Učíme sa o našom regióne...
(tlačová správa)

Dňa 21. 11. 2016 uskutočnili pracovníci Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici,
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, v spolupráci so Združením
hradu Bystrica vzdelávanie z regionálnej problematiky v Základnej škole v Brvništi.
Prvý stupeň žiakov sa oboznámil s tradičnou ľudovou kultúrou Slovenska, ako aj
s prehľadom fauny nášho okresu. Pre druhý stupeň bola pripravená prednáška o hrade
Bystrica.
Etnologička múzea dr. Petronela Rágulová oboznámila deti s dejinným vývojom
severozápadného Slovenska, kde sa nachádza aj obec Brvnište. V priebehu 15.-17. storočia
prichádzali na naše územie cudzie etniká z Rumunska a Ukrajiny – bola to tzv. valašská
kolonizácia. Valasi sa živili ako pastieri, drevorubači a ochrancovia uhorskej hranice. Ich
spôsob života, úzko spojený s prírodou, mal veľký vplyv na formovanie charakteristických čŕt
tradičnej kultúry Slovákov v pohraničných oblastiach. Žiaci sa oboznámili s bývaním predkov,
ich obliekaním stravou, remeslami, ale aj rôznymi zvykoslovnými tradíciami.
Zoológ múzea Ing. Tomáš Žilinčík oboznámil žiakov prostredníctvom powerpointovej
prezentácie s Faunou okresu Považská Bystrica. Predstavil deťom hlavných predstaviteľov
hmyzu, plazov, obojživelníkov, vtákov a cicavcov regiónu. Zameral sa na rôzne zaujímavosti
tykajúce sa ich života. Žiakov téma zaujala - živo a spontánne sa zapájali do diskusie. Pre deti
najlákavejšou časťou programu bola možnosť dotknúť sa živej užovky červenej .
Člen Združenia hradu Bystrica p. Miroslav Tichý predstavil žiakom hrad Bystrica ako
starobylú architektonickú dominantu, nachádzajúcu sa v blízkom okolí Považskej Bystrice.
Leží vo výške takmer 500 m.n.m. Počiatky osídlenia spomenutého územia pri hrade siahajú
do obdobia tzv. púchovskej kultúry (začiatok nášho letopočtu). Vznik hradu sa datuje do 12.
storočia, 1. písomná zmienka pochádza z roku 1316. Fortifikačnú pevnosť vlastnili viacerí
majitelia – Matúš Čák Trenčiansky, Podmanickovci, Balašovci, Szapáryovci, neskôr barón
Popper. V 20. storočí bola zrúcanina hradu zoštátnená. V roku 2007 ju od turistického klubu
zakúpilo Mesto Považská Bystrica. Na hrade sa už dlhšiu dobu realizujú archeologické
výskumy, ako aj stavebné úpravy, ktoré koordinuje Združenie hradu Bystrica. Združenie
vzniklo v roku 2008. Hneď v začiatkoch bol hradný areál spolu s prístupovou cestou
kompletne vyčistený. Doplnené boli viaceré hradné múry. Pri neľahkých prácach hrad
postupne odrýva svoje viaceré tajomstvá, ukryté pod nánosmi času.
Neformálneho vzdelávania o našom blízkom regióne sa v priestoroch ZŠ Brvnište
zúčastnilo 160 žiakov.
V Považskej Bystrici dňa 25. 11. 2016, Rágulová, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

