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65. výročie oslobodenia
nášho mesta
Oslobodenie Brezovej pod Bradlom bolo
vyvrcholením odboja, ktorý v našom podbradlianskom kraji vznikol hneď na začiatku II.
svetovej vojny. Brezovania neprijali fašistický
režim Slovenského štátu. O tejto skutočnosti
svedčí i pomoc približne osemdesiatim českým
vlastencom pri úteku z Protektorátu, neskôr od
roku 1943 pomoc príslušníkom Červenej armády, utekajúcim z koncentračných táborov i zo-

streleným spojeneckým letcom. Vo viacerých
rodinách ukrývali i židovských spoluobčanov.
Dnes si nedokážeme ani len predstaviť, akému
obrovskému riziku tým vystavovali nielen seba,
ale i svojich blízkych, aká veľká odvaha a statočnosť bola na to potrebná.
Náš kraj bol i jednou z mála oblastí západného Slovenska, kde je možné po vypuknutí Slovenského národného povstania hovoriť
o ozbrojenom povstaní. Partizánske oddiely tu,
i vďaka podpore obyvateľstva, úspešne pôsobili
až do konca vojny a podieľali sa aj na oslobodení nášho mesta.
Už v dňoch 2. a 3. apríla 1945 partizánska
hliadka pri zrážke s fašistami medzi Hradišťom
pod Vrátnom a Brezovou zastrelila 14 nemeckých vojakov a partizáni zničili niekoľko nákladných áut. Dňa 5. apríla sa stretli partizáni
s Červenou armádou a koordinovali svoje akcie
s jej postupom. Príslušníci Červenej armády sa
začali 6. apríla 1945 opevňovať na Rovniach,
odkiaľ chceli nad ránom nasledujúceho dňa delostreleckou paľbou zaútočiť na Nemcov v Brezovej. Už v tento deň však od skorých ranných
hodín začalo v okolí nášho mesta prenasledovanie Nemcov. Domáci partizáni chceli zabrániť poškodeniu mesta a stratám na životoch
civilného obyvateľstva, a preto sa rozhodli sami

zaútočiť na nepriateľa. S plánom súhlasil i sovietsky veliteľ. Tak v noci zo 6. na 7. apríla začali
smerom od Baranca do Doliny partizáni oddielu Repta II. Štefánikovej brigády pod vedením
Jána Danka spoločne s oddielom Hurban oslobodzovať Brezovú. Po dvoch hodinách bojov
- o jednej hodine v noci 7. apríla 1945 - bolo
naše mesto oslobodené. Radosť bola o to väčšia,
že zo 75 partizánov, ktorí sa na akcii podieľali,
nik nepadol, ani nebol zranený. Veľkú úctu a
nesmiernu vďaku tým, ktorí sa odvážne zapojili do odboja a svoju statočnosť preukázali i pri
oslobodzovaní Brezovej, prejavujeme každý rok
spomienkovým stretnutím na pietnom mieste

pri Dejinnom pamätníku na miestnom cintoríne. Pani primátorka sa v mene všetkých obyvateľov Brezovej poďakovala žijúcim účastníkom
týchto udalostí, ktorí sa v rámci aktívnych bojov, alebo vytváraním nepostrádateľného zázemia, zaslúžili o to, že dnes môžeme žiť pokojný
život v našom meste. Tým, ktorí sa dnešných
dní nedožili, sa s úctou a pietou poklonila.

Sviatok pedagógov
Toto krásne povolanie, ktorého otcom je učiteľ
národov, pedagóg Jan Amos Komenský, si pripomíname práve v deň jeho narodenia, 28. marca.
Prácu učiteľov si mnohí začnú uvedomovať až
vtedy, keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia
vzťah, ktorý k nim učitelia mali. Zaspomínajú
si na časy v materskej škole, keď sa pani učiteľka pokúšala nahrádzať im mamu. Spomenú si
na učiteľov, ktorí ich trpezlivo učili čítať, písať a
otvorili im cestu k poznávaniu. Nezabudnú ani
na učiteľov, ktorí boli na nich prísni a pomohli
im spoznávať čaro matematiky, poznania vied
a prírodných zákonov, naučili ich kresliť, spievať... Časom si uvedomíme, že svojim učiteľom
sme pripravili veľa ťažkých, ale i pekných chvíľ,
a že ich práca nikdy nekončí zvonením. Cieľom
vari každého učiteľa je vykresať z dieťaťa človeka,

podchytiť to, čo je v ňom pozitívne a rozvíjať to
tým správnym smerom, vyzbrojiť žiakov do života vedomosťami, ktoré dokážu zúročiť v každodennom živote. Pri takýchto návratoch do
študentských čias si všetci uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho zodpovednú prácu, za ktorú im
patrí naše veľké ĎAKUJEME.
Pred blížiacim sa Dňom učiteľov ocenil
v priestoroch základnej umeleckej školy
zástupca primátorky Ing. Ľuboš Valášek,
v piatok 26. marca 2010, sedem príkladných
pedagógov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Brezová pod Bradlom.
Ing. Ľuboš Valášek vyslovil úprimnú vďaku a
úctu všetkým pedagógom za to, že život zasvätili
jednému z najnáročnejších povolaní a poslaní výchove a vzdelávaniu mladej generácie. Vo svojom príhovore vyzdvihol náročnú prácu dnešného moderného pedagóga a jeho nezastupiteľnú
úlohu v spoločnosti a pripomenul, že „poslanie
a povolanie pedagóga si vyžaduje celého človeka, odborne pripraveného, mravne pevného so
zmyslom k vysokej zodpovednosti za vykonanú
prácu“.
Oceňovanie pedagógov bolo spestrené kultúrnym programom, ktorý s láskou a úctou k pedagógom pripravili žiaci základnej umeleckej školy.
Po oficiálnom akte sa na malej recepcii stretli súčasní i bývalí pedagógovia s pozvanými hosťami,
riaditeľmi škôl a školských zariadení a ostatnými
účastníkmi stretnutia v neformálnych rozhovoroch a podelili sa so svojimi pocitmi a dojmami.
Ocenenie bolo udelené týmto pedagogickým
zamestnancom:
1. Mgr. Anna Šlahorová, učiteľka prvého
stupňa základnej školy,
2. Mgr. Miloš Klandúch, učiteľ, bývalý riaditeľ
základnej školy,
3. Mgr. Zuzana Kovářová, učiteľka druhého
stupňa základnej školy,
4. Viera Dobrovodská, riaditeľka materskej
školy,
5. Mgr. Rudolf Madunický, vedúci vychovávateľ SOŠ M. R. Štefánika,
6. Mgr. Antónia Poláková, učiteľka základnej
umeleckej školy,
7. Mgr. Janka Kazičková, riaditeľka základnej
umeleckej školy.
Oceneným srdečne blahoželáme.
Vďaka však patrí všetkým pedagogickým i
nepedagogickým pracovníkom materských škôl,
základnej školy, základnej umeleckej školy a
strednej odbornej školy v našom meste a prajeme im veľa úspechov a vytrvalosti v ich každodenných radostiach i starostiach v práci s našimi
deťmi a mládežou.
Ing. Gabriela Plačková
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Z ROKOVANIA MESTSKEJ RADY A ZASTUPITEĽSTVA
Druhé riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom sa uskutočnilo
dňa 22. 4. 2010.
Rokovanie viedla primátorka mesta JUDr.
Anna Danková. Na rokovaní bolo prítomných
11 z 13 poslancov MsZ, vedúci oddelení MsÚ
a občania mesta.
Po schválení rokovacieho programu zložil
sľub poslanca MsZ do rúk primátorky mesta
pán Štefan Tuhovčák, ktorý nastúpil na uprázdnený mandát poslanca Bc. Petra Majerčíka
vo volebnom obvode č. 4.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- vysporiadanie vlastníctva pozemkov ZO
SZZ Pod Vinohrádkami,
- nájom pozemkov OZ INTEGRA,
- výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby mesta Brezová pod
Bradlom,
- rozšírenie živnosti Technických služieb,
- predloženie žiadosti o NFP v rámci projektu Regenerácia sídiel na nákup vozidla na
zber odpadu a univerzálneho kontajnerového
nakladača,
- účtovnú závierku za rok 2009 obchodnej
spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Brezová pod
Bradlom,
- účtovnú závierku za rok 2009 obchodnej
spoločnosti Reštaurácia U Sváka Ragana s.r.o.
Brezová pod Bradlom,
- Záverečný účet Mesta Brezová pod Bradlom
a celoročné hospodárenie za rok 2009,
- dotácie z rozpočtu Mesta Brezová pod
Bradlom športovým a záujmovým organizáciám vo výške 13 000 €,
- I. zmenu rozpočtu Mesta Brezová pod
Bradlom na rok 2010,
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy
ROP–2.1c-2010/02 ROP na realizáciu projektu “Dom sociálnych služieb mesta Brezová pod
Bradlom,”
- predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2OP KaHR na realizáciu projektu “Modernizácia systému verejného osvetlenia v meste
Brezová pod Bradlom,”
- predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy
OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13
na realizáciu projektu „Dotkni sa minulosti
dnes,“
- schválenie vyhlásenia obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov chaty Bradlo
(informácie sú uverejnené na webovej stránke
mesta),
- umiestnenie stavby unimobuniek na pozemku vo vlastníctve Mesta Brezová pod Bradlom
na zabezpečenie bývania bezdomovcov,
- udelenie Ceny mesta Brezová pod Bradlom
Mgr. Petrovi Uhlíkovi za kultúrny rozvoj
a propagáciu mesta doma i v zahraničí,
- plat primátorky mesta na rok 2010 v zmysle
zákona 253/1994 Z.z. a plat hlavnej kontrolórky
v zmysle zákona 369/1990 Zb.,
- odmenu primátorky mesta a hlavnej kontrolórky mesta za rok 2009,

- pána Štefana Tuhovčáka za člena Rady školy
pri MŠ Budovateľská ul. a za predsedu Komisie
pre ochranu verejného poriadku,
- spoluúčasť Mesta Brezová pod Bradlom
na projekte vo väzbe na realizovaný projekt
cezhraničnej spolupráce 4 CYKLOREGIO,
kód projektu OP SR-CS/2008/01 s názvom
“Spoločne.”

Mestské zastupiteľstvo zobralo
na vedomie:
- informáciu o návrhu realizácie vzdušného
vedenia optických káblov v meste Brezová pod
Bradlom firmou Fiber Network Myjava.

Mestské zastupiteľstvo uložilo:
hlavnému kontrolórovi vykonať:
- kontrolu hospodárenia s dôrazom na čerpanie nákladov v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Brezová pod Bradlom,
- kontrolu hospodárenia v spoločnosti Mestské lesy s.r.o. Brezová pod Bradlom za rok 2009
s dôrazom na čerpanie prostriedkov v IV. kvartáli,
- kontrolu hospodárenia v spoločnosti Reštaurácia U Sváka Ragana s.r.o. Brezová pod
Bradlom za rok 2009 s dôrazom na hospodárenie podľa stredísk (výčap, herňa, stravovanie),
- kontrolu položiek nedokončených investícií
s dôrazom na kontrolu tvorby opravnej položky.
Tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom bude dňa
22. 6. 2010

MESTSKÝ ÚRAD

Záverečný účet Mesta Brezová
pod Bradlom za rok 2009
a I. zmena rozpočtu na rok 2010
Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom
na svojom zasadnutí dňa 22. 4. 2010 prerokovalo a schválilo uznesením č. 35/2010 záverečný
účet Mesta Brezová pod Bradlom a celoročné
hospodárenie za rok 2009 bez výhrad. Hospodárenie mesta za rok 2009 skončilo prebytkom
248 412,03 €, ktoré budú v roku 2010 použité
v súlade so zákonom na tvorbu rezervného fondu a krytie kapitálových výdavkov. Príjmy mesta boli v roku 2009 v celkovej výške 3 264 072 €,
čo predstavuje 88,73 % plnenie rozpočtu. Celkové výdavky mesta boli v roku 2009 vo výške
3 010 773 €, čo je 85,51 % rozpočtovanej výšky.
Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom
svojím uznesením č. 38/2010 ďalej schválilo
I. zmenu rozpočtu na rok 2010, ktorou rozhodlo o konkrétnom použití prebytku hospodárenia za rok 2009. Z uvedeného prebytku budú
v roku 2010 financované kapitálové výdavky,
a to najmä rekonštrukcia miestnych komunikácií Horný Štverník, Danov vrch, vybudovanie
chodníka od Ul. Dr. Št. Osuského po supermarket CBA, dobudovanie stojísk kontajnerov se-

parovaného odpadu, projektová dokumentácia
k výstavbe domu sociálnych služieb a k vybudovaniu informačného centra na Bradle, výmena okien a vstupných dverí ZŠ a rekonštrukcia
strechy, zabezpečenie unimobuniek pre bývanie
bezdomovcov a iné. Poslanci MsZ ďalej schválili
realizáciu rekonštrukcie ciest a chodníkov a vybudovanie nových parkovacích miest na Sídl.
D. Jurkoviča a Dolné lúky. Táto investičná akcia
bude financovaná formou úveru.
Mestské zastupiteľstvo Brezová pod Bradlom
svojím uznesením č. 38/2010 rozhodlo o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta na rok 2010
v celkovej výške 13 000 € nasledovne:
- Hádzanársky klub BRADLAN 3 200 €
- Lyžiarsky klub Bradlan 166 €
- Futbalový klub ŠVS Bradlan 8 134 €
- Slovenský zväz telesne postihnutých 50 €
- Slovenský červený kríž 50 €
- Združenie abstinentov 100 €
- Spoločnosť M. R. Štefánika 100 €
- Únia nevidiacich a slabozrakých 100 €
- Folklórny súbor Brezová 1 100 €
Finančné prostriedky potrebné na poskytnutie dotácií budú kryté znížením výdavkov na
mzdy všetkých stredísk mesta.
Ing. Janka Nosková

Voľby do NR SR sa blížia
Dňa 12. júna 2010 sa voliči budú môcť v parlamentných voľbách rozhodnúť, komu odovzdajú svoj hlas. Vyberať môžu spomedzi 18 politických subjektov, ktoré sa uchádzajú o priazeň
občanov.
V podmienkach nášho mesta sa voľby uskutočnia v budove Základnej školy, Dolné lúky 357
v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod., a to v štyroch
volebných okrskoch.
Celá príprava volieb sa riadi zákonom
č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky v platnom znení a schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb.
Osobitosťou parlamentných volieb je, že sa
ich môžu zúčastniť aj voliči, ktorí majú trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiavajú mimo územia. Majú možnosť
písomne požiadať obec trvalého pobytu o voľbu
poštou.
O voľbu poštou môžu požiadať aj voliči, ktorí
nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorí boli zapísaní do osobitného zoznamu
voličov v Mestskej časti Bratislava - Petržalka.
Voliči, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom
okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, môžu voliť na základe voličského preukazu,
ktorý ich oprávňuje voliť v ktoromkoľvek inom
volebnom okrsku na Slovensku. O voličský preukaz je možné požiadať na MsÚ - matričnom
úrade, a to od 13. mája do 10. júna 2010 v úradných hodinách.
Do 18. mája 2010 budú voličom doručované
zoznamy kandidátov a oznámenia o čase a mieste konania volieb. Prosíme preto občanov, aby si
zabezpečili riadne označenie poštových schránok a uľahčili tým doručovanie volebných materiálov. V prípade, že voličovi nebolo doručené
oznámenie o čase konania volieb, volebnom
(Pokračovanie na 3. str.)
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okrsku a mieste, kde môže voliť, má možnosť
preveriť si na oddelení všeobecnej vnútornej
správy - evidencii obyvateľov, či je zapísaný
v stálom zozname voličov.
Ing. Alžbeta Karlíková

Deň narcisov
V piatok 16. apríla sa uskutočnil v poradí už
14. ročník verejnej finančnej zbierky – Deň narcisov, ktorého motto výstižne hovorí o poslaní
narcisu v tento deň: Som len obyčajný kvet, ...ale
jediný deň v roku mám obrovskú silu! Počas
tohto dňa si ľudia pripínajú narcis ako symbol
nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou.
Deň narcisov pravidelne v Brezovej pod
Bradlom organizuje centrum voľného času. Aj
tento rok sa zišlo 18 dobrovoľníkov – študentov, ktorí boli rozdelení do piatich skupín, aby
pomohli uskutočniť zbierku v našom meste. Za
dobrovoľný príspevok vám pripli symbol zbierky – žltý narcis. Taktiež rozdávali informačné
letáky upozorňujúce na potrebu prevencie, včasnej diagnostiky a vyvarovania sa rizikovým faktorom, ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych
druhov nádorových ochorení. V našom meste
dobrovoľníci vyzbierali 640,80 €. Vyzbierané
finančné prostriedky budú použité na financovanie programov a projektov onkologických
pacientov, ako i na nákup prístrojového zariadenia nemocničných a zdravotníckych zariadení.
Všetkým, ktorí sa finančne alebo personálne podieľali na tejto verejnej zbierke, ďakujeme.
Tomáš Perička

Brezová pod Bradlom na konferencii o regionálnom cestovnom
ruchu v Prievidzi
Koncom marca sa konal 10. jubilejný ročník
konferencie o regionálnom cestovnom ruchu v
Prievidzi.
Cieľom a hlavnou náplňou programu konferencie bolo predstaviť Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja, za ktoré obyvatelia
regiónu hlasovali v minulom roku. S úvodnou
prednáškou vystúpila Sylvia Maliariková z Odboru medzinárodnej spolupráce a cestovného
ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja
(TSK), o trendoch v turizme a o dopade na domáci cestovný ruch prednášal zástupca Slovenskej agentúry pre cestovný ruch z regionálneho
pracoviska v Trenčíne Peter Pastier.
Účastníci konferencie sa bližšie oboznámili i
s aktivitami kultúrneho turizmu múzea v Bojnickom zámku, ktorý je jedným z divov TSK.
Prezentovala ich manažérka múzea Petra Gordíková. Mohylu generála Milana Rastislava
Štefánika na Bradle ako pamiatku európskeho
kultúrneho dedičstva predstavila Katarína Štuchalová, referentka oddelenia regionálneho rozvoja a marketingu v Brezovej pod Bradlom.
Pedagogička Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi Kvetoslava Ďurčová, ale
aj študenti prispeli svojimi poznatkami, názormi i návrhmi v oblasti regionálnej gastronómie.
Mgr. Katarína Štuchalová

strana č. 3

Ihriská boli vybudované
so zámerom využitia nielen
pre jednu generáciu

Premeny Bradla

„Konečne ho otvorili! To im trvalo!“ takto
vykrikovala naša mládež, keď sa otvorili brány nového multifunkčného ihriska na Sídlisku
Dušana Jurkoviča. A otvorenie bolo aj vidieť!
Odpadky mimo smetného koša, porušené spoje mantinelov v následku hry „mantinel - môj
úhlavný nepriateľ, tras sa“, porušenie ochrannej siete za účelom zatraktívnenia vstupu na
ihrisko, praktická ukážka drogovej závislosti
na cigaretách, oddych v „hojdacích“ sitách nad
mantinelmi a niekedy i mimošportová vzdelávacia aktivita „čím viac cudzích slov sa naučíš,
tým viac reprezentuješ seba a svoju rodinu“. Tak
takto vyzerá nové ihrisko po niekoľkých týždňoch od jeho otvorenia.
A teraz sa presuňme o kúsok ďalej. Detské
ihrisko na tom istom sídlisku. Pekné prostredie a herných prvkov od výmyslu sveta. Chceli
by sme veriť, že z rozšantených, šmýkajúcich,
hojdajúcich a preliezajúcich detí vyrastie mládež, ktorá si bude snahu mesta vážiť o trošku
viac. Je tu však otáznik, pretože tu stále zostáva
iba: „chceli by sme“. Ale bude? Ťažko povedať.
Stačí sa totiž pozrieť na lavičky okolo detského
ihriska. Fajčiacich príkladov pre hrajúce sa deti
tam posedáva viacero. O to smutnejšie je, že ide
aj o matky týchto detí. Alebo stala sa chyba pri
navrhovaní tohto detského ihriska a zabudlo sa
na umiestnenie popolníkov? To naozaj nie. Ale
aspoň je zábava! Ktoré dieťa by sa nerado pohralo s kamienkami premiešanými so špakmi
od mamy, otca či tety? A keď tie špaky prinesie
domov, nekarhajte ho, práve naopak. Dieťa starajúce sa o čistotu svojho okolia treba pochváliť
a rodičom odkázať: „učme sa od svojich detí“.
Vieme, že zákazy a príkazy väčšinou nič neriešia. Ale viete, ako to riešia v iných mestách,
kde na ihriskách vyčíňal vandalizmus? Dookola
natiahli ostnatý drôt, zaviedli kamerový systém,
zvýšili počet hliadok mestskej polície a povolili
vstup len pre mládež, ktorá si zaplatí vstupné
alebo permanentku, alebo tým, ktorí sa pričinia
o skultúrnenie okolia ihrísk. Cieľom nášho mesta však nie je prerobiť športové ihriská na väzenie a siahať hlboko do vreciek rodičom. Treba si
však uvedomiť, že výstavba ihrísk bola finančne
náročná a tieto boli vybudované so zámerom
využitia nielen pre jednu generáciu.
A čo na záver? Záleží len na vás, milá mládež,
ako sa postavíte k tomuto problému. Správajte
sa tak, ako sa správate k svojim veciam doma.
To, že ihrisko nevlastníte, neznamená, že vám
nepatrí. Práve naopak. Športoviská totiž neboli
postavené pre vašich rodičov ani starých rodičov, aj keď oni nemali tú možnosť tráviť voľné
chvíle na takýchto moderných športoviskách.
Neničili však ani to, čo k dispozícii mali.
„Konečne ho otvorili!“ Teší nás, keď počuť
takéto výkriky a keď vás, milé deti a mládež, vidíme v športovom nasadení, že sa správate na
ihrisku ohľaduplne, neničíte herné a športové
prvky a zanechávate po sebe poriadok.
... a možno na budúce navštívime aj vás, milé
deti, ktoré využívate multifunkčné a detské ihrisko na Sídlisku Dolné lúky. Tešíme sa.
Ing. Gabriela Plačková

1919, 543, 1928, 280, 1968. Čo majú spoločné tieto čísla? 1919 je rok úmrtia. 543 je výška
vrchu nad morom. 1928 je rok otvorenia. 280 je
počet dní. Čo ich spája?
Je ním človek nízkeho vzrastu, ale bytosť
s veľkým významom, Milan Rastislav Štefánik.
Reč je takisto o 543 m vysokom vrchu Bradlo,
ktoré sa po Štefánikovej smrti v máji roku 1919
stalo jeho posledným miestom odpočinku a na

Zbierka fotografií a reprofotografií

ktorom sa vypína národná kultúrna pamiatka,
Mohyla M. R. Štefánika. Toto dielo architekta Dušana Jurkoviča je najväčšou dominantou
kraja. Jej výstavba sa začala v roku 1927, trvala 280 pracovných dní a slávnostne ju odhalili
v septembri roku 1928. Bradlo sa po roku 1919
začlenilo do štruktúry celonárodných symbolov. Počas vyše deväťdesiatich rokov malo hlboký význam ako miesto úcty, piety a vďaky Štefánikovi. Ľudia sem chodili vyjadrovať svoj obdiv
nad malým človekom veľkého významu. Bolo
ako pútnickým miestom celého národa, ktoré
treba raz za život navštíviť.
M. R. Štefánik sa narodil v roku 1880 a tak
si v tomto roku pripomenieme 130. výročie
narodenia významnej osobnosti slovenskej histórie. Pri tejto príležitosti mesto Brezová pod
Bradlom poriada fotografickú výstavu s názvom
Premeny Bradla. Je v poradí druhou zo série výstav v rámci cyklu Dobové fotografie Brezovej.
Cieľom zbierky je priniesť fotografický prierez
historických momentov Bradla a Mohyly M. R.
Štefánika v rôznych časových obdobiach, priblížiť momenty, ktoré sa odohrávali na tomto
mieste a pripomenúť si tak historický význam
tohto miesta ako aj význam osoby Milana Rastislava Štefánika.
Preto sa obraciame na vás s prosbou o poskytnutie, zapožičanie fotografií, reprofotografií, skenov Bradla a Mohyly M. R. Štefánika na
Bradle z rôznych časových období i súčasnosti,
ktoré sa nachádzajú vo vašich súkromných fotografických archívoch. Zaslané fotografie, reprofotografie, skeny budú s vaším súhlasom použité
na fotografickej výstave Premeny Bradla, ktorej
ústredným motívom je Mohyla M. R. Štefánika
a jej historické momenty a použité budú aj na
propagačné účely výstavy.
Technické podmienky:
fotografie môžete posielať v rôznych podobách:
negatívy,
diapozitívy,
(Pokračovanie na 4. str.)

strana č. 4
(Dokončenie z 3. str.) Premeny Bradla
elektronická podoba vo všetkých formátoch JEPG, PNG, TIFF, RAW a iné,
pohľadnice,
fotografie
na rôznych dátových nosičoch (CD,
DVD, disketa, USB a pod).
K fotografii (ak je možné) treba napísať:
meno a priezvisko autora (prípadne vlastníka
fotografie),
názov snímky a rok vyhotovenia snímku,
kontaktnú adresu (e-mail).
Vami poskytnuté fotografie či pohľadnice, ktoré
nebudú v digitálnej podobe, budú po naskenovaní následne vrátené majiteľom. Zaslané fotografie,
reprofotografie a skeny použité len na účely výstavy a na propagačné účely súvisiace s výstavou.
Zaslaním fotografií do tejto zbierky vyjadruje jej
účastník súhlas s jej pravidlami a podmienkami
a zároveň v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov,
získaných za účelom identifikácie v tejto zbierke.
Organizátor použije poskytnuté údaje len v súvislosti s priebehom výstavy a výstupov z nej a
neposkytne ich tretím osobám.
Organizátor:
Mesto Brezová pod Bradlom
Kontaktná adresa organizátora:
Mestský úrad Brezová pod Bradlom
Mgr. Zuzana Kostelná - odd.RRaM
Nám. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom
E- mail: zuzanakostelna@gmail.com
Telefónne číslo: 0346942243,
Mobil: +421 915 878 003
Webová stránka organizátora: www.brezova.sk
Uzávierka prijímania fotografií, reprofotografií a skenov je 30. júna 2010.
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jem mesta nedá vyhovoriť! Papierové vrecká sú
vždy k dispozícii! Len slušnosť chýba! A divili by
ste sa - komu! Veď oblokov okolo školy je dosť,
psíčkari! Uvedomte si to a k blížiacemu sa Dňu
Zeme dajte deťom konečne príklad! Nechceli
by sme, aby deti zbierali v okolí školy papiere
(možno nie po sebe) a nachádzali...
Mgr. Janka Kazičková

Mestský rozhlas
Mesto Brezová pod Bradlom oznamuje občanom, že vysielací čas mestského rozhlasu je
stanovený v dňoch pondelok až štvrtok nasledovne:
dopoludnia v časovom rozmedzí od 10,00
hod. až 11,30 hod.
popoludní v časovom rozmedzí od 14,30
hod. až 16,00 hod.
V piatok si oznamy môžete vypočuť v príslušnom čase iba dopoludnia.

Pozvánky
Mestská knižnica pozýva:
V dňoch 3. – 10. mája na výstavu M. R. Štefánik v literatúre. Vernisáž sa uskutoční 3. 5. 2010
o 14.30 hod. v knižnici. Výstava bude otvorená
denne v čase výpožičných hodín.
Dňa 19. mája na besedu so spisovateľkou
Zdenou Mahajovou o 16.00 hod. v knižnici.
Dňa 29. mája o 9.00 hod. na besedu s René
Pavlíkom o výcviku psov spojenú s názornými
ukážkami. Beseda sa uskutoční v priestoroch
knižnice.
◆
ZUŠ pozýva všetkých občanov do spoločenskej sály školy na veselý koncert 6. mája o 17,00
hod. V programe odznejú melódie svetových
klasikov v prednese klaviristky Mgr. Art. Pavly
Reiffersovej PhD. a huslistu Ondřeja Veselého.
◆
Denné centrum (bývalý klub dôchodcov)
pozýva svoje členky na Deň matiek. Posedenie
sa uskutoční dňa 17. mája o 14,00 hod. v Dennom centre.
◆
Mesto Brezová pod Bradlom vás pozýva
8. mája na

REGIONÁLNU SPOMIENKOVÚ
SL ÁVNOSŤ

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
vyčistení areálu Mohyly, prístupovej cesty a
„skratky“ na Bradlo v priebehu mesiacov marec a apríl.

Večne živý
Stále živý, stále aktuálny. Kto, čo? Problém
psích exkrementov a ich majiteľov! Sama ako
psíčkarka sa čudujem, a stále, že sú ľudia, ktorí
nemajú ani trochu úcty, ľudskosti a... Ako chceme učiť tie „nevinné“ deti, ktoré kráčajúc do
ZUŠ-ky museli robiť slalom po roztápajúcom sa
snehu na chodníku? To už naozaj je taký veľký
problém zohnúť sa? Už sa ani na vrecká a nezáu-

pri príležitosti 91. výročia tragickej smrti
gen. M. R. Štefánika.
Pod záštitou predsedu vlády Slovenskej
republiky.
15.30

• Privítanie hostí na MsÚ
v Brezovej pod Bradlom
Bradlo – Mohyla M. R. Štefánika
16.30 • Kladenie vencov
• Hymna Slovenskej republiky
• Báseň
• Privítanie účastníkov slávnosti
• Hlavný prejav
• Príhovor biskupa ECAV na Slovensku
• Pozdravy hostí
• Hymnická pieseň
• Kyvadlová doprava zabezpečená z autobusovej stanice
v čase 14.00–19.00 hod.

MESTSKÁ KNIŽNICA

Noc s Andersenom
Mestská knižnica Brezová pod Bradlom
v spolupráci s Centrom voľného času sa prihlásila druhýkrát na zaujímavé podujatie na
podporu detského čítania - Noc s Andersenom,
ktorá sa uskutočnila z piatka 26. marca na sobotu - 27. marca 2010. Noc s Andersenom je
jednou z akcií, ktorou české knižnice a ďalšie
do projektu zapojené inštitúcie v strednej Európe chcú vzbudiť záujem detí o čítanie, ktoré
je v dnešnej dobe Popoluškou – knihy súperia
s mnohými akčnými lákadlami i vysedávaním
pred televíznou obrazovkou či počítačom. Laická a odborná verejnosť často upozorňuje, že
dnešné deti nečítajú. Vieme však, že existuje
celkom jednoduchá cesta, ktorá vedie k čítaniu: dať deťom osobný príklad a ukázať im, že
čítanie je veľké dobrodružstvo. Podujatie na
podporu detského čítania usporiadali už po
desiatykrát Klub dětských knihoven SKIP, Svaz

knihovníku a informačných pracovníkov ČR a
Spolok slovenských knihovníkov. Dnes už môžeme konštatovať (záverečná správa o podujatí),
že Noc s Andersenom prebehla v 905 miestach
v Čechách, na Morave, Slovensku, Slovinsku a
Poľsku, zúčastnilo sa jej 31 256 detí, ku ktorým
treba pripočítať 9 984 dospelých knihovníkov,
učiteľov, hercov, starostov, primátorov, policajtov, hasičov, skautov, kastelánov, lekárov, veterinárov, správcov, školníkov, kuchárok, pekárov,
hvezdárov, ilustrátorov, spisovateľov a iných. Aj
v tomto roku sa zapojilo na Slovensku do Noci
s Andersenom vydavateľstvo Slovart, ktoré
poslalo všetkým zainteresovaným knižniciam
knižný dar a pripravilo v spolupráci so Spolkom slovenských knihovníkov zaujímavú súťaž
prostredníctvom elektronického formulára na
portáli Infolib, ktorá prinesie radosť oceneným
deťom. Tiež Slovenský rozhlas sa venoval rozprávkam a čítaniu celý piatkový deň.
Noc s Andersenom sme začínali o 18. hod.
v priestoroch Mestskej knižnice Brezová pod
Bradlom. Zúčastnilo sa jej 20 detí - žiakov 4. A
triedy ZŠ so svojou pani učiteľkou Bôžikovou,
ktorá s nimi strávila celú noc. Po slávnostnom
otvorení večera rozprávkovými bytosťami sme
privítali všetkých zúčastnených. Deti z Materskej škôlky D. Jurkoviča spolu s ich pani
učiteľkami a rodičmi nás všetkých pozdravili
krásnym dramatickým pásmom o jari, potom
(Pokračovanie na 5. str.)

Novinky spod Bradla 4 / 2010
(Dokončenie z 4. str.)
sme pokračovali zaujímavým programom. Pani
Fedorová predstavila spisovateľa H. CH. Andersena, p. T. Perička oboznámil prítomných
o podmienkach celovečerného hľadania pokladu, hovoril o indíciách, ktoré museli deti splniť
(hľadali 20 písmen, z ktorých na záver po zložení písmeniek vyšlo meno H. CH. Andersena).
Deti hľadali v knižnici, v areáli okolo knižnice
i na prechádzke po večernej Brezovej. Po návrate z prechádzky (okolo polnoci) otvorili deti
čarovnú truhlicu, ktorú strážili rozprávkové
bytosti, podmienkou bolo zadať správne heslo čiže poskladané meno z písmen. V truhlici
si našli rôzne sladkosti, diplomy o účasti, hračky i knihy. Treba spomenúť, že v knižnici sme
v priebehu večera privítali vzácne osobnosti –
predstaviteľov mesta – pani primátorku Annu
Dankovú, ktorá deťom prečítala rozprávku a
porozprávala o jej vzťahu ku knihám. Medzi
nás prišla aj vedúca kultúry G. Plačková i pani
riaditeľka školy I. Gavlasová, ktoré tiež deťom
prečítali z Andersenových rozprávok. Zaujímavé boli aj tvorivé dielne, kde deti kreslili, čo
sa im páčilo z prečítaných rozprávok. Práce sú
vystavené v knižnici. S veľkým nadšením deti
privítali kúzelníka, ktorý kúzlil, čaroval a aktívne zapájal všetkých do čarovania. No a nakoniec návšteva policajtov bola najvzrušujúcejšou
udalosťou tohoto večera! Policajti deťom predviedli ukážky zatýkania pri rôznych policajných
zásahoch, ukázali, ako funguje policajné auto,
mohli si vyskúšať vysielačky, policajné vesty a
nakoniec všetkých odprevadili na cintorín, kde
sme pred polnocou zapálili sviečky nielen spisovateľovi H. CH. Andersenovi, ale aj Pavlovi
Dobšinskému a našim regionálnym známym
osobnostiam. Pripomenuli sme si chvíľkou ticha aj našich blízkych, ktorí pre nás niečo znamenali. Cesta naspäť do knižnice bola plná dobrodružstiev, deti si svietili baterkami a hľadali
posledné indície, aby nakoniec uhádli heslo. Po
návrate do knižnice si zobrali svoje veci a odišli
spať do Centra voľného času. Po uložení do spacákov všetky deti sladko pospali. Treba spomenúť, že bolo zabezpečené občerstvenie a raňajky
pre všetky zúčastnené deti. Skoro ráno už okolo
šiestej pomaly vstávali, pani učiteľka im čítala
rozprávku a nakoniec písali zážitky, čo sa im na
Andersenovej noci páčilo. Okolo ôsmej hodiny
sme sa s deťmi rozlúčili, pretože si pre ne prišli
rodičia, ktorým nadšene rozprávali o svojich zážitkoch, ktoré prežili túto noc.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na tomto zaujímavom podujatí. Naša
vďaka patrí významným hosťom, a to pani
primátorke mesta JUDr. Anne Dankovej, pani
riaditeľke školy Mgr. Ivici Gavlasovej, vedúcej
kultúry Ing. Gabriele Plačkovej za prečítanie
rozprávok pre deti a ich aktívnu spoluúčasť na
tomto podujatí, ďalej chceme poďakovať rozprávkovým bytostiam, ktoré nás sprevádzali až
do polnoci – Brankovi Bôžikovi, Beátke Bôžikovej, Simonke Gašparíkovej, Dianke Ďuricovej. Ďakujeme za krásny jarný program pani
učiteľkám zo škôlky – p. riaditeľke Dobrovodskej, p. učiteľke Filipovej, kúzelníkovi p. Pavlovi Peričkovi a za ukážky policajného zásahu policajtom p. P. Londákovi a P. Juríčkovi, ktorí
boli pre deti zlatým klincom programu. Naše
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poďakovanie však patrí i pani učiteľke D. Bôžikovej za celonočnú aktivitu. Nakoniec chceme
poďakovať za financovanie podujatia mestu
Brezová a p. Jurovatému – ovocie, zelenina.
Alžbeta Fedorová

MESTSKÁ POLÍCIA
Mestská polícia v poslednom období eviduje
sťažnosti na osoby, ktoré na novovybudovanom
cyklistickom chodníku v blízkosti priehrady
nechávajú voľne pobehovať psov. Psy pritom
ohrozujú prechádzajúcich cyklistov, hlavne malé
deti. Mestská polícia preto upozorňuje občanov
ako aj návštevníkov mesta, že na území mesta je
stále v platnosti Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Brezová pod Bradlom č. 3/2004 o držaní psov na území mesta Brezová pod Bradlom.
V tomto nariadení je okrem iného uvedené,
že voľný pohyb psov na verejných priestranstvách v intraviláne mesta je zakázaný. Zákaz
sa nevzťahuje na zvláštnych psov.
Na základe toho, že v tomto jarnom období
začína viacej občanov jazdiť na bicykloch, dáva
mestská polícia do pozornosti osobitné ustanovenia o cyklistoch na základe § 55 zákona NR
SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kde je
okrem iného uvedené :
Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke
pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí
vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo
nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky.
Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou;
to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde
smú jazdiť dvaja vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas
jazdy druhý bicykel, psa ani iné zviera. Pri jazde
musí mať cyklista nohy na pedáloch.
Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista
jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na
sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo
oblečený reflexný bezpečnostný odev.
Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste
s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty,
lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len
pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov.
Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba
na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na
obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.
Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli
mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou
ochrannou prilbou. Ak je cyklista osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj
na jazdu v obci.
Pavol Londák

MESTSKÝ HASIČSKÝ ZBOR

Odovzdanie
nového zásahového vozidla
19. apríla sa na námestí konala milá slávnosť
odovzdávania nového zásahového vozidla Iveco-Daily, ktoré osobne priviezol za zvuku siré-

ny podpredseda vlády SR a minister vnútra SR
Robert Kaliňák. Súčasťou novučičkej techniky
je aj motorová striekačka. Primátorka mesta
spolu s ministrom vnútra SR privítala aj ďalších
hostí: pplk. Karola Prnu, okresného riaditeľa
HZZ Nové Mesto nad Váhom, Vendelína Horvátha, generálneho sekretára DPO SR a Annu
Vrbovú, riaditeľku okresného výboru DPO Myjava. Prítomní mali možnosť pozrieť si ukážku
hasičského útoku družstva dorastencov, ktorú
sprevádzal veľký potlesk a deti potešil zoskok
do záchrannej plachty. K tejto milej slávnosti
oddelenie kultúry pripravilo krátky program,
kde sa predstavila detská tanečná skupina I.C.E.

a po nej mladé talenty z Brezovej - Martin Slezák a Michal Slezárik, ktorí predviedli ohňovú
šou. Záujemcovia si pozreli aj ďalšie zásahové
vozidlá, a to T-815 CAS-32, Karosa CAS K-25.
Minister vnútra poďakoval dobrovoľným hasičom za prácu, ktorú vykonávajú vo svojom
osobnom voľne a nasadzujú pri zásahoch mnohokrát i svoje životy. Veríme, že k zlepšeniu
náročnej práce MHZ prispeje i rekonštrukcia
hasičskej zbrojnice, financovaná prostredníctvom eurofondov, ktorá by mala byť realizovaná
tento rok.
V minulom roku bolo zaznamenaných 41 výjazdov, z toho 4 k požiarom, 9 k technickým zásahom, 6 k dopravným nehodám, 9 k živelným
pohromám a povodniam a 13 výjazdov bolo
iného druhu.
Mestskému hasičskému zboru v dobrom slova zmysle prajeme, aby toto nové zásahové vozidlo využívali čo najmenej.
Dušan Michalička

ŠKOLSTVO
Medzinárodné stretnutie
bez tlmočníkov
„Společné mezinárodní setkání v Pohořelicích aneb společná česko-slovenská oslava Dne
Země.“ Takto definuje víkendový pobyt brezovských žiakov v partnerskom meste mikroprojekt
s výstižným názvom Setkání bez tlumočníků.
Vďaka skvelej myšlienke priblíženia dvoch slovanských jazykov najmladšej generácii, ktorá už
nezažila republiku Slovákov a Čechov, a úspešnému projektu mohlo 36 siedmakov ZŠ Bre(Pokračovanie na 6. str.)
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zová pod Bradlom stráviť tri dni v hostiteľskej
ZŠ Pohořelice a to bezplatne. Všetky náklady
na ubytovanie, stravu i hodnotný program boli
hradené z fondov EÚ.
Slovenské a české deti spoločne absolvovali
ekologicky zameranú vychádzku v CHKO Pálava po novootvorenom náučnom chodníku
okolo vodnej nádrže Nové Mlýny pod Pálavou.
Večer bol zameraný na bližšie vzájomné poznávanie, nadviazanie osobných kontaktov bez
jazykových bariér. Neformálnu komunikáciu
prostredníctvom adaptačných hier spočiatku
zabezpečovali pedagogickí pracovníci, ktorí
žiakom prezradili jeden z hlavných cieľov - vytvorenie česko-slovenského slovníka pre mladú
generáciu detí a mládeže.
Na druhý deň bola pre brezovské deti pripravená prehliadka pamätihodností mesta Pohořelice a školy. Obe skupiny žiakov v priestoroch
mestského parku sa snažili prelúskať cez aktivity
zamerané na spoločnú oslavu Dňa Zeme. Všetky aktivity - workshopy, prednášky, exkurzie,

scénky, hry, spoločenský večer s diskotékou atď.
po troške prispievali k tomu, aby deti češtinu,
resp. slovenčinu nevnímali ako cudzí jazyk.
O tom, že naše deti s češtinou nemali problémy, svedčí aj fakt, že pri spätných spomienkach
na 16. až 18. apríl nikto nespomenul jazykovú
nejasnosť či nezrozumiteľnosť. Vynárali sa im
úplne iné zážitky. Presvedčte sa sami.
„Keď sme prišli a zbadali náš penzión,
všetkým nám spadla sánka. Bol nádherný. Mimochodom, len tak medzi nami, bol štvorhviezdičkový.“ Lenka Škarítková, 7. B
„Výlet do Pálavy - krásna príroda a najsuchšie miesto v Českej republike na nás zanechali
stopy, ktoré sa sušili počas celého výletu.“ Matej
Soltýš, 7. A
„Poobede nás zobrali na ich oslavy Dňa
Zeme. Boli v indiánskom štýle, namaľovali nám
na tvár farebné značky a šli sme na to. Vyrábanie lapaču snov, šperkov, vlastných placiek,
kreslenie totemov, lezenie, šplhanie, hranie na
bubon, strieľanie lukom... Bolo tam super, dokonca nás z toho parku nemohli dostať.“ Nina
Abramovičová, 7. B
„Po príjemne strávenom odpoludní nasledoval program v základnej škole, zameraný na
tvorbu česko-slovenského slovníka. Náhodne
sme sa rozdelili do skupín spolu s českými deťmi. Boli pre nás pripravené rôzne hry, pri ktorých sme počuli alebo museli používať češtinu.
Všetky slová, ktorým sme nerozumeli, sme lepili na veľký papier v tvare Českej republiky... Našli sme si nové priateľstvá a som rada, že existuje
internet, lebo volať do Čiech by nás asi stálo celé
vreckové.“ Adriana Hološková, 7. A
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Za vynikajúcu organizáciu a priateľskú náklonnosť počas celého pobytu patrí poďakovanie mestu Pohořelice, ZŠ Pohořelice a SVČ
Pohořelice. Slovensko-české priateľstvá budú
môcť deti utužiť už 12. mája na BAH. Či už pri
výkonoch na atletickej dráhe, alebo povzbudzovaním v hľadisku.
Mgr. Jana Reptová

Z každého rožka troška
Bežný vyučovací proces sa žiakom ZŠ Brezová pod Bradlom snažia vyučujúci spestrovať
rôznymi akciami, či už v priestoroch školy,
alebo aj mimo jej areálu. Koniec marca bol na
1. stupni v znamení „zhusteného spestrenia“,
pretože prebehli tri podujatia v priebehu jediného týždňa.
V rámci programu Európskej komisie Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti bol
schválený projekt s názvom Tvoja správna voľba, zameraný na prevenciu kriminality. Konkrétnym cieľom je snaha o elimináciu trestnej
činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Projekt je
určený pre deti vo veku 9 - 10 rokov s využitím
inovatívnych prístupov práce s deťmi formou
interaktívnej tvorivej dielne. Do projektu bude
zapojených 40 miest v Slovenskej republike a 20
miest v Moravskoslezskom a Olomouckom kraji
v Českej republike. Realizovať ho bude 120 vyškolených animátorov pre 28 650 detí. Prvýkrát
akcia prebehla v Senici za prítomnosti aj našich
tretiakov a štvrtákov, ktorí neboli len pasívnymi prijímateľmi informácií, ale sa zapájali do
činnosti s náučnými panelmi, špeciálnym pexesom ap. Sprievodcom im bol Jakub Paulík, náš
bývalý žiak. Práve z úst mladého človeka, ktorý
len nedávno dral tie isté školské lavice, prijímali
slovo dôveryhodnejšie.

Absolventi ZUŠ sa už pripravujú
Aj tento školský rok ukončí v ZUŠ Brezová
štúdium v I. a II. stupni základného štúdia viac
žiakov. Vo výtvarnom odbore 8. ročník I. stupňa z triedy J. Kazičkovej ukončia 3 žiaci, z triedy keramiky M. Kováča 1 žiačka. V 4. ročníku
II. stupňa VO sa budú prezentovať 3 žiačky svojimi prácami na výstave, ktorú spolu s koncertom
2 žiakov 7. ročníka I. stupňa z tried J. Michalca
a A. Hašanovej pripravujeme koncom mesiaca
máj. Aj v tanečnom odbore ukončí štúdium
7. ročníka 5 folkloristov z triedy A. Polákovej
a 1 žiačka z triedy H. Valovej. Presný dátum sa
dozviete z propagačných plagátov, pretože ešte
všetci aktéri tejto prezentácie, keďže sú z rôznych škôl, nevedia, kedy sa budú môcť určite
dostaviť na koncert a výstavu. Všetci sa tešíme
na ich výkony, spolu s ich vybranými spolužiakmi, a srdečne vás do spoločenskej sály ZUŠ pozývame už teraz.
Mgr. Janka Kazičková

HOMO v ZUŠ
S menom LENA BOOROVÁ sa návštevníci
vernisáží autorských výtvarných výstav v ZUŠ
Brezová stretli už druhý raz. Hoci je táto autorka ešte veľmi mladá, ukončila strednú umeleckú školu v Trenčíne iba minulý rok, je veľmi
plodná a škála jej tvorivých aktivít je široká. Od
kresby cez maľbu a grafiku až k trojrozmerným
dizajnovým objektom. Počas štúdia strednej
školy vystavovala práce s rôznym tematickým
zameraním, hlavne grafické. Momentálne pod
názvom HOMO vystavovala v priestoroch spoločenskej sály ZUŠ Brezová svoje študijné práce,
vytvorené ešte počas štúdia, technikou kresby,
maľby a koláží. Portréty, postavy, štúdie končatín, lebka, busta, autoportrét - to všetko našli
diváci v rôznych polohách výtvarného spracovania a farebnej interpretácie. Táto výstava bola
veľmi inšpiratívna hlavne pre žiakov, ktorí roz-

Na internetovej stránke školy ste si mohli
všimnúť aj pozvánku na Snežienkovú galériu, ktorá je „voľným pokračovaním“ Orieškovej galérie. Jarné motívy boli pre rodičov a
návštevníkov školy sprístupnené počas celého
apríla, čomu predchádzalo slávnostné otvorenie: vystúpenie žiakov 3. A triedy s divadelným
predstavením Mechúrik Koščúrik s kamarátmi,
básničky v podaní žiakov 2. B, spoločná pieseň Veľkonočný zajac a príhovor vedúcej MZ
K. Škápikovej.
K jari neodmysliteľne pratrí Veľká noc. Pre
žiakov symbolizuje nielen zopár dní bez školy,
ale aj priblíženie veľkonočných sviatkov a to
„naživo“ v Gazdovskom dvore v Turej Lúke.
Prváci, druháci a tretiaci zažili pestré rozprávanie o zvykoch a tradíciách počas veľkonočných sviatkov, spojené so spievaním typických
jarných piesní, pletením korbáčov a zdobením
kraslíc. Pri slove kraslica nemožno nespomenúť
úspech nášho deviataka v celoslovenskej súťaži
O najkrašiu slovenskú kraslicu, v ktorej sa prezentovalo viac ako 150 tvorcov zo Slovenska a
Poľska. Marek Rechtorík získal 1. miesto vo svojej kategórii a ocenenie si bol osobne prevziať
v Tvrdošíne. Blahoželáme.
Mgr. Jana Reptová

mýšľajú nad prípadným štúdiom na niektorej
z umeleckých škôl s výtvarným smerovaním.
Na vernisáži 12. apríla sa síce nezúčastnilo veľa
pozvaných hostí, lebo táto výstava nebola plánovaná, ale zato náhodnému divákovi veľa zaujímavých podnetov priniesla. Výstavu si mohli
žiaci aj návštevníci pozrieť do 20. apríla aj v
sprievode autorky vystavených prác.
Mgr. Janka Kazičková

Hľadanie veľkonočných vajíčok
Už ste niekedy zažili nálet divých včiel? Tak
pôsobili deti v ZUŠ-ke 31. marca o 16.00 hodine, keď živý zajačik Pajko otvoril hľadanie
(Pokračovanie na 7. str.)
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veľkonočných vajíčok v priestoroch celej školy.
Kinder vajíčka naplnené balónikmi, cukríkmi,
hračkami a malými čokoládkami poschovávali
učitelia na viditeľné i rafinovane ukryté miesta
tried, chodieb, zborovne i riaditeľne. Taký frmol, výkriky nadšenia a smiech všetkých prítomných žiakov na vyučovaní, to bola odmena
organizátorke, vyučujúcej tanečného odboru
Hanke Valovej. Za tieto veselé, vtipné a prekvapivé momenty poobedia sa jej chcem za všetky
deti poďakovať.
Mgr. Janka Kazičková

Poznávame hudobné nástroje
20. apríla sa v ZUŠ Brezová stretli opäť deti
zo strednej triedy MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča
v rámci projektu Poznávame hudobné nástroje s ďalším vyučujúcim z hudobného odboru,
s p. uč. Vierou Petruchovou a s dychovými nástrojmi, ktoré vyučuje. Dozvedeli sa o tvorbe
zvuku a o hre na zobcovej a priečnej flaute. Spolu
si aj zaspievali ľudové pesničky. Posledným stretnutím, ktoré bude záverečné a zhrňujúce, bude
Deň otvorených dverí v ZUŠ v mesiaci jún, kedy
sa deti opäť so všetkými učiteľmi a nástrojmi
stretnú a oboznámia sa i s priestorom školy.
Mgr. Janka Kazičková
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a výtvarne spracovaných súťažných prác, aj od
žiakov z VO ZUŠ Brezová, si môžete pozrieť
v Múzeu M. R. Štefánika počas mája a júna a
spríjemniť si tak jarný výlet.
Mgr. Janka Kazičková

Srdiečko pre mamičku
Srdiečko pre mamičku je názov pripravovaného koncertu žiakov tanečného a hudobného odboru v spoločenskej sále ZUŠ Brezová 11. mája
2010 o 16.30 hodine. Všetkých, nielen rodičov
vystupujúcich detí, na túto oslavu vďaky za láskavé mamičkino srdiečko srdečne pozývame.
Uvidíte nevídané a počujete nečakané! Veď deti
vedia vytvoriť úsmev a šťastný pocit v každom
momente, ak si na nich nájdeme čas, aby sme
si ich všimli. Tak príďte vychutnať si máj, lásky
čas v ZUŠ-ke.
Mgr. Janka Kazičková

Poľovník upozornil deti,
ako sa majú správať k prírode
Dňa 15. 4. sme v MŠ na Budovateľskej ul.
privítali p. Vladimíra Čermáka, ktorý veľmi
pútavým rozprávaním priblížil deťom poslanie
poľovníka, upozornil deti, ako sa majú správať
k prírode, k zvieratám, ktoré žijú v lese a prinie-

Dinosauria krajina
Deň Zeme, 22. apríl, si už tradične v ZUŠke v našom meste deti zo ZŠ pripomínajú rôznymi formami. Výtvarné práce žiakov VO zo
všetkých tried, tematicky zamerané na niektorý
z problémov našej modrej planéty, sa deti snažia
riešiť, tvorivo zachytiť po svojom, rozdiskutovať
a oboznámiť sa s ním čo možno najviac. Tento
rok sa vraciame do vzdialenej minulosti a tak
vznikla DINOSAURIA KRAJINA vo všetkých
možných podobách. Na vernisáži, 22. apríla
o 14.30 hodine, spoločenská sála školy si užila
zvuky, pohyby, tvary a farby doby dinosaurov.
Na druhý deň doobeda sa s dinosaurami stretli
i deti z oboch materských škôl. Putovanie dinosaurov si všetci užili a škola ožila opäť históriou.
Nápadité plošné i priestorové práce žiakov si
môžete prezrieť do 13. mája. Určite sa pobavíte
a možno i poučíte.
Mgr. Janka Kazičková

II. trieda juh – muži:
15. kolo: Kostolné – FK ŠVS Bradlan B (Košariská) 0 : 0 (0 : 0)
16. kolo: FK ŠVS Bradlan B (Košariská) – Lúka
nad Váhom 1 : 1 (0 : 1).
II. liga. Západ starší dorast:
18. kolo: Púchov – FK ŠVS Bradlan 0 : 2 (0 : 1)
19. kolo: FK ŠVS Bradlan – PFA ViOn Zlaté
Moravce 3 : 0 (3 : 0)
20. kolo: Dubnica B – FK ŠVS Bradlan 3 : 2
(0 : 1)
II. liga. Západ mladší dorast:
18. kolo: Púchov – FK ŠVS Bradlan 0 : 0 (0 : 0)
19. kolo: FK ŠVS Bradlan – PFA ViOn Zlaté
Moravce 1 : 0 (0 : 0)
20. kolo: Dubnica B – FK ŠVS Bradlan 3 : 1
(1 : 0)
Mladší žiaci :
FK ŠVS Bradlan – Očkov 3 : 0 (3 : 0)
13. kolo: Majstrovstvá oblasti 17. 4. 2010 Trenč.
Jastrabie – FK ŠVS Bradlan 2 : 0

HÁDZANÁ

sol deťom rôzne trofeje, poľovné zbrane a obrázky. Deti strávili príjemné dopoludnie a domov si odniesli veľa zaujímavých poznatkov.
Anna Hajdučková

Deti a M. R. Štefánik
Pod záštitou MŠ SR vyhlásil Spolok rodákov M. R. Štefánika pri príležitosti 130. výročia narodenia svojho významného rodáka regionálnu výtvarnú súťaž pre deti pod názvom
MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK NA PRAHU
XX. STOROČIA AKO: GENERÁL, VEDEC,
LETEC, ASTRONÓM, DIPLOMAT, POLITIK,
CESTOVATEĹ, ZBERATEĹ... A ČLOVEK,
RODÁK Z PODBRADLIANSKEHO KRAJA.
Súťaže sa zúčastnilo viacero základných i základných umeleckých škôl nielen z nášho regiónu s rôznorodými prácami, ktoré im táto
široká téma poskytla. Porota v zložení Mgr. J.
Kazičková, Mgr. T. Tóthová a Mgr. V. Pudelková
vyhodnotili víťazov v troch kategóriách. Otvorenie výstavy sa konalo pri slávnostnom stretnutí 20. výročia založenia Spolku rodákov M. R.
Štefánika 1. mája 2010 v Múzeu M. R. Štefánika
v Košariskách. Čo možno najviac zaujímavých

20. kolo: Nová Ves nad Váhom – FK ŠVS
Bradlan 2 : 1 (1 : 0)
21. kolo: FK ŠVS Bradlan – OFK Bošany 1 : 1
(1 : 1)

2. liga ženy:
15. kolo HK Bradlan Brezová pod Bradlom –
MŠK Púchov 26 : 21,
16. kolo HŠK-74 Kolárovo – HK Bradlan Brezová pod Bradlom 26 : 22,
17. kolo HK Bradlan Brezová pod Bradlom –
HK Cartrans Uhrovec 19 : 29 (10 : 12),
18. kolo MŠK Vranov nad Topľov – HK Bradlan
Brezová pod Bradlom 10 : 0.
1. liga Mladšie dorastenky:
23. kolo: HK Bradlan – TJ Záhoran Senica
30 : 31,
24. kolo: Drábova Košice – HK Bradlan 33 : 22,
25. kolo: HK Bradlan – TJ Slávia Sereď 25 : 21,
26. kolo: ŠKP Bratislava – HK Bradlan 29 : 29
(16 : 15).
Staršie žiačky TN kraj 2009\2010:
8. kolo: HK Bradlan – MHK Bytča 19 : 33,
9. kolo: HK Bradlan – MŠK Púchov 34 : 12
(18 : 5).

Mesto Brezová pod Bradlom zakúpilo po
dlhých rokoch našim deťom v materských školách nové postieľky. Detičky si tak môžu užívať zdravší, „mäkší“ a „nevŕzgavý“ spánok.

ŠPORT
FUTBAL
IV. liga severozápad muži:
18. kolo: Nová Dubnica – FK ŠVS Bradlan 1 : 1
(1 : 0)
19. kolo: FK ŠVS Bradlan – Lehota p. Vtáčnikom 1 : 0 (0 : 0)

Mladšie žiačky TN kraj 2009\2010:
8. kolo: HK Bradlan – MHK Bytča 11 : 18.
Veľkonočný víkend na Prague HandBall
CUP 2010
V pondelok neskoro večer sa dorastenky a staršie
žiačky Bradlanu vrátili z tradičného veľkonočného medzinárodného turnaja Praha Handball
Cup 2010. Zmiešané družstvo mladších a starších dorasteniek nemalo v konkurencii vekovo
starších súperiek ambície na popredné umiestnenia. Ich cieľom bolo dobre si zahrať s kvalitnými družstvami, čo sa im v základnej skupine
podarilo a podľa slov trénera sa ich výkon s každým zápasom zlepšoval.
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KALENDÁRIUM

CIRKEVNÉ OZNAMY

HURBAN, Vladimír – evanjelický farár (nar. 5. 5. 1850
na Brezovej – 160. výr. nar., zomrel 11. 2. 1914 v Starej Pazovej). Bol jedným zo synov Jozefa Miloslava Hurbana. Stredoškolské štúdium absolvoval v Oberschutzene a v Revúcej.
V Rostocku vyštudoval teológiu, kde bol roku 1873 vysvätený za kňaza. Najprv pôsobil ako kaplán v Hlbokom u otca,
potom na Brezovej. Na odporúčanie Daniela Licharda bol
vybraný za farára do Starej Pazovej v Slavónii. Tam sa roku
1887 oženil s Augustou Štúrovou, dcérou sudcu Jána Štúra,
brata Ľudovíta. Vladimír Hurban vykonal veľa najmä pre
tamojšiu staropazovskú evanjelickú cirkev. V rokoch 1894
- 1900 počas boja za osamostatnenie evanjelickej cirkvi stál
pevne na strane bratských Slovanov, za čo musel od miestnych pazovských maďarónov znášať urážky a prenasledovanie. Často sa stretával s mnohými chorvátskymi vlastencami, najmä s katolíckym biskupom Jozefom Jurajom
Strossmayerom. Slovensko často a rád navštevoval. Vladimír Hurban bol aktívny aj v literárnej oblasti. Do Národných novín písal cestopisy a správy o živote v Chorvátsku.
Prispieval aj do Cirkevných listov. V starej Pazovej založil
vzájomnú pokladnicu a pracoval na kultúrnom a hospodárskom zveľadení mesta. Jeho syn Vladimír bol významným
spisovateľom, aj on žil v Starej Pazovej, kde prevzal po otcovi úrad evanjelického farára.
Alžbeta Fedorová

Evanjelický a. v. farský úrad vás pozýva
na cirkevné podujatia:
9. 5. (5. nedeľa po Veľkej noci, Rogate) o 09.00
hod. slávnostné služby Božie, slávnosť konfirmácie
s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej.
10. 5. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
12. 5. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
13. 5. (štvrtok, vstúpenie Krista Pána na nebesá,
Ascensio Domini) o 18.00 hod. večerné bohoslužby v kostole.
15. 5. (sobota) o 16.55 hod. stretnutie mladých
ľudí na Košariskách iSKejp 412.
16. 5. (nedeľa po Vstúpení, Exaudi) o 10.00
hod. hl. služby Božie, o 14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom, o 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni.
19. 5. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
22. 5. (sobota) autobusový výlet pre deti do aqaparku v Uherskom Brode.
23. 5. (nedeľa, 1. slávnosť svätodušná) o 10.00
hod. hl. služby Božie, o 14.00 hod. nešporné bo-

SPOMÍNAME
Dňa 3. mája uplynul
jeden rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný syn,
brat a vnuk Ivan Toráč.
S láskou spomínajú rodičia, sestry Janka a Aďka
s rodinou a babky.


Dňa 27. mája uplynie
8 rokov, čo nás navždy
opustila Anna Štefíková,
rod. Ďurošková. Kto ste
ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou spomínajú
manžel a synovia s rodinami.

Odišla navždy, srdiečko
prestalo biť, odišla navždy,
aj keď si veľmi chcela žiť.
Dňa 3. mája uplynul
rok, čo nás navždy opustila Anna Janíková. S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami.

Dňa 21. apríla by sa dožil 60 rokov p. Ján
Závodný, ktorý nečakane
zomrel 19. augusta 2007.
Tí, ktorí ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Spomínajú manželka,
dcéra Boženka a Janka
s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 25. mája uplynulo
17 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný otec
a starý otec Štefan Kosterec. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S úctou a láskou si na
neho spomína dcéra Dana
a vnuci.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme rodine, príbuzným, priateľom,
susedom a známym, ktorí sa 27. marca prišli
rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste nášho
manžela, otca, starého otca a brata Štefana Sadáka. Ďakujeme za slová útechy a kvetinové
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku p. Eve Ušiakovej, ženskému speváckemu zboru.
manželka Štefka, synovia Peter a Maroš s rodinami

hoslužby v zborovej sieni, o 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v Priepasnom.
24. 5. (pondelok, 2. slávnosť svätodušná)
o 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare,
o 18.00 hod. večerné bohoslužby v kostole.
26. 5. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
30. 5. (nedeľa, Svätá Trojica, Sancta Trinitas)
o 10.00 hod. hl. služby Božie s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej,
2. 6. (streda) o 18.00 hod. biblická hodina
v zborovej sieni.
6. 6. (1. nedeľa po Sv. Trojici) o 10.00 hod. hl.
služby Božie, 14.00 hod. nešporné bohoslužby
v Priepasnom, 14.00 hod. stretnutie detí detských
besiedok v Turej Lúke.
Každú nedeľu o 10.00 hod. nedeľná besiedka
v budove evanjelickej školy (dom služieb).
Každý piatok o 17.30 hod. stretnutie ev. mládeže v budove evanjelickej školy (dom služieb).
Mgr. Ján Ragan
INZERÁT
Zamestnám zdravotnú sestru do
zubnej ambulancie v Myjave. Zručnosť s PC nutná. Prax v zdravotnej
ambulancii vítaná. Ponúkam možnosť získania kvalifikácie v odbore
dentálna hygiena. Tel. číslo – 0905
496 569, volať len po 18.00 hod.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci apríl:
Emília Ciranová, 94 rokov
Anna Halabrínová, 87 rokov
Anna Krihová, 87 rokov
Juraj Ilenčík, 87 rokov
Jozef Škoruba, 87 rokov
Pavol Mikulka, 85 rokov
Anna Michalatová, 80 rokov
Alžbeta Kvasnicová, 70 rokov

Narodili sa:
Nela Trnavská
Branislav Dodrv
Lukáš Kocán
Martin Vičík

Manželstvo uzavreli:
Pavol Caltík – Alžbeta Michaličková
Tibor Sloboda – Martina Švecová

Zomreli:
Štefan Sadák, 73 rokov
Pavel Herák, 62 rokov
Štefan Barčák, 80 rokov
Anna Krutá, r. Turčeková, 81 rokov
Alžbeta Hrdličková, r. Valková, 79 rokov
Božena Vrábliková, r. Poláčková, 96 rokov
Ing. Stanislav Hanúsek, 72 rokov
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