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Jednou z veľkých kulinárskych tradícií na
Slovensku v období zimy, keď sa ľudia potrebovali zásobiť potravou, bola zabíjačka.
Dnes mnohí z nás
poznajú túto tradíciu len z rozprávania alebo z televíznych dokumentov.
Mesto Brezová pod
Bradlom prišlo s
myšlienkou zachovania tejto tradície už pred piatimi
rokmi a každoročne
nás pozýva zažiť
atmosféru tradičnej zabíjačky. Tá
kedysi
zbližovala
rodiny aj susedov.
Kto zabíjal, posielal
výslužku známym
aj vzdialenejšej rodine. Susedia si na
zabíjačky
navyše
chodili
pomáhať,
vždy sa pri tom porozprávali, zabavili.
Tohtoročná Brezovská zabíjačka, ktorá
sa uskutočnila v sobotu 13. februára,
bola napriek uponáhľanej dobe toho
dôkazom. Prilákala
na námestie stovky
ľudí. O konzumentov núdza nebola.
Ponúkal sa teplý čaj,
zabíjačkové pochúťky, pagáče, pálené... Sprievodnými akciami
boli karneval a súťaže pre deti i dospelých.
A aby bolo na námestí veselo, po celý čas
vyhrávali heligónkari z Prietrže, ku ktorým
sa pridávali so spevom skoro všetci prítomní.
Zabíjačka, to nie je len tradícia z pohľadu
ochutnávky, ale i možnosť stretnúť sa, porozprávať, zabaviť, zaspievať a zabudnúť na
všetky starosti, ktoré nám život prináša.

Na námestí bola zabíjačka

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na
zorganizovaní tohtoročnej Brezovskej zabíjačky:
Mesto Brezová pod Bradlom, TS Brezová pod Bradlom, FS Brezová, heligónkari z
Prietrže, Reštaurácia U sváka Ragana, ŠVS
Bradlan Brezová pod Bradlom, Ján Danko,
rodina Foltýnová, Martin Slezák.
Ďakujeme sponzorom sprievodných akcií: Mesto Brezová pod Bradlom, Piváreň

u Michala, Pavol Danek – Juan bar, ŠVS
Bradlan Brezová pod Bradlom, Kvety Andrea Číková, Papier - hračky Jana Slezáková, Spracovateľské centrum – pálenica Štefan Potúček, ZUŠ a p. učiteľ Miloš Kováč.
Odmenou za zorganizovanie tejto akcie
bola dobrá nálada, ktorá sa šírila celým námestím. Už teraz si môžeme povedať, že sa
na vás tešíme aj o rok.
OSŠK
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Z ROKOVANIA MESTSKEJ RADY A ZASTUPITEĽSTVA
Prvé riadne zasadnutie Mestskej rady
sa uskutočnilo dňa 26. 1. 2010 s týmto programom:
• prerokovanie záverov a uznesení MsZ zo dňa
10. 2. 2010,
• prerokovanie materiálov na prvé riadne zasadnutie MsZ,
• prerokovanie návrhov riešenia ubytovania
bezdomovcov.

Riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Brezovej pod Bradlom
sa uskutočnilo dňa 18. 2. 2010. Rokovanie viedla primátorka mesta JUDr. Anna Danková. Na
rokovaní bolo prítomných 12 poslancov mestského zastupiteľstva a vedúci oddelení mestského úradu.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
• VZN č.1/2010 o zabezpečení stravovania dôchodcov,
• VZN č. 2/2010 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Brezová pod
Bradlom,
• VZN č.3/2010 o odľahčovacej službe,
• VZN č. 4/2010 o parkovaní a státí na pozemných komunikáciách a ostatných verejných
priestranstvách mesta,

MESTSKÝ ÚRAD

Parkovacie miesta
Mestské zastupiteľstvo v Brezovej pod Bradlom
na svojom zasadnutí dňa 18.02.2010 uznesením č.
9/2010 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezová pod Bradlom č. 4/2010 o parkovaní a státí
na pozemných komunikáciách a ostatných verejných
priestranstvách mesta, ktoré je prístupné na internetovej stránke mesta www.brezova.sk.
V nadväznosti na platnosť uvedeného VZN upozorňujeme fyzické a právnické osoby, ktoré majú
s Mestom Brezová pod Bradlom uzatvorenú nájomnú
zmluvu na prenájom časti pozemku pod vyhradeným
parkovacím miestom, na skutočnosť, že ak úhradu
nájomného vyplývajúceho z takto uzatvorenej zmluvy nezrealizujú v termíne do 31.03.2010, bude im táto
zmluva vypovedaná a nájom ukončený. V prípade
záujmu nájomcov o informácie o stave úhrady nájomného za prenájom časti pozemku pod vyhradeným parkovacím miestom konkrétnej fyzickej alebo
právnickej osoby je možné informovať sa na oddelení

Nové projekty s cezhraničnými
partnermi mesta
Mesto Brezová pod Bradlom sa v súlade so svojím rozvojovým programom podielalo na vypracovaní nových projektov z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013,
prostredníctvom ktorých sa uchádza o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ.
Cieľom prvého projektu „Za poznaním prírody”, ktorý sme podali v partnerskej spolupráci s obcami Nová Lhota (ČR) a Kočovce (SR) je

• návrh investičných akcií na rok 2010,
• predloženie žiadostí o NFP v rámci výzvy OP
cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13 za účelom
realizácie projektu „Za poznáním přírody,“ a projektu „Objevme přírodní a kulturní krásy sousedů“,
ktorých ciele sú v súlade s platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Brezová
pod Bradlom,
• zadanie vypracovania žiadosti o NFP a projektovej dokumentácie v rámci projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v meste Brezová pod Bradlom“
na základe vykonaného auditu verejného osvetlenia
mesta Brezová pod Bradlom z roku 2009,
• nominantov na Cenu primátora mesta za
rok 2009: Alžbetu Fedorovú za dlhoročnú aktívnu činnosť v osvete a šírenie kultúry v literárnej
oblasti, PaedDr. Miroslava Bôžika za dlhoročnú aktívnu prácu spojenú s výchovou mládeže v
oblasti športu a Divadelný súbor J. M. Hurbana
za šírenie kultúrnej osvety v našom meste a za reprezentáciu Brezovej pod Bradlom a jej tradícií na
rôznych kultúrnych i spoločenských podujatiach,
• predloženie žiadosti o NFP na zakúpenie motorového vozidla na zber separovaného odpadu.
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
• nových členov komisie kultúry, vzdelávania,
mládeže a športu Mgr. Janu Kazičkovú a p. Hanu
Valovú,

finančného, správy daní a poplatkov MsÚ Brezová
pod Bradlom.
Ing. Jana Nosková

Usmernenie Spoločného obecného úradu - Mesto Brezová pod
Bradlom
Vo veci predkladania projektovej dokumentácie pre
územné a stavebné konanie na posúdenie a vydanie
záväzného stanoviska Obvodným úradom životného prostredia (OÚŽP) v Novom Meste nad Váhom,
stále pracovisko Myjava, ako orgánu štátnej správy
podľa ustanovení § 140a a 140b zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.
223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Navrhovateľ, resp. stavebník, ak je ním fyzická osoba – občan je povinný predložiť spolu so žiadosťou o
vydanie záväzného stanoviska k výstavbe týkajúcej sa
odpadového hospodárstva aj kompletnú projektovú
dokumentáciu, ktorá musí obsahovať údaje o stavebvytvorenie vhodného zázemia v regióne Biele
Karpaty za účelom konania environmentálnych
vzdelávacích kurzov pre deti a pedagógov z našej
ZŠ a MŠ. Celkové oprávnené náklady projektu sú
353 343 € (z toho pre Brezovú 26 504 € s 5% spolufinancovaním).
Druhý projekt s názvom ,,Objavme prírodné a
kultúrne krásy susedov” si kladie za cieľ pomocou
kamerových systémov vytvoriť digitálny obsah
so zameraním na prírodné, kultúrne a turistické atraktivity česko-slovenského príhraničia. Na
spoločnom serveri sa budú všetky informácie

• po vzdaní sa Ing. Slavky Bajzovej funkcie
predsedníčky komisie pre bývanie, zdravotné a
sociálne otázky, zvolilo novú predsedníčku uvedenej komisie p. Evu Babiarovú,
• za predsedu komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a družobných stykov p. Martina
Boháča,
• prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad
Váhom Ing. Janu Krajčírovú a p. Katarínu Seidelovú.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
• informáciu hlavného kontrolóra o plnení uznesení šiesteho riadneho MsZ zo dňa
10. 12. 2009,
• kontrolu plnenia uznesení, ktoré zostali v plnení k 10. 12. 2009 a informáciu o plnení uznesenia č. 153/2009,
• správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009 a prehľad sťažností za rok
2009,
• informáciu o činnosti mestskej rady za obdobie od 10. 12. 2009 do 18. 2. 2010,
• informáciu o vykonaných zmenách rozpočtu
mesta na rok 2009,
• informáciu o výsledku obchodnej verejnej
súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy
o nájme nebytových priestorov chaty Bradlo, ktorá bola vyhlásená uznesením MsZ č. 171/2009.

ných odpadoch (vznikajúcich počas výstavby alebo
demolácie) v členení číslo, názov, kategória, množstvo
odpadov (okrem komunálnych odpadov) a návrh spôsobu nakladania s nimi, čo znamená, akým spôsobom
budú takéto odpady zneškodnené, resp. zhodnotené.
Navrhovateľ, resp. stavebník, ak je ním fyzická
osoba – podnikateľ alebo právnická osoba je povinný
navyše uviesť v predloženej projektovej dokumentácii okrem údajov o stavebných odpadoch aj údaje o
druhoch, kategóriách a množstve odpadov (okrem
komunálnych odpadov), ktoré budú vznikať počas
prevádzkovania alebo výroby a návrh spôsobu nakladania s nimi.
V prípadoch, kedy takéto údaje nebudú súčasťou
predkladanej projektovej dokumentácie, požiada
OÚŽP navrhovateľa, resp. stavebníka o doplnenie takýchto údajov a až po doplnení vydá záväzné stanovisko k územnému, resp. stavebnému konaniu.
Toto usmernenie vydáva Spoločný obecný úrad z
podnetu OÚŽP vzhľadom na pretrvávajúce problémy
pri vydokladovávaní naloženia s takýmito odpadmi.
Ing. Jaromil Búran

zhromažďovať a distribuovať do webového portálu a 3 x denne po 30 minút do regionálneho
televízneho vysielania. Vznikne tak ucelený produkt – prehľad zaujímavých prihraničných lokalít. Celkové predpokladané náklady projektu pre
naše mesto sú 21 227 € s 5% spolufinancovaním.
V rámci tohto projektu sú našimi partnermi obce:
Obec Nová Lhota (ČR), Obec Čachtice (SR), Aktivní Horňácko o.s. (ČR), Mesto, Mesto Strážnice
(ČR), Mesto Uherské Hradište (ČR).
RR
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Dobové fotografie Brezovej
Dňa 13. februára 2010 sa uskutočnila v
bývalom Klube dôchodcov v Brezovej pod
Bradlom vernisáž výstavy fotografií s názvom Dobové fotografie Brezovej. Okrem
fotografií tu možno nájsť i staré kroniky
Brezovej pod Bradlom. Výstava potrvá od
13. februára do 28. februára 2010.
So zberom fotografií začala pani Viera
Mikulčíková, ktorá dlhé roky zhromažďovala dobové fotografie Brezovej. Pracovníci oddelenia regionálneho rozvoja a
marketingu s ňou začali spolupracovať na
jar 2009 a do dnešného dňa nazbierali viac
ako 1000 fotografií. Malú časť zbierky fotografií možno vidieť na samostatných paneloch na tejto výstave.
Cieľom tohto zberu je zozbierať čo najviac historicky rôznorodých fotografií,
ktoré zachytávajú toto mesto tak, ako si ho
už mladšie generácie nepamätajú.
Zo spomínaných fotografií bola doposiaľ vydaná sada pohľadníc - Brezová pod
Bradlom - 1. polovica 20. storočia. Mesto
ju vydalo pri príležitosti 300. výročia udelenia jarmočných práv. Tieto vzácne a doposiaľ ešte nepublikované fotografie nám
poskytol Ing. Ján Pánský. Okrem sady pohľadníc bol vydaný aj kalendár Dobové
fotografie Brezovej na rok 2010. Obsahuje
súbor 13 dobových fotografických záberov
Brezovej pod Bradlom.
Samotnú výstavu tvorí výber 65 fotografií, ktoré nie sú tematizované. 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

OZNAMY
• Správu daní upravuje zákon NR SR č.
511/1992 Zb. O správe daní a poplatkov v
znení neskorších úprav, ktorý v § 31 ods. 2
ukladá povinnosť fyzickej osobe v lehote do
30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala byt alebo
nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku,
požiadať miestne príslušného správcu dane o
registráciu.
Mesto Brezová pod Bradlom upozorňuje občanov - fyzické osoby, ktoré prenajímajú byty,
nebytové priestory alebo nehnuteľnosti, na
uvedenú povinnosť. Pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Brezová pod Bradlom
je miestne príslušným správcom dane Daňový
úrad Myjava.
• Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil pre Cofely a.s. (bývalý Hetech Services, a.s.)
na obdobie od 1.1. 2010 do 31.12.2010 nasledovné ceny:
- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre
domácnosti 0,0471 EUR/kWh bez DPH,

strana č. 3
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 po-

šej výzvy je zozbierať staré, dobové, ale
i súčasné fotografie mesta Brezová pod
Bradlom. Zapožičané fotografie budú s
Vaším súhlasom použité na vytvorenie
fotografickej publikácie o Brezovej pod
Bradlom. Pripravovaná publikácia by mala
prezentovať rôzne časové obdobia existencie mesta. Témou zobrazenou na fotografiách môžu byť napríklad stavby, ulice,
kultúrny a spoločenský život a pod. Vami
poskytnuté fotografie budú naskenované a
po naskenovaní budú následne vrátené.

chádzajú z mestského archívu a z archívu
Evanjelickej cirkvi a. v. v Brezovej pod
Bradlom.
Obraciame sa na Vás s výzvou o poskytnutie, zapožičanie dobových fotografií
mesta Brezová pod Bradlom. Cieľom na-

Fotografie môžete priniesť osobne na
Mestský úrad na Oddelenie regionálneho
rozvoja a marketingu, prípadne ich môžete zasielať na adresu pod heslom: Dobové
fotografie.
RR

- variabilná zložka maximálnej ceny tepla pre
odberateľov a konečných spotrebiteľov okrem
domácnosti 0,0533 EUR/kWh bez DPH,
- fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 153,040 EUR/kWh bez DPH.
Rozhodnutie má číslo 0215/2010/T a je prístupné na stránke www.urso.gov.sk.

prostriedky pre našu ZŠ, aby tak urobili cez
účet Slovenskej rady rodičovských združení,
ktorého členom je aj RZ pri našej škole. Potrebné tlačivá nájdete na www.brezova.sk, príp. u p.
riaditeľky ZŠ. Potvrdené a podpísané tlačivá je
potrebné priniesť do 15. 4. 2010, resp. konkrétne údaje vpísať do vašich daňových priznaní.
Rodičovské združenie a vedenie ZŠ Brezová
pod Bradlom srdečne ďakuje všetkým, ktorí takto urobia. Získané finančné prostriedky
budú slúžiť deťom na zlepšenie vyučovacieho
procesu.

• Mesto pripravuje
4. 3. 2010 - Cena primátorky mesta - Udelenie ceny pre občanov mesta, ktorí sa významne
zaslúžili o zviditeľnenie mesta.
8. 3. 2010 - MDŽ - Kultúrny program pre ženy
„Prvá snežienka“, ktorý sa bude konať v ZUŠ
Brezová pod Bradlom.
26. 3. 2010 - Deň brezovských učiteľov –
Ocenenie pedagogických pracovníkov škôl primátorkou mesta a verejné poďakovanie jubilujúcim bývalým pedagógom spojené s kultúrnym
programom v ZUŠ Brezová pod Bradlom a spoločným stretnutím všetkých pedagógov.
• Vážení občania, ak chcete aspoň malou
čiastkou pomôcť základnej škole (ZŠ) v našom
meste, máte možnosť tak urobiť prostredníctvom darovania 2% z vašich daní. Prosíme
rodičov i právne subjekty, ktoré chcú poukázať

• Mesto Brezová pod Bradlom vykonáva
poslednú občiansku rozlúčku so zosnulým
prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti bezplatne. Bližšie informácie získate na
Matričnom úrade v Brezovej pod Bradlom.
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
zapožičalo Mestu Brezová pod Bradlom 30 kusov diek zo skladov Štátnych hmotných rezerv
pre ohrozených obyvateľov mesta. V odôvodnených prípadoch budú deky poskytnuté občanom
na základe ich žiadosti doručenej na oddelenie
sociálneho, školstva a kultúry MsÚ.
(Pokračovanie na 4. str.)
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(Dokončenie z 3. str.)
• Miestny spolok Slovenského Červeného
kríža v Brezovej pod Bradlom pozýva darcov
na spoločný odber krvi, ktorý sa uskutoční vo
štvrtok 11. marca 2010 v transfúznej stanici v
Myjave. Odchod autobusu je o 6. 00 hod. z autobusového nástupišťa v Brezovej pod Bradlom.
Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Viery Labudovej na tel. čísle 034/6244162, príp. 0908 663474.

nia M. R. Štefánika organizuje výstavu starých
fotografií pod názvom „Košariská minulých
storočí“, ktorá bude otvorená ako súčasť výstavy amatérskych fotografií pod názvom „Čo už
nemohol zachytiť svojím objektívom M. R. Štefánik“. Fotografie môžete doručiť osobne alebo
zaslať poštou na adresu organizátora. Vernisáž výstavy s odovzdávaním cien a diplomov
sa uskutoční dňa 23. júla 2010 pri príležitosti
osláv 130. výročia narodenia gen. M. R. Štefánika v Košariskách. Bližšie informácie získate
u organizátora, príp. na www.brezova.sk.

• Vlastníte zaujímavé staré fotky, ktoré približujú obec Košariská 19. a 20. storočia? Obec
Košariská pri príležitosti 130. výročia narode-

• Stopline.sk dáva stop nezákonnému obsahu
na internete. Pri príležitosti Dňa bezpečného internetu začal dňa 9. februára 2010 svoju činnosť

Stopline.sk. Jeho cieľom je bojovať proti nezákonnému obsahu a v súčinnosti s medzinárodnou sieťou INHOPE odhaľovať najmä prípady
zneužívania detí, prejavy rasizmu a xenofóbie na
internete. Odteraz môže každý užívateľ internetu prostredníctvom online formulára na stránke
www.Stopline.sk nahlasovať podozrivý obsah.
Hlásenie môže podať anonymne alebo v prípade, ak má záujem o spätnú väzbu, uvedie svoje
kontaktné údaje. Podnety v centre analyzujú
špecialisti, ktorí podozrivé stránky zo Slovenska
posielajú na prešetrenie Policajnému zboru. Ak
ide o stránky nachádzajúce sa mimo územia
SR, zasiela ich Stopline.sk partnerským organizáciám združeným v medzinárodnej sieti
INHOPE, ktoré sa nimi budú ďalej zaoberať.

V decembri pani riaditeľka Mgr. Ivica
Gavlasová prevzala správu o výsledkoch inšpekčnej činnosti. Z nej vyberáme: „ Silnou
stránkou vzdelávacieho procesu vo vybraných predmetoch (slovenský jazyk, matematika, prírodopis, chémia, telesná výchova, výtvarná výchova - pozn. autorky) bolo
využívanie informačných a komunikačných
technológií učiteľmi aj žiakmi vo vyučovaní,
používanie interaktívnej tabule, činnostné
učenie na hodinách prírodopisu prostredníctvom projektov používané pri sprístupňovaní, opakovaní a utvrdzovaní učiva. Z
hľadiska činnosti pedagógov sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom s
dôrazom na vytváranie správnych predstáv
a postupov i zadávanie úloh na aplikáciu

získaných poznatkov. Pozitívne možno hodnotiť vytváranie priaznivej pracovnej atmosféry na hodinách s rešpektovaním osobnosti žiaka. Využívanie učebných pomôcok,
informačných a komunikačných technológií
motivovalo žiakov k záujmu o učenie. Žiaci
vedeli využívať osvojené poznatky, používali
prevažne správne postupy pri riešení úloh,
vedeli sa vyjadriť ústne či písomne... Vyučovanie učiteľom a učenie sa žiakov bolo
celkovo na dobrej úrovni.“ Pojmom dobrý
školská inšpekcia hodnotí školu s nadpriemernou úrovňou, resp. s prevahou pozitív,
ba dokonca hodiny prírodopisu získali najvyššie možné ohodnotenie - veľmi dobre, čo
znamená mimoriadna úroveň.
J. Reptová

Predviedli, ako sa dá pomocou rozprávky
o kráľovstve a šašovi zábavne prežiť čítanie
i matematika.
Keďže sa budúci prváčikovia v predstihu
oboznámili s priestorom a atmosférou školy, zápis v poslednú januárovú sobotu nebol
pre nich skokom do neznáma. Znovu mohli
na vlastné oči vidieť ukážku vyučovacej
hodiny tohtoročných prvákov. Následne si
malých návštevníkov vyučujúce rozdelili
do 6 skupín, pričom jedna pani učiteľka sa
venovala budúcemu žiakovi, druhá viedla
rozhovor a vypĺňala potrebné údaje s rodičom. Deti hravou formou prechádzali
testami zrelosti, zisťovali sa grafomotorické zručnosti, orientácia v priestore, v čase,
rodinných vzťahoch, rozlišovanie farieb,

ovocia, zvierat, celková slovná zásoba. Na
základe preukázanej úrovne zrelosti dieťaťa
a rozhovoru s rodičom bolo z 50-tich prítomných do 1. ročníka zapísaných 45 žiakov. Rodičia len jedného budúceho prváka
prejavili záujem o nemčinu, a preto sa bude
otvárať čisto anglický ročník. 15 detí bude
absolvovať náboženskú výchovu (11 evanjelickú, 4 katolícku), 30 detí alternatívnu
etickú výchovu. Do školského klubu je prihlásených 38 detí.
Šesťročným deťúrencom, od septembra
riadnym žiakom základnej školy, pri štarte
do novej éry ich života držíme palce!
J. Reptová

voči školskému poriadku k vysvedčeniu dostali
13 žiaci.
Predpokladám, že jarné prázdniny v posledný
februárový týždeň budú vo veľkej miere venované zimnej olympiáde. Ide o prestížne podujatie
obrovských rozmerov, no i my, a to každoročne,
sa zúčastňujeme rôznorodých súťaží a olympiád.
Jednak vedomostných, jednak športových, ba
nebol vynechaný ani týždenný pobyt na lyžiach.
Tu je aspoň stručný prehľad okresných víťazov z brezovskej základnej školy, ktorí postupujú
do krajských kôl:
Olympiáda v slovenskom jazyku - Lucia Čierna z 9. C,
Olympiáda v anglickom jazyku - Nikoleta Allinová zo 7. B,

Olympiáda v nemeckom jazyku - Radka Heráková zo 6. B,
Dejepisná olympiáda - Matúš Sadloň z 9. B,
Geografická olympiáda - Jana Bzdúšková (6. B),
Adriána Hološková (7. A) a Matúš Sadloň (9. B),
Šach - Matúš Sadloň z 9. B,
Stolný tenis - družstvo chlapci,
Malý futbal - družstvo chlapci 5. - 6. ročník,
Veľký futbal - družstvo chlapci 7. - 9. ročník,
Basketbal - družstvo chlapci.
Úspechy v ľahkej atletike boli podrobne opísané v samostatných článkoch od vedúceho ľahkoatletického krúžku. Ostatné výsledky (tento rok
sme obzvlášť úspešní) a rozsiahlu fotogalériu
si môžete pozrieť na internetovej stránke školy
zsbrezova.edupage.sk.
J. Reptová

OZNAMY

ŠKOLSTVO

Verdikt inšpekcie nadpriemerná úroveň
V Základnej škole v Brezovej pod
Bradlom bola koncom roka 2009 uskutočnená inšpekčná kontrola Štátnou školskou
inšpekciou. Školské inšpekčné centrum v
Trenčíne zisťovalo stav a úroveň vyučovania a učenia, a to prostredníctvom 9 hospitácií v 1. - 4. ročníku, 20 hospitácií v 5.
- 9. ročníku a prostredníctvom testov z prírodovedy 4. ročníka, prírodopisu a fyziky
v 9. ročníku. Inšpekcia mala k dispozícii
školský vzdelávací program, učebné plány,
rozvrhy hodín.

Šesťroční v centre pozornosti
Dlhoročná dobrá spolupráca školských
zariadení v našom meste sa opäť prejavila
v už osvedčenej tradícii - návšteve predškolákov v základnej škole. V utorok 26.
januára, tesne pred zápisom do školskej
dochádzky, absolvovali otvorené hodiny
v prvých ročníkoch. Veľkáci z MŠ Budovateľská boli na hodine v 1. A, veľkáci z MŠ D.
Jurkoviča boli súčasťou hodiny v 1. B. Aktívne sa zapájali do vyučovania, odpovedali
na otázky a tí najodvážnejší sami pracovali na tabuli. Prváci, ktorí boli pred rokom
ešte tiež škôlkari, ukázali, čo všetko sa za
pol roka naučili - privítali ich pesničkami,
potom im čítali, počítali, spolu si zacvičili.

Polrok v číslach (aj olympijských)
203 dievčat a 210 chlapcov si v posledný januárový piatok prevzalo od triednych učiteľov svoje vysvedčenia, výsledok polročného snaženia. Z
vyznamenania sa tešilo 168 žiakov (41%), 76 žiakov prospelo veľmi dobre (18%), 152 žiakov prospelo (37%). Žiaľ, 16 detí (4%) druhého stupňa
malo na vysvedčení ohodnotenie nedostatočný
a v štyroch prípadoch musela pedagogická rada
pristúpiť k zníženiu známky zo správania (najmä
za neospravedlnené hodiny).
Zo 150 detí na I. stupni získali traja pochvaly,
len jeden žiak dostal pokarhanie. Na II. stupni bola situácia opačná. Z 263 detí si pochvaly
zaslúžili piati, pričom pokarhanie za prehrešky
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Snehová kráľovná v ZUŠ-ke už vládne! Jej
vláda začala otvorením výstavy výtvarných prác
žiakov školy 8. februára na vernisáži pre deti VO
ZUŠ a ŠK ZŠ Brezová. Výstavu zvukovými hádankami hrou na klavíri otvorili žiačky p. uč. Dušany
Adamcovej - Monika Holičová a Adka Hazuchová. Spojenie hudby a farieb, poznávanie tónov
v oboch umeleckých disciplínach sa stalo pri hre
na elektronickom klavíri dosť veľkou hádankou.
Tak ako je potrebné učenie sa vnímania farieb
na výkresoch, tak isto je treba naučiť sa vnímať
jednotlivé komponenty tónov hudby. V rámci
celkovej výučby komplexného vzdelávania sme sa

rozhodli spájať jednotlivé
poznatky z oboch disciplín
do ucelených tém. Okrem
hudobnej časti sa deti dozvedeli od p. uč. Koníkovej informácie o kalendári
a slove zima. Zahrali si aj
hádanky na zimnú tému.
S p. uč. Kazičkovou v celej sále zasa sa učili presne
definovať termíny plošný
a priestorový, plocha a
priestor, priestor v ploche.
Všetci sa tak dôkladne zoznámili s vystavovanými
prácami a nielen ich preleteli pohľadom. Dohodli
sme sa aj na realizácii ďalšej pripravovanej akcie
a to spoločnej výstavy prác detí z oboch MŠ, ZŠ

Hudba a zimná krajina

Byť učiteľom...

Ako každý mesiac aj v januári sa stretli deti
zo strednej triedy Materskej školy na Sídlisku Dušana Jurkoviča v spoločenskej sále ZUŠ
v pokračujúcom projekte zoznamovania sa
s hudobnými nástrojmi, so zvukmi akordeónu a heligónky. Hoci na stenách sály svietia
obrázky zimy, 10. februára sa sála oteplila
hláskami spevu brezovských piesní. Za výdatnej pomoci pani učiteľky Konkušovej si
deti zaspievali pri poznávaní rôznych tónov
oboch nástrojov všetky možné pesničky. Pán
učiteľ Mgr. Pavol Michalička deťom o oboch
nástrojoch aj porozprával zaujímavé novinky.
Spoločne si potom prezreli aj výstavu Vláda
snehovej kráľovnej a obdivovali vystavené
výkresy a keramické práce svojich spolužiakov škôlkarov. Keďže sľúbili, že znova prídu
radi, tešíme sa na nich pri stretnutí so sláčikovými nástrojmi.
JK

Možno si pri čítaní poviete, že nie som objektívna pri svojich vyjadreniach o učiteľoch,
pretože som sama učiteľka. Som ňou tak dlho,
že diagnóza učiteľ mi už ani neprekáža. Vadí mi
ale stále viac to, že si prácu učiteľa ani v dnešnej
dobe veľa ľudí nevie nielen oceniť, ale ani predstaviť. Tí, ktorí sa stretávajú s deťmi a mládežou
zbežne, len kritizujú ich správanie a slovník. My
sme s nimi celé dni, snažíme sa, aby výchova
a vedomosti padali na úrodnú pôdu, no doma
mnohí počúvajú hanlivé výrazy na tých, ktorí sa
snažia z ich detí čosi vykresať. Keď mladá mamička učiteľku nepozdraví, neurobí to nikdy dobrovoľne ani jej dieťa. Sme skutočne všetci učitelia
tak nemožní a neschopní? Nemyslím si to. Veď
naši žiaci dosahujú v rámci rôznych súťaží a profesných zaradení veľmi dobré umiestnenia. Tak
prečo je pohľad verejnosti na nás taký neprajný!
Je to z nevedomosti alebo z ľahostajnosti? Slovo

ŠKOLSTVO

Snehová kráľovná už vládne

Materská škola Budovateľská 348
Obdobie fašiangov začína krátko po Troch
kráľoch. Keďže po skončení fašiangov nasledoval pôst, fašiangy boli spojené s neviazanou
zábavou a veselosťou. Fašiangové sprievody sa
konali za všeobecnej veselosti v maskách i bez
nich.
V Materskej škole na Budovateľskej ul. sa celý
týždeň niesol v prípravách na fašiangový karneval. Deti si spolu s rodičmi zhotovovali na tvorivej dielni rôzne masky.
Nasledujúci deň sa ozýval po celej škôlke

smiech a veselé pesničky.
Deti a pani učiteľky v sprievode predviedli svoje masky
a zaspievali si pesničky o fašiangoch a karnevale. Tanec
a veselú náladu prerušilo
voňavé občerstvenie v podobe šišiek a osviežujúceho
čaju, ktoré pripravili tety
kuchárky. Deti si okrem
príjemných zážitkov odniesli aj sladkú odmenu.
Anna Hajdučková

a ZUŠ s názvom ROZPRÁVKA Z ROZPRÁVKY,
ktorú chceme otvoriť slávnostnou vernisážou už
4. marca o 14.30 hodine. Srdečne vás už vopred
pozývame medzi nás.
JK
prázdniny všetkým trhá uši. Ale to, čo učiteľ robí
cez „prázdniny“, nikto nevidí. Koľko písomností, štatistík, príprav, projektov a iných pomôcok
k vyučovaniu, nových textov a informácií musí
v čase svojho osobného voľna zvládnuť. Nebojte sa, dovolenku čerpáme tak ako vy, len toľko,
koľko nám zákonník práce povoľuje. To, čo voláte prázdniny, sú hodiny odpracované nad rámec vyučovacieho času a ostatnej pedagogickej
činnosti tak, ako u každého z vás, čerpajúceho
bežne náhradné voľno. Nie každý učiteľ je vynikajúci. Ako v každom povolaní sú tí dobrí, lepší
a zlí. Ale vždy by mal úsudky o odbornosti na
verejnosti vynášať odborník, nie laik, teda pedagogicky vzdelaný človek. Veď kde by sme všetci
boli bez našich bývalých učiteľov? Preto si dovolím zablahoželať všetkým učiteľom pri blížiacom
sa sviatku učiteľa národov Jána Amosa Komenského - veľa elánu, tvorivých nápadov, fyzických
i duševných síl, do ďalšej práce pri tvorbe lepších
a múdrejších našich potomkov.
JK

Dňa 18. 2. 2010 sa v MŠ na Sídlisku D. Jurkoviča uskutočnil
karneval
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CIRKEVNÉ OZNAMY
• 3. 3. (streda) o 17.00 hod. Svetový deň modlitieb – ekumenické stretnutie v zborovej sieni
ev. cirkevného zboru.
• 8. 3. (pondelok) o 10.00 hod. stretnutie mamičiek s deťmi na fare.
• 14. 3. (4. nedeľa pôstna, Laetare) o 10.00 hod.
hl. sl. Božie v zborovej sieni.
O 14.00 hod. nešporné bohoslužby v zborovej
sieni.
• 21. 3. (5. nedeľa pôstna, Smrtná, Iudica) o
10.00 hod. pašiové služby Božie v chráme Božom.
O 14.00 hod. nešporné bohoslužby v Priepasnom.
• 22. 3. – 26. 3. (pondelok – piatok) o 17.00
hod. modlitebný týždeň v zborovej sieni.
• 26. 3. (piatok) o 17.00 hod. zakončenie pôstneho modlitebného týždňa s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 28. 3. (6. nedeľa pôstna, Kvetná, Palmarum)
o 10.00 hod. pašiové služby Božie.
Po službách Božích bude prislúžená velebná
sviatosť večere Pánovej. O 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni.
• 1. 4. (Zelený štvrtok, Dies viridium) o 18.00
hod. večerné bohoslužby v kostole s prislúžením
velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 2. 4. (Veľký piatok, Parasceve) o 10.00 hod.
veľkopiatočné pašiové služby Božie s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej. O 18.00

MESTSKÁ KNIŽNICA
• 3. 3. a 4. 3. 2010 – Zahrajme sa na knižnicu - informatická výchova o knižnici pre deti
z materských škôl o 9.30 a 10.00 hod. v mestskej
knižnici.
• 11. 3. 2010 – Čítam si sám – stretnutie prvákov v knižnici – informatická výchova o knižnici
o 9.00 a 10.00 hod. v mestskej knižnici.
• 16. 3. 2010 – Deň ľudovej rozprávky 2010
– Truhlica Pavla Dobšinského – literárna súťaž
detí z rozprávok Pavla Dobšinského – o 14.00
hod. v mestskej knižnici.
• 17. 3. 2010 – Martin Kukučín – osobnosť
UNESCO 2010 - medailón o spisovateľovi k 150.
výročiu narodenia o 14. hod. v Dennom centre
Brezová pod Bradlom (Klub dôchodcov).
• 22. 3. – 28. 3. 2010 – Týždeň slovenských
knižníc – „Knižnice pre všetkých“:
• 24. 3. 2010 – literárna a výtvarná súťaž o Jánovi Navrátilovi v spolupráci so školským klubom pri ZŠ Brezová o 14. hod. v ZŠ Piešťanská
ulica.
• 26. 3. 2010 – Noc s Andersenom – v spolupráci s Centrom voľného času – podujatie pre
deti je určené na podporu čítania a prebieha súčasne v Čechách, na Morave, Slovensku, Slovinsku i Poľsku – o 18. hod. v mestskej knižnici.

Z činnosti Mestskej knižnice
Poslaním knižnice je vytvárať a sprístupňovať
knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytovať knižničnoinformačné služby, a tak sprístupňovať kultúrne
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hod. večerné bohoslužby v kostole s prislúžením
velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 4. 4. (1. slávnosť veľkonočná, Pascha, Vzkriesenie Pánovo, Resurrectio Domini) o 10.00 hod.
slávnostné služby Božie. O 14.00 hod. slávnostné
nešporné bohoslužby v zborovej sieni.
• 5. 4. (2. slávnosť veľkonočná) o 10.00 hod.
slávnostné služby Božie, po skončení bude prislúžená velebná sviatosť večere Pánovej.
• Od 23. 2. do 18. 3. v období pôstu každý
utorok a štvrtok o 17.00 hod. pôstne večierne 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).

Poďakovanie a výzva
Vo februári 2010 boli pred dverami evanjelického kostola nájdené staré náboženské knihy.
Zrejme išlo o pozostalosť po starom rodičovi.
Týmto chceme neznámemu darcovi poďakovať.
Zároveň vyzývame ostatných obyvateľov, ak
majú doma staré náboženské knihy, predmety
alebo písomnosti, ktoré sa vzťahujú k histórii
Brezovej a ide im o ich zachovanie, môžu ich darovať do Archívu Evanjelického a. v. cirkevného
zboru v Brezovej pod Bradlom. Možno ich osobne priniesť na evanjelický farský úrad, alebo sa
ohlásiť na telefónnom čísle 0905 375 114.

hodnoty a informácie a prispievať k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne. To je základný predpoklad dobrej práce v knižnici a o to sa snažia pracovníčky
brezovskej knižnice. V roku 2009 MsK Brezová
pod Bradlom mala 627 registrovaných čitateľov,
z toho 266 detí do 15 rokov, vypožičala 20 184
kníh. Knižnicu navštívilo 8304 používateľov,
z toho 3439 využilo služby verejného internetu. Knihovníčky poskytli 957 bibliografických
a faktografických informácií pre čitateľov. Medziknižničnú výpožičnú službu využilo 40 čitateľov. Stav knižničného fondu k 31. 12. 2009 bol
23 857 knižničných jednotiek. Zakúpilo sa 265
kníh za 2384 €, vyradených pre opotrebovanie,
stratu a neaktuálnosť bolo 107 kníh. Z grantového systému MK SR za rok 2009, z podprogramu 2.5 knižnica získala 1000 € na nákup kníh
za vypracovaný projekt: Kniha – dôležitý zdroj
informácií a využívania voľného času. V minulom roku bol zakúpený nový knižničný program
Clavius, v ktorom má knižnica spracovaný svoj
knižničný fond a poskytuje v ňom všetky knižnično-informačné služby pre svojich čitateľov.
Knižnica odoberá 24 druhov novín a časopisov,
ktoré požičiava čitateľom absenčne i prezenčne.
Venuje sa i kultúrno-výchovnej práci s čitateľom,
či už pravidelnými návštevami žiakov základnej
školy – ročníkov druhej až štvrtej triedy na literárnych hodinách, ktoré prebiehajú v knižnici
raz do mesiaca alebo 14. ročníkom súťaže: Číta
celá trieda, v ktorej sa zúčastňujú žiaci 2. – 9.
ročníka ZŠ. V minulom roku sa uskutočnila
prezentácia knihy P. Uhlíka, besedy so spisovateľmi, literárne a výtvarné súťaže, výstavy. Spo-

Archív Evanjelického a. v. cirkevného zboru
v Brezovej pod Bradlom má takmer 400-ročnú
kontinuitu, presne vedenú evidenciu a spĺňa
podmienky archívu podľa platných právnych
predpisov Slovenskej republiky. Je zárukou toho,
že uchovávané predmety a archivované publikácie sa zachovajú aj pre budúce generácie s možnosťou prístupu nielen pre bádateľov a študentov, ale aj širokú verejnosť v prípade ich záujmu,
skúmania histórie svojej rodiny či nášho mesta.
Ev. a.v. farský úrad v Brezovej pod Bradlom

Archív Ev. a. v. cirkevného zboru v Brezovej
pod Bradlom, písomnosť ev. č. 231 - Záznam o
vyhlásení Tolerančného
patentu v Nitrianskej stolici
z roku 1783.

Archív Ev.
a. v. cirkevného zboru
v
Brezovej
pod Bradlom,
predmet ev. č.
24 - Kancelársky stojan na
pečiatky z 19.
storočia.

lu všetkých podujatí bolo 59. O všetkých sme
informovali v Novinkách spod Bradla. Činnosť
knižnice je veľmi bohatá a všestranná. Veríme,
že i v roku 2010 zriaďovateľ knižnice Mesto Brezová bude mať dostatok finančných prostriedkov
na činnosť knižnice a jej služby budú využívať
nielen skalní čitatelia, ale nájdu si k nej cestu i
noví čitatelia (hlavne deti), ktorým knižnica
vhodne vyplní voľný čas alebo jej služby budú
pri svojom štúdiu využívať žiaci a študenti.
A. Fedorová

INZERÁT

J & M LANGUAGE ACADEMY
otvára v Myjave jazykové kurzy
- detský jazykový klub (AJ)
- všeobecná angličtina
- obchodná (firemná) angličtina
- príprava na maturitu alebo prijímačky (AJ, NJ)
- všeobecná nemčina
- obchodná (firemná) nemčina
- nemčina pre opatrovateľky
- všeobecná španielčina
- všeobecná francúzština
- všeobecná ruština
Bližšie informácie na:
jmlanguage.academy@gmail.com
alebo na tel.: 0905 739 124, resp. 0915 727 145
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MESTSKÁ POLÍCIA
Mestská polícia v poslednom období zaznamenáva zvýšený výskyt vandalizmu (napr. poškodzovanie dopravného značenia, poškodzovanie
verejnoprospešného zariadenia, znečisťovanie
verejného priestranstva), ktorý je ovplyvnený
konzumáciou alkoholických nápojov maloletými
a mladistvými osobami. K tomuto najčastejšie
dochádza počas víkendov, t. j. od piatka poobedia do nedele večera. Preto mestská polícia bude v
najbližšom období vo zvýšenej miere kontrolovať
dodržiavanie zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb ako aj dodržiavanie zákona na
úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch. Zistené porušenia budú riešené podľa platného zákona.
Mestská polícia preto opakovane dáva do pozornosti rodičom aj širokej verejnosti, že od júna
roku 2009 platí novelizácia zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zria-

MESTSKÝ HASIČSKÝ ZBOR
V priestoroch veľkej zasadačky mestského
úradu sa dňa 30. 1. 2010 uskutočnila výročná
členská schôdza DHZ Brezová pod Bradlom.
Rokovanie viedol veliteľ zboru, ktorý v úvode
privítal hostí: delegáta OV DPO Myjava p. Jána
Kutku a najstaršieho člena, bývalého dlhoročného veliteľa nášho zboru p. Ivana Papánka a všetky členky a členov DHZ. Po schválení programu
VČS a návrhovej komisie, ktorej predsedom bola
p. Brtevníková, bola prednesená obsahovo bohatá správa o činnosti DHZ za rok 2009, ktorú prečítala predsedníčka DHZ p. Alžbeta Minárčiná.
Činnosť DHZ bola rôznorodá. Hasiči organizovali halový hasičský futbal za účasti 12 družstiev z okolitých DHZ. Zvíťazili dobrovoľní hasiči z DHZ Nitra - Drážovce. Dňa 24. 4. 2009 bola
na hasičskej stanici malá oslava. Bezplatným

KALENDÁRIUM
PETRUCHA, Ján – muzikant, primáš (nar.
6. 8. 1904 v Priepanom pri Brezovej, zomrel
31. 3. 1985 v Priepanom – 25. výr. úmrtia). Patril
medzi najvýraznejšie osobnosti brezovskej hudobnej kultúry. V oblasti ľudovej hudby a osvety
zohral v regióne významnú úlohu. Po absolvovaní základnej školy najprv pracoval v rodinnom
hospodárstve, popri tom hrával na husliach na
svadbách a zábavách. Neskôr si založil vlastnú
kapelu, charakteristickým znakom jeho muziky
bola rytmickosť a „cifrovanie“, pestrosť a široký
repertoár piesní. Keď vznikol tanečný folklórny
súbor Brezová, Ján Petrucha stál pri zrode jeho
muziky. Dlhé roky pôsobil vo funkcii primáša.
S folklórnym súborom precestoval celú Európu a
severnú Afriku. O vysokej profesionálnej úrovni Petruchu a jeho kapely svedčia nahrávky v
Československom rozhlase, Československej te-
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ďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb:
• Osoby maloleté do 15 rokov a
mladistvé do 18 rokov nesmú požívať
alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa
orientačnej dychovej skúške alebo
orientačnému vyšetreniu testovacím
prístrojom na zistenie omamných
alebo psychotropných látok.
• Osoby maloleté do 15 rokov sa
nesmú zdržiavať bez dozoru svojich
zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
• Za porušenie horeuvedených
zákazov maloletou osobou do 15 rokov môže obec – mesto uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu
do výšky 33 eur.
• Za porušenie zákazu mladistvou osobou do 18
rokov uloží jej obec pokarhanie. V odôvodnených
prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne
prístupné miesta a miesta, v ktorých sa podávajú
alkoholické nápoje.

• Porušenie tohoto zákona oznamuje obci riaditeľ
školy alebo ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci, držiteľ povolenia alebo držiteľ licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe, obecná – mestská polícia, policajný zbor a železničná polícia.
Mestská polícia

prevodom od SR bolo mestu dodané cisternové
vozidlo KAROSA CAS K - 25. Odovzdanie vykonal plk. Ing. Jurdík, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Trenčín, a
p. Košútová, poslankyňa NR SR. Za prítomnosti
viacerých významných hostí a členov nášho zboru slávnostne vozidlo prevzala primátorka mesta
JUDr. Anna Danková.
Dňa 25. 7. 2009 mesto organizovalo 17. ročník stretnutia obcí a miest s názvom Brezová Březová. Súčasťou priateľského stretnutia je aj
hasičská súťaž mužov a žien v požiarnom útoku.
Hasičská štafeta netradične prebehla na ihrisku
plážovej hádzanej. Naše HD žien v tejto súťaži
zvíťazilo.
Členovia vykonávali viaceré protipožiarne
asistenčné služby pri rôznych kultúrnych a športových akciách. Jednou z hlavných činností je
zásah pri požiari alebo pri iných mimoriadnych
udalostiach. V roku 2009 bolo zaznamenaných

celkom 41 výjazdov, z toho 4 x k požiarom, 9
technických zásahov, 6 k dopravným nehodám,
9 x živelné pohromy a povodne, 1 x planý poplach a 12 x iné výjazdy. Naše hasičské družstvá
mužov a žien sa tiež zúčastňujú pohárových
súťaží v širokom okolí. Pozornosť sme venovali
preventívno-výchovnej činnosti a vykonávaniu
preventívnych protipožiarnych kontrol. Na hasičskej stanici predvádzali pre žiakov ZŠ a deti
MŠ ukážky hasičskej techniky.
Správu o hospodárení predložil člen revíznej
komisie p. Karol Slezárik. Plán hlavných úloh
na rok 2010 predniesol člen výboru p. Jaroslav
Stančík. Delegát OV DPO Myjava poďakoval
členom za činnosť v DHZ, ako aj ich rodinám
za trpezlivosť a zaželal veľa úspechov do ďalšej
práce. Na záver veliteľ zboru poďakoval všetkým
prítomným za prácu, ktorú počas celého výcvikového roka vykonali a pozval ich na malé občerstvenie.
Dušan Michalička

levízii a vo filmoch s regionálnou etnografickou
tematikou, napr. Sváko Ragan z Brezovej, Jedenáste prikázanie, Bičianka z Doliny.

zovského odboru Matice slovenskej a aktívnym
členom Sokola. Na škole učil najmä slovenčinu a
spev. Počas jeho pobytu na Brezovej sa spriatelil
s Matejom Janovíčkom, s ktorým ho viazalo celoživotné priateľstvo. Vynikal najmä ako skladateľ detských zborov. V rokoch 1919 - 1961 vydal
samostatne 20 hudobnín a viacero hudobných
úprav uverejnil v zborníkoch M. Ruppeldta a v
časopise Slniečko, napísal mnohé školské príručky a recenzie, vynikol aj ako zberateľ slovenských
krajanských ľudových piesní z okolia Békešskej
Čaby, juhoslovanskej Volovice a rumunskej Vukovej. Venoval sa aj poézii, básne v čabianskom
dialekte uverejňoval v časopise Evanjelický hlásnik a v Čabianskom kalendári, iné v Živene a
v Slovenských pohľadoch. Aktívne pracoval aj
v esperantskom hnutí, bol spoluzakladateľom
Slovenského esperantského ústavu v Martine a
spolupracoval s časopisom Esperanto Slovaka,
v ktorom uverejňoval preklady zo slovenských
klasikov.
A. Fedorová

VALAŠŤAN-DOLINSKÝ, Ján – učiteľ, hudobný skladateľ, zberateľ piesní (pseudonym
Ján Valaský – nar. 15. 2. 1892 v Békešskej Čabe,
zomrel 2. 3. 1965 v Nitre, pochovaný v Martine – 45. výr. úmrtia). Po absolvovaní ľudovej a
meštianskej školy v Békešskej Čabe pokračoval
v štúdiu na Učiteľskom ústave v Arade. Tam
získal aj základy hudobného vzdelania u prof.
M. Zoltaia, potom pokračoval v štúdiu hudby
súkromne. Jeho brezovské pôsobenie sa viaže
k rokom 1919 - 1923. Učil tu na meštianke. Na
Brezovej založil dva spevácke zbory, jeden žiacky
na škole, druhý v miestnom Sokole. So žiackym
spevokolom nacvičil vlastnú skladbu Letel orol
smelý, ktorú spievali na Štefánikovom pohrebe
na Bradle. Ako učiteľ sa aktívne zapájal do miestneho kultúrneho života. Bol tajomníkom bre-
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Zostava FK ŠVS BRADLAN: Hološka Tomáš, Bzdúšek
Filip, Galba Mário, Pagáč Erik, Allina Patrik, Repta Adam,
Pekník Lukáš, Dodrv Andrej, Petráš Patrik.

ŠPORT

ATTRACT KEROBAJ CUP 2010
Bratislavský futbalový zväz pozval FK ŠVS BRADLAN
Brezová pod Bradlom na medzinárodný halový turnaj prípraviek v kategórii U11 ATTRACT KEROBAJ
CUP 2010, ktorý sa konal 7. februára 2010 v športovej
hale DOMU ŠPORTU v Bratislave pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto p. Ing. Richarda
FRIMMELA.
Účastníci turnaja:
A-skupina
Výber ObFZ BA mesto
FK ŠVS BRADLAN
OFS Vyškov
AS Trenčín

B-skupina
Výber ObFZ BA vidiek
ViOn Zlaté Moravce
ETO FC Györi
Spartak Trnava

Naše výsledky: OFS Vyškov 1 : 5 FK ŠVS BRADLAN
(góly: ALLINA PATRIK 3, GALBA MÁRIO 1, PAGÁČ
ERIK 1)
BA mesto 5 : 1 FK ŠVS BRADLAN (gól HOLOŠKA T.)
AS Trenčín 2 : 2 FK ŠVS BRADLAN (góly: GALBA MÁRIO 1, PAGÁČ ERIK 1)
zápas o 5. - 6. miesto - BA vidiek 4 : 0 FK ŠVS
BRADLAN

KTO JE KTO
MUDr. h.c. Ján Ciran (1930), príslušník známej brezovskej rodiny, dožil sa začiatkom februára osemdesiat rokov. Srdečne blahoželáme!
Jubilant od roku 1954 pracoval v Kovových
tkaninách. Staršej i strednej generácii ostal v pamäti ako vedúci podnikovej kaviarne na Fortni a
dlhoročný športový funkcionár. Bol predsedom
TJ Bradlan, potom futbalového oddielu a nakoniec vedúcim A mužstva. S manželkou Alžbetou
sa podieľal aj na aktivitách klubu turistov... Naozaj, až potiaľ všetko ako v bežnom životopise.
Z jubilantovho curricula vitae však je už menej známa jeho zložitá, až bizarná mladosť. Po
vychodení päť tried v rodisku, nastúpil roku
1941 na žilinské reálne gymnázium. Po oslobodení a obnovení ČSR prešiel do Piešťan, kde
i maturoval. V roku 1949 bol prijatý na Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Po dvoch
semestroch ho pre politické dôvody zo školy vy-

ŽIACKY FUTBALOVÝ TURNAJ VO SVINNEJ
V nedeľu 14. 2. 2010 sa prípravka FK ŠVS BRADLAN
Brezová pod Bradlom zúčastnila žiackeho futbalového turnaja, ktorý organizovala TJ ŠTART Svinná v športovej hale
vo Svinnej.
Vylosované boli dve skupiny:
A - skupina
FK Dubnica n.V.
Spartak Myjava
TJ ŠTART Svinná B
FK ŠVS BRADLAN

Mužstvo Bradlanu zvíťazilo v základnej časti svoju skupinu a to výsledkami:
FK ŠVS BRADLAN 3 : 1 FK Dubnica n.V.
FK ŠVS BRADLAN 4 : 1 Spartak Myjava
FK ŠVS BRADLAN 7 : 0 TJ ŠTART Svinná B
V semifinále sa naši chlapci stretli s druhým mužstvom skupiny B - FK Prievidza. Bol to veľmi dôležitý, ale
predovšetkým náročný a vyrovnaný zápas. Chlapci však
podali kolektívny výkon, nepodcenili súpera a zvíťazili
tesne 1 : 0.

lúčili. Nasledovalo preradenie do výroby vo Vagónke Poprad, nezákonný proces a triapolročné
väzenie. Prešiel celami v Poprade, Leopoldove a
Jáchymove. Z trestaneckého lágra „Svornost“ v
Ostrove u Karlových Varů sa po amnestii vrátil
domov 1. júna 1953. Čakala ho ešte vojenská
služba u povestných PTP, ale aj ženba a pracovné
zaradenie. Na roky s determinovanými možnosťami, prežité v brezovskej fabrike, spomína len v
dobrom. V rodinnom zázemí má radosť zo synov Jána, Branislava, neviest a vnúčat.
Jubilant vždy bol i zostal známy svojím demokratizmom, optimizmom a pozitívnym
prístupom k životu. Po novembri 1989 stal sa
poslancom mesta za Demokratickú stranu a členom Výboru SMRŠ. Bol plne občiansky rehabilitovaný. V roku 1992 mu Univerzita Komenského
udelila čestný doktorát – medicinae universae
doctor honoris causa. Prijal ho ako morálnu
satisfakciu za nespravodlivosť, ktorá ho v živote
postihla.
-pp-

Dňa 12. 3. 2010 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, syn, brat
a švagor Peter Gabriš.
S láskou a úctou spomínajú manželka Valentína, dcéra Eleonóra,
maminka, Janko, sestry
Bea a Katka s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v mesiaci február:
Ján Ciran, 80 rokov
Štefan Mosnáček, 80 rokov
Ján Sopóci, 80 rokov
Miloš Závodný, 80 rokov
Anna Čmaradová, 75 rokov
Alžbeta Vašková, 75 rokov
Anna Bôžiková, 70 rokov
Zuzana Plačková, 70 rokov
Alžbeta Poláčková, 70 rokov
Katarína Sopóca, 70 rokov
Narodili sa:
Karolína Španková
Zomreli:
Vlastimil Bzdúšek, 85 rokov
Emília Šagátová, r. Bašnárová, 46 rokov
Martin Výdurek, 79 rokov

SPOMÍNAME
Dňa 24. 2. 2010 uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko Jozef Zafčík.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte
s nami.
manželka, deti a vnúčatá

B - skupina
TJ ŠTART Svinná A
FK Prievidza
FK Bánovce n.B.
MFK Stará Turá

Vo finále sa opäť stretli so súperom zo skupiny, ktorý počas turnaja utrpel jednu prehru s nami a remízu (so Spartakom Myjava) a to mužstvom FK DUBNICA N. V. Zápas
sa odvíjal v náš prospech, keď sme už v 5. minúte viedli
2 : 0. Potom prišiel nepochopiteľný verdikt rozhodcu, kedy
náš brankár prikryl telom loptu, súper prepadol cez neho a
nasledovala penalta.
Súper znížil, následne prešla do brány tečovaná lopta
z autového vhadzovania a bolo vyrovnané. Asi 3 minúty pred koncom chytil autové vhadzovanie náš brankár a
naservíroval prekrásnym hodom loptu do behu Patrikovi
Allinovi (náš najlepší strelec s počtom 10 strelených gólov)
za chrbát všetkých hráčov a zvýšil na 3 : 2. Minútu pred
koncom nepokryli naši obrancovia súpera, ktorý ľavačkou
trafil žrď, od ktorej sa lopta odrazila do siete. V riadnom
hracom čase sa tak nerozhodlo a nasledovali pokutové
kopy. Tu stála šťastena na strane nášho súpera, ktorý premenil dve penalty, zatiaľ čo naši chlapci neprekonali súperovho brankára ani raz.
Získali sme tak druhé miesto a našim chlapcom srdečne
gratulujeme.
V hodnotení jednotlivcov bol najlepší brankár vyhlásený Tomáš Hološka. Gratulujeme!
Zostava FK ŠVS BRADLAN: Tomáš Hološka, Filip
Bzdúšek, Lukáš Pekník, Lukáš Tulák, Mário Galba, Hasib Neda, Erik Pagáč, Patrik Allina, Adam Repta, Denis
Adásek.

POĎAKOVANIE
Dňa 17. 3. 2010
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá mama a
stará mama Alžbeta
Kostercová. S láskou
a úctou spomína dcéra s manželom, vnuci
a celá rodina.
Kto ste ju poznali,
venujte jej s nami tichú spomienku.

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili na poslednej ceste našu drahú manželku,
mamičku a sestru Vieru Mikulčíkovú rod. Varsíkovú, ktorá nás opustila dňa 19. 1. 2010.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a
kvetinové dary. Poďakovanie patrí za dôstojnú
rozlúčku pani farárke Livii Lichancovej, pánovi
farárovi Jánovi Lichancovi, pani Eve Ušiakovej a
pani Eliške Reptovej.
smútiaca rodina

