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V pondelok 3. júna sa pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí uskutočnilo
na brezovskom námestí tradičné popoludnie pre deti a rodičov, plné hier, súťaží a zábavy, ktoré pripravilo Mesto Brezová pod Bradlom a Centrum voľného
času Domček.

Oslava dňa
detí
v našom
meste

Témou dňa detí tento rok bola obľúbená
strategická hra i animovaná rozprávka „Angry Birds“, kde v dvoch častiach vystupujú

zábavné, bláznivé vtáčiky, ktoré prežívajú
dobrodružné chvíle. Všetky aktivity, vrátane
maskota i nafukovacej atrakcie, boli prispôsobené tejto téme.
Oslavu dňa detí otvorili tancom deti z Folklórneho súboru Iskerka. Potom už deti od
tých najmenších až po školopovinných vyskúšali svoju šikovnosť na viacerých stanovištiach, kde za plnenie pripravených úloh
získavali pečiatky. Na stanovištiach na deti
čakalo maľovanie na tvár, výroba náramkov
alebo čeleniek, chytanie rybičiek, vymaľovávanie maľovaniek, hádzanie krúžkom na
cieľ a ďalšie úlohy na rýchlosť či rovnováhu.

Súťaživé deti po splnení
všetkých úloh boli odmenené malým balíčkom, plným sladkých
dobrôt.
Medzi jednotlivými
stanovišťami sa deti
bavili skákaním, šmýkaním, najmenší sa
zahrali v domčeku či
v menšom skákacom
hrade, väčší sa vyšantili
pri penovej šou, ktorú
pripravil Dobrovoľný
hasičský zbor. Alebo
si mohli sadnúť do áut
Technických
služieb,
štátnej a mestskej polície, či vyskúšať sirénu
policajného auta.
Touto cestou chceme poďakovať sponzorom, ktorí prispeli, či
už finančne alebo
sladkosťami
pre
deti: spoločnosti
MicroStep
CDM s r.o.,
COOP Jednote s.d.,
GENERALI
Poisťovni,
a . s .
a všetkým, ktorí
sa
spolupodieľali na
or g an i z ov an í
MDD: zamestnancom Mesta Brezová pod Bradlom,
Centru voľného času
DOMČEK,
členkám
Považskej
sokolskej
župy M. R. Štefánika,
Dobrovoľnému hasičskému zboru, mestskej
a štátnej polícii, Technickým službám mesta
Brezová pod Bradlom
ako aj všetkým mládežníkom, ktorí prispeli
k úspešnému priebehu
tohto milého dňa.

Mgr. Simona Halabrínová,
referentka oddelenia sociálneho, školstva, kultúry a projektov
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MESTSKÝ ÚRAD
Mesto Brezová pod
Bradlom informuje
o zámere obsadiť
pracovné miesto

Názov pracovnej pozície:
účtovník – účtovníčka
 Ponúkaný plat: v zmysle platného zákona
553/2003 Z. z. - zaradenie do platovej triedy
podľa vzdelania, odborných skúseností a praxe 730 € - 950 €
 Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok, s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovného pomeru
 Pracovný úväzok: 37,5 hod. týždenne
 Miesto výkonu práce: MsÚ Brezová pod
Bradlom
 Termín nástupu: 1. 8. 2019 (alebo dohodou)
 Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredoškolské vzdelanie, vysokoškolské
I. alebo II. stupňa ekonomického zamerania
 Iné kritériá a požiadavky:
- znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
- znalosť podvojného a mzdového účtovníctva výhodou.
 Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a e-mailového
kontaktu,
- štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní,
- certifikáty a osvedčenia preukazujúce odborné vzdelávanie,
- písomný súhlas so spracúvaním osobných
údajov uchádzača v zmysle zákona.
 Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť do 19. júla 2019 na adresu:
Mesto Brezová pod Bradlom
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom
alebo mailom na adresu: mesto@brezova.
sk s označením „Pracovná pozícia účtovník
- účtovníčka“.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov.

Poľovnícke združenie
Brezová pod Bradlom
a CVČ Domček deťom

Poľovnícke združenie v Brezovej pod Bradlom pod vedením p. Martina Poláčka v spolupráci s Centrom voľného času Domček
pripravilo na piatok 14. júla 2019 už tradičné
podujatie pre deti z brezovských materských
škôl a Školského klubu pri ZŠ v Brezovej pod
Bradlom. Trochu oneskorene, ale predsa to
bolo aj stretnutie pri príležitosti Dňa detí
a tiež blížiaceho sa konca školského roka.

Dopoludnie patrilo škôlkarom a popoludní ich vystriedali školáci. Spolu okolo 100
detí si užívalo slnečný deň v peknom lesnom
prostredí areálu poľovníckej chaty U Minárčiných. Bol vyplnený rôznymi aktivitami, ako
bolo nosenie sa na koníkoch či plnenie zábavno-súťažných úloh na stanovištiach, ktoré
prichystalo CVČ. Všetko to bolo zakončené
spoločnou opekačkou, balíčkom sladkostí
pre každé dieťa a ružou od poľovníkov ako
výraz vďaky pre pani učiteľky a vychovávateľky.
Poďakovanie patrí vedeniu mesta, deti prišli osobne pozdraviť a sladkosťami potešiť aj
pán primátor Jaroslav Ciran a pán prednosta
MsÚ Ján Michálek. Vďaka všetkým organizátorom a ochotným ľuďom sa akcia vydarila.
Spoločné fotografie na záver budú pripomínať pekne prežité chvíle.
Ľuboš Barbírik st.,
CVČ Brezová pod Bradlom
Foto: Ľuboš Barbírik ml.

Program podpory
lokálnych komunít

Mesto Brezová pod Bradlom
sa zapojilo do
výzvy Nadácie
COOP Jednota,
v rámci ktorej
predložilo 3 žiadosti o poskytnutie grantu z III. ročníka
projektu „Program podpory lokálnych komunít“. Počas mája 2019 mohli zákazníci
za každý nákup nad 5 eur v predajni COOP
Jednota v Brezovej pod Bradlom hlasovať
za jeden z 3 projektov. Víťazným projektom
sa stalo „Vybudovanie detského ihriska na
ulici Horný rad“, ktorého realizácia prebehne tento rok. Ďakujeme všetkým občanom,
ktorí sa zapojili do hlasovania a podporili
dobrú vec pre zmysluplné trávenie voľného
času našich detí.
			
Peter Barták

„Tu bratia vždy
stretať sa budú, tu
vernosť prisahať si
budú“
motto Jozefa Miloslava Hurbana, zaznelo v roku 1945 po
oslobodení na vrchu
Veľká Javorina z úst
25 tisíc Slovákov
a Čechov.
Mesto
Brezová
pod Bradlom i tento
rok organizuje zájazd na Veľkú Javorinu pri príležitosti

XXVII. Slávností
bratstva Čechov
a Slovákov
Záujemcovia o udalosť sa môžu prihlásiť do 25. 7. 2019 osobne na sekretariáte MsÚ (034/6942 211). Záloha je 3 €.
Bude vám vrátená pri odchode autobusu
na Veľkú Javorinu. Odchod autobusu
z AS je 28. 7. 2019 o 7.45 hod.
Tešíme sa na vašu účasť

ŠKOLSTVO

Aktuality ZUŠ – máj, jún

Ako každý rok mesiace máj a jún sú v každej škole hektické z dôvodu bilancovania
pracovných výsledkov žiakov i vyučujúcich.
Aj v našej škole bol pretlak akcií, vystúpení,
skúšok, testov, prípravy absolventov na dôstojné ukončenie rôznych častí štúdia spojený
s hodnotením žiakov i učiteľov. Všetci obstáli
veľmi dobre, aj keď, ako vždy, nie na rovnakej
úrovni a s rovnakým stupňom spokojnosti.
Tradične sme sa v máji zamerali na aktivity
spojené s pozvánkami do ZUŠ pre nových žiakov – Deň otvorených dverí – kde sme prezentovali koncertom a ukážkami práce vyučované
predmety na našej škole. Následné prijímacie
skúšky ukázali, že hlavne tieto deti na základe
pozvánky, ktorú každé dieťa dostalo, prišli na
prijímacie pohovory. Stav prijatých žiakov do
nového školského roka sme celkom neuzavreli, nakoľko od nového školského roku očakávame zmeny v skladbe pedagogického kolektívu
a teda i možností štúdia budúcich žiakov. Zatiaľ bolo z 56 uchádzačov o štúdium prijatých
32, odklad na rozhodnutie v septembri má 24
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Súťaž vo varení guláša

Súťaž sa uskutoční 10. augusta 2019 od 13.30 hod. na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.
 Prihlásiť sa môžete do 8. 8. 2019.
Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť na www.brezova.sk, alebo osobne vyzdvihnúť aj na sekretariáte MsÚ. Doručiť ju môžete osobne na
sekretariát MsÚ, alebo elektronicky na emailovú adresu: mesto@brezova.sk
Bližšie info na tel. č. 034/694 22 11, 0915/878 005, 0907/850 735.
 Súťažné podmienky:
 počet účastníkov v družstve: minimálne 3 - maximálne 5 osôb, ktoré musia mať zdravotné preukazy
 družstvá sa musia prezentovať v čase od 12.00 do 13.00 hod. u usporiadateľa súťaže
 družstvo si určí názov podľa vlastného uváženia
 družstvá musia mať vlastný kotlík min. objem 10 litrov
 družstvo uvarí guláš počas trvania súťaže z vlastných surovín, mäso na guláš bez obmedzenia množstva a druhu mäsa musí byť pokrájané
vopred (nesmie sa krájať na mieste) a variť sa bude tak, že oheň nesmie byť položený na holej zemi
 pripravovať suroviny na varenie (krájanie cibule, založenie ohňa a pod.) je povolené až po oficiálnom vyhlásení súťaže. Do tejto doby si
môže družstvo pripraviť len stanovište
 Družstvo si musí priniesť:
• nádobu na pitnú vodu,
• hygienické rukavice,
• kuchynské náčinie (varecha, nože, doska na krájanie...),
• chlieb ku gulášu,
• koreniny a ingrediencie podľa vlastnej vôle,
• masť alebo olej,
• slnečník alebo malý prístrešok proti slnku alebo dažďu (nie je podmienkou, viď prihlášku),
 Usporiadateľ zabezpečí:
• drevo, pitnú vodu, taniere a lyžice
• lístkový predaj guláša, pričom bude každému súťažiacemu preplatený počet lístkov, za ktoré vydal guláš
• preplatenie lístkov družstvám bude po vyhodnotení súťaže
• prístrešok iba na požiadanie (…nachádza sa v prihláške)
• stôl na prípravu guláša iba na požiadanie (…nachádza sa v prihláške)
• stánok s občerstvením
 Čo bude hodnotiť porota:
• porota bude hodnotiť celkový vzhľad, vôňu, chuť, kvalitu a konzistenciu mäsa guláša
• v čase ukončenia súťaže odovzdá vedúci každého družstva misku so súťažnou vzorkou guláša usporiadateľovi, ktorý ju následne odovzdá
porote na posúdenie
• vzorky guláša budú hodnotené anonymne
 Novinka !
• okrem oficiálneho hodnotenia poroty bude porota vyhodnocovať estetiku tímu a stánku
 Od všetkých súťažiacich bude usporiadateľ vyžadovať súťaženie v zmysle FAIR PLAY.
Víťaz sa stane držiteľom Putovnej varešky na jeden rok. Občerstvenie a kultúrny program zabezpečuje usporiadateľ. Na stretnutie s vami
sa tešia usporiadatelia súťaže 5. ročníka súťaže vo varení „GULÁŠA“ O brezovskú putovnú varešku.

Záväzná prihláška na 5. ročník súťaže vo varení guláša
Začiatok súťaže: 10. augusta 2019 o 13.30 hod.

Názov tímu __________________________________________________________
Meno, priezvisko (zástupca tímu) _________________________________________
Tel. č./ mail kontakt ____________________________________________________
Stôl:		ÁNO		NIE
Prístrešok:
ÁNO		
(nehodiace prečiarknite)

NIE

• Výdaj stolov a prístreškov bude v deň súťaže v ND Štefánikovom v čase od 11.45 do
12.45 hod.
• Každý súťažiaci si požadovaný stôl alebo prístrešok vyzdvihne a vráti v pôvodnom stave
a svoje stanovisko ponechá čisté.
• Všetky údaje je potrebné vyplniť. Vyplnenú prihlášku prineste osobne, alebo zašlite do
8. augusta 2019 na adresu:
Mesto Brezová pod Bradlom
Námestie gen. M. R. Štefánika 1
906 13 Brezová pod Bradlom,

alebo e-mailom: mesto@brezova.sk
Bližšie info: www.brezova.sk a vývesné
plochy Mesta Brezová pod Bradlom.

uchádzačov, väčšina kvôli nízkemu veku /nespĺňajú podmienku na príspevok od štátu na
žiaka – k 1. 1. 2019 mať dovŕšených 5 rokov/.
Túto prekážku môže škola prekonať za pomoci súhlasu MsZ o dofinancovanie týchto detí
/15/ v rozpočte. Avizovaný počet žiakov, ktorí
štúdium končia, je však momentálne väčší. Aj
väčšina absolventov, ktorí sa nám predstavili na absolventskom koncerte a výstave, kvôli
odchodu na stredné a vysoké školy končí. Niektorí zasa uprednostnia inú, hlavne športovú
aktivitu. V tomto školskom roku absolvovalo
spolu 47 žiakov. Vo VO 35 – v ISCED 1B -12,
v ISCED 2B - 12 a v ŠPD - 11, v HO v ISCED
1B - 7, v ISCED 2B - 9, v TO v ISCED 2B
-2.Všetci absolventi úspešne obstáli a výstava
i koncert boli dvomi veľmi príjemnými a hodnotnými akciami školy. Odmeny vo forme
kníh, vankúšov, plyšákov a magnetiek s logom
školy doplnila i ruža od Občianskeho združenia pri ZUŠ a tak sa 5. a 6. jún 2019 zapísali
do kroniky školy ako úspešná reprezentácia
školy. Potvrdili to aj všetci prítomní na oboch
slávnostných aktoch. Želáme všetkým absolventom, aby dokázali svoje získané vedomosti
a zručnosti používať v bežnom živote, aby sa
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s nimi po práve pýšili a tešili sa z nich oni sami,
ale potešovali aj ostaných ľudí okolo seba. Toto
želanie sa netýka len absolventov, ale všetkých
žiakov od tých 5 ročných, až po dospelákov.
Tak nás napríklad potešila výstava našej usilovnej žiačky výtvarného odboru, MUDr.
Anny Olšovskej, v Plaveckom Podhradí 15.
júna 2019. V kultúrnom dome sa po mnohých
prehováraniach odvážila vystaviť rozsiahlu
kolekciu svojich prác zo štúdia vo VO v ZUŠ
Senica i Brezová, z maľby aj z keramiky. Nielen
jej, ale aj všetkým budúcim odvážnym absolventom prajem možnosti vlastnej prezentácie
sa a využitie aj času prázdnin a dovolenky na
robenie si radosti z tvorivých umeleckých aktivít. Celkom na záver by som sa po 44 rokoch
pôsobenia v ZUŠ chcela rozlúčiť z postu riaditeľky s mnohými žiakmi, rodičmi, priateľmi
školy, spolupracovníkmi, všetkými pracovníkmi nášho zriaďovateľa, kultúrnych inštitúcií,
základnej školy, škôlok, CVČ, MsK, KD, sponzorov a mnohých iných, a poďakovať sa im
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za ich ústretovosť a za doterajšiu spoluprácu.
Novému vedeniu školy úprimne želám len to
dobré, aby naďalej naša ZUŠka prosperovala,
získala ešte lepšie meno a úroveň v celom okolí
a mala už len šikovných a perspektívnych žiakov i vyučujúcich.
				
JK

Historický bronz
od nášho mladého
bežca Alexa Hulku

Brezovská žiacka atletika sa po halovej sezóne naplno zapojila do oblastných a regionálnych súťaží. Naši mladí atléti a atlétky majú za
sebou už takmer celý program detskej atletickej ligy. Najlepšie si počínajú starší a mladší
žiaci, ktorí sú po predposledných kolách na
prvých miestach. Družstvá dievčat sa v silnej
konkurencii zatiaľ medailovo nepresadili.

Okrem oblastných súťaží družstiev sa žiaci
z brezovskej školy zapojili aj do majstrovských
súťaží jednotlivcov v kategóriách staršieho
žiactva a dorastu. Na M - ZsAZ v Trnave sme
získali 6 medailí. Michaela Koptáková zvíťazila v behu na 1500 m cez prekážky, získala titul
Majster ZsAZ 2019, Megan Čuvalová skončila
v behu na 2000 m na 2. mieste, Lukáš Plačko
dobehol na 100 m cez prekážky na treťom
mieste. V hode kladivom sa umiestnil Andrej
Káčer na druhom mieste a Tomáš Demián na
treťom mieste. V kategórii dorastu získal Pavol Závodný v hode kladivom taktiež tretie
miesto. Výborne si počínali naši chodci, ktorí
mali svoje majstrovské súťaže v Borskom Mikuláši. O zisku šiestich medailí sa zaslúžili nasledovní žiaci. Roman Repta zvíťazil v chôdzi
najmladších žiakov na 1000 m. V kategórii
mladších žiakov sme obsadili kompletné medailové pozície. Zvíťazil Juraj Bartoš pred Branislavom Konrádom a Adamom Torákom.
Matúš Truban zvíťazil v chôdzi starších žiakov na 3000 m. V kategórii mladších žiačok
skončila Vanesa Vetríková na 200 m na treťom
mieste.
Okrem zväzových súťaží sa naša atletická
mlaď zúčastnila aj školských súťaží. Okresné
kolo v atletike žiakov sa tradične konalo v rámci podujatia Brezovské atletické hry 2019.
XIX. ročník sme usporiadali opäť v športovom
areáli na našej škole za účasti 9 škôl. Po výborných výkonoch, výbornej organizácii a priaznivom počasí sme v tejto konkurencii obstáli
na výbornú. Všetky naše štyri „A“ družstvá
zvíťazili vo svojich kategóriách, naša škola
získala po 16. krát putovný pohár. O veľkom
úspechu žiakov našej školy hovorí aj množstvo medailí. V kategóriách staršieho žiactva
sme získali 5 zlatých, 4 strieborné a 3 bronzové medaily. V kategórii mladšieho žiactva
sme so ziskom 7 zlatých, 4 strieborných a 6
bronzových úplne dominovali. Naše víťazné
družstvá st. žiakov a st. žiačok sa prebojovali
na školské majstrovstvá Trenčianskeho kraja
do Dubnice nad Váhom.
Dubnica nás aj v tomto roku privítala daždivým počasím, ktoré veľmi nepraje atletike.
Družstvo chlapcov bojovalo a v záverečnom
súčte bodov skončilo na 5. mieste. Najlepší
výsledok dosiahol Andrej Káčer, ktorý skončil
vo vrhu guľou na 2. mieste. Oveľa väčšie ambície
malo družstvo dievčat, ktoré obhajovalo
minuloročnú tretiu pozíciu. Zloženie družstva
od začiatku komplikovali určité okolnosti,
ktoré sme sa snažili operatívne riešiť. Jednou
z nich bola účasť Natálie Čermákovej na reprezentačnom zraze vo futbale v Senci. P. uč.
Reptová po dohode s rodičmi doviezla Natáliu
na preteky do Dubnice, aby svojím výkonom
pomohla nášmu družstvu. Natália sa odvďačila druhým miestom vo vrhu guľou. Uvedený problém sa nám podarilo vyriešiť, ale ten
druhý už nie. Naša najväčšia nádej v boji o víťazstvo Adriana Vašková prišla do Dubnice
s virózou. Skok do diaľky ešte zvládla na 60 %,
ale to stačilo iba na druhé miesto. Jej kráľovskou disciplínou mal byť beh na 800 m, do ktorého už nenastúpila, pretože zdravotný stav jej
to nedovoľoval. Jej miesto doplnila Michaela
Koptáková, ktorá v silnej konkurencii obsa-
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dila druhé miesto. V konečnom súčte sa naše
oslabené družstvo umiestnilo opäť na treťom
mieste.
Na tomto šampionáte prebiehala zároveň aj
druhá súťaž, ktorá nám opäť priniesla veľkú
radosť. V celoslovenskej náborovej súťaži

Kubíčka je obrovským úspechom, pretože Filip
bežal svoje prvé veľké finále so staršími žiakmi o tri roky!!! Posledným výsledkom, ktorým
chceme prezentovať našu prácu s deťmi, je
finále detskej štafetovej ligy, ktoré sa uskutočnilo ihneď po dobehnutí Alexa a Filipa. Našej
zostave v zložení – Magdaléna
Maniačková, Andrejka Dodrvová, Tristan Čík a Filip Kubíček
sa nepodarili dve odovzdávky,
a preto skončili na 13. mieste
spomedzi 19 štafiet.
Nakoniec by sme chceli všetkým mladým športovcom poďakovať za predvedené výkony
a dosiahnuté medaily. Popriať
im pekné a bezstarostné prázdniny s množstvom zábavy a oddychu s pozvánkou na preteky
v jesennej časti, ktoré budú o vyvrcholení súťaží družstiev a sloAlex Hulka preberá medailu - 3. miesto „Hľadáme no- venských šampionátoch.
		
Bôžikovci
vých olympionikov“

Hľadáme nových olympionikov 2019 sme sa
tešili z víťazstva a postupu dvoch našich chlapcov. Alex Hulka suverénne zvíťazil v behu na
1000 m a jeho o tri roky mladší kamarát Filip
Kubíček skončil na treťom mieste v novom
školskom rekorde. Obaja sa veľkou mierou
pričinili aj o druhé miesto pre našu školu,
pretože v kategórii mladších žiačok ešte bodovala na štvrtom mieste aj Terezka Kubíčková,
ktorej tesne unikol postup na M-SR.
Do atletických súťaží vstúpila aj Detská atletika. Na krajskom kole v Trenčíne naše družstvo starších zvíťazilo aj v šesťboji P-T-S ako
aj v detskej štafetovej lige. O tento úspech sa
pričinili: Magdaléna Maniačková, Andrea Dodrvová, Kristína Šurinová, Tristan Čík, Filip
Kubíček a Roman Repta. V tej istej súťaži, ale
v kategórii mladšej, sme v krajskom kole skončili na druhom mieste. Našu atletickú škôlku
reprezentovali: Ella Grexová, Hanka Pavlíková, Oliver Klandúch, Laura Sedliačiková, Filip
Fuliér a Teo Zekucia.
Na konci júna sa konalo finále v detskej P-T-S ako dopoludňajší predprogram hlavného atletického mítingu P-T–S. Finálový
deň skončil pre našich mladých športovcov
celkom dobre. Aj keď sme tentokrát neboli na medailovom umiestnení, v silnej
konkurencii 23 družstiev z celého Slovenska
sme sa nestratili. V konečnom súčte bodov
a umiestnení dosiahla naša skupina 10. miesto.
Deti zažili úžasnú atmosféru, videli a vyfotili
sa s mnohými slovenskými atlétmi, navštívili
akvapark v Šamoríne a pozreli si večerné boje
svetových a európskych atlétov.
Na záver by som chcel ešte spomenúť najväčší úspech nášho Alexa Hulku, ktorý počas
M-SR juniorov bežal spoločne s Filipom Kubíčkom celoslovenské finále náborovej súťaže
Hľadáme nových olympionikov 2019. Pred
samotným behom sa spustila typická letná
búrka, ktorá neodradila nikoho zo štartujúcich
podať maximálny výkon. Alex po výbornom
výkone si nakoniec dobehol pre bronzovú
medailu a svoje osobné maximum si zlepšil
o viac ako 8 sekúnd. Aj 11. miesto pre Filipa

Júnové aktivity
v MŠ Sídl. D. Jurkoviča

• 3. 6. sviatok detí sme s našimi škôlkarmi
oslávili netradične - pani učiteľky im zahrali
divadielko O troch prasiatkach.
• 5. 6. z príležitosti MDD členky DC seniorov
pripravili pre všetky deti MŠ krásne dopoludnie s rozprávkovými postavičkami. V stanovištiach ich čakali rôzne úlohy, po splnení ktorých
si vyslúžili medailu a sladkosť.
• 6. 6. keďže sa kvôli počasiu neuskutočnil
v minulom mesiaci výlet do Bojnej, v náhradnom termíne už svietilo slniečko a deti v Ranči
pod Babicou poznávali okrem domácich, lesných i rôzne druhy exotických zvierat a vtáctva.
• 14. 6. poľovnícke združenie POLE v spolupráci CVČ Domček pripravili vedomostno-športové aktivity pre predškolákov oboch MŠ
U Minárčiných. Povozili sa aj na koníkoch,
prezreli si trofeje. Ujovia poľovníci ich pohostili opekanými špekáčikmi a odmenou im bol
balíček sladkostí.
• 21. 6. sme sa zišli spolu s rodičmi našich
predškolákov na rozlúčkovom popoludní na
dvore materskej školy. Po splnení úloh pri zvieratkách ich Janko Hraško poprosil o pomoc pri
hľadaní pokladu. Rodičia zatiaľ deťom opiekli
špekáčiky a po nájdení pokladu sa do nich
s chuťou pustili. Šikovné mamičky im napiekli
i koláčiky, ktoré medzi športovými aktivitami
stihli pojesť. Najviac sa deťom rátalo, keď sa do
vtipných aktivít zapojili aj ich rodičia a zažili pri tom kopec srandy... Deti boli odmenené
kornútikom sladkostí, jabĺčkom a dukátmi
z pokladu.
• 27. 6. bol dňom, kedy sme privítali rodičov
na slávnostnej besiedke z príležitosti ukončenia dochádzky do materskej školy a rozlúčili sa
s našimi predškolákmi. Nechýbali slzy smútku za spomienkami na toto krásne obdobie
bezstarostného detstva. Triedne pani učiteľky
M. Bzdúšková a H. Konkušová im odovzdali Osvedčenie o ukončení predprimárneho
vzdelávania a na pamiatku knihu. Potom ich

pozvali na chutný zákusok a džús. Prajeme
našej super triede detí veľa úspechov v škole,
dobré známky a krásne prázdniny.
Krásne a pohodové prázdniny prajeme aj
všetkým ostatným deťom, kolegom a rodičom.
Užite si čas dovoleniek a slnečného leta.
		
Helena Konkušová

Zavŕšenie jubilejného
školského roka

Každý rok organizujeme v rámci projektu Škola podporujúca zdravie Olympijské hry zdravia,
ale v jubilejnom školskom roku si to vyžadovalo
predsa len niečo špeciálne, a tak sme zrealizovali
trojgeneračné športové zápolenie - Slávnosť pohybu. Pozvanie prijalo a zúčastnilo sa na podujatí
48 rodín /žiak, rodič, starý rodič/. Zámerom zábavného popoludnia bolo utužovanie fyzického,
ale aj duševného zdravia. Na stanovištiach Lašákova svätyňa, Hod do luftu, Cesta na Mars a iné
bolo živo, veselo a zábavne. Rodiny zabojovali
a odniesli si skvelé ceny - od 3. miesta „Pikniku“
v tráve, 2. miesta „Prehliadky“ zámku až po 1.
miesto „Let“ balónom. Po priaznivých odozvách
rodičov a starých rodičov sa zdá, že sme uskutočnili nultý ročník Slávnosti pohybu a v ďalších
rokoch pribudnú nové smelé trojgeneračné tímy /

žiak, rodič, starý rodič/. Poďakovanie patrí Rodičovskému združeniu pri ZŠ, ktoré nám zabezpečilo pitný režim a občerstvenie pre jednotlivé tímy.
Poslednou malou školskou slávnosťou bola
Slávnosť spevu. Žiaci I. stupňa si počas celého
školského roku nacvičovali a pripravovali hudobné, spevácke vystúpenia, spojené s úžasnými
choreografiami. Deti sa predviedli v moderných
aj ľudových piesňach. Spievali sólisti, skupiny aj
celé triedy. Bola to pestrá slávnosť spevu. Všetkým
patrí uznanie a poďakovanie za podané výkony.
M. Osuská, zástupkyňa pre I. st.

RÔZNE

Denné centrum
Brezová pod Bradlom

Denné centrum seniorov Brezová pod
Bradlom (DCS) a ZO JDS Brezová pripravili v areáli DCS 5. 6. 2019 Deň detí. Mottom
podujatia bolo: „Vitajte v kráľovstve rozprávok
starých materí“.
V krásnom slnečnom dni sa ho zúčastnili deti z obidvoch brezovských materských
škôlok. Výbor DCS a niektorí členovia centra
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boli rozdelení na jednotlivých “rozprávkových“ stanovištiach, na ktorých mali deti plniť
rôzne úlohy z pripravených rozprávok (Janko
Hraško, Kocúr v čižmách, O červenej čiapočke
…). Deti súťažili statočne a bolo cítiť a vidieť,
že spolužitie seniorov s deťmi bol dobrý nápad,
navzájom sa obidve generácie mali možnosť
dopĺňať. Po absolvovaní všetkých disciplín
deti dostali vlastnoručne seniormi vyrobené
medaily, sladkosti a občerstvenie. Bol to pekný
deň plný zážitkov!

V piatok 14. 6. 2019 sa brezovskí seniori v hojnom počte (17 účastníkov) zúčastnili
7. ročníka športových hier seniorov myjavského okresu, ktorý sa uskutočnil na Starej Myjave. Zúčastnilo sa ho 12 organizácií a 198 účastníkov. Organizátorom bola Jednota dôchodcov
Slovenska a Okresná organizácia Myjava. Naši
brezovskí seniori boli veľmi aktívni vo všetkých
športových disciplínach a získali 2. miesto p.
Ján Ábel za hod bagančou, pani Jana Ďurkovičová za 3. miesto v hode do basketbalového
koša. Ďalší diplom získala ZO JDS Brezová za
účasť na týchto športových hrách . Ďakujeme
všetkým zúčastneným seniorom za reprezentáciu DCS Brezová a ZO JDS Brezová, tiež za
reprezentáciu mesta Brezová pod Bradlom.
				
AF

Na poctu spisovateľa Ján Juríčka

Agilné Občianske združenie Osobnosti Pod
Bradlom na čele s predsedom Dr. Vlastimilom
Kátlovským a Ing. Jánom Reptom ma poctilo
čestným členstvom. Toho si veľmi cením, ale
považujem to v prvom rade za záväzok, ktorý si
treba odpracovať.
Pokračujem teda v dokumentačnej práci zameranej na stopy po slávnych, a či zatiaľ
neznámych Brezovanoch, zanechané v svete.
Rozprával som podpredsedovi Združenia Jánovi Reptovi nasledujúci pravdivý príbeh, a on,
rovnako ako šéfredaktor našich Noviniek Dr.
Matúš Valihora ma nahovárajú, aby som ho vyrozprával aj čitateľom. Tu je.
Udial sa v Paríži v roku 1981 alebo 1982,
dobu už neviem presne určiť. Treba povedať,
za akých okolností som tam prišiel: Husákov
režim ma pre môj zástoj za myšlienky Jari 1968
dlhé roky väznil a rozlične perzekvoval, až napokon ma v roku 1980 so všetkými knihami,
ale bez pasu či jediného dokumentu vysadili
v západnom Nemecku. Časom som presídlil do
Francúzska a vypracoval som sa na vedúceho
exilovej vlasteneckej skupiny, ktorá sa - v naprostej nezávislosti od každej cudzej štátnej
moci - pokúšala pripravovať našich ľudí na očakávaný prevrat. Chceli sme, aby z nastávajúcej
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svetovej krízy vyšiel náš štát ako demokratický
a na všetky strany nezávislý. Dopravovali sme
cez hranice slobodnú literatúru, ale mysleli sme
aj na to, ako ovplyvniť mladých ľudí z emigrantských rodín, aby z nich vyrastali európsky
vzdelaní odborníci, ktorí sa po prevrate vrátia
do rodnej krajiny, ale nie ako nástroje nových
protektorov. Bolo treba pôsobiť, aby prišli ako
uvedomelí vlastenci a využili svoje znalosti
v záujme vlastného štátu. Pestovanie národného
a štátneho vedomia vyhlásili sme za náš prvoradý cieľ. (Iní už v tom čase intenzívne bojovali
proti „nacionalizmu“ - pravdaže malých národov, nikdy nie veľmocí.)
A práve za týchto okolností som, zase znova,
narazil na povzbudivý podnet, prichádzajúci
z Brezovej. V Paríži som sa zoznámil s mladou
atómovou inžinierkou, ktorá vyštudovala v Prahe, ale vydala sa do Francúzska. Pracovala vo
veľkej stavebnej firme a s ňou stavala po celom
svete elektrárne francúzskeho typu - pamätám si, že napríklad v Indonézii, a neviem, kde
ešte všade. Volala sa Ing. Judith Lego a bývala
(a tuším, ešte býva) v satelitnom meste, ktorého
meno nám znie akosi „po česky“: Velizy. Tá mi
ukázala knihu,
ktorá bola súčasťou jej výbavy na cestu do
cudziny: biografiu Milana Rastislava Štefánika
od Jána Juríčka.
Neviem,
ako
k nej prišla veď táto kniha
bola v Československu ako
jedna z prvých
zakázaná hneď
Ján Juríček
na samom začiatku Husákovej „normalizácie“. Celý náklad
čerstvo vyrobenej knihy bol odsúdený na likvidáciu, ani jeden exemplár nesmel sa objaviť na
kníhkupeckom pulte. Napriek tomu boli, ako
je týmto doložené, odvážni ľudia, ktorí sa rozhodli, že uchovanie hoci nemnohých výtlačkov
takejto knihy im stojí za riziko.
Keď som sa s knihou zoznámil, ocenil som ju
okamžite ako nevídanú pomoc našim snahám,
prichádzajúcu nečakane z domova. Netušil som
vtedy, že nielen autorov hrdina, ale aj autor sám
je dôverne zviazaný s rodnou Brezovou. Láska
k rodnej zemi, prebúdzaná príkladom Štefánika, ako aj pocit zodpovednosti občana ako spoluvlastníka štátu Štefánikom založeného, oslovili ma natoľko, že som rozhodol, že tento spis
musíme šíriť. Bolo to presne to, čo sme potrebovali pre našu prácu. Nepamätám sa, koľko kópií
Juríčkovej knihy sme hneď vyrobili, využijúc
kopírovací stroj rečenej firmy. Ešte neskôr sme
robili kópie čiastkové - jednotlivých kapitol.
Na dôkaz toho venujem do zbierok nášho novovytvoreného brezovského Múzea Dušana Samuela Jurkoviča dochovanú jednu kópiu úplnej
Juríčkovej knihy M. R. Štefánik, Životopisný náčrt; možno, že ako xerox z čias jeho počiatkov je
dnes pozoruhodný aj ako technická pamiatka.
Vzdávam poctu zatiaľ málo oceňovanému spisovateľovi a teším sa, že prispejem nielen k jeho

pamiatke, ale aj k poznaniu hlbokých motívov
a koreňov jeho diela.
			
Jan Tesař

Poďakovanie

chcem poďakovať rodine a priateľom Igora
Pavlíka z Dolného Štverníka za opravu cesty,
ktorá nám strpčovala život a sťažovala príjazdy domov dva roky. Úprimná vďaka.
		
Černáková Anna

Poďakovanie

ďakujem brezovskej rýchlej zdravotnej
pomoci za profesionálny prístup a záchranu
zdravia mojej manželky Ľubice.
		
Ondrej Badinský

Poľovnícke združenie
Klenová Vás srdečne pozýva
na poľovnícku zábavu
v Baranci Pod skalou
dňa 20. júla 2019 o 19.00 hod.

Žena bojovníčka

Snahou každého človeka by malo byť slušné
správanie, byť ohľaduplný voči príbuzným, blízkym i k okoliu. V dospelosti si založiť rodinu, byť
vzorom pre deti a tým prispievať k zdravému vývoju spoločnosti.
Každý sme iný, máme od prírody rôzne danosti. Spoločnosť potrebuje ľudí múdrych, vzdelaných, ktorí budú hybnou silou vývoja spoločnosti, ale rovnako potrebuje ľudí manuálne
pracujúcich. Sú to akoby spojené nádoby na sebe
závislé. Každý z nás má nejaký životný cieľ, menej či viac životných očakávaní. K dosiahnutiu
svojich predsavzatí je potrebné zdravie. Človek,
pokiaľ ho má, v mnohých prípadoch si ho dostatočne neváži. Ale ak ho stratí, potom sa vážne
zamýšľa nad spôsobom svojho života a prehodnocuje svoje priority. Vážne ochorenia prežívame
rôzne. Ako tvrdia psychológovia a lekári, úspešnej liečbe prospieva viera v uzdravenie. Preto si
vážim a obdivujem ľudí, ktorí svoju chorobu berú
ako súpera, ktorého chcú poraziť. Nepodliehajú
depresii a správajú sa k rodine a okoliu optimisticky.
Jedným z takýchto ľudí je naša spoluobčianka,
73 ročná pani Anna Hrušková z Brezovej p. Br.
Poznám ju z videnia už mnoho rokov, ešte z čias,
keď pracovala v Kovových tkaninách v Brezovej
ako robotníčka na špulovačkách a neskôr v Kanape. Celý život tvrdo pracovala v rôznych robotníckych povolaniach. Teda živila seba i rodinu,
nazvem to tak lapidárne, prácou rúk. Vychovala
tri deti, bola a je starostlivou manželkou, mamou
a starou mamou. Život sa s ňou nemaznal. Prvý
ťažký zdravotný údel ju zastihol pred 20 rokmi,
keď onkologicky ochorela a museli jej odobrať
časť prsníka. O päť rokov jej zistili rakovinu kože
a o ďalšie štyri roky jej odobrali celý prsník. V rokoch 2015 až 2017 v Bratislave si kožná lekárka
nevšimla, že vo výsledkoch je nález na pľúcach,
čo spôsobilo zhoršenie zdravotného stavu. Našťastie v jeseni roku 2017 to zistili v nemocnici na
Myjave, vďaka čomu sa mohlo zanedbané ochorenie liečiť. Ale už za cenu odobrania jedného la-
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loka pľúc. V tomto roku však jej zistili rozšírené
metastázy.
Pacientka chodí na onkologické kontroly v dôsledku melanómu /rakovine zákerného druhu/
kože a choroby prsníka do Bratislavy do Národného onkologického ústavu /NOÚ/ a s ochorením pľúc do Ružinova. Pri jednej z pravidelných
kontrol v NOÚ lekár, ktorý predtým s ňou neprišiel do styku a prečítal si jej chorobopis, bol
tak ohromený, že táto žena ešte žije a vyjadril jej
veľký údiv.
Nikdy ma nenapadlo pri stretnutiach s touto
obdivuhodnou ženou, že je vôbec chorá. O tomto
jej zdravotnom príbehu som sa dozvedel nedávno pri náhodnom stretnutí v nemocnici. Popri
týchto vážnych zdravotných problémoch je naša
Anička sústavne občiansky aktívna. Zúčastňuje
sa rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Je
členkou Spoločnosti M. R. Štefánika od jej vzniku. Je pravidelnou účastníčkou zájazdov tejto
spoločnosti, ktoré organizuje Mgr. Peter Uhlík.
Vyjadrila sa, že jemu vďačí za poznávanie mnohých miest, kde by sa inak nedostala. Je to žena
spoločenská, ochotná nezištne pomáhať. Z úsmevom, ale v kútiku duše so smútkom poznamenala ako jej lekári hovoria, že je už tak prežiarená
rádioterapiou, že už do smrti túto liečbu nemôže
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absolvovať. V súčasnosti absolvuje konzervatívnu
liečbu spojenú s viacerými negatívnymi vedľajšími účinkami.
Tento príspevok som sa rozhodol napísať so
zámerom povzbudiť ľudí pri ich zdravotných ťažkostiach. Predpokladám, že čitatelia postihnutí
rôznymi chorobami po prečítaní tohto príbehu
nadobudnú zdravý optimizmus, aby s chorobou
bojovali, nepoddávali sa a tešili sa z každého nového rána. Aby hľadali to pekné a pozitívne, čo
im ešte život môže poskytnúť.
Na záver prajem pani Hruškovej mnoho pekných dní v kruhu jej rodiny, priateľov a známych.
Aby i naďalej nám vlievala pohodu a aby jej zdravie prialo v čo najväčšej miere. Pani Hrušková súhlasila so zverejnením tohto článku nie preto, aby
sa zviditeľnila, ale preto, aby povzbudila chorých
v boji proti chorobe a nevzdávali sa.
			
Ďuriš Jozef

KALENDÁRIUM

Pripomíname si v júli:

• Halabrínová-Tvarožková, Oľga – učiteľka (nar. 18. 7. 1909 na Brezovej – 110. výr.

nar., zomrela 7. 5. 1999 v Bratislave – 20. výr.
úmrtia).
• Krutý, Štefan (mladší) – bankový úradník (nar. 17. 8. 1898 na Brezovej, zomrel v júli
1974 vo Zvolene – 45. výr. úmrtia).
• Štefánik, Milan Rastislav – diplomat,
vedec, vojak (nar. 21. 7. 1880 na Košariskách
pri Brezovej – 139. výr. nar., zomrel 4. 5. 1919
vo Vajnoroch pri Bratislave).
• Štefánik, Svetozár – gynekológ (nar. 25.
7. 1899 na Brezovej – 120. výr. nar., zomrel 5.
5. 1989 v Bratislave).
• Tvarožek, Ján – legionár, likérnik (nar.
25. 7. 1889 na Brezovej – 120. výr. nar.,
zomrel 7. 4. 1972 v Bratislave).
		
Spracovala: A. Fedorová

MESTSKÁ KNIŽNICA

Podujatia v knižnici

V mesiaci máj 2019 knihovníčky z Mestskej
knižnice Brezová pod Bradlom (ďalej Msk)
zorganizovali niekoľko zaujímavých podujatí.
Žiaci z 2. stupňa ZŠ Brezová sa zúčastnili na
prezentácii z knihy Jany Litvákovej: Chráňme
múdro, smelo svoj rozum a telo. Kniha vyšla
vo vydavateľstve Daxe a informuje o zdravom
životnom štýle, o návykových látkach, ako sa
pred nimi chrániť. Knihovníčky pripravili videoprodukciu z tejto knihy.
• 29. 5. 2019 Msk v spolupráci s Denným
centrom seniorov Brezová pod Bradlom
(DCS) zorganizovali besedu o knihe Brezová - naša rodná, ktorej autorkou je Oľga Tvarožková rod. Halabrínová, ktorej 110. výročie
narodenia a 20. výročie úmrtia si pripomíname v tomto roku. V knihe sa zoznámime so
spomienkami na život a tradičnými zvykmi
na Brezovej pod Bradlom v 1. polovici 20. storočia. Beseda spojená s prezentáciou z knihy
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(pripravili knihovníčky) sa uskutočnila v DCS.
Privítali sme medzi nami aj dcéru autorky pani
Zlaticu Vráblikovú rodenú Tvarožkovú, zaspomínala na svoju mamu, ktorá pôsobila ako učiteľka v Základnej škole v Brezovej a tiež aj ako
katechétka v evanjelickom cirkevnom zbore
Brezová pod Bradlom.
• 31. 5. 2019 sa skončil a bol vyhodnotení
ďalší ročník súťaže Číta celá trieda. Podujatie
sa uskutočnilo v priestoroch ZŠ Brezová. Vyhodnotené za aktívne čítanie a spoluprácu
s knižnicou boli dve triedy, a to 2. A a 2. B trieda. Najlepšími čitateľmi „knihomoľmi“ sa stali
z každej triedy dvaja žiaci od 2. ročníka až po
6. ročník ZŠ. Vyhodnotené triedy získali diplom a sladkosti a jednotlivci diplom, zaujímavé
knihy, vecné ceny a sladkosti. Program spestrili
tancom, spevom, básničkami predškoláci z MŠ
Budovateľská. Knižnica ďakuje za sponzorovanie podujatia COOP Jednota SD Senica. AF

Zmena výpožičných hodín:

Oznamujeme čitateľom knižnice, že
v mesiacoch jún, júl, august 2019 budú soboty zatvorené.
Výpožičné hodiny júl, august:
Pondelok: 9.00 - 12.00 h. 12,30 - 16.00 h.
Utorok:
9.00 - 12.00 h. 12,30 - 16.00 h.
Streda:
9.00 - 12.00 h. 12,30 - 16.00 h.
Štvrtok:
9.00 - 12.00 h. 12,30 - 16.00 h.
Piatok:
9.00 - 12.00 h. 12,30 - 16.00 h.
Sobota:
ZATVORENÉ

ŠPORT

Bežci z Brezovej

 19. 5. 2019 „Skalické rybníky“ Skalica
5 km (109 pretekárov)
• Ján Varmuža /muži nad 50 r./
2. miesto 26:24 min
• Margita Varmužová /ženy nad 40 r./
6. miesto 29:20 min
 24.-25. 5. 2019 „ROCK POINT-horská
výzva“ Beskydy-Trojanovice CZ 62,4 km
(102 dvojíc)
• Gabriela a Martin Plačkovci /kat. mix/
4. miesto 8:09:21 hod
 26. 5. 2019 „Beh Filipovským údolím“
Javorník CZ 10 km/5 km (120 pretekárov)
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./ 5 km
3. miesto 21:37 min
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 5 km
10. miesto 28:13 min
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./ 10 km
6. miesto 56:55 min
 31. 5. 2019 „Ružindolský víchor“
Ružindol 6,2 km (103 pretekárov)
• Margita Varmužová /ženy nad 50 r./
3. miesto 35:56 min
• Ján Varmuža /muži nad 60 r./
5. miesto 33:40 min
 7.-8. 6. 2019 „ Štefánik Trail“ Brezová-Bratislava 145 km (187 pretekárov)
• Martin Plačko /kat .jednotlivci/
3. miesto 17:42:20 hod
 8. 6. 2019 „Záhorácky polmaratón“ Senica-Šaštín Stráže 21,1 km (135 pretekárov)
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• Ján Gološinec /muži nad 50 r./
1. miesto 1:27:44 hod
• Andrea Borovská /ženy nad 35 r./
1. miesto 1:36:52 hod
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./
11. miesto 2:22:11 hod
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./
6. miesto 2:22:12 hod
 15. 6. 2019 „Pohár mesta Kunovíc“ Kunovice CZ 6,8 km/3,4 km (92 pretekárov)
• Ján Varmuža /muži nad 65 r./6,8 km
5. miesto 37:59 min
• Margita Varmužová /ženy nad 45 r./ 3,4 km
9. miesto 19:13 min
			
Ján Varmuža

O 19:00 hodine vyprevadili malí pretekári
dospelých na dlhú cestu do Bratislavy veľkým
potleskom. Na štart jednotlivcov sa postavilo 220 bežcov, z ktorých do cieľa v Bratislave dobehlo 120. Veľký úspech pre Brezovú
pod Bradlom dosiahol Martin Plačko, ktorý

Brezovský šach:
Memorial Gusta Bielika
v Považskom Podhradí

V nedeľu 2. júna sa v Považskom Podhradí
odohral jubilejný 20. ročník memoriálu Gusta
Bielika, ktorý je zakladateľom šachu v Považskom Podhradí. Z malého turnaja družstiev sa
počas niekoľkých rokov stal známy turnaj nie
iba v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí.
Taktiež dva ročníky bol zároveň súčasťou majstrovstiev Slovenska družstiev. Turnaj obsadilo 132 hráčov v 31 družstvách. Nepotešiteľné
je z tohto pohľadu, že družstvo CVČ Brezová
pod Bradlom nemalo na tomto turnaji zastúpenie. Avšak nás predsa len reprezentoval vo
farbách družstva ŠK Osuské pán Tomáš Perička (3 b zo 6 b). V tomto družstve mu ďalej robili spoločnosť Tibor Čajka (5 b z 9 b),
Oliver Špaček (4,5 b z 8 b), Marcel Špaček (1,5
b zo 7 b) a Martin Ocko (6 b zo 6 b). V konečnom súčte 9 hraných kôl obsadili pekné
8. miesto, pričom s družstvom zaznamenali
4 výhry, 2 remízy a 3 prehry. Dosiahli tak celkovo 10 bodov so skóre 20. Celkovým víťazom
tohto turnaja sa stalo družstvo Mladosť Žilina
nabité zvučnými menami.
RNDr. Peter Brunovský, PhD.

do cieľa dobehol na treťom mieste s časom
17:42:20 hod. Na otázku či mal nejaký plán na
dlhú noc odpovedal: „Mal som plán. Usmiaty
vyštartovať na Bradle a usmiaty dobehnúť aj
do Bratislavy, čo sa mi podarilo. V kútiku duše
som dúfal umiestnenie do ôsmeho miesta, to
že sa podarilo tretie miesto bolo niečo neskutočné. Bol som milo prekvapený z množstva
fanúšikov, ktorí ma počas pretekov sledovali
a fandili. Ďakujem.“
Posledný štartovný výstrel na Bradle
o 23:00 hodine, odštartoval do Bratislavy
štafetové družstvá a zároveň sa ním ukončilo
športové podujatie, ktoré spája nielen športovcov, ale i rodiny v našom meste.
Oddelenie sociálne, školstva,
kultúry a projektov MsÚ

Detskí a mládežnícki
pretekári opäť súčasťou
ultrabežcov na Bradle

„Do práce na bicykli“ –
kampaň na podporu
cyklistickej dopravy
po prvýkrát prebiehala
aj v našom meste

V piatok podvečer 7. júna sa Bradlo stalo
už po siedmykrát dejiskom medzinárodnej
športovej akcie, bežeckých pretekov STEFANIK TRAIL. Išlo o paralelné preteky v kategóriách ultrajednotlivcov a štafiet.
Na ultrabežcov čakalo počas noci ťažkých
144,2 kilometrov z Bradla do Bratislavy po
hrebeni Malých Karpát – Štefánikovej magistrále s prevýšením 5330 metrov.
Pred štartom sa ultrabežci a diváci
sústredili na deti a mládež, ktorí na tomto
podujatí predviedli už po druhýkrát svoje bežecké výkony v rámci cezpoľného behu STEFANIK MINI TRAIL.
Najrýchlejšie deti si prevzali ocenenia z rúk
primátora mesta Jaroslava Cirana a predsedu
Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča. Pre nás sa však víťazmi stalo všetkých
120 detí, ktoré sa postavili na štart.

Ocenenie detí primátorom

Do práce na bicykli je národná kampaň,
ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj
nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách a vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre
ekologické druhy dopravy v meste.
Do akcie sa mohli prihlásiť súťažiace tímy
(2 – 4 členné) v rámci firiem a organizácií.
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Kampaň Do práce na bicykli sa konala
v termíne od 1. do 31. mája 2019. Išlo už o jej
6. ročník. Tento rok sa do kampane zapojilo
12 687 registrovaných účastníkov, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 14,7%.
Do súťaže sa zapojilo 99 samospráv, 3 779
tímov a 1 405 zamestnávateľov. Účastníci
celkovo najazdili 1 025 881,65 km a ušetrili
tak 332 749,95 kg CO2.
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A ako sme jazdili na Brezovej?
Kampaň na podporu cyklistickej dopravy
po prvýkrát prebiehala aj v našom meste.
Primátor mesta Jaroslav Ciran oslovil viac
ako 30 subjektov s možnosťou o zapojenie sa
do tejto národnej kampane. Ponuku prijali 4
subjekty, a to PFS a.s., COOP Jednota, BEGE
a.s. a Mesto Brezová pod Bradlom. Do projektu sa zapojilo 18 občanov, ktorí vytvorili
5 tímov.
Víťazný tím z Brezovej najazdil 572,41 km,
čím ušetril 143, 10 kg CO2. Za celé mesto
sa najazdilo 1 473,74 km a bolo ušetrených
383,67 kg CO2.

Veríme, že hlavná motivácia pre zapojenie
sa do súťaže všetkých účastníkov bola splnená. Išlo predovšetkým o dobrý pocit súťažiacich, zlepšenie svojho zdravia, šetrenie
svojich financií, svojho mesta a životného
prostredia.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a sme presvedčení, že motivovali
i ďalšie spoločnosti a organizácie, ktoré o rok
rozšíria kruhy súťažiacich v našom meste.
Oddelenie sociálne, školstva,
kultúry a projektov MsÚ

Výsledky FK Bradlan

 Prípravka konečná tabuľka
1. TJ Slovan Rovnosť Krajné 36 25 4 7
181:74 78 bod.
2. FK Bradlan Brezová
36 23 3 10
157:93 72 bod.
3. MFK Stará Turá
36 10 4 22
101:55 34 bod.
4. OFK Vrbovce
36 6 5 25
75:192 23 bod.
 Starší žiaci U-15 4. liga konečná tabuľka
1. TJ Štart Svinná
22 20 0 2
122:33 60 bod.
2. Slovan Tren. Turná
22 19 1 2
126:26 60 bod.
3. Družt. Opat. nad Váhom
22 19 1 2
101:16 58 bod.
4. Záblatie
22 11 3 8
96:50 36 bod.
5. OŠK Tren. Stankovce
22 10 5 7
48:59 29 bod.
6. OFK Čachtice
22 9 2 11
48:53 29 bod.
7. Zamarovce
22 8 2 12
70:57 26 bod.
8. FK Bradlan Brezová
22 7 4 11
41:48 25 bod.
9. Trenčianske Jastrabie
22 8 1 13
68:64 25 bod.
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10. Slovan Rovnosť Krajné
22 6 5 11
39:65 23 bod.
11. PŠK Bzince pod Javorinou 22 1 2 19
21:130 8 bod.
12. Slovan Dolná Súča
22 0 1 21
9:253 1 bod
 Dorast U-19 6. liga konečná tabuľka
1. Štart Svinná
16 12 1 3
73:27 37 bod.
2. OŠK Soblahov
16 11 1 4
55:27 34 bod.
3.FK Bradlan Brezová
16 9 4 3
58:26 31 bod.
4. Nová ves Nad Váhom
16 8 2 6
56:41 26 bod.
5. TJ Ľuborča
16 8 0 8
66:46 24 bod.
6. Opatová nad Váhom
16 7 1 8
36:64 22 bod.
7. OŠK Podolie
16 6 1 9
42:50 19 bod.
8. Dubodiel
16 5 1 10
26:51 16 bod.
9. Spartak Horná Streda
16 0 1 15
18:79 1 bod
PŠK Bzince pod Javorinou - Odstúpené
 Muži 7. liga konečná tabuľka
1. Spartak Horná Streda
24 17 3 4
88:29 54 bod.
2. OŠK Bošáca
24 16 4 4
63:24 52 bod.
3. Závažan Kálnica
24 15 3 6
61:35 48 bod.
4. Kostolné/ Stará Turá
24 14 2 8
46:33 44 bod.
5. Potvorice
24 12 3 9
63:46 43 bod.
6. Hrádok
24 12 3 9
44:34 39 bod.
7. Slovan Beckov
24 11 3 10
53:47 36 bod.
8. FK Bradlan Brezová
24 10 6 8
49:39 36 bod.
9. Slovan Krajné
24 9 4 11
49:55 31 bod.
10. FK Pobedim
24 9 1 14
49:53 28 bod.
11. Tatran. Polianka
24 6 2 16
36:62 20 bod.
12. Zem. Podhradie
24 5 1 18
26:69 16 bod.
13. Slovan Priepasné
24 1 1 22
16:115 4 bod.
Trenčianske Bohuslavice – Odstúpené
			
Peter Klement

Žiaci si zmerali sily
v streetballovom
turnaji

V Brezovej pod Bradlom sme oživili tradíciu
turnaja v streetballe. Prvý ročník sme úspešne
odštartovali v utorok 25. júna v areáli športovísk
základnej školy. Zaregistrovalo sa 12 družstiev,
z toho 9 tímov zo základnej školy a 3 tímy stredoškolákov. Hralo sa podľa štandardných pravidiel – traja na troch.
V kategórii dievčat ZŠ skončilo na 1. mieste
družstvo Zelené prasiatka, na 2. mieste Osmacke
ovečky a na 3. mieste Wild Cats .
V kategórii chlapcov ZŠ skončilo na 1. mieste družstvo Fantastická štvorka, na 2. mieste
Osmacki barani a na 3. mieste Lakers z Brezovej.
Najlepším hráčom a zároveň najlepším strelcom turnaja ZŠ bol Leandro Russo s 15-timi
bodmi, najlepšou hráčkou sa stala Adriana
Vašková a najlepšou strelkyňou s 12-timi bodmi
sa stala Linda Plačková.
V kategórii stredné školy skončilo na 1. mieste
družstvo Stredoškoláci, na 2. mieste Strojári a na
3. mieste Sewaas:
Odmenení boli aj najlepší strelci s rovnakým
počtom bodov 5 - a to Jakub Križan a Ján Plačko.
Hlavnou myšlienkou 1. ročníka streetballového turnaja bolo priniesť deťom nielen radosť
z tohto športu, ale zároveň aktívne využiť ich
voľný čas a motivovať ich k pohybu.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým, ktorí sa pričinili nielen o zorganizovanie, ale aj úspešný priebeh celého turnaja Mestu Brezová pod Bradlom, Komisii kultúry,
vzdelávania, mládeže, športu a cestovného ruchu, CVČ Domček, ZŠ Brezová pod Bradlom,
ktorí boli organizátormi podujatia. Taktiež veľká vďaka patrí učiteľom a dobrovoľníkom, ktorí
nezištne pomáhali počas celej akcie.
Ďakujeme všetkým sponzorom podujatia, vďaka
ktorým sme mohli odmeniť nielen víťazné družstvá, ale aj všetkých hráčov turnaja: Mestu Brezová
pod Bradlom, COOP Jednota Senica, spotrebné
družstvo, Rajo Slovensko, Supermarket TESCO
Brezová pod Bradlom, Lekáreň HERBARIA, s.r.o.
za poskytnuté produkty do balíčkov a občerstvenie.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a cestovného ruchu vníma streetball ako ďalší
veľmi populárny spôsob rozvoja športu a športového vyžitia pre mládež. Členovia komisie by
radi nadviazali na niekdajšie úspešné streetballové turnaje a zároveň ich chcú doplniť a rozšíriť aj
o ďalšie o turnaje, ako je plážový volejbal, hokejball, prehadzovaná či floorball.
Veríme, že už čoskoro sa opäť stretneme na
2. ročníku streetballového turnaja a že časom
sa nám podarí presunúť turnaj do centra mesta
na ihrisko s kvalitným zrekonštruovaným povrchom, ktoré sa bude tešiť ešte väčšiemu záujmu
nielen mládeže, ale aj širokej verejnosti.
Komisia kultúry, vzdelávania,
mládeže, športu a cestovného ruchu
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CIRKEVNÉ OZNAMY

• 21. 7. (5. nedeľa po Sv. Trojici)
10.00 hod. hl. služby Božie. 14.00
hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare.
• 22. 7. – 26. 7. 2019 (pondelok
- piatok) – denný detský biblický tábor na fare v Brezovej pod
Bradlom.
• 28. 7. (6. nedeľa po Sv. Trojici)
10.00 hod. hl. služby Božie.
• 28. 7. – 2. 8. (nedeľa - piatok)
detský biblický seniorátny tábor
v Kováčovej.
• 4. 8. (7. nedeľa po Sv. Trojici)10.00 hod. hl. služby Božie.
14.00 hod. nešporné bohoslužby
v zborovej sieni na fare.
• 8. 8. – 11. 8. (štvrtok - nedeľa)
– tábor pre dorast a mládež v Klenovci.
• 11. 8. (8. nedeľa po Sv. Trojici)
10.00 hod. hl. služby Božie.
• 18. 8. (9. nedeľa po Sv. Trojici)
10.00 hod. hl. služby Božie. 14.00
hod. nešporné bohoslužby v zborovej sieni na fare.
Ev. a. v. farský úrad



POĎAKOVANIE
•

Ďakujeme
všetkým,
ktorí dňa 28. 6. 2019 odprevadili na poslednej pozemskej ceste našu drahú
mamičku Ľudmilu Buksovú. Vďaka za prejavenú
sústrasť i kvetinové dary.
Poďakovanie patrí i pani
evanjelickej farárke Durcovej z Košarísk za
dôstojnú rozlúčku a pani evanjelickej farárke
Lichancovej, ako aj pohrebnej službe Eckert
za ústretovosť a pomoc pri organizovaní a realizácii pohrebu.
Smútiaca dcéra Anna a syn Ján s rodinou
•

SPOMÍNAME
•
Dňa 17.
júna sme
si pripomenuli 25
rokov, čo
nás navždy
opustili
v mladosti dcérka Silvia Kubátová, rod. Ondrejková
a vnúčik Ondrejko.
S láskou a úctou spomínajú mama a brat
Ivan s rodinou.
•

•
Dňa 31. 5. 2019 sme si pripomenuli nedožitých 90 rokov Anny Škorubovej.
Spomínajú synovia a dcéra s rodinami.
•
Dňa 20. júna 2019 sme
si pripomenuli smutné
1. výročie, čo nás navždy
opustila naša drahá Monika Kozubíková. Kto ste ju
poznali, spomínajte s nami.
Manžel Roman s deťmi.
•

a syn s rodinami.

Dňa 26. 6. 2019 sme si
pripomenuli 2. výročie, čo
nás navždy opustila naša
drahá manželka, mama,
babka a prababka Anna
Cigánková. Kto ste ju mali
radi, spomínajte s nami.
Manžel Štefan, dcéra
•

Dňa 6. 7. 2019 sme si pripomenuli smutných 15 rokov od smrti manžela, otca,
dedka Vladimíra Mosného. Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
S láskou manželka, dcéry
s rodinami a vnúčatá.
•

D ň a
19.
júla
uplynie 10
rokov, čo
nás navždy
opustil
náš drahý
otec a dedko Anton
Gabriš. Zároveň si dňa 16. júla pripomíname 4. výročie od smrti našej drahej mamy
a babky Emílie Gabrišovej, rod. Milčíkovej.
Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou deti s rodinami.
•

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Narodili sa:
Marek Kazička

Manželstvo uzavreli:

Roman Vajkúny, Sylva Šrůtková

Zomreli:

Ľudmila Bukszová rod. Danková, 89 rokov
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