nádherný
čokoládový šlabikár. Nečítali z neho, zjedli ho!
Na MDD sa naši prvostupniari premenili
v Dračích hrách na rozprávkových drakov. Vyskúšali si dračiu silu, obratnosť draka, kŕmenie
draka a tajný rybolov. Svoje logické a výtvarné
zručnosti si overili v skladaní dračieho puzzle
a kreslení dračích plagátov. Keďže nám počasie
neprialo, každý dráčik sa musel stať aj kuričom
a zohrievať sa tiež v športovej aktivite Dráčik
v NHL. Žiaci sa v „dračom svete“ výborne zabávali a radovali z príjemne stráveného Dňa detí.
V škole v prírode NORMANDIA v Nitrianskom Rudne sa naši prváci, druháci a tretiaci
„stratili v čase“ - túlali sa rôznymi obdobiami počnúc Veľkou Moravou až po súčasnosť,
napr. išli po stopách pustovníka, predávali a
kupovali najvýhodnejšie na trhu, športovali,
plávali v bazéne. Tretiaci v rámci pobytu ŠVP
boli na výlete vo Valašskej Belej v sklárni Sklený sen, kde videli ukážky výroby sklenených
suvenírov. Hotové výrobky si žiaci zakúpili
a doniesli ako darček svojim blízkym. Všetky potulky boli podporené dobrým počasím,
deti strávili krásne dni v obklopení Strážovských vrchov a priehradou Nitrianske Rudno.

Štvrtáci si užívali školu v prírode TWISTOVO Čremošné v horskom hoteli Bartoška pri
Turčianskych Tepliciach. Pozorovali faunu
a flóru Veľkej Fatry, navštívili Harmaneckú
jaskyňu, previezli sa najdlhším železničným
tunelom na Slovensku a v Čechách, kúpali sa
v termálnej vírivke. Neodmysliteľnou súčasťou
pobytu boli opekačka a nákup suvenírov pre
najbližších.
Mgr. Mária Osuská

rozlúčili s materskou školou - turistickým výletom do Holotech Víšky. Pani učiteľky deťom
pripravili súťaživé hry, deti sa občerstvili štrúdlou a džúsom. Po príchode do MŠ dostali na
pamiatku knihu, pamätný list a osvedčenie o
absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Celý
kolektív im želá veľa úspechov v škole.
Anna Hajdučková

MŠ Sídlisko D. Jurkoviča
MDD oslávili naše deti v spoločnosti Šaša Jaša, ktorý spestril toto sviatočné dopoludnie veselými hrami a súťažami.
Deti predprimárnej triedy (predškoláci) prijali 2. júna pozvanie od členiek denného centra,
aby spolu s nimi oslávili MDD. Tety im prichystali súťaže, v ktorých si precvičili nielen
pohybové, ale i rozumové schopnosti a pripravili im odmeny v podobe perníkových medailí.
7. júna sme navštívili farmu GHAROLAIS v Podkylave, kde sa deti dozvedeli o chove kravičiek, koní, ale i prasiatok - mangalíc.
V jazdiarni si vyskúšali jazdu na koníkoch.
11. júna prišiel medzi deti člen poľovníckeho
zväzu pán Stanislav Mráz, ktorý im porozprával, ako sa starajú poľovníci o zvieratká v tomto
ročnom období. V tento deň sa predškoláci lúčili so škôlkou netradičnou Indiánskou nocou.
Deti hľadali nielen stratený poklad, ale i unesenú Indiánku. Po rôznych súťažiach a hrách
sa deti prešli večernou Brezovou a noc strávili
v MŠ so svojimi triednymi učiteľkami. Za odvahu dostali v sobotu ráno Diplom Orlieho Pierka.
Touto cestou ďakujeme pánovi D. Markovi a
jeho rodine za poskytnutie indiánskeho stanu
na jeho dvore, za spoluprácu i pohostinnosť.
Svojou návštevou nás 21. júna všetkých potešila víla Letnička, ktorá deťom priniesla prvý
letný deň. Porozprávala im o tomto krásnom ročnom období a sľúbila veľa, veľa horúcich slnečných lúčov, aby sme si ich všetci
mohli užiť hlavne počas letných prázdnin.
Po troch rokoch dochádzky do MŠ končí jedna
etepa života našich detí. Predškoláci sa 29. júna
lúčili na MsÚ so svojimi triednymi učiteľkami V. Dobrovodskou a A. Ondrejkovovou, no
nezabudli ani na tety kuchárky a upratovačky.
Básničkami a kvetmi poďakovali všetkým za
starostlivosť a pani učiteľky deťom zaželali veľa
šťastia a úspechov v základnej škole. Deťom
odovzdali Osvedčenie predprimárneho vzdelávania, Pamätný list, knihu na pamiatku a čoko(Pokračovanie na 5. str.)
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(Dokončenie z 4. str.) MŠ Sídlisko D. Jurkoviča
ládu. Na záver si deti pochutnali na torte, ktorú
im upiekla teta kuchárka Ivetka Vicianová.
Helena Konkušová

Otváranie skrytých cestičiek
Otvoriť dvere v ZUŠ-ke znamená návštevníka privítať. Na dni otvorených dverí nie hocijako, ale kompletne. Aj v tomto školskom roku
sa 2. júna vystriedalo v triedach školy 56 detí
z MŠ a 36 prváčikov zo ZŠ. Zoznámili sa skoro
so všetkými učiteľmi, všetkými vyučovanými
predmetmi, s hudobnými nástrojmi, vyskúšali
si sami niektoré aktivity a predviedli svoje vedomosti a zručnosti. Pomáhali im v tom naši
žiaci hravými vyučovacími ukážkami. Škoda, že
čas vtedy letí veľmi rýchlo a zvonec ohlasujúci
ukončenie aktivity v jednotlivých triedach musí
byť taký presný, aby sme všetko stihli v priebehu
doobedia. Vystupujúce deti v to doobedie si ozaj
poriadne predvádzanú aktivitu upevnili. Veď ju
vykonali 12-krát. Hoci ony na rozdiel od detí
z MŠ a ZŠ diplom nedostali, známku výborná
si ozaj zaslúžili. Veríme, že na tento deň budú
všetci spomínať ako na užitočný a všetkým priniesol radosť i ponaučenie a mnohým deťom
otvoril skryté cestičky vedúce k umeleckým aktivitám.
Mgr. Jana Kazičková

Veselé a spokojné :-) !
Za všetkých učiteľov ZUŠ Brezová želám našim študentom veselé a zaujímavé prázdniny
a dovolenkové chvíle, aby sa nám všetci vrátili
v septembri oddýchnutí a plní tvorivých nápadov. Dúfame, že počas chvíľ záhaľky nezabudnú
všetko, čo sa doteraz naučili, ba využijú svoje
vedomosti a zručnosti na vylepšenie svojich
predpokladov na úspešné štúdium. A rodičov
prosíme, aby deti aj počas dní voľna motivovali do pokračovania umeleckých a bezpečných
športových činností, aby sme my, učitelia, hneď
od začiatku školského roka sa netešili na dovolenku. Chceme, aby sa nám vrátili žiaci zdraví,
vybláznení a plní nových emotívnych zážitkov.
Tak veselé a spokojné :-) !
Mgr. Katarína Sedláková

MESTSKÁ KNIŽNICA

Číta celá trieda

16. júna sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ na
Piešťanskej ulici vyhodnotenie 14. ročníka súťaže Číta celá trieda, ktorú organizuje od októbra
do mája Mestská knižnica Brezová v spolupráci
so všetkými triedami ZŠ, okrem prvákov. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo 204 detí, prečítali 2533 kníh. Je to pekný počet kníh a sme radi,
že návštevy čítajúcich žiakov do knižnice sa pomaly zlepšujú (určite má na to vplyv veľký počet
podujatí, ktoré pre deti pripravujú pracovníčky
knižnice). Na vyhodnotení so zaujímavým
programom vystúpili deti z MŠ z Budovateľskej
ulice s básničkou, dramatizáciou i moderným
tancom, ktorý nás všetkých roztlieskal. Tu sme
videli, že predškoláci sú dobre pripravení nastúpiť do prvého ročníka. Ďakujeme pani učiteľ-
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kám Šimovej a Bachárovej, ktoré deti nacvičili
na tento krásny program. Najlepšie čítajúcimi
triedami boli: 2. B trieda s pani učiteľkou Škápikovou, 4. A trieda s pani učiteľkou Bôžikovou
a 6. A trieda s pani učiteľkou Bučkovou. Knihy
za pravidelné čítanie dostali: E. Šagátová z 2. B,
N. Mikulková z 3.A, Z. Hodorová z 3. B, V. Macejková zo 4. A, L. Janeková zo 4. B, D. Hamerlíková z 5. A, M. Bednarovská zo 6. A, N. Kubovčiaková zo 6. B, A. Stanková zo 7. A, N. Parčiová
z 8. A, E. Fajnorová z 8. B, T. Vašková z 9. A,
M. Šlahor z 9. C. Diplomy za čítanie dostali:
K. Lišková z 2. B, S. Londáková z 2. B, E. Ciliková z 3. A, L. Rehuš z 3. B, A. Horniačková z 3. B,
E. Mikulka zo 4. A, M. Ďuriš z 5. B, T. Kováčiko-

vá zo 6. A, R. Heráková zo 6. B, K. Kohlmanová
z 8. B a J. Toráčová z 9. C. Odmeneným triedam
a deťom srdečne blahoželáme a veríme, že súťaž bude pokračovať i v novom školskom roku.
Chceme poďakovať všetkým pani učiteľkám,
ktoré s deťmi pravidelne mesačne navštevovali
knižnicu, kde sa ich žiaci stretávali s rôznymi
žánrami literatúry, a tak vlastne deti získavali
dobré podnety k čítaniu. Naše poďakovanie
patrí všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli
uskutočniť toto podujatie, sú to: Mesto Brezová,
COOP Jednota Senica, s.d., Kvety Andrea Ďurišová, Papiernictvo p. Slezáková a Dexia banka
Slovensko.
Alžbeta Fedorová

Výpožičné hodiny v Mestskej knižnici počas prázdnin
Oznamujeme čitateľom knižnice, že v mesiacoch júl - august bude knižnica otvorená nasledovne:
pondelok – piatok: 9.00 – 12.00 a 12.30 –
16.00 hod.
V sobotu zatvorené.

MESTSKÁ POLÍCIA
Vyhodnotenie
detskej výtvarnej súťaže
„Mestská polícia pohľadom detí“
Dňa 16. júna bola za účasti primátorky
mesta a príslušníkov mestskej polície vyhodnotený 9. ročník detskej výtvarnej súťaže Mestská polícia pohľadom detí. Všetky
práce boli nainštalované v priestoroch mestského úradu.
Popri odovzdávaní cien mali deti možnosť
pozrieť si zblízka techniku mestskej polície,
vozidlo štátnej polície a hasičské vozidlo
mestského hasičského zboru.

Za účasť v súťaži boli ocenené kolektívne práce detí MŠ, ZŠ a ZUŠ z Brezovej.
Prvé miesto v jednotlivcoch obsadila Petra
Čmelová, druhé Michal Janovíček a tretie Erika Šagátová.
Cena primátorky mesta bola odovzdaná spoločnej práci žiakov ZŠ – Libuša Gavurníková,
Silvia Reptová, Simona Bielková, Dana Černáková.
Z hlasovania občanov za najkrajšiu prácu
bola ocenená práca Tomáša Jančieho.
Naše poďakovanie patrí i sponzorom, ktorí
prispeli cenami pre deti:
COOP Jednota – Senica; Mesto Brezová
p. Br.; Slávka Vydarená - Trio; Plus - Slavomír
Slezák; OZ Barborka - Ľudmila Čerešníková;
Bageta - Jaroslav Bučko; Caparol - Rejduga,
Gacko; Ovocie - zelenina - Jurovatý; Baukomplet - Martin Horský; Orange; Stanislav Korec
a Andrej Londák.
Poďakovanie patrí za dlhoročnú odbornú pomoc a rady p. Janke Koníkovej – učiteľke ZUŠ.

ŠPORT
Futbal
• 29. 5. 2010 – 2. liga – starší a mladší dorast
– 28. kolo
FK ŠVS Bradlan – AS Trenčín B (SD) 3 : 0
(2 : 0)
Góly: 9. Sarr Cheikh Adrame, 34. Tidijane
Djiby Ba, 73. Ján Tománek
FK ŠVS Bradlan – AS Trenčín B (MD) 2 : 3
(1 : 2) Góly: Dominik Celláry 2
• 30. 5. 2010 – 4. liga severozápad – 27. kolo
– A - dospelí
Gbely - FK ŠVS Bradlan 2 : 3 (0 : 2)
Góly: Martin Zubálik, Pavel Šebo, Stanislav Šarudi
• 30. 5. 2010 – 2. trieda juh – 23. kolo – B – dospelí
FK ŠVS Bradlan B (Košariská) – Vrbovce 0 : 0
• 28. 5. 2010 – MO – mladší žiaci
Stará Turá – FK ŠVS Bradlan 2 : 2
Góly: Boris Tobiaš, Dominik Fukna
• 6. 6. 2010 – 29. kolo – 2. liga - starší a mladší dorast
FK Senica B – FK ŠVS Bradlan (SD) 0 : 0 FK
Senica B – FK ŠVS Bradlan (MD) 2 : 0 (1 : 0)
• 6. 6. 2010 – 28. kolo – 4. liga severozápad
– A - dospelí
FK ŠVS Bradlan – Kanianka 1 : 3 (0 : 2)
Góly: 73. Peter Hornák - 26. a 38. z 11 m Peter
Richter, 57. Peter Gajdoš
• 6. 6. 2010 – 24. kolo – II. trieda juh – B - dospelí
Myjava B (St. Myjava) - FK ŠVS Bradlan B (Košariská) 3 : 0 (0 : 0)
• 6. 6. 2010 – Majstrovstvo oblasti – mladší žiaci
FK ŠVS Bradlan – TTS Trenčín 6 : 0 (2 : 0)
Góly: Patrik Zelenák 2, Erik Pagáč, Dominik
Fukna, Roman Kozubík, Tomáš Sadloň
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Historický úspech futbalu
v Brezovej pod Bradlom – dorast
v prvej lige!
Starší dorastenci FK ŠVS Bradlan si už pred
záverečným kolom nespochybniteľne vybojovali postup do 1. dorasteneckej ligy. Aj keď až
do zasadnutia Výkonného výboru SFZ 1. júna

nebolo nič isté, ozývali sa skôr protichodné hlasy, že Bradlan nepostúpi, lebo súčasná 1. liga
bude uzavretá pre ÚTM (útvary talentovanej
mládeže so zodpovedajúcim počtom mládežníckych družstiev, ktoré malé mesto Brezová
nemá). Bol z toho rozhorčený nielen samotný
tréner Miroslav Hainc, ktorému sa za dva roky
podarilo vybojovať dva celkom jednoznačné postupy, ale i hráči, výbor a celá brezovská
futbalová verejnosť. Nikto si nevedel rozumne
vysvetliť, prečo sa pravidlá zo strany SFZ začali
meniť až v závere ročníka a nie na jeho začiatku.
Na vysvetlenie treba povedať, že v Úradnej
správe SFZ zo dňa 28. mája sa objavilo rozhodnutie VV SFZ, že sa vytvára celoslovenská
súťaž ÚTM (akási extraliga dorastu), kde bude
14 družstiev (11 corgoňligových plus Michalovce, Trenčín a Podbrezová), do ktorej nikto
nebude postupovať ani z nej vypadávať. Súčasne sa vytvoria dve 1. ligy (Západ a Východ),
kde sa bude dať postúpiť aj odtiaľ vypadnúť
a kde mal od jesene pôvodne hrať aj Bradlan.
VV SFZ však napokon na svojom zasadaní
1. 6. rozhodol, že vznik uzavretých súťaží ÚTM
nadobúda platnosť až od súťažného ročníka
2011/2012. Súčasný súťažný ročník sa riadi podľa Rozpisu slovenských republikových súťaží vo
futbale 2009/2010, teda nateraz sa nič nemení.
V praxi to teda znamená, že zaslúžený postup
medzi slovenskú dorasteneckú elitu nemôže
Bradlanu už nikto vziať! Čoho sa ešte zo strany SFZ dočkáme, to nechajme na budúcnosť...
Podobne ako v minulom ročníku, i v tomto,
ako nováčik, kráčal Bradlan za svojím cieľom od prvého kola, nič nenechal na náhodu,
čo sa odzrkadlilo na jasnom víťazstve v druhej lige skupiny Západ. V súťaži odohral 21
víťazných zápasov, päťkrát remizoval a len
štyrikrát prehral. Získal úctyhodných 68 bodov, pričom druhý Slovan Bratislava B porazil
o tri a tretiu Petržalku dokonca o 12 bodov!
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Je to v krátkej dobe ďalší úspech futbalistov
v Brezovej pod vedením prezidenta Ing. Samuela Valáška. Všetci, ktorí tu pracujú okolo futbalu, sú naň právom hrdí. Ukázali, že aj malé
kluby v amatérskych podmienkach dokážu dosiahnuť veľké úspechy.
Mgr. Ľuboš Barbírik

najlepšie vysporiadal s nástrahami súťažných
materiálov Ján Páleník z neďalekej Svinnej.
Po krátkej prestávke sa pokračovalo v riešení
slovných hádaniek. Hádanky, ktoré sa riešili
preborovým spôsobom, boli premietané z videoprojektora na plátno a zabrali skoro dve
hodiny. Najúspešnejším riešiteľom sa stal
Ing. Ivan Filadelfi z Prievidze so šiestimi riešenými úlohami.
Celkovým víťazom sa so súčtom poradí 6 –
prvý v krížovkách a piaty v hádankách – stal
Ján Turek z Popradu, ktorý si okrem vecnej
ceny odniesol nádhernú plaketu s erbom Brezovej.
Dňa 6. júna sa konal druhý ročník Turnaja
krúžku Chrobáci. 18 krížovkárov sa zahryzlo
do riešenia krížoviek a väčšina z nich odhalila
latinské citáty ukryté v tajničkách. Bezchybne riešil obe krížovky len Štefan Tatarko a
zaslúžene zvíťazil. V kategórii B zvíťazil Dušan Škrovina z Martina. V hádankách z listu
sa najviac darilo Jánovi Turkovi z Popradu.

Na fotografii v hornom rade zľava: Lukáš Netsch, Jakub Kubina, Daniel Šebesta (kapitán), Martin Nemec, Martin
Žabka, Matúš Hrdlička, Lukáš Smolíček
Stredný rad zľava: Lamine Fall, David Karas, Ndiaye Pape Cheikh, Ján Milčík, Tidijane Djiby Ba, Tomáš Gabriš, Filip
Lang, Sarr Cheikh Adrame, Jakub Nemec
Sedia zľava: Ján Tománek, Ondrej Klempa, Miroslav Hainc (tréner), Samuel Valášek (prezident klubu), Vladimír Babiar (vedúci), Tomáš
Salajka, Jakub Šulc

Na Brezovej sa opäť stretli
krížovkári z takmer celého
Slovenska
Po druhýkrát sa dňa 5. júna v Brezovej stretli krížovkári z takmer celého Slovenska, aby
si vyskúšali svoje schopnosti v riešení krížoviek, slovných hádaniek a sudoku. 13 dospelých a 8 detí sa popasovalo s krížovkami a
sudoku. V kategórii dospelých zvíťazila Katarína Hromcová z Bytče pred Ladislavom Bielikom zo Serede a domácou Janou Valáškovou.
Všetci vyriešili súťažné krížovky bezchybne.
V detskej súťaži stojí za zmienku účasť len
osemročných dievčat Sašky Minarechovej a
Viktorky Sládkovej. Pred začiatkom turnaja
boli ocenení víťazi korešpondenčnej súťaže,
maľovanej krížovky na motívy brezovskej
výšivky - s motívom Tanečníkov, Michaela
Bieliková, Ladislav Bielik a Blanka Lehotská.
Na druhom ročníku Turnaja o pohár M. R.
Štefánika sa súťažilo v dvoch kategóriách.
Šampióni mali pred sebou omnoho náročnejšiu krížovku v tvare letopočtu narodenia
brezovského velikána – 1880. Víťazom v krížovkárskej súťaži sa stal Ján Turek z Popradu,
ktorý nazbieral len 4 chyby. V kategórii B sa

Chrobákovica, ktorá sa stáva brezovským
suvenírom, v rukách Kataríny Hromcovej - víťazky krížoviek v kategórii C
O domácu atmosféru sa postarala vedúca
denného centra pani Allinová. Po skončení
súťaží a vyhlásení víťazov sa riešitelia rozišli
so želaním, aby sa turnaj uskutočnil i o rok.
Môžeme byť spokojní, že stovky hodín práce
autorov, konzultantov a ostatných organizátorov boli vysoko ocenené.

Domáci riešitelia v zápale boja
MUDr. Pavol Tibenský
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KALENDÁRIUM
Štefánik, Milan Rastislav – diplomat, vedec,
vojak (nar. 21. 7. 1880 na Košariskách pri Brezovej – 130. výr. nar., zomrel 4. 5. 1919 vo Vajnoroch pri Bratislave). M. R. Štefánik patrí medzi
najvýznamnejšie osobnosti moderných národných dejín. Jeho otec patril k popredným národne orientovaným evanjelickým kňazom. Po
skončení brezovskej ľudovej školy odišiel mladý
Štefánik na rok (1889) do Šamorína, kde sa zdokonalil v maďarčine, potom pokračoval na lýceu
v Bratislave, v Šoproni a gymnáziu v Sarvaši. Vo
vysokoškolskom štúdiu pokračoval na Karlovej
univerzite, kde vyštudoval matematiku a hvezdárstvo. S Prahou sa viaže i jeho doktorát z filozofie (1904) a začiatky organizačnej a publikačnej
činnosti. Bol členom i predsedom akademického spolku Detvan, publikoval v Hlase i Čase. Tu
dozrelo aj jeho presvedčenie o nevyhnutnosti
rozbitia monarchie a vytvorenia spoločného
štátu Čechov a Slovákov. Ďalších desať rokov
života Štefánika možno nazvať „hviezdnym“
obdobím. Najprv začal ako asistent slávneho astrofyzika J. Janssena na observatóriu v Meudone. Nasledovali astronomické pozorovania na
vrchole Mont Blancu, v Španielsku, Turkestane,
Tahiti, Brazílii, Ekvádore i v Maroku. Získal
cenu Francúzskej astronomickej spoločnosti:
Janssenovu a Wildeho cenu Francúzskej akadémie vied. Vojenská a diplomatická činnosť M. R.
Štefánika sa plne rozvinuli počas prvej svetovej
vojny. Najskôr ako francúzsky občan vstúpil do
služieb letectva. Maršal Ferdinad Foch, ktorý
velil francúzskej armáde, ho poveril organizá-

Výbor pre prípravu osláv 130. výročia narodenia M. R. Štefánika
Vás pozýva na

celoštátnu slávnosť
130. výročia narodenia
M. R. Štefánika
konanú pod záštitou
prezidenta Slovenskej
republiky
Ivana Gašparoviča
• piatok 23. 7.
• sobota 24. 7.
kultúrny program a športové aktivity v
Košariskách, Brezovej p. Br. a na Bradle
• nedeľa 25. 7.
9. 00 - 10. 50 hod., Košariská
13. 00 - 14. 00 hod., Bradlo
Celoštátna slávnosť 130. výročia narodenia M. R. Štefánika pod záštitou prezidenta
Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča
Podrobný program nájdete na plagátoch
a na webových stránkach www.kosariska.sk
a www.brezova.sk

strana č. 7
ciou vojenskej meteorológie. Vrodený diplomatický takt, osobné kontakty a názory Štefánika
neostali bez povšimnutia T. G. Masaryka a jeho
najbližších spolupracovníkov. Okamžite ho zapojili do vedenia zahraničného odboja. Stal sa
zakladateľom a podpredsedom Národnej rady
československej (1916). Nasledovalo oficiálne
poslanie v Rusku, kde spolu s generálom Janinom organizoval vytvorenie československej
legionárskej armády. Podobnou úlohou bol poverený v Taliansku. Zvláštne poslanie mala Štefánikova misia v USA roku 1917. Išlo o nábor
dobrovoľníkov slovenského a českého pôvodu,
so súhlasom prezidenta W. Wilsona. Výsledkom bol trojtisícový zbor presunutý do Európy,
ktorý sa stal súčasťou československých légií
vo Francúzsku. Diplomatický úspech dosiahol
Štefánik aj v Taliansku. Získal súhlas talianskej
vlády na legálne vytvorenie legionárskej armády z radov utečencov slovenského a českého
pôvodu. 21. 4. 1918 podpísal za národnú radu
s premiérom Vittoriom Orlandom zmluvu, ktorú možno pokladať za prvý medzinárodne akceptovaný dokument uznania vlády vtedy ešte
neexistujúceho Československa. Po skončení
vojny plnil Štefánik významnú úlohu na Sibíri. Zabezpečoval repatriáciu československých
ruských legionárov. Domov, do nového štátu sa
vracal lietadlom cez Taliansko. Po páde lietadla
neďaleko Bratislavy tragicky zahynul 4. 5. 1919.
M. R. Štefánik bol osobnosťou predovšetkým
silou a veľkosťou svojho ducha.
Tvarožek, Tomáš (pseudonym Jano Lipnický) – bankový úradník, povereník SNR (nar.
21. 12. 1892 na Brezovej, zomrel 20. 7. 1945
v Bratislave, pochovaný na Brezovej – 65. výr.
úmrtia). Po absolvovaní ľudovej školy na Bre-

zovej študoval na gymnáziu v Sarvaši, na meštianskej škole v Šamoríne a na obchodnej škole
v Uherskom Hradišti. Ako bankový úradník
pracoval v Živnostenskej banke v Prahe, pokračoval vo Vrbovom, Novom Meste nad Váhom,
Viedni, Hospodárskej, resp. Slovenskej banke
v Trnave a Bratislave. Dvadsaťjeden rokov riadil
bratislavskú Mestskú sporiteľňu (1923-1944).
Po druhej svetovej vojne sa stal povereníkom
SNR pre financie. Po vzniku ČSR sa zúčastnil
reorganizácie slovenského peňažníctva, zaslúžil sa o vybudovanie siete sporiteľní po celom
Slovensku a koncentráciu slovenských bánk.
Z Hospodárskej banky vybudoval za krátky
čas kapitálovo silný finančný ústav s 21 filiálkami a z Mestskej sporiteľne v Bratislave vytvoril centrum ľudového peňažníctva. Svoj odpor
proti fašistickému režimu na Slovensku počas
druhej svetovej vojny proklamoval odbojovou
aktivitou. V Bratislave vytvoril vlastnú odbojovú skupinu za občiansky blok, ktorá neskôr
spolupracovala so skupinou Obrana národa.
Koncom augusta 1944 sa zúčastnil príprav SNP
na Brezovej, od začiatku septembra 1944 pôsobil v Banskej Bystrici. Začiatkom roka 1945
pracoval ako finančný referent pre oslobodené
územie so sídlom v Trebišove. Tu zriadil pokladnicu na podporu vznikajúcich národných
výborov. T. Tvarožek sa zúčastnil ako člen zastupujúceho predsedníctva SNR rokovaní národnej rady v Moskve. V apríli 1945 bol zvolený za
člena predsedníctva a súčasne za podpredsedu
SNR. Jeho politicko-stranícky život bol krátky.
Bol spoluzakladateľom, členom predsedníctva
i hospodárom Demokratickej strany. Bol aj členom výboru Spolku československých sporiteľní a predsedom jeho slovenského odboru. Roku
1945 bol vyznamenaný Radom SNP a Československým vojnovým krížom 1939. Napísal prácu
Sporiteľníctvo a Slovensko (1923).
Závodný, Ján – filmár (nar. 26. 7. 1890 na
Brezovej – 120. výr. nar., zomrel 18. 2. 1980
v Chicagu). Patrí medzi priekopníkov slovenskej kinematografie. Vyučil sa za stolára v Horných Salibách a za čašníka vo Viedni. R. 1908
odišiel so strýkom do USA, kde pracoval ako
uvádzač v kine Casimir v Jefferson Park v Chicagu, ktorého majiteľom sa stal o desať rokov
neskôr. S filmovým umením sa J. Závodný prvýkrát stretol v Nitre. Znalosti z filmovej techniky získal v Chicagu ako samouk. Roku 1920
založil s bratmi Siakeľovcami a S. Tvarožkom
americko-slovenskú spoločnosť Tatra Film
Corporation, s ktorou prišiel roku 1921 na Slovensko a zúčastnil sa na tvorbe prvého hraného
slovenského filmu Jánošík. Film natáčali v Blatnici, Gaderskej doline., Mošovciach a v Šútove,
interiéry v pražských ateliéroch. Po rozpade
filmovej účastinnej spoločnosti sa stal film Jánošík jeho majetkom a roku 1970 ho daroval
Slovenskému filmovému ústavu v Bratislave.
Jánošík mal premiéru roku 1921 v Grand Bio
Universum v Žiline, v Prahe a v Chicagu. Od
roku 1981 je tento film súčasťou Zlatého fondu
slovenských filmov. Svoj druhý film J. Závodný
natočil na Slovensku roku 1970. Išlo o dvojhodinovú farebnú zvukovú snímku Slovensko dnes,
určenú pre amerických krajanov. Vydal k nej aj
sprievodný text.
Alžbeta Fedorová
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SPOMÍNAME

CIRKEVNÉ OZNAMY

Dňa 8. júna sme si pripomenuli 10. výročie
smrti nášho otca a starého otca Martina Krutého. S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéra
s rodinami.

Dňa 19. júna uplynul
smutný rok, čo nás navždy
opustil náš drahý Martin
Potúček. S láskou a úctou
spomína manželka, deti
s rodinami, brat s rodinou a ostatná rodina.

Dňa 26. júna sme si
pripomenuli nedožitých
100 rokov od narodenia
nášho otca a starého otca
Štefana Špringšica, ktorý
nás navždy opustil pred
39-timi rokmi dňa 3. 3.
1971. S úctou spomínajú
syn Štefan, Juraj s rodinou a dcéry Anna a Viera
s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Dňa 6. júla uplynie rok, čo nás navždy opustila v svojich 85-tich rokoch Judita Závodná,
rod. Danková. S láskou a úctou spomína taktiež i na svojho zosnulého otca (+1972) a bratov
Dušana (+1997) a Jána (+2007) dcéra a sestra
Viera s celou rodinou.

Dňa 3. júla si pripomíname nedožitých 90 rokov a zároveň piate výročie úmrtia našej drahej
mamy a starej mamy pani
Alžbety Pelleovej. Milá
mama, s láskou a úctou na
teba spomíname a nikdy
na teba nezabudneme.
synovia Martin a Miroslav s rodinami

Bolestný bol odchod rýchly, nečakaný, v
spomienkach však zostaneš navždy s nami. Pri
príležitosti nedožitých 35. narodenín dňa 8. júla
si s láskou spomíname na syna a brata nrtm.
Ing. Miroslava Babiara, ktorý nás opustil 11.
8. 2003. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
rodičia a sestra Michaela


Dňa 19. júla uplynie
rok, čo nás opustil vo veku
67 rokov môj drahý manžel, otec a dedko Anton
Gabriš. Čas plynie ako
tichej rieky prúd, kto Ťa
mal rád, nedokáže zabudnúť. S láskou a úctou si na
neho spomínajú manželka a deti s rodinami.

Dňa 28. júla uplynie 10
rokov odvtedy, čo nás navždy opustila naša drahá
mama Judita Barbušiaková r. Kostelná.
S láskou spomínajú
dcéra Milica, synovia Ivan
a Dušan s rodinami.


POĎAKOVANIE
Ďakujeme rodine, príbuzným, priateľom, známym
a spolupracovníkom, ktorí sa prišli dňa 26. mája rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste nášho dobrého a
starostlivého manžela, otca a švagra Jána Lajdu.
Ďakujeme za slová sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. Poďakovanie patrí
za dôstojnú rozlúčku pani farárke a pánovi farárovi
Lichancovcom.
smútiaca manželka a deti

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym,
ktorí dňa 11. júna odprevadili vo veku 80 rokov našu
drahú mamičku, babičku,
sestru, švagrinú a tetu Boženu Ďurišovú.
Ďakujeme za dôstojnú
rozlúčku Vdp. Mgr. Lukášovi
Šlosárovi, organistke Marienke Káčerovej a Michalke
Bekešovej. Vďaka patrí aj pohrebnej službe Eckert.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti.
syn Jozef a Jaroslav s rodinou

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí odprevadili dňa 26. 6. 2010 na poslednej
ceste nášho drahého manžela, otca a starého otca
Pavla Mikulku, ktorý nás opustil vo veku nedožitých
75 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí p. Eve
Ušiakovej a ženskému speváckemu zboru.
smútiaca rodina

Evanjelický a. v. farský úrad vás pozýva na cirkevné podujatia:
11. 7. (6. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.30 hod. hl.
služby Božie,
18. 7. (7. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod. hl.
služby Božie,
25. 7. (8. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod. hl.
služby Božie a o 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v zborovej sieni,
1. 8. (9. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod. hl.
služby Božie,
8. 8. (10. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod. hl.
služby Božie, nedeľa pokánia, v rámci bohoslužieb
bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
Letné biblické tábory
19. – 23. 7. - denný detský tábor v Priepasnom,
26. – 30. 7. - anglický denný tábor pre deti na
fare v Košariskách,
5. – 8. 8. - Campfest – festival kresťanskej hudby v Kráľovej Lehote,
9. – 12. 8. mládežnícky výlet do Prahy,
23. – 28. 8. denný detský tábor na fare v Brezovej pod Bradlom.
Mgr. Ján Ragan

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v mesiaci jún:
Pavol Mozolák, 92 rokov
Anna Reptová, 89 rokov
Juraj Kopecký, 89 rokov
Otília Križanová, 85 rokov
Ľudmila Buksová, 80 rokov
Anna Bzdúšková, 80 rokov
Mária Findová, 75 rokov
Ján Šimek, 75 rokov
Anna Chovancová, 70 rokov
Vilma Poláková, 70 rokov
Stanislav Benedikovič, 70 rokov
Peter Uhlík, 70 rokov
Ján Zelenák, 70 rokov

Narodili sa:
Nikol Einetterová

Manželstvo uzavreli:
Radoslav Krahulec - Jana Otrubčáková
Marek Michálek - Andrea Vachulová
Ing. Peter Lukačovič - Katarína Stančíková

Zomreli:
Božena Ďurišová, r. Minárová, 80 rokov
Pavel Mikulka, 74 rokov
Miloš Baranovič, 49 rokov
Ján Smolík, 65 rokov
Alena Slobodová
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