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Mohyla Milana Rastislava Štefánika na
Bradle má pre slovenský národ osobitné
postavenie. Je spomienkou na človeka,
ktorý bol presvedčený, že slovenský národ

môže prejsť cez úskalia dejín len vtedy, ak
sa nebude vzdávať.
Ani nepriaznivé počasie neodradilo ľudí, ktorí prišli 3. mája na Bradlo

Pred 94 rokmi prišlo Slovensko o osobnosť
Milana Rastislava Štefánika
a zúčastnili sa
Regionálnej
spomienkovej
slávnosti v predvečer 94. výročia
tragickej
smrti gen. Milana
Rastislava Štefánika. Spomienková
slávnosť
začala službami
Božími v evanjelickom kostole
v
Košariskách
a
pokračovala
na
Štefánikovej mohyle na
Bradle. Po príchode fakľového
sprievodu z Košarísk, položení
vencov a štátnej
hymne, privítala
všetkých účastníkov spomienkovej slávnosti
primátorka mesta Brezová pod
Bradlom
Eva
Ušiaková. Prítomným sa pri-

Stretnutie s občanmi
Vedenie mesta v spolupráci
s mestským zastupiteľstvom
pripravuje dňa 13. 6. 2013
o 18.00 hod. v ND Štefánikovom stretnutie s občanmi.
Cieľom stretnutia je zhodnotenie prvých dvoch rokov
volebného obdobia.

hovoril premiér SR Robert Fico, ktorý
prevzal nad spomienkovou slávnosťou
záštitu. „Štefánikova schopnosť biť sa
s podmienkami, do ktorých sa narodil,
a ktoré ho obmedzovali, je obdivuhodná. Nenarodil sa pre porážku, ale pre
zápas a prejavenú odvahu prebiť sa k víťazstvám. Bol jedným z pilierov mosta,
po ktorom sme prišli k vlastnej slobode
a nezávislosti“, pripomenul Robert Fico.
Okrem premiéra SR sa všetkým prítomným prihovoril Milan Krivda, dôstojný
brat biskup ZD ECAV a zástupkyňa veľvyslanca Francúzskej republiky Héléne
Roos.
Po slávnostných príhovoroch pristúpili
primátorka Brezovej pod Bradlom, primátor Myjavy, starostka Košarísk a starosta Priepasného k aktu zapálenia vatier.
Spomienkovú slávnosť ukončil hymnickou piesňou Cirkevný mužský zbor ECAV
z Brezovej pod Bradlom.
Gabriela Plačková
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Náhradná výsadba a orez briez

• Náhradná výsadba
Mesto Brezová pod Bradlom uskutočnilo
v mesiaci apríl tohto roku náhradnú výsadbu
v rámci verejnej sídliskovej zelene v k.ú. Brezová pod Bradlom. Výsadba sa realizovala
na Sídlisku Dušana Jurkoviča, Dr. Štefana
Osuského, Dolné lúky, areál MŠ I a MŠ III.
Celkovo bolo v našom katastrálnom území
vysadených 169 ks drevín, podľa vydaných
rozhodnutí mesta o výrube drevín, v ktorých
bola definovaná aj náhradná výsadba (druhy
drevín a parcely). Práce vykonali Technické
služby mesta.

• Orez briez
Mesto Brezová pod Bradlom na základe
požiadavky obyvateľov uskutočnilo v mesiaci máj 2013 prostredníctvom dodávateľskej
firmy úpravu korún briez vysadených popri
štátnej ceste II/499. Z celkového počtu 110
ks drevín bolo orezaných 60 ks briez. Úpravu korún robila firma, ktorá sa špecializuje
na predmetné práce. Pokračovať v prácach
plánuje mesto budúci rok.
Denisa Zuščíková

Výmena preukazov občana

s ťažkým zdravotným postihnutím
Upozorňujeme všetkých občanov, ktorí
vlastnia preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a preukaz občana s ťažkým
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré boli vydané do 31. decembra
2008, že ich platnosť končí 31. decembra
2013. Z tohto dôvodu je potrebné preukazy
vymeniť do konca roka 2013. K výmene
je potrebné predložiť pôvodný preukaz
ŤZP, alebo ŤZP s potrebou sprievodcu,
občiansky preukaz a 1 aktuálnu fotografiu
(3x4 cm).
Preukazy, ktoré boli vydané od 1. januára
2009 a majú ochrannú známku, sa
nevymieňajú, zostávajú v platnosti.
Preukazy sa vymieňajú na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny - pracovisko Myjava,
M. R. Štefánika č. 6, 2. poschodie, č. dverí 216
(telefonický kontakt: 034/2445 671) v uvedených úradných hodinách:

Streda
Štvrtok
Piatok

8,00 hod. – 12,00 hod.
13,00 hod. – 15,00 hod.
8,00 hod. – 12,00 hod.
13,00 hod. – 15,00 hod.
8,00 hod. – 12,00 hod.
13,00 hod. – 17,00 hod.
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
8,00 hod. – 12,00 hod
Dana Batková

Prevádzkovanie Nocľahárne
nezaťaží mestský rozpočet
ani v roku 2013
Pred rokom sme vám v Novinkách
spod Bradla poskytli základné informácie o Nocľahárni, ktorej prevádzkovateľom je Mesto Brezová pod Bradlom.
Celospoločenské ekonomické a sociálne
dôvody spôsobili aj v našom meste nárast
ľudí bez domova, čo potvrdzuje, že potreba Nocľahárne je stále opodstatnená.
Tým, že Nocľaháreň spĺňa všetky náležitosti Centrálneho registra poskytovateľov sociálnych služieb, Mesto Brezová
pod Bradlom opäť požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
o poskytnutie finančného príspevku na
financovanie tejto sociálnej služby.
V januári tohto roku bola primátorkou
mesta Evou Ušiakovou a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom podpísaná zmluva, na základe
ktorej boli mestu poskytnuté prostriedky na financovanie ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzku Nocľahárne. Poskytnuté financie v plnom
rozsahu pokryjú náklady na nákup materiálu, spotrebu energií a vody, rutinnú
a štandardnú údržbu budovy. Znamená
to, že prevádzkovanie Nocľahárne, tak
ako v predchádzajúcom roku, i v roku
2013 mestský rozpočet nezaťaží.
Bezdomovectvo je vážny sociálny
problém, je to určitá forma extrémneho
vylúčenia zo spoločnosti. Jeho úspešné
riešenie je možné len vtedy, ak sa spoja v spoločnom úsilí samotný človek bez
domova, pomáhajúci odborníci a spoločnosť.
Snahou zamestnankýň sociálneho
oddelenia a členov mestskej polície je
napomôcť týmto ľuďom k prechodu zo
závislého bývania v Nocľahárni do svojho vlastného. Svojou prácou napomáhajú, aby ľudia bez domova mali snahu
svoju situáciu riešiť a integrovať sa späť
do spoločnosti, bez ohľadu na predsudky okolia, že všetci ľudia bez domova
si svoju situáciu dobrovoľne zvolili ako
životný štýl. Návrat do bežného života
je v mnohých prípadoch „beh na dlhé
trate“. Sociálne pracovníčky a členovia mestskej polície majú snahu pomáhať všetkým ubytovaným bez ohľadu
na ich životný štýl, spôsob obliekania,
hygienických návykov, závislosti na alkohole a drogách, zdravotných a finančných problémov a zároveň im zabezpečujú vhodné podmienky pre alternatívu

života na ulici, a to vhodným bývaním
v Nocľahárni. Toto však so sebou prináša i nemalé finančné nároky. Teší nás,
že dodržiavaním zákonom stanovených
pravidiel prevádzkovanie Nocľahárne
nezaťaží v tomto roku mestský rozpočet.
Čo bude v roku 2014, nikto z nás nevie.
Urobíme však všetko preto, aby sa financovanie Nocľahárne realizovalo zo štátneho, nie mestského rozpočtu.
Gabriela Plačková

Byť mamou, to je najkrajšie
povolanie v živote každej ženy

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok sme si v našom meste Deň matiek pripomenuli v utorok
14. mája v Národnom dome Štefánikovom.
Pozvali sme všetky mamičky, babičky, starké... K tomuto nádhernému sviatku im vo

svojom príhovore poprial veľa zdravia, šťastia
a lásky zástupca primátorky mesta Ivan Ďurkovič a kyticou piesní, veršov, tancov a scénok ich pozdravili deti z oboch materských
škôl, Školského klubu detí pri ZŠ a žiaci zo
Základnej umeleckej školy.
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Vybrali sme hrable - „prečesali“ jarnú
trávu, vytiahli sme fúriky – „šoférov“
bolo dosť, šikovných a ochotných ručičiek ešte viac. Pozberali sme odpadky,
poodvážali konáriky a suchú trávu. Vypleli sme bylinkovú záhradku, zasadili
muškáty a rozmarín. Hneď sa nám po
dvore lepšie naháňalo!

Milé mamy a staré mamy, prajeme Vám,
aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat
mali vždy radosť a ak sa vo vašich očiach
niekedy kvôli nim objavia slzy, nech sú to
len slzy šťastia. Ďakujeme Vám, že ste prišli s
nami tento krásny sviatok osláviť.
Gabriela Plačková

Zo života Denného centra
Dňa 10. mája 2013 sme spolu s členkami DC a ZO JDS oslávili Deň matiek
za účasti primátorky mesta Evy Ušiakovej a evanjelických farárov, manželov Lichancových. Prítomných privítala
a úvodný príhovor predniesla predsedníčka ZO JDS pani Mikulinová. Pani
Kubicová, predsedníčka DC, privítala
a uviedla deti z MŠ Budovateľská, ktoré pod vedením triednych učiteliek pani
Šimovej a Bachárovej pripravili pre tety,
babičky a staré mamy kultúrny program.
Úvodnú báseň predniesla pani učiteľka Bachárová. Deti recitovali a spievali
s hudobným doprovodom pani učiteľky
Šimovej, na záver programu nám zatancovali na ľudovú nôtu. Po programe detí
sa prítomným prihovorili pani primátorka a pani farárka.Prípitok predniesol pán
farár Lichanec. Posedenie pokračovalo
pohostením a družnými rozhovormi,
pri odchode dostala každá účastníčka
posedenia malú kytičku konvaliniek. Za
pekný program ďakujeme deťom a pani
učiteľkám z materskej školy, za konvalinky ďakujeme pani Božke Reptovej. Za
prípravu posedenia patrí poďakovanie
všetkým členkám výboru.
V mesiaci jún pripravujeme:
– pri príležitosti MDD športové dopoludnie pre predškolákov obidvoch MŠ
– pre členov DC a JDS návštevu termálneho kúpaliska.
Anna Kubicová

ŠKOLSTVO

Deň Zeme v Materskej škole
na Budovateľskej ulici
Tak ako zvykneme oslavovať narodeniny a meniny, rozhodli sme sa oslavovať
aj sviatok Zeme. Ale čo našej Zemi zaželať? Čo našej Zemi podarovať? Nuž, čo je
lepšie ako starostlivých obyvateľov!

Ta k že milá naš a Z em, zaželať Ti
chcem, aby ochota a šikovnosť ostala,
aby sa mal stále kto o Teba starať!
Ivana Šimová

Vážení rodičia

pravilo 91 prác z maľby, kresby a grafiky,
117 keramických výrobkov, nepočítajúc
kolekcie originálnych náušníc a 16 prác
z triedy fotografie. Tí, ktorí túto výstavu
si obzreli, dostali chuť tvoriť a tak trošku
zazávideli už terajším žiakom ich tvorivé
„výplody“. So záujmom si výstavu obzreli i rodičia a hostia na koncerte SNENIE
venovanom našim mamičkám 16. mája.
Na tomto koncerte odzneli skladby pre
žiakov nižších ročníkov, aj keď nie vekovo, ale študijne. Predstavili sa žiaci od
PŠ TO a HO až po štvrtý ročník. Okrem
komorného huslového zoskupenia. Napriek tomu bol hodinový koncert veľmi
milý a pre mnohých prekvapením. Škoda, že v kinosále ND M. R. Štefánika tiež
nie je klavír a teda mnoho pripravených
vystúpení bez korepetície nevyznie zaujímavo. Preto program venovaný spolu
s deťmi z MŠ a ZŠ mamičkám, 14. mája,
bol teda oveľa skromnejší, aj z časového
dôvodu. V čase, kedy píšem tento článok,
nás čaká ešte i vystúpenie na Noci kostolov, kde vystúpia žiaci i učitelia ZUŠ
hneď po otváracom ceremoniáli. Posledný koncert v tomto školskom roku, absolventský, bude dúfame tou správnou
korunkou 6. júna. Práce absolventov vý-

detí materských škôl

oznamujeme vám, že počas letných mesiacov bude prevádzka materských škôl
nasledovná:
01. 07. – 26. 07. 2013 – otvorená Materská škola, Budovateľská 348/11,
29. 07. – 16. 08. 2013 – otvorená Materská škola, Sídlisko D. Jurkoviča 426/2,
19. 08. – 30. 08. 2013 – zatvorené obidve
materské školy.
Pobyt detí z oboch materských škôl
je počas letných mesiacov zabezpečený
v materskej škole, ktorá je v danom období v prevádzke.
Počas letných mesiacov môžu materské
školy navštevovať iba deti, ktorých obaja
rodičia pracujú.
Mesto Brezová pod Bradlom

Máj a pozvánky do ZUŠ-ky v júni
V mesiaci máj, kedy majú sviatok
všetky mamy, sme aj my v našej škole
pripravili a podieľali sa na akciách venovaných tým, ktoré stoja vždy v pozadí
úspechu svojich detí. Hneď 6. mája sme
tónmi klavírnych skladieb otvorili výstavu žiakov štúdia pre dospelých z tried
M. Kováča, J. Kazičkovej a J. Mikulčíka,
teda z keramiky, kresby a maľby a počítačovej grafiky a fotografie. Výstava sa
až do svojho ukončenia tešila zo záujmu divákov. Všetkých očarila farbitosť
a mnohotvárnosť keramických výrobkov,
možnosti stvárnenia krajinných a rastlinných motívov v maľbe, profesionálne
vypracované hodvábne šatky, zaujímavo
riešené monotýpie, precízne portréty i
pripravované kalendáre žiačok grafiky.
40 vystavujúcich autorov na výstavu pri-

tvarného odboru si môžete pozrieť až do
konca školského roku. Škoda, že tam neostane aj atmosféra vystupujúcich absolventov TO. Verejnosť sa môže s našimi
deťmi stretnúť aj na otvorení Myjavských
slávností a v Mestečku MyaVY v sobotu,
22. júna večer, v amfiteátri v Myjave. A
tí, ktorí majú radi nielen folklór, ale aj
atmosféru osláv a jarmokov, môžu ísť
našich iskerkáčov podporiť 15. júna do
Pohořelíc.
Jana Kazičková

MESTSKÁ KNIŽNICA
VÝPOŽIČNÉ HODINY
MESTSKEJ KNIŽNICE
BREZOVÁ POD BRADLOM
JÚL - AUGUST
Pondelok: 9,00 - 12,00 / 12,30 – 16,00 h.
Utorok: 9,00 - 12,00 / 12,30 - 16,00 h.
Streda: 9,00 – 12,00 / 12,30 – 16,00 h.
Štvrtok: 9,00 - 12,00 / 12,30 - 16,00 h.
Piatok: 9,00 - 12,00 / 12,30 - 16,00 hod.
Sobota: ZATVORENÉ

strana č. 4

Nové knihy v knižnici
COELHO, Paulo: Rukopis z Akkry. Z portug.orig. prel. J. Benková Marcelliová. 1. vyd.
Bratislava, Ikar 2013. 142 s.
Ďalšia kniha svetoznámeho autora nás pozýva zamyslieť sa nad našimi zásadami a ľudskosťou.
JO NESBO: Zrada. Z nór. orig. prel. J. Zelizňák. 2. vyd. Bratislava, Ikar 2013. 118 s.
Spisovateľ, hudobník, ekonóm patrí v súčasnosti medzi najuznávanejších nórskych
autorov kriminálnych románov.
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MACHÁČOVÁ, Monika: Ozvem sa, keď
budem šťastná. 1. vyd. Bratislava, Evitapress
2013. 190 s.
Príbeh slovenskej autorky o chýbajúcom
šťastí.

Publikácia Umelci regiónu
V rámci projektu Festival umenia
v rakúskom meste Mistelbach prebieha výstava výtvarných umelcov troch

OPREMČÁKOVÁ, Števa: Planisko. 1. vyd.
Martin, HladoHlas 2012. 167 s.
Kniha je sondou do duše dievčaťa, ktorá
odráža jej vnútorný i vonkajší svet. Celý príbeh napriek vážnej téme sprevádza sviežosť
a nezlomná nádej a viera v život.
Alžbeta Fedorová

PRECHÁDZKA STAROU BREZOVOU

11. máj – 11. august 2013

4) Horný rad a Dolný rad
v Dolnom konci

Najstaršie časti starej Brezovej boli postavené na svahu nad potokom, aby boli
chránené pred častými povodňami. Os
zástavby viedla dnešnou Ul. J. M. Hurbana, Námestím gen. M. R. Štefánika a Ul. Š.
Osuského.
Pozdĺž tejto osi stáli dva rady domov. Ten
vyššie umiestnený sa volal Horný rad, nižšie

bol Dolný rad. Dnešné Námestie gen. M. R.
Štefánika, zvané vtedy Rínek, rozdeľovalo
Brezovú na Horný konec, tiahnuci sa na sever od Rínku a Dolný konec, idúci na juh.
Horný rad a Dolný rad v Dolnom konci stoja dodnes - v časti dnešnej Ul. J. M.
Hurbana, vedúcej od Husovho parku po
Nám. gen. M. R. Štefánika.
Na zadnej strane prvej, staršej
fotografie je napísané na brehu, čo
je najvyššie položený úsek dnešnej
Ul. J. M. Hurbana.
Druhá
fotografia ukazuje Horný i Dolný rad v
Dolnom konci od
spomínaného brehu po námestie.
Vľavo je Hostinec
Samuela Kostelného.
Matúš Valihora

združených regiónov – rakúskeho Weinviertlu, južnej Moravy a západného
Slovenska po myjavský región. Výstava
je nainštalovaná v barokovom zámku
a v Muzeumcentre. Z tohto projektu
bola vydaná reprezentatívna publikácia
UMELCI REGIÓNU, v ktorej sa prezentuje zhruba 80 autorov tvoriacich
v maľbe, grafike, sochárstve, fotografií, inštaláciách a v objektoch. Keďže
v spomenutých oblastiach žije a pracuje
omnoho viac výtvarníkov, z celkového
počtu 350 potrebovali autori knihy (v
spolupráci so Záhorskou galériou v Senici) uskutočniť výber podľa umeleckej
kvality a originality. Autori a ich diela
sú predstavené v nemeckom a slovenskom jazyku. Kniha určená záujemcom
o umenie, ako i širokej verejnosti bude
distribuovaná do knižných obchodov
v uvedených regiónoch. Záujemcovia
o túto publikáciu sa môžu informovať
tiež u vystavujúceho autora Pavla Blažeka.
Gabriela Plačková

Nazberané pod Barancom
Pán Miloslav Bašniar, ktorý sa narodil a
vyrastal v Brezovej, napísal útlu 77-stranovú knižku Nazberané pod Barancom. Kniha obsahuje 28 krátkych príbehov, o ktorých jej autor uviedol: „Spomienky nielen
na vojnové detstvo, ale i iné sú obsahom
tejto knižočky. Jej názov by ale asi mal byť
Nazberané pod Barancom, ale zapísané po
sedemdesiatich rokoch... Príbehy priniesol
život. Ja som ich len zapísal.“
Vážení čitatelia Noviniek, ako ukážku z
tejto knihy vám prinášame príbeh nazvaný Ukradnutý pedál.
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Ako to už býva, ľudia sa časom dozvedeli pravý dôvod, prečo sa Betka
nevozí na bicykli a prestali sa jej na to
vypytovať. Určitý čas ale potom trvalo,
že vždy keď niekto po Baraneckej ulici
tlačil bicykel, trebárs podnapitý strýko,
nezabudli sa ho opýtať: „Čo, ukradli ti
pedál?“
P. S. Záujemcovia si môžu knihu kúpiť u
p. Tomášku Ul. J. M. Hurbana 59/44.
Matúš Valihora

KALENDÁRIUM

„Betka bola stále pohľadná, pekná
žena. Samozrejme, rôčky sa na jej kráse
podpísali, ale nie to ju trápilo.
Trápilo ju to, že už ani tašky s rodinným nákupom nedoniesla z mesta domov bez odpočinku, lebo ju boleli ruky.
Ruky ju pobolievali často, ale pri nesení
plných tašiek sa bolesť zväčšila. Nakupovala hneď na začiatku Dolného konca u Adamca a ve Spolku. Keď ale mala
plné tašky odtiaľto niesť skoro cez celý
Baranec (teraz Baranecká ulica) domov,
musela si obyčajne u Kučeréch studienky odpočinúť.
Betka bola hrdá a nerada priznávala svoje slabosti. Nošku s nákupom na
chrbte nosiť nechcela, lebo si myslela,
že ešte nie je na ňu dosť stará. Nakoniec
sa ale posťažovala svojmu mužovi.
Jano, Betkin manžel, to vyriešil jednoducho. Opravil starý bicykel a pridal
naň nosič. „Niekeré tašky dáš na nosič,
inšje na ridýtka, bicygel budeš len trošku tlačit a ruky trpet nebudú,“ povedal
jej pri odovzdaní bicykla.
Betku veľmi mrzelo, že nevie jazdiť na
bicykli. Učiť sa jej už teraz nechcelo.
Hneď pri prvom nákupe sa vyskytli
dva problémy. Prvý, najzávažnejší, bol
ten, že nevedela, čo odpovedať zvedavým susedom a známym, keď sa jej pýtali, prečo sa na bicykli nevezie. Priznať
sa, že sa nevie bicyklovať, jej zabraňovala už spomenutá hrdosť. Druhý problém bol ten, že holennou kosťou nohy
narážala do ľavého pedálu a to tiež bolelo.
Manžel zase obidva problémy vyriešil
geniálne jednoducho. Ľavý pedál odmontoval.
Betka bola rada, že ju noha a ruky
neboleli. Ešte väčšiu radosť mala, keď
na otázky zvedavcov, prečo sa nevezie,
mohla odpovedať: „Práve sa mi zlomil
pedál.“ Niekedy to vylepšila i tým, že
jej ho niekto ukradol.

Geryk, Ján – učiteľ, etnograf (nar.
29. 11. 1892 v Záriečí pri Považskej
Bystrici, zomrel 5. 6. 1978 v Martine
– 35. výr. úmrtia). Pedagogickú prax
začínal v rodnom Záriečí, na Brezovej pôsobil ako učiteľ v rokoch 19191920 na meštianskej škole. Neskôr bol
zamestnancom referátu Ministerstva
školstva a národnej osvety v Bratislave,
od roku 1927 bol tajomníkom Muzeálnej spoločnosti a správcom Slovenského
národného múzea v Martine. Od roku
1949 sa stal jeho riaditeľom. J. Geryk bo
aj priekopníkom múzejníctva. Podieľal
sa na vytvorení prvého skanzemu v Martine, na prípravách národopisných expozícií a výstav, publikoval mnoho
článkov v múzejných a vlastivedných
časopisoch. Roku 1946 bol vyznamenaný
Radom SNP II. triedy a v roku 1968 mu
udelili Cenu Andreja Kmeťa.
Osuský, Samuel Štefan – evanjelický
farár, historik, pedagóg – pseudonym
Defil, Ostrižský, Sokolík Ostriežsky –
nar. 7. 6. 1888 na Brezovej – 125. výr.
nar., zomrel 14. 11. 1975 na Myjave,
pochovaný na Brezovej). Po vyštudovaní
roku 1922 získal titul PhDr., roku 1941
titul „doktor honoris causa“. Na Brezovej pôsobil krátko ako kaplán (v roku
1911 nacvičil s miestnou mládežou
divadlo), potom pôsobil v Dačovom
dome a v Trenčíne. Po vzniku ČSR
začal pracovať ako pedagóg na cirkevných školách. Od roku 1919 pracoval
ako mimoriadny, v rokoch 1920-1933
ako riadny a v rokoch 1933-1950 ako
zmluvný profesor na Evanjelickej teologickej vysokej škole, od roku 1934
Československej štátnej evanjelickej teologickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Za aktívnu prácu získal
významné posty ako cirkevný hodnostár.
V rokoch 1933-1946 bol biskupom, od
roku 1946 generálnym presbyterom západného dištriktu ev. a. v. cirkvi. Po
odchode do dôchodku (1951) žil 16 rokov na Brezovej a na Myjave. Aktivita biskupa Osuského bola veľmi široká. Svojou vedeckou a organizačnou činnosťou
ovplyvnil rozvoj mnohých oblastí slovenského národného života v prvej po-

lovici 20. storočia. Hlavným ťažiskom
jeho mimo náboženskej tvorby bola filozofia, najmä jej dejiny na Slovensku.
Pokúsil sa ako prvý o syntetický výklad
dejín slovenskej filozofie od najstarších
čias po súčasnosť. Kniha vyšla v roku
1939 v Liptovskom Sv. Mikuláši pod
názvom Prvé slovenské dejiny filozofie
(431 s.). Jej historický význam je v tom,
že bola prvou syntetickou panorámou
svetového a slovenského myslenia, ktorá
v slovenských pomeroch dodnes nebola
nahradená. Samuel Štefan Osuský patrí
právom medzi najvýznamnejšie osobnosti evanjelickej cirkvi na Slovensku.
Roku 1992 mu bol udelený Rad T. G.
Masaryka, in memoriam.
Alžbeta Fedorová

CIRKEVNÉ OZNAMY
• 10. 06. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
• 12 .06. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 14. – 16. 06. (piatok – nedeľa) detský biblický tábor Miškech Salaše.
• 16. 06. (3. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.30 hod. prehliadka
spevokolov Myjavského seniorátu v Holíči.
• 19. 06. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 23. 06. (4. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie. 14.00 hod. nešporné
bohoslužby v zborovej sieni.
• 24. 06. (pondelok) 10.00 hod. stretnutie
mamičiek s deťmi na fare.
• 26. 06. (streda) 18.00 hod. biblická hodina v zborovej sieni.
• 29. 06. (sobota) 18.00 hod. večerné bohoslužby v kostole, sviatok apoštolov Petra
a Pavla.
• 30. 06. (5. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. mládežnícke služby Božie, slávnostné
ukončenie školského roka s prislúžením velebnej sviatosti večere Pánovej.
• 1. – 4. 07. (pondelok – štvrtok) Detský
biblický denný tábor na fare.
• 04. 07. (štvrtok) 18.00 hod. stretnutie
mládeže na hrade Branč.
• 05. 07. (piatok) 10.00 hod. spomienkové
služby Božie na sviatok vierozvestcov Cyrila
a Metoda na hrade Branč. 15.30 hod. Ev. a. v.
kostol v Brezovej pod Bradlom – program
duchovného slova a hudby pri príležitosti
1150. výročia príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda na naše územie. 19.00 hod.
Husov park, spomienka na 598. výročie upálenia majstra Jána Husa v Brezovej.
• 07. 07. (6. nedeľa po Sv. Trojici) 10.00
hod. hl. služby Božie.
Každý piatok o 16.30 stretnutie dorastu.
Každý piatok o 17.30 spoločenstvo evanjelickej mládeže. Každá nedeľa o 10.00 detská besiedka. Všetko v priestoroch bývalej ev. školy
(Dom služieb).
ev.a.v. farský úrad
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INZERCIA

Mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci
s neformálnym združením BI6
vás pozýva na 1. ročník
športovo-kultúrneho podujatia

NAKOPNI
LETO
8. jún 2013 od 11.00 hod.
areál SVŠ Brezová pod Bradlom
Bude pre vás pripravené:
OPEN AIR DISCO s večernou videoprojekciou • ukážka špeciálnej hasičskej techniky • zumba • celodenné občerstvenie •
Deti sa môžu tešiť na: skákací hrad • trampolína • maľovanie na tvár • súťaže •
Súčasťou podujatia bude futbalový turnaj o Pohár generála Štefánika, v ktorom si
zmerajú sily mužstvá z Brezovej pod Bradlom a okolia.
www.facebook.com/NakopniLeto

Profesionálny čistiaci servis
KOSTKA ponúka hĺbkové tepovanie:
- koberec od 0,40 €/ m2,
- sedačka 2 €/ 1 miesto, matrac 3 €,
- umývanie okien 0,60 €/ m2 + parapety, rám, kľučky.
•
Predajňa LILIAN v Brezovej pod
Bradlom v „Drevenej dedine“ otvorená.
Predaj rezaných kvetov, keramiky Lucie Nižňánskej a Miloša Kováča a liečivých kameňov, kryštálov.
•
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ŠPERKY

Poďakovanie
Vedenie Reštaurácie U Sváka Ragana s.r.o. chce touto cestou poďakovať Mestu Brezová pod Bradlom,
Technickým službám Brezová pod
Bradlom, Sokrates Colour Slovakia, Business Drive – pán Komada,
Art11 – pán Blažek za podporu pri
rekonštrukcii reštaurácie.
Zároveň by sme chceli pozvať občanov do našej prevádzky, kde si
môžu vybrať z denného menu a v
poobedňajších hodinách ponúkame
pizzu a voľný výber jedál z ponukového listu. Pozývame aj všetkých dôchodcov, pre ktorých máme zľavu na
denné menu.
Reštaurácia U Sváka Ragana s.r.o.

PARTIZÁNSKA 17/A, MYJAVA (autobusová stanica –
– 1. poschodie.)
PONÚKAME
• Zlato, Striebro, Chirurgickú
oceľ,
• Components made with
Swarovski Crystal,
• PiercinG,
• Nástenné hodiny a budíky
RYTHM,
• Náramkové hodinky:
CASIO, BENTIME, Q&Q,
GARET, LUMIR, ITAS, TIMEMASTER, PRIM.

BLAHOŽELÁME
k životnému jubileu
V máji tohto roku sa dožili
životného jubilea sedemdesiatpäť rokov významné osobnosti
Brezovej pod Bradlom, emeritná
pedagogička a interpretka hudby pani Oľga Kovačičová a univerzitný profesor MUDr. Igor
Riečanský, CSc., ku ktorému im
všetci zo srdca blahoželáme.
Pribúdajúce roky vôbec nie sú
dôvodom na nostalgiu a najmä
nie u Vás, lebo obzretie späť na
Vaše dielo plné tvorivosti a neutíchajúceho elánu nás nabáda
k optimizmu.
Srdečne blahoželáme.
Mesto Brezová pod Bradlom

• Oprava šperkov
• Oprava hodín
• Výmena bateriek
• Remienky na hodinky
ZĽAVA -50% na vybrané
modely hodiniek

Otvorené:
Po-Pia: 9.30 - 17.00
So: 9.00 - 11.30

TEŠÍME SA
N A VA Š U
N ÁV Š T E V U

ROZLÚČILI SME SA
S

OĽGOU IŽDINSKOU

Koncom apríla zomrela vo veku 93 rokov pani Oľga Iždinská, rodená Bustinová. Z nich v Brezovej prežila 65. V bratislavskom krematóriu, za prítomnosti
primátorky Evy Ušiakovej, sa 2. mája so
zosnulou za naše mesto rozlúčila riaditeľka MŠ Viera Dobrovodská.
Oľga Iždinská sa narodila 7. januára
1920 vo Vaďovciach. Do ľudovej školy
chodila v Rudníku, meštianku ukončila
v Starej Turej a odbornú školu pre dievčatá absolvovala v Trenčíne. V Rudníku
potom pôsobila ako učiteľka ručných
prác. Po vzniku vojnového slovenského štátu prežila spolu s rodičmi ťažké a
zložité obdobie svojho života.
Po oslobodení sa vydala za Arnolda
Iždinského. Presťahovala sa do Brezovej
pod Bradlom, kde manžel pôsobil vo verejnej službe, neskoršie v n. p. KTB. Do
rodiny pribudli syn Janko a dcéra Anka.
Profesijný život zosnulej bol spätý
predovšetkým s výchovou detí predškolského veku. V roku 1955 nastúpila
na miesto učiteľky, potom okresnej me-

todičky a riaditeľky materskej školy, kde
pracovala až do odchodu do dôchodku
v roku 1977. Popri zamestnaní, rodinných starostiach a životných skúškach
(trvalé následky synovho zranenia,
predčasná smrť manžela), bola aktívnou občiankou v úlohách poslankyne,
predsedníčky zväzu žien či členky Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a fandila i Spoločnosti M. R.
Štefánika, ktorej vznik inicioval jej syn.
Na verejnosti vystupovala a pôsobila
veľmi decentne.
Krátko pred deväťdesiatkou si po nešťastnom páde zlomila bedrový kĺb, čo
poznačilo celý jej ďalší život. Tri mesiace nutnej hospitalizácie a neskoršie
umiestnenie do zariadenia sociálnej
služby v Bratislave znášala však pokorne. Nekonfliktná a obľúbená medzi
opatrovateľkami, pod dohľadom starostlivej dcéry, prežila tu ostatný čas života. Jej relatívny pokoj bol však kruto
poznačený nečakanou smrťou syna . Po
roku ho nasledovala. Česť jej pamiatke!
-pp-
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POĎAKOVANIE

Synovia so svojimi rodinami touto cestou úprimne ďakujú celej rodine, priateľom
a známym, ktorí dňa 27. apríla 2013 prišli
odprevadiť na poslednej ceste našu drahú
mamičku Alžbetu Juríčkovú. Ďakujeme za
všetky kvetinové dary a prejavy sústrasti,
ktorými ste nám pomohli zmierniť náš žiaľ.
Osobitne ďakujeme pani farárke Durcovej za
poslednú rozlúčku a pánovi farárovi Lichancovi za modlenie v chráme Božom.


SPOMÍNAME

Odišiel si od nás ako
sen. Nepovedal si ani
zbohom, už neprídem.
Zostali nám len spomienky a odkaz jediný,
chýbaš nám v kruhu
našej rodiny. Dňa 27.
apríla 2013 uplynuli dva
smutné roky, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, syn, otec, dedko, brat, švagor a priateľ Štefan Potúček. S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.


si s nami každý deň. Dňa 3. júna 2013 sme si
pripomenuli 23 rokov od smrti milovaného
manžela, otca a starého otca Jána Reptu. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme, pri plameni sviečok
na Teba myslíme. Osud
Ti nedoprial už dlhšie
s nami byť, ale v našich
srdciach budeš stále žiť.
Dňa 4. júna 2013 uplynul rok, čo nás navždy
opustila naša drahá
manželka, mamička a babička Marta Mosnáčková. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel a dcéry
s rodinami.

Čas plynie, smútok
zostáva. Tá strata v srdci bolieť neprestáva.
Odišiel si tak rýchlo,
nečakane, ako vietor
v búrke, keď stromy
láme. Už len kyticu z
lásky Ti na hrob môžeme dať, zažať sviečky,
modlitbu tíško odriekať.
Dňa 5. júna 2013 sme si pripomenuli 10.
výročie, keď nás nečakane opustil syn,
brat, vnuk Marek Maťko vo veku 12 rokov.
S láskou spomínajú rodičia, sestra, starí a
krstní rodičia.


Čas letí, deň s nocou sa míňa, Vaša prítomnosť a láska nám tu veľmi chýba. Dňa
27. mája 2013 si pripomíname nedožitých
87 rokov Anny Závodnej, rod. Štefkovej a
8. júna si pripomíname 43. výročie od smrti
Jána Závodného. Posledný pozdrav šepkáme
do ticha, že sa raz stretneme, je naša útecha.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Oľga a
Anna s rodinami.

Mal si nás všetkých
rád, ešte si tu chcel
s nami žiť, krutá smrť Ťa
v náruč vzala, musel si
nás opustiť. Na brezovskom cintoríne snívaš už
svoj večný sen. V našich
srdciach a spomienkach

Dňa 13. júna 2013 uplynie 16 rokov, čo
nás navždy opustil otec, starý otec Ján Šagát.
Dňa 26. júna 2013 si pripomenieme 23. výročie úmrtia našej mamy, starej mamy Alžbety
Šagátovej, rod. Kostelnej.
S láskou na nich spomína syn Vladimír
s manželkou a deťmi.

Ti hviezdy prestali svietiť a slnko hriať, tí, čo Ťa
mali radi, neprestanú na
Teba spomínať.
Spomína manželka,
dcéry a syn s rodinami.

Čas plynie ako voda
v rieke, no spomienky
na drahého otca navždy
zostávajú. Dňa 21. júna
2013 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil
náš drahý otec, dedko,
pradedko Martin Barbušiak.
S láskou a úctou si
naňho spomínajú deti s rodinami.

Dňa 22. júna 2013 si
pripomíname 11. výročie úmrtia nášho dedka,
otca, manžela a priateľa
Dušana Petruša. S láskou spomínajú vnučky
Eliška, Bianka, Simonka,
syn Daniel s manželkou,
syn Dušan s manželkou,
manželka a ostatná rodina.


SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti v mesiaci júni:
Anna Reptová, 92 rokov
Marta Hudecová, 87 rokov
Katarína Ilenčíková, 86 rokov
Alžbeta Rapáková, 86 rokov
Ľudmila Ciranová, 84 rokov
Agnesa Zárecká, 84 rokov
Ľudmila Buksová, 83 rokov
Anna Bzdúšková, 83 rokov
Ján Michálek, 80 rokov
Ján Tesař, 80 rokov
Anna Horniačková, 75 rokov
Martin Valko, 75 rokov
Štefan Batka, 70 rokov
Viera Gabrižová, 70 rokov
Alžbeta Halabrínová, 70 rokov
Dušan Juríček, 70 rokov
Eva Koblišková, 70 rokov

Narodili sa:

Kristína Sabotová

Manželstvo uzavreli:
Lukáš Šnirc, Dominika Prousková


Dňa 19. júna 2013 uplynie 8 rokov od smrti nášho manžela, otca, starého otca, brata,
švagra a kamaráta Miloslava Pagáča. Aj keď

Zomreli:

Petr Rechtoris, 58 rokov
Július Jasenka, 53 rokov
Alena Slobodová
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