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Cena primátorky za rok 2009
4. marec - obradná miestnosť mestského úradu sa postupne napĺňa účastníkmi
slávnostného stretnutia. Atmosféra, ktorá
medzi prítomnými vládne, tiež nasvedčuje, že pôjde o niečo, čo nepatrí medzi
„každodenné“. Už po siedmy raz sa totiž
udeľovala prestížna Cena primátorky.
JUDr. Anna Danková ocenila občanov
nášho mesta, ktorí sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu
doma i v zahraničí. Tohtoročnými držiteľmi Ceny primátorky sa za rok 2009
stali vedúca mestskej knižnice Alžbeta Fedorová, pedagogický pracovník
Základnej školy Brezová pod Bradlom
PaedDr. Miroslav Bôžik a Divadelný
súbor J. M. Hurbana, za ktor ý ocenenie
prevzali Ing. Anna Figurová, Ingrid Filipová a Martin Holdoš.
(Pokračovanie na 2. str.)

Kalendár na výstave
V súčasnosti prebieha v priestoroch denného centra výstava Dobové fotografie Brezovej.
Z týchto zozbieraných fotografií boli vydané
v priebehu minulého roka dva propagačné materiály. Prvým materiálom je súbor ôsmich fotografií z obdobia 1. polovice 20. storočia. Druhým materiálom je kalendár s názvom Dobové
fotografie Brezovej 2010.
Je to súbor trinástich dobových fotografických záberov Brezovej pod Bradlom. Fotografie nachádzajúce sa v kalendári pochádzajú
z dvoch zdrojov. Prvým je pán Ján Pánsky, ktorý
sa venuje zberu dobových pohľadníc Brezovej.
Druhým zdrojom je Slovenská národná knižnica v Martine, konkrétne Oddelenie fotodokumentačných pamiatok Archívu literatúry a
umenia. Väčšina fotiek sa do archívu dostala
z pozostalosti biskupa Samuela Š. Osuského,
ktorý ich zbieral pre svoju, žiaľ nikdy nevydanú, monografiu Brezovej. Pár fotiek darovala
archívu pani E. Tvarožková. Mesto Brezová pod
Bradlom nedávno urobilo dotlač týchto kalendárov a sú dostupné na výstave Dobové fotografie Brezovej v priestoroch denného centra počas
otváracích hodín.
RR

Otváracie hodiny výstavy
8. 4.
09.00 - 11.00 hod.
9. 4.
15.00 - 18.00 hod.
10. 4.
13.00 - 20.00 hod.
11. 4.
15.00 - 18.00 hod.
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Predstavujeme vám ocenených Cenou primátorky za rok 2009

Alžbeta Fedorová
Ocenená za dlhoročnú aktívnu činnosť v osvete
a šírenie kultúry v literárnej oblasti.
Po vyštudovaní Strednej
knihovníckej
školy v Bratislave absolvovala
jazykovú školu v
Brne, kde študovala anglický jazyk. Po skončení
školy nastúpila
pracovať ako
knihovníčka do
Mestskej knižnice Brezová
pod Bradlom.
V minulom roku 2009 to bolo 35 rokov, ktorých
odpracovala v tejto knižnici. Za toto obdobie
sa okrem knihovníckej práce venovala práci s
čitateľmi, najmä detskými. Zorganizovala besedy s mnohými spisovateľmi, výstavy, literárne
popoludnia, besedy s redaktormi detských časopisov. Vo svojej knihovníckej práci sa venuje
najmä práci s detským čitateľom, ale aj mládeži. Pravidelne organizuje informatické hodiny
o knižnici, literárne hodiny k výročiam detských
spisovateľov pre deti z materských škôlok, žiakov
základnej školy, ale i študentov stredných škôl.
Pripravila besedy s mladými poetkami, viaceré
dramatizácie rozprávok pre deti, besedu s protidrogovou tematikou, je autorkou projektu: Knižnica dôležitý zdroj informácií zameraného na boj
proti šíreniu drog, ktorý bol spojený s finančným
príspevkom na nákup náučnej literatúry. Pravidelne organizuje súťaž: Číta celá trieda, ktorého
14. ročník sa realizuje v tomto roku. V marci
je to Týždeň slovenských knižníc, v rámci ktorého prebieha viacero zaujímavých podujatí, či
už pre deti alebo dospelých čitateľov. V októbri
organizuje Burzu starších kníh a pravidelne pred
Vianocami posedenia pod stromčekom pri vianočných rozprávkach. Okrem toho pripravila aj
viacero pásiem poézie, literárno-hudobné popoludnie: Brezová očami našich detí, jubilejný večer k 100. výr. nar. bibliografa Jána Štefánika, pri
príležitosti 80. výr. postavenia NDŠ bola spoluautorkou brožúry, kde spracovala históriu NDŠ
a na spomienkovej slávnosti moderovala videoprezentáciu. Už niekoľko rokov je prispievateľkou a posledné roky redaktorkou Noviniek spod
Bradla, pri rôznych príležitostiach a prezentáciách mesta preložila do angličtiny brožúry, napr.
Pamätníky Milana Rastislava Štefánika, Brezová
pod Bradlom.
Ďalším významným projektom, do ktorého sa
zapojila a vypracovala ho, bol Národný projekt
Ministerstva kultúry SR: Informatizácia knižníc,
kde sa podarilo získať v roku 2007 do knižnice
formou zapožičania techniky (ôsmich počítačov)
verejný bezplatný internet pre čitateľov. V roku
2009 vypracovala projekt: Akvizícia knižníc, ktorým knižnica získala finančný grant na zakúpenie náučnej literatúry. Za svoju dlhoročnú prácu
v oblasti knihovníctva bola ocenená Spolkom slovenských knihovníkov.

PaedDr. Miroslav Bôžik
Ocenený za dlhoročnú aktívnu prácu spojenú
s výchovou mládeže v oblasti športu.
Miroslav
Bôžik
absolvoval
Základnú školu
v Brezovej pod
Bradlom. Jeho
túžbou a snom
bolo vyniknúť
v športovej činnosti. Za najväčšie úspechy môžeme považovať
dve strieborné
medaily z majstrovstiev západoslovenského kraja. Osobné výkony v behu na
60 m a v skoku do diaľky patrili do prvej desiatky
v československých žiackych tabuľkách. Po úspešnom ukončení Gymnázia na Myjave sa jeho túžba venovať sa športu napĺňala na Fakulte telesnej
výchovy a športu UK v Bratislave. Pracovný život
začal realizovať v SOU strojárskom na Myjave.
Učňovský dorast mu otvoril dvere do trénerskej
kariéry. Druhým pracoviskom, na ktorom pôsobil, bola ZŠ v Chynoranoch. Aj tu sa aktívne venoval atletike. Okrem športu sa realizuje aj v geografických olympiádach. Po ročnom pôsobení v ZŠ
vo Vrbovom sa mu splnil sen - učiť v rodnom kraji
na „svojej škole“. Až v Brezovej sa začala jeho veľká trénerská kariéra. Po boku svojho kolegu p. uč.
Mosného postupne preberá štafetu, pretože jeho
učiteľ a tréner sa pomaly lúči a odchádza na zaslúžilý dôchodok. Atletika mu priniesla veľa starostí, zabrala množstvo času, ale hlavne potešenie
z úspechov a radosť z dosiahnutých víťazných pohárov, medailí a výkonov svojich zverencov. Počas
pôsobenia na brezovskej škole sa mu podarilo za
10 rokov na trénerskej pozícii získať na Majstrovstvách kraja 64 zlatých, 68 strieborných a 76 bronzových medailí, na Majstrovstvách Slovenska 25
zlatých, 29 strieborných a 16 bronzových medailí.
Medzi najlepších atlétov, ktorých objavil a zasvätil do tajov atletiky, bol olympionik Jozef Repčík.
Okrem neho ďalších šesť reprezentovalo mesto,
klub a Slovensko na medzištátnych stretnutiach.
Pred desiatimi rokmi prišiel s myšlienkou usporadúvať na brezovskej škole atletické hry, na ktorých
sa pravidelne zúčastňuje okolo 13 základných škôl
zo Slovenska. Tento ročník bude jubilejný – desiaty a verí, že bude rovnako úspešný ako aj tie
predchádzajúce.

Divadelný súbor J. M. Hurbana
Súbor ocenený za dlhoročnú aktívnu prácu
spočívajúcu v šírení kultúrnej osvety v našom
meste a reprezentáciu Brezovej pod Bradlom a jej
tradícií na rôznych kultúrnych a spoločenských
po-dujatiach.
Brezovské ochotnícke divadlo funguje už od
roku 1874, ale oficiálny názov Divadelný súbor
J. M. Hurbana nesie od 1. júla 1979. Najstarším
ochotníkom je brezovský rodák Martin Holdoš,
ktorý s ochotníčením začal v divadielku poézie pri
mestskej knižnici v r.1969. Od r.1976 vedie kroni-

ku Brezovského ochotníckeho divadla. Režíroval
hry „Výrobca šťastia“ a „U nás taká obyčaj“. Spolu
s Petrom Blažekom režíroval hru „Jánošík podľa
Uhorčíka“. V roku 1997 bol za ochotnícku divadelnú činnosť ocenený a to zápisom do pamätnej

knihy združenia divadelných ochotníkov Slovenska a udelením čestného uznania, čo vtedy bola
pocta a najvyššie vyznamenanie pre divadelného
ochotníka. Ako oponár, osvetľovač i zvukár pracoval nielen pre súbor, ale i pre detské a mládežnícke
brezovské divadlo. Vidieť sme ho mohli aj na televíznej obrazovke v seriáli „V mene zákona“, alebo
vo francúzskom filme „Miláčik“. Martin Holdoš je
autorom, režisérom aj účinkujúcim vo viacerých
scénkach, ktoré napísal pre spoločenské podujatia
rôzneho charakteru.
Vedúcou súboru je Ing.Anna Figurová. V osemdesiatych rokoch vstúpila na divadelné dosky v hre
S. Štepku „Ako som vstúpil do seba“ a v roku 1985
režírovala hru rovnomenného autora „Ako sme
sa hľadali“. O päť rokov neskôr režírovala hru „Psí
hlas“, ktorú sama zdramatizovala. Ako režisérka
sa spolupodieľala na hrách „Ako bolo“, „Fernando
Krapp mi napísal list“, „Sedem divov pána Štefánika“. Napísala hru i pre deti. Je autorkou, režisérkou,
účinkujúcou vo viacerých scénkach a pásmach,
takisto sme ju mohli vidieť v relácii „Súdna sieň“,
alebo seriáli „Prvé oddelenie“. Spolupracovala i
s FS Brezová a Brezovskou muzikou.
Treťou stálicou je Ingrid Filipová, ktorá sa vpísala do histórie divadelného súboru rolou v divadelnej hre „Jánošík podľa Uhorčíka“ v roku
1991. V tomto umeleckom smere určite nebola
nováčikom, pretože sa už predtým prezentovala
v rôznych kultúrnych podujatiach. Získala cenu
za ženský herecký výkon. Tiež účinkovala v relácii
„Súdna sieň“.
V brezovskom divadelnom súbore sa vystriedalo veľa ochotníkov, môžeme spomenúť mená Peter
Blažek, Martin Halabrín, Peter Rechtoris, Lukáš
Dřímal, Ján Sloboda, Ján Závodný z manželkou
Boženou, Betka Ciranová, Oľga Ciranová, Jozef
Tesár, Miloš Figura, bratia Ján a Jaroslav Kriškovci, Kvetoslava Škápiková, Viera Tesárová, alebo na
profesionálnu dráhu sa dali Milan Mikulčík a Roman Fratrič.
Divadelný súbor je držiteľom viacerých kolektívnych aj individuálnych cien, napr. druhé miesto
v medzinárodnej súťaži Hledání krále ječmínku.
Je potešujúce, že súbor prekonal viaceré úskalia
a obohatil brezovský kultúrny život o ochotnícke
divadlo, ktoré nám prináša do života scénky s raganovským humorom v brezovskom nárečí pod
spoločným názvom „Zo života nielen Brezovanov“, ktoré šíria i mimo Brezovej.
osšk
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Sociálne služby pre seniorov
Mesto Brezová pod Bradlom pri výkone kompetencií v oblasti sociálnej pomoci vychádza
zo zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnej
pomoci. Ten dopĺňajú ešte všeobecne záväzné
nariadenia mesta (ďalej len VZN), ktoré sú verejne prístupné na internetovej stránke mesta,
príp. na oddelení všeobecnej vnútornej správy
mestského úradu.
Opatrovateľská služba (VZN č. 2/ 2009)
Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana na základe písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Žiadosť má občan k dispozícii na oddelení sociálneho, školstva a kultúry mestského úradu.
Sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník mesta. Na základe lekárskeho
nálezu vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok. Na základe sociálneho a lekárskeho posudku mesto vyhotoví posudok o odkázanosti na
sociálnu službu, ktorý je podkladom pre vydanie
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
Na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu a písomnej
žiadosti fyzickej osoby o uzatvorenie zmluvy
na poskytovanie tejto služby, mesto uzatvára
zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej služby.
Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť
úhradu za sociálnu službu v sume určenej mestom Brezová pod Bradlom v zmysle § 72 a § 73
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Úhrada za opatrovateľskú službu je stanovená
vo výške 0,50 € za jednu hodinu.
Odľahčovacia služba (VZN č. 3/ 2010)
Odľahčovacia služba sa poskytuje občanovi, ktorý opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným
postihnutím, podľa zákona č. 447/ 2008 Z. z. na
nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho
zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje
v domácnosti opatrovaného v rozsahu najmenej 12 hodín denne, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Občan, ktorý opatruje, má možnosť
čerpať si voľno aj po jednotlivých dňoch, nie
však po hodinách. Aj časť dňa sa považuje za
celý deň.
Odľahčovacia služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana, ktorý opatruje,
a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o poskytnutie tejto sociálnej služby, ktorá
je k dispozícii na oddelení sociálneho, školstva
a kultúry mestského úradu.
Úhrada za odľahčovaciu službu je stanovená
vo výške 1 € za jednu hodinu.
Zabezpečenie stravovania dôchodcov (VZN
č. 1/ 2010)
Príspevok na stravovanie sa môže poskytnúť občanovi, ktorý má na území mesta trvalý
pobyt a je poberateľom starobného dôchodku,

invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia alebo posudku Sociálnej
poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%), alebo sociálneho dôchodku.
Príspevok na stravovanie sa občanovi poskytne na základe jeho písomnej žiadosti o priznanie príspevku na stravovanie dôchodcov, ktorá
je k dispozícii na oddelení sociálneho, školstva
a kultúry mestského úradu. K žiadosti občan
doloží platný občiansky preukaz, rozhodnutie
zo sociálnej poisťovne o výške dôchodku a čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo
nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov
fyzických osôb.
Strava je poskytovaná v stravovacom zariadení – v reštaurácii „U sváka Ragana“. Občan
uhrádza rozdiel medzi výškou stravnej jednotky (2,70 €) a príspevkom mesta priamo v stravovacom zariadení, podľa skutočne odobratého
množstva stravy za príslušný kalendárny mesiac.
Príspevok mesta občanom sa určuje nasledovne:

Oslavy 160. výročia
narodenia T. G. Masaryka
Mesto Hodonín si dňa 7. marca pripomenulo
významné výročie a to 160 rokov od narodenia
významného rodáka, prvého československého
prezidenta, Tomáša Garrigua Masaryka .
Osláv 160. výročia narodenia T. G. Masaryka
sa zúčastnili aj predstavitelia mesta Brezová pod
Bradlom.
Pri príležitosti tohto výročia bol v spolupráci
s Českými dráhami vypravený nostalgický vlak
so salónnym vagónom T. G. Masaryka a dobovými vagónmi. Záujemcovia sa mohli týmto
vlakom zviesť 6. 3. na trase Praha - Lužná u Rakovníka a späť.

výška dôchodku pre jednot- príspevok meslivca ( € )
ta / porcia ( € )
do 166

1,06

od 166,01 do 200

1,00

od 200,01 do 232

0,93

od 232,01 do 265

0,86

od 265,01 do 298

0,80

od 298,01 do 348

0,73

Výška príspevku pre manželskú dvojicu so
spoločným dôchodkom do 400 € je 1,06 € / porcia.
Denné centrum (bývalý klub dôchodcov)
V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným
stavom.
osšk

V noci na 7. 3. bol tento vlak vypravený z Prahy so zastávkou v Brne a Čejči.
Do Hodonína prišiel v nedeľu v ranných hodinách. Po slávnostnom príchode na hodonínske vlakové nádražie a uvítaní hostí starostkou
mesta Hodonín sa dianie presunulo na Námestie 17. listopadu, kde bola pietnym aktom
uctená pamiatka T. G. Masaryka.
Po ukončení pietneho aktu sa sprievod presunul na Masarykovo námestie, kde pokračoval
program príhovormi, hudobnou produkciou
Hradnej stráže a polície ČR. Na záver boli vypustené balóniky vo farbách trikolóry.
Večer mali účastníci osláv možnosť sledovať
program „Pocta T. G. Masarykovi“, komponovaný z Čapkových „Hovorů s T. G. Mararykem“.

M e d z i n á r o d ný d e ň ž i e n
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa
v pondelok 8. marca v priestoroch spoločenskej
sály ZUŠ konal slávnostný program Prvá snežienka. K tomuto sviatku sa prihovoril všetkým
ženám Ing. Ľuboš Valášek, zástupca primátorky
mesta. Pestrofarebnosťou sa vynímali nielen práce detí základnej umeleckej školy, ale i program
účinkujúcich detí z oboch materských škôlok,
školského klubu pri základnej škole a základnej
umeleckej školy. Všetky ženy domov odchádzali
nielen s krásnymi pocitmi a dojmami, ale i malou keramickou pozornosťou v tvare kvetinky,
ktorá im bude tento deň pripomínať.
osšk
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Dobové fotografie Brezovej
pokračujú
27. marca 2010 bola v priestoroch bývalého klubu dôchodcov znovu otvorená výstava
Dobové fotografie Brezovej. Predchádzajúca
výstava trvala od 13. februára do 28. februára
2010.
Na tejto výstave je výber 65 fotografií, ktoré nie sú tematizované. Je to výber z rôznych
zdrojov, ktoré nám počas roka poskytovali fotografie. Sú z rôznych oblastí a bez popisných
údajov, aby umožnili návštevníkom loviť v
pamäti a lokalizovať miesta na fotografiách.
Pochádzajú z viacerých zdrojov. Jedným z
nich je pán Ing. Ján Pánsky, ktorý svoju zbierku tvorí a dopĺňa materiálom získaným na
rôznych burzách, na internetových aukciách,
antikvariátoch. Ďalej od Matúša Valihoru,
ktorý objavil vzácne fotografie v Archíve Slovenskej národnej knižnice v Martine. Väčšina
fotiek sa do archívu dostala z pozostalosti biskupa Samuela Š. Osuského, ktorý ich zbieral
pre svoju, žiaľ nikdy nevydanú monografiu
Brezovej, ako aj od Martina Michálka z Vranova nad Topľou a z mestského archívu. Staré kroniky pochádzajú z mestského archívu a
z archívu Evanjelickej cirkvi a. v. v Brezovej
pod Bradlom.
V rámci terajšej výstavy fotografií bude i
výstava starých kroník a listín Brezovej pod
Bradlom, zber fotografií Brezovej pod Bradlom
a Bradla, fotografické prezentácie, identifikácia
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fotografií Brezovej pod Bradlom. Okrem výstavy fotografií môžete vidieť aj mestské kroniky,
staré listiny a dobové prezentačné materiály,
ktoré sú súčasťou expozície mesta.

Identifikačné podujatie
Identifikovaná oblasť fotografií: Ľudia –
Podujatia
Dátum: 10. apríl 2010 / Čas: 13.00 - 20.00
hod.
Cieľom podujatia je identifikácia doposiaľ
zozbieraných fotografií. Fotografie sme rozdelili do dvoch oblastí Miesta – Budovy a Ľudia – Podujatia. Identifikácia bude prebiehať
počas dvoch dní podľa spomínaných oblastí.
Súčasťou oboch identifikačných podujatí budú
projekcie dobových fotografií, prezentácie
z histórie Brezovej, natáčanie dokumentu
o
Dobových
fotografiách
Brezovej.
Počas trvania
výstavy budú k
dispozícii všetky zozbierané
fotografie
za
účelom identifikácie fotografií.
Zber fotografií Brezovej
pod Bradlom a
Bradla
Obraciame

sa na vás s výzvou o poskytnutie, zapožičanie dobových fotografií mesta Brezová pod
Bradlom. Cieľom tohto zberu je zozbierať čo
najviac historicky rôznorodých fotografií,
ktoré zachytávajú toto mesto tak, ako si ho už
mladšie generácie nepamätajú. Pripravovaná
publikácia by mala prezentovať rôzne časové
obdobia existencie mesta. Témou zobrazenou
na fotografiách by mali byť napríklad stavby, ulice, kultúrny a spoločenský život a pod.
Vami poskytnuté fotografie budú naskenované
a následne vám budú vrátené.
Zapožičané fotografie budú s vaším súhlasom použité na vytvorenie fotografickej publikácie o Brezovej pod Bradlom. Fotografie
môžete priniesť osobne na výstavu Dobové fotografie Brezovej do priestorov bývalého klubu
dôchodcov.
RR

MESTSKÁ KNIŽNICA

Marec – mesiac knihy
V marci, v Mesiaci knihy, Mestská knižnica
Brezová pod Bradlom zorganizovala niekoľko
zaujímavých podujatí s knihou. Mesiac sa začal
návštevou detí z obidvoch brezovských škôlok
v knižnici, okrem dramatizácie rozprávky O medovníkovom domčeku (predviedla A. Fedorová) si deti prezreli priestory knižnice a posedeli si
pri zaujímavých detských knižkách, zarecitovali
pekné básničky o jari. Ďalším zaujímavým podujatím bolo stretnutie s prváčikmi, ktorí si už
sami čítali z pripravovaných knižiek. 15. 3. 2010
knihovníčky besedovali so študentami Strednej
odbornej školy M. R. Štefánika o práci v knižnici,
o poslaní knižnice a o knižnej kultúre na Slovensku. Beseda sa uskutočnila v študovni školy na
internáte a viedla ju pani vychovávateľka A. Babiarová. 17. 3. 2010 sa v knižnici uskutočnil Deň
ľudovej rozprávky – Truhlica P. Dobšinského,
zúčastnili sa jej deti zo školského klubu ZŠ s pani
učiteľkou A. Adamovičovou a deti z výtvarného
odboru ZUŠ s pani učiteľkou J. Koníkovou (rozprávkovú truhlicu urobili deti VO ZUŠ p. učiteľky J. Koníkovej – bola krásna!). Deti hľadali
v rozprávkovej truhlici knihy od P. Dobšinského,
potom hľadali názvy rozprávok a nakoniec vypĺňali súťažné hárky, ktoré sme poslali spolu s foto-

grafiami z podujatia do Knižnice
P. O. Hviezdoslava v Prešove, je
prezentovaná na webovej stránke Infolibu. Žrebovanie súťaže sa uskutočnilo v Týždni slovenských knižníc 22. 3. 2010, veríme, že aj naše deti
získajú nejakú cenu. 150. výročie narodenia
Martina Kukučína, vl. menom Mateja Bencúra, sme si pripomenuli medailónom 17. 3. 2010
v dennom centre (v klube dôchodcov). Zaujímavé na tomto podujatí bolo, že okrem dôchodkýň
sa ho zúčastnili i žiaci 9. ročníkov ZŠ so svojimi
učiteľkami slovenčiny p. A. Hrubou a A. Bučkovou. Život a tvorbu M. Kukučína priblížila
prítomným A. Fedorová, žiaci S. Banda, M. Michalička z 9. A triedy prečítali úryvok z poviedky
Neprebudený, L. Čierna a I. Bachárová prečítali
úryvky z poviedky Rysavá jalovica a S. Polakovičová z novely Mladé letá, žiačky 9. C triedy.
V programe vystúpil i pán P. Uhlík, ktorý predstavil osobnosť M. Kukučína z historického a
geografického hľadiska a zároveň porovnal jeho
cestovateľské aktivity s aktivitami M. R. Štefánika. Bolo to zaujímavé stretnutie dvoch generácií
pri knihách M. Kukučína, ktorý je najautentickejším epikom slovenského literárneho realizmu
v jeho počiatočnej, formujúcej sa fáze. Potom sa
rozprúdila živá debata o knihách, ktoré vychádzajú na našom knižnom trhu. Na záver pani

A. Kubicová poďakovala všetkým za účasť. Ešte
musíme spomenúť literárnu a výtvarnú súťaž
venovanú k 75. výr. narodenia Jána Navrátila,
ktorá prebehla v Základnej škole na Piešťanskej
ulici v spolupráci so školským klubom so žiakmi
1. - 4. ročníkov. Deti boli na súťaž veľmi dobre
pripravené a predviedli veľa vedomostí o našom
slovenskom autorovi. Ilustrácie z rozprávok,
ktoré deti nakreslili, sú zaujímavé a výstižné. Sú
umiestnené na chodbách v priestoroch školy.
Porota mala veľmi ťažkú úlohu vybrať najlepšie
ilustrácie. Dramatizácie z tvorby autora vypĺňali
prestávky počas literárnej súťaže. Za svoju snahu
a aktivitu v súťaži boli deti odmenené peknými
novými knihami i sladkosťami. Posledným podujatím knižnice v Mesiaci knihy bola rozprávková Noc s Andersenom, ktorá sa uskutočnila
26. 3. 2010 v spolupráci s centrom voľného času.
O tomto podujatí napíšeme v nasledujúcom čísle
Noviniek spod Bradla.
Chceme poďakovať všetkým pani učiteľkám,
ktoré pripravovali žiakov na tieto už spomenuté
podujatia, za dobrú spoluprácu so ZŠ, ZUŠ i za
sponzorovanie našich podujatí mestom Brezová.
Knižnica sa snažila týmito aktivitami ponúknuť
veľa zaujímavého, nového, poučného i zábavného z oblasti práce s knihou pre svojich čitateľov
i návštevníkov.
AF
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MESTSKÁ POLÍCIA

Tentoraz sme nehasili

Školenie záchranárov

Vyhlásenie výtvarnej súťaže

Dňa 20. marca mestský hasičský zbor usporiadal v priestoroch vynovenej haly SOŠ M. R.
Štefánika v Brezovej pod Bradlom 7. ročník
halového hasičského futbalového turnaja. Po
privítaní súťažiacich družstiev a krátkej inštruktáži nasledovalo rozlosovanie do dvoch

Príslušníci Mestskej polície v Brezovej pod
Bradlom si pravidelne zvyšujú kvalifikáciu nielen v rozsahu ustanovenom zákonom o obecnej
polícii. Jednou z oblastí, ktorej je vedením mestskej polície venovaná pozornosť, je neustále
zvyšovanie úrovne vedomostí v oblasti poskytovania prvej pomoci. Príslušníci sú dlhodobo
školení a cvičení v poskytovaní prvej pomoci
– realizovaním školenia záchranárov. Dôležitosť – potreba realizovať školenie záchranárov
vyplynula z narastajúceho počtu úrazov, alebo
náhleho zhoršenia zdravia osôb, pri ktorých sú,
alebo ku ktorým boli príslušníci mestskej polície privolaní ako prví. Odborne poskytnutá
prvá pomoc, profesionálne zhodnotenie situácie a vykonanie adekvátnych opatrení už neraz
zachránili zdravie i životy občanov. Môžeme si
len spoločne želať, aby situácií, kedy príslušníci mestskej polície použijú svoje získané vedomosti, bolo čo najmenej. I v takomto prípade
však získané vedomosti využijú a zúročia v prospech ďalších osôb a to v pripravených projektoch mestskej polície. Pripravovanou aktivitou
je výučba základov poskytovania prvej pomoci.
V roku 2010 bude realizovaná pre cieľové skupiny detí a mládeže brezovskej základnej školy
a centra voľného času.

Mestská polícia Brezová pod Bradlom a Základná umelecká škola Brezová pod Bradlom,
výtvarný odbor VYHLASUJÚ piaty ročník výtvarnej súťaže na tému: „Mestská polícia pohľadom detí“.
Výtvarná súťaž určená deťom a mládeži predškolských a školských zariadení v meste Brezová
pod Bradlom.
Kategórie :
Kategória č. 1 - deti predškolského veku (deti
do 6 roku veku)
Kategória č. 2 - deti mladšieho školského veku
(deti do 10 roku veku)
Kategória č. 3 - deti staršieho školského veku
(deti do 15 roku veku)
Doba trvania: Termín najneskoršieho odovzdania súťažných prác je 15. 5. 2010 na Mestskej
polícii Brezová pod Bradlom.
Miesto konania: Práce budú vystavené
v priestoroch vestibulu MsÚ Brezová pod Bradlom
po dobu jedného mesiaca.
Hodnotenie: Ocenené budú tri najlepšie práce
v každej kategórii. Vítané budú najmä priestorové
výtvarné práce detí (modelovanie, zlepovanie a
pod.)
Predseda komisie: JUDr. Anna Danková – primátorka mesta Brezová pod Bradlom, Mestská
polícia - Bc. Peter Juríček, Janka Koníková - Základná umelecká škola.
Ocenená bude i práca, vybraná na základe hodnotenia verejnosti. Výstava bude inštalovaná vo
vstupných priestoroch Slovenskej pošty a Mestského úradu v Brezovej p. Br.
Ciele výstavy: Cieľom súťaže je prostredníctvom rozvoja tvorivosti detí a mládeže formou
výtvarných prác sprostredkovať pohľad na prácu
príslušníkov mestskej polície v našom meste, so
snahou priblížiť ich prácu vybraným kategóriám
detí a mládeže. Ďalším z cieľov je vytváranie priaznivého obrazu a povedomia o práci mestskej polície a zároveň zameranie pozornosti na potrebu
dodržiavania zákonnosti v spoločnosti. Po ukončení výstavy sa všetci súťažiaci oboznámia s prácou
mestskej polície, ako i so služobnými priestormi,
služobným vozidlom, ukážkou techniky. Súčasťou
prehliadky bude „prednáška“ na vybranú tému
pre jednotlivé vekové kategórie podľa záujmu detí.
Do súťaže budú zaradené i práce poukazujúce na
protispoločenské konanie, zobrazujúce život detí
v spoločnosti i práce súvisiace s bezpečnosťou
v našom meste.
Kategória č. 1 - bezpečná hra, bezpečná ulica,
cestná premávka,
Kategória č. 2 - maloletí z pohľadu zákona,
pohľad na „šikanovanie“ ako na nežiaduci prejav
správania sa,
Kategória č. 3 - mladiství - trestná zodpovednosť podľa novelizácie TZ, pohľad na „šikanovanie“ ako na nežiaduci prejav správania sa, legálne
a nelegálne drogy a mladiství.
Vyhodnotenie súťaže a ocenenie sa uskutoční v priestoroch Mestského úradu Brezová pod
Bradlom. Ceny odovzdá primátorka mesta za prítomnosti členov hodnotiacej komisie.

skupín, kde sa hrali vzájomné zápasy. V prvej
skupine boli DHZ: Brezová pod Bradlom s. r. o.,
Prietrž, Nitra, Drážovce, Jablonica, Vrbové,
Drahovce. V druhej skupine boli DHZ: Brezová pod Bradlom juniorka, Jaslovské Bohunice,
Senica, Popudinské Močidľany, Polianka, Gbely.
V zápase o tretie miesto sa stretli Brezová pod
Bradlom s. r. o. a Popudinské Močidľany. Keďže
zápas skončil remízou, o víťazovi rozhodli jedenástky. Úspešnejšie boli Popudinské Močidľany.
Vyvrcholením turnaja bolo finále Nitra Drážovce a ZPÚ Jaslovské Bohunice. Zápas skončil
víťazstvom Jaslovských Bohuníc, ktoré sa stali
držiteľom putovného pohára. Po odovzdaní
pohárov víťazným družstvám na prvých troch
miestach venovalo mesto Brezová pod Bradlom
cenu najlepší brankár domácemu Petrovi Juríčkovi.
Poďakovanie patrí domácim členom DHZ,
ktorí turnaj zorganizovali, vedeniu SOŠ M. R.
Štefánika a taktiež kolektívu rozhodcov na čele
s p. Peričkom. Všetky kolektívy sa už svorne tešia na 8. ročník turnaja.
D. Michalička, vel. MHZ

Mgr. Maroš Sadák, náč. MsP
Ilustračné foto zachytávajúce priebeh praktického precvičovania kardiopulmunálnej resuscitácie a preverovania získaných vedomostí
testom.

INZERCIA

• Lekáreň Oliwer na Nám. M. R. Štefánika je už OTVORENÁ.
• Za Vašu priazeň sme pripravili ZÁKAZNÍCKU KARTU lekárne OLIWER.
• Získajte viac ako inde - až 6% zľavu na voľnopredajný sortiment.
• Stále pripravujeme niečo nové.
• Pre každé dieťa je pripravená malá pozornosť.
• Lekáreň samozrejme vydáva lieky aj na RECEPTY.
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ŠKOLSTVO

Jarný slnovrat MŠ
na Budovateľskej ulici
V rámci školského vzdelávacieho programu,
ktorého súčasťou je zachovávanie ľudových
tradícií, sa deti z I. MŠ na Budovateľskej ulici
rozlúčili so zimou vynášaním Moreny. Po krátkom vystúpení na námestí, kde zaspievali piesne o Morene, sa presunuli k miestnemu potoku,
kam Morenu symbolicky zahodili. Morena je
tradičná slamená figurína ženy, ktorá má predstavovať zimu.
osšk

Marcové akcie v MŠ
na Sídl. D. Jurkoviča
3. marec - Marec je Mesiacom knihy, a preto deti zo všetkých vekových skupín našej MŠ
navštívili mestskú knižnicu, kde sa oboznámili s jej priestormi a pracovníčkami knižnice,
ktoré im vysvetlili rozdiel medzi knižnicou a
kníhkupectvom. Celý mesiac sa deti strednej
vek. skupiny hrali na knižnicu. Navzájom si
požičiavali svoje vlastné knihy, z ktorých im
rodičia večer pred spaním čítali. Viedli sme
ich tým k správnemu zaobchádzaniu a pochopeniu významu knihy pre človeka.
8. marec - V ZUŠ sa uskutočnilo stretnutie žien pri príležitosti MDŽ. Naši predškoláci pozdravili oslávenkyne krátkym pásmom
hier, tancov a piesní pod názvom Zobúdzanie
jari.
10. marec - Deti sa zúčastnili na predstavení hudobnej rozprávky Mozart deťom Bastien
a Bastienka, prezentovanej umelcami z Hudobného centra z Bratislavy.
15. marec - Privítali sme na besede príslušníka mestskej polície pána P. Londáka, ktorý
deťom porozprával o práci polície, poučil ich
o dodržiavaní bezpečnosti na ceste, pri hrách
na ulici, bicyklovaní. Predviedol sa v charakteristickej uniforme, ukázal deťom, aké pomôcky nosí v „policajnej veste“.

18. marec - Deti strednej vekovej skupiny
sa oboznámili v rámci projektu Poznávame
hudobné nástroje so sláčikovými nástrojmi,
o ktorých im porozprávala pani učiteľka Hašanová. Spolu s pánom učiteľom Michalcom
priblížili hrou na husliach, violu, violončelo a
kontrabas ich charakteristický zvuk a zahrali
im detské piesne, ktoré si deti zaspievali. Na
záver si v doprovode kontrabasu zaspievali a
zatancovali pieseň Medveďku, daj labku.
19. marec – Našu MŠ navštívil kúzelník
„Albert“ z Nitry, ktorý deťom predviedol šikovnosť svojich rúk pri kúzlení s pomocou
rôznych rekvizít.
22. marec – Zavítala k nám víla Jarmilka
(pani uč. I. Filipová), ktorá prišla deťom priblížiť prichádzajúce ročné obdobie - jar a jej
radovánky. So svojimi kľúčmi odomkla studničky, prebúdzajúcu sa prírodu a oblohu s
hrejivým slniečkom.
23. marec - V priestoroch CVČ v Myjave sa
uskutočnila vedomostná súťaž detí z materských škôl z myjavského okresu pod názvom
Múdre hlávky. Navzájom si tak preverili vedomosti z oblasti rozumovej výchovy. Našu
MŠ reprezentovali štyria predškoláci, odmenené boli všetky deti.
29. marec – Všetky deti z najstaršej vekovej skupiny sa stretli s gazdom a gazdinou na Turej Lúke, aby im priblížili sviatky jari na dedine. Rozprávanie o zvykoch
a tradíciách počas veľkonočných sviatkov
bolo spojené so spevom typických jarných
piesní, pletením korbáča a zdobením veľkonočných kraslíc.
30. marec - Triedne učiteľky I. Filipová a
H. Konkušová zorganizovali pre svoje deti
v strednej vek. skupine a ich rodičov ďalšie
stretnutie v tvorivých dielňach na tému Veľkonočné variácie. Výtvarnými a pracovnými
technikami si spoločne zhotovili veľkonočné
kraslice a zvieratká, ktoré symbolizujú prichádzajúcu jar.
Helena Konkušová

menty v rozvoji našich detí a zvyšovať záujem
rodičov o vzdelávanie svojich detí v umeleckých oblastiach.
JK

Jarné melódie
Jarné melódie v zvukovej i vizuálnej podobe
pripravili pre všetkých milovníkov hudobného
a výtvarného umenia žiaci ZUŠ Brezová už na
24. marca o 16.30 hodine v spoločenskej sále

školy. Dúfame, že vás potešili na slávnostnej
vernisáži výkonmi žiaci HO v pripravovanom
koncerte a vy ste si mohli vychutnať radosť
z nových keramických prírastkov do vašej jarnej
výzdoby pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami. Na vernisáži sme vyhodnotili spoločne i
súťaž žiakov školy o najzaujímavejšiu kraslicu.
Výstava bola prístupná až do 31. marca v doobedňajších i poobedňajších hodinách počas
prevádzky školy. Dúfame, že aj vás ovplyvnil
duch blížiacej sa jari.
JK

Rozprávka sa už skončila
Hoci je celý marec Mesiacom knihy, výstava
výtvarných prác s názvom Rozprávka z rozprávky sa skončila už 19. marca. Spoločne ju
pripravili deti z MŠ, ŠK ZŠ a VO ZUŠ. Asi 360
plošných a priestorových prác ilustrujúcich 30
ľudových rozprávok potešilo nielen vystavujúcich na vernisáži 4. marca, ale i všetky mamičky, ktoré prijali pozvanie mesta na oslavu
MDŽ. S úsmevom na tvárach si nielen prezerali výstavu, ale odniesli si i pekný pocit z vystúpenia detí a kvetinkový keramický prívesok.
Opäť sme dokázali, že sa vieme, my školáci,
spoločne dohodnúť na rôznych druhoch kreatívnej spolupráce. Je jedno či ide o deti z MŠ
alebo ZŠ. Spoločne pripravený program vyznel
veľmi milo a bavili sa všetci prítomní. Dobre
nám, ženám, padli i slová uznania a vďaky od
zástupcu p. primátorky Ing. Ľ. Valáška. Dúfame, že takáto spolupráca bude aj naďalej, tak
ako doteraz, prinášať hlavne pozitívne mo-

Dinosauria krajina v ZUŠ
Ako každý rok i tento rok ožijú priestory
spoločenskej sály ZUŠ Brezová poobede na
happeningu venovanom Dňu Zeme 22. apríla.
Stretnú sa tu deti zo ŠK ZŠ a žiaci VO ZUŠ,
aby spoločne otvorili výstavu výtvarníkov zo
všetkých tried ZUŠ s názvom Dinosauria krajina. Tento projekt vznikol na návrh žiakov VO
a ich radosť z tvorby iste ovládne i všetkých
návštevníkov výstavy. Nové tvorivé nápady a
spracovania materiálu zaujmú diváka rôzneho
veku. Vernisáž výstavy sa bude konať o 14.30
hodine v spoločenskej sále školy. Ste na ňu
všetci pozvaní! Ak nestíhate, môžete sa prísť
pokochať spracovaním tvorivých predstáv
o dinosaurej minulosti až do 13. mája.
JK

Novinky spod Bradla 3 / 2010

OZNAMY

Darovali krv
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža
v Brezovej pod Bradlom organizoval dňa 11. 3.
2010 spoločný odber krvi v transfúznej stanici
v Myjave. Zúčastnilo sa ho 42 darcov z Brezovej
pod Bradlom. Potešujúce je, že z tohto počtu až
13 darcov bolo z radov študentov strednej odbornej školy. 6 z nich išlo na odber prvýkrát a
hravo to zvládli.
Všetkým patrí poďakovanie.
Tešíme sa na ďalší odber, ktorý bude 15. 7. 2010.
Miestny spolok SČK

Otvára sa rekvalifikačný kurz
„Opatrovateľka“
Slovenský Červený kríž, Územný spolok v Senici otvára v apríli 226-hodinový rekvalifikačný
kurz „Opatrovateľka“. Absolventi kurzu nájdu
uplatnenie ako personál v sociálnych zariadeniach a v terénnych sociálnych službách nielen
na Slovensku, ale i v zahraničí. Písomné prihlášky zasielajte na adresu:
SÚS SČK Senica, Kalinčiakova ul., 905 01 Senica.
Bližšie informácie na t. č. 034/ 651 51 59, 651 23 16.
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19,30 do 23,00 a každú sobotu od 8,30 do 10,00
hod. hrali jednotlivé zápasy. Veľkým prínosom
bola aj svetelná tabuľa.
Tento rok sa hralo systémom každý s každým
2x15 min.
Posledné finálové kolo sa odohralo 26. februára 2010.
Celkovým víťazom sa stalo družstvo Anicukríkanibonbón, ktoré dokázalo zvíťaziť nad
všetkými svojimi hlavnými konkurentmi a z 12
zápasov prehrali iba raz, aj to až vtedy, keď mali
isté prvé miesto. Po dvoch druhých miestach
v minulých ročníkoch sa konečne postavili na
najvyšší stupienok.
Na druhom mieste skončilo družstvo FCK
Piváreň a tretie miesto obsadilo družstvo Bacardi.
Tento ročník bol zatiaľ najvyrovnanejší a najkvalitnejší.
K oživeniu súťaže prispelo aj novozaložené
družstvo S.R.O. a tiež družstvo Luna teamu,
ktoré dokázalo poraziť aj družstvo Bacardi.
V budúcom ročníku vznikne aj 2. liga, z ktorej sa bude dať postúpiť do 1. ligy.
Tomáš Perička
PORADIE PO 9. KOLE
Zápasy Výhra
1. ACAB
12
11
2. FCK Piváreň 12
9
3. Bacardi
12
8
4. S.R.O.
12
7
5. Luna team
12
7
6. ROBOYS
12
6
7. FC Hradište 12
6
8. Polianka
12
5
9. Kamikadze
12
4
10. Názov družstva 12
3
11. FC Trafika
12
2
12. Snipers Prietrž 12
2
13. All stars team 12
1

ŠPORT

Finále Brezovskej sálovej ligy
Centrum voľného času Brezová zorganizovalo už 5. ročník sálovej ligy. Tento rok sa do súťaže prihlásilo celkovo 14 tímov, ale dohralo ju len
13. Tím z Osuského bol zo súťaže vylúčený kvôli
incidentu po skončení zápasu.
V zrekonštruovanej športovej hale SOŠ M. R.
Štefánika sa od októbra 2009 každý piatok od

CIRKEVNÉ OZNAMY
Evanjelický a. v. farský úrad vás pozýva na
cirkevné podujatia:

Remíza
0
2
2
2
1
1
0
1
2
1
2
0
0

Prehra
1
1
2
3
4
5
6
6
6
8
8
10
11

Skóre
49:13
54:19
51:19
37:28
30:19
32:38
28:32
26:37
22:24
28:28
23:46
8:47
19:54

Body
33
29
26
23
22
19
18
16
14
10
8
6
3

Letné rekondičné pobyty
Slovenský Červený kríž, Územný spolok
v Senici organizuje doliečovacie pobyty pre deti
i dospelých v prímorskom talianskom letovisku
Lido delle Nazioni v termínoch 26. 6. - 4. 7.
2010 a 20. 8. - 29. 8. 2010.
Cena: dospelá osoba 169 €, dieťa do 15 rokov
145 €, prístelka bez nároku na lôžko 85 €.
V cene je zahrnuté: doprava, ubytovanie, cestovné poistenie liečebných nákladov.
Ubytovanie je v APT - typ 4 (2-lôžková izba +
2 lôžka v jedálni, kuchynský kút, sprcha, WC).
Informácie na t. č. 034/ 651 51 59, 0903 558 914.

Pôsobil medzi Slovákmi na Dolnej zemi. Svoje
pôsobenie na fare v Báčskej Palanke musel nútene prerušiť roku 1914, po vypuknutí vojny bol
obvinený z vlastizrady a uväznený v Bakonybéle. Po dvojročnom väzení žil ešte ďalšie dva roky
pod dozorom a po vojne sa vrátil opäť na faru
v Palanke. Tam naplno rozvinul veľkú osvetovú
prácu medzi miestnymi Slovákmi, angažoval sa
aj politicky. Ako poslanec juhoslovanského parlamentu zaslúžil sa o vybudovanie slovenských
ľudových škôl a gymnázia v Báčskom Petrovci.
Aktivitu vyvíjal aj literárne, zaslúžil sa o vytvorenie veľkej knižnice. Roku 1920 prišiel na Slovensko, aby usporiadal pozostalosť brata Milana Rastislava. Po troch rokoch sa opäť vrátil na
Dolnú zem. Venoval sa výlučne cirkevnej a literárnej práci. Igor Branislav Štefánik patril medzi najvýznamnejšie osobnosti dolnozemského
života na cirkevnom, politickom, kultúrnom i
literárnom poli.
AF

KALENDÁRIUM
Štefánik, Igor Branislav – evanjelický farár,
národný buditeľ na Dolnej zemi (nar. 11. 11.
1873 na Košariskách pri Brezovej, zomrel 25. 4.
1940 v Novom Sade – 70. výr. úmrtia). Bol najstarším bratom Milana Rastislava Štefánika. Po
skončení ľudovej školy na Brezovej a v Šamoríne pokračoval v štúdiu na lýceu v Bratislave a
v Kežmarku. Potom študoval teológiu v Šoproni, v Prešove, v Budapešti a Rostocku. Za kňaza
bol vysvätený roku 1898. Svoju cirkevnú službu
začal ako kaplán v Sarvaši, neskôr v Liptovskom
Sv. Mikuláši a v rokoch 1899 - 1903 na Myjave.

7. apríl (streda) o 18.00 hod.- biblická hodina v zborovej sieni
11. apríl (1. nedeľa po Veľkej noci, Quasimodogeniti) o 10.00 hod. - hl. sl. Božie, o 14.00
hod. - nešporné bohoslužby v zborovej sieni, o
15.00 hod. - spoločenstvo ev. žien, prednáška
Mgr. Peter Macho PhD.: Prvá slovenská farárka
D. Bancíková
12. apríl (pondelok) o 10.00 hod. - stretnutie
mamičiek s deťmi na fare
14. apríl (streda) o 18.00 hod. - biblická hodina v zborovej sieni
17. apríl (sobota) o 16.55 hod. - stretnutie
mladých ľudí v Krajnom iSKejp 412
18. apríl (2. nedeľa po Veľkej noci, MisericordiasDomini) o 10.00 hod. hl. služby Božie,
o 14.00 hod. - nešporné bohoslužby v Priepasnom
21. apríl (streda) o 18.00 hod. - biblická hodina v zborovej sieni
23. – 25. apríl. (piatok – nedeľa) - Víkendový
tábor pre konfirmandov – Počúvadlo (Banská
Štiavnica)
25. apríl (3. nedeľa po Veľkej noci, Jubilate,
Nedeľa Biblie) o 10.00 hod. - hl. služby Božie,
o 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej
sieni
26. apríl (pondelok) o 10.00 hod. - stretnutie
mamičiek s deťmi na fare
28. apríl (streda) 18.00 hod.- biblická hodina
v zborovej sieni
2. máj (4. nedeľa po Veľkej noci, Cantate) o
10.00 hod. - hl. služby Božie, o 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni, o 15.00
hod. stretnutie spoločenstva ev. žien
5. máj (streda) o 18.00 hod. - biblická hodina
v zborovej sieni
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).
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SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Dňa 5. marca 2010
uplynul smutný rok, čo
nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec,
príbuzný a kamarát
Pavol Gregor.
Spomíname s láskou.
manželka s deťmi



Dňa 18. marca 2010 sme si pripomenuli nedožitých 70 rokov Miloslava Šagáta a 14. apríla
2010 nedožitých 80 rokov Jána Šagáta, ktorí nás
opustili pred trinástimi rokmi.
Spomína sestra Viera s rodinou.

Dňa 30. marca 2010
uplynulo 13 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá Alžbeta
Pavlíková, rod. Londáková zo Štverníka.
Kto ste ju poznali a
mali radi, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú deti, vnuci a pravnuci.

Dňa 14. 4. 2010 sme si pripomenuli prvé
výročie úmrtia Anny Závodnej, rod. Škarítkovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku s nami.
synovia s rodinami

Dňa 30. marca 2010 uplynulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil manžel, otec, starý otec,
brat, švagor Ján Špringšic.
So smútkom v duši naňho spomíname.
manželka, deti s rodinami a ostatná rodina

Dňa 27. marca 2010
uplynie 15 rokov, čo
nás náhle opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec Martin
Mižialko.
S veľkým smútkom
mu tichú spomienku
venujú jeho najbližší, manželka s deťmi,
mama, súrodenci s rodinami.


Najstaršia obyvateľka
nášho mesta oslavovala
Štvrtý marec bol významným dňom pre pani
Helenu Schusterovú, najstaršiu obyvateľku
nášho mesta, ktorá oslávila svoje 102. narodeniny. Napriek jej vysokému veku vyžaruje z našej spoluobčianky energia a elán do života, čo
dokazuje neustálym optimizmom a úsmevom
na tvári. Prajeme jej všetko najlepšie.

Dňa 5. apríla 2010 uplynul rok, čo nás opustila vo veku 73 rokov naša drahá mama, babka
a prababka Zuzana
Kvasnicová, rod. Mikulková.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto
Ťa mal rád, nedokáže
zabudnúť.
S láskou a úctou na
ňu spomínajú deti s
rodinami.

Dňa 16. apríla 2010 si pripomenieme 5. výročie smrti našej mamy, starej mamy a starkej
Anny Malkovej, rod. Kostelnej. Zároveň sme
si 6. 3. 2010 pripomenuli jej nedožitých 100
rokov.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti a nevesta s rodinami


POĎAKOVANIE
Odišiel na cestu,
kam musí každý sám,
len dvere spomienok
nechal dokorán.
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, ktorí
odprevadili na poslednej ceste nášho
drahého
manžela,
otca, dedka Ivana
Adáska, ktorý zomrel 3. 3. 2010 vo veku 70 rokov. Ďakujeme
za dôstojnú rozlúčku pani Evičke Ušiakovej,
ženskému spevokolu a zúčastneným za kvetinové dary.
smútiaca rodina

Jubilanti v mesiaci marec:
Helena Schusterová, 102 rokov
Anna Blahová, 96 rokov
Štefan Lajda, 87 rokov
Ján Bzdúšek, 85 rokov
Oľga Šindelárová, 80 rokov
Anna Boorová, 75 rokov
Ján Piliar, 75 rokov
Anna Bôžiková, 70 rokov
Anna Horniačková, 70 rokov
Ľudmila Ušiaková, 70 rokov
Alžbeta Valentová, 70 rokov
Samuel Vratislav Maliarik, 70 rokov
Milan Slezák, 70 rokov

Narodili sa:
Martin Michalka
Šimon Mego

Zomreli:
Martin Výdurek, 79 rokov
Ivan Adásek, 70 rokov
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