
Národ – štát – sloboda sú slová, ktoré by mali byť uložené v srdci každého 

človeka. Od vekov človek bojuje za zachovanie týchto troch slov, ale na-

dovšetko o slobodu. Sloboda je základom pokojného a dobrého života.

Ťažko vyčísliť koľko krvi pretieklo pre zachovanie slobody v priebehu 

života na Zemi. Je smutné, že človek najdokonalejší tvor dokáže upierať 

slobodu jeden druhému – národ národu – štát štátu len preto, že chce 

vládnuť tomu druhému. Toto nám ukazuje história, alebo, bohužiaľ, i sú-

časnosť.

Medzi najväčšie takéto pohromy patria II. svetová vojna, kedy jeden ná-

rod chcel byť nadradený iným, ba celému svetu. Táto vojna spôsobila 

najväčšie škody, najviacej žiaľu i najväčšie ľudské straty v celej histórii 

ľudstva.

Vojnové hrôzy neobišli ani náš slovenský národ, ani náš krásny podja-

vorinský kraj. Ľud trpel, strachoval sa o svoju slobodu, o životy synov, 

otcov i dedov, ale vždy dúfal, že príde čas, keď sloboda príde. No sloboda 

nepríde sama, o tú bolo treba bojovať, znovu trpieť, prelievať krv, ale i 

mrieť.

Slováci, ako jeden z mála národov, sa nebojácne postavili na odpor nená-

videným fašistom v slávnom Slovenskom národnom povstaní, ktoré bolo 

vyhlásené 29.augusta 1944. Po čiastočnom potlačení povstania na Stred-

nom Slovensku pokračovali partizánske skupiny v boji proti nemeckým 

okupantom na mnohých miestach Slovenska.

V horách Veľkej Javoriny a v celom jej kraji pôsobila II. Stalinova parti-

zánska brigáda. Táto vybojovala mnoho menších i väčších bojov v našom 

okolí a bránila dediny a kopanice. Obyvatelia pomáhali partizánom stra-

vou, nocľahom, úkrytom ranených, nosili správy o pohybe Nemcov a gar-

distov. Oddiel Hurban pod vedením lubinského rodáka kpt. Miloša Uhra 

bol v javorinských horách a jej kopaniciach ako doma. Jeho pôsobenie na 

moravsko-slovenskom pomedzí bolo v očiach okupantov a snažili sa ho 

všemožne zničiť. Naplánovali s pomocou zradcov akciu do Cetune, kde 

chceli presilou partizánov zničiť.

Krutý boj sa v tejto kopanici odohral 27.februára 1945. Veľmi nepriaznivé 

počasie, presila a zrada poznačila túto najväčšiu bojovú akciu partizánov 

v podjavorinskom 

kraji. Boj bol 

neľútostný a trval 

skoro celý deň. 

Cetuna zostala 

nepokorená, i keď 

straty boli veľké.

Najväčšiu stratu 

pocítili partizáni 

stratou veliteľa 

oddielu Hurban a 

jeho zástupcu ako 

i ďalších 14 parti-

zánov, ktorí tu po-

ložili svoje životy. 

Desiatka ďalších partizánov mala rôzne zranenia.

Niekoľko desiatok fašistov a ich prisluhovačov zaplatilo túto krvilačnú 

akciu svojimi životmi a neslávne bojisko opustili. No vypomstili sa i na 

obyvateľoch, keď piatich mužov odvliekli do Nového Mesta nad Váhom, 

kde po neľudskom mučení ich zastrelili na židovskom cintoríne.

Memento Cetuny je varovaním pre ďalšie generácie, lebo sloboda bola 

vykúpená hrdinskou krvou partizánov, ale i životmi ďalších nevinných 

občanov. Na ich počesť sa v Cetune  koná spomienka na tento partizánsky 

boj každoročne.

Tohto roku to je už 64.výročie cetunského boja, ktorý si obyvatelia Pod-

bradlansko-podjavorinského regiónu pripomenú. V pamätníku SNP v 

Banskej Bystrici sú všetky významné miesta partizánskych bojov zazna-

menané.

Buďme hrdí, že CETUNA je medzi nimi ako hrdinské miesto boja za 
slobodu v našej vlasti.
TOHOROČNÁ SPOMIENKA SA KONÁ PRI PAMÄTNÍKU 
V CETUNE 22. FEBRUÁRA SO ZAČIATKOM O 14.15 HOD. 
                            I.Mrázik, člen RR
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C E T U N A  -  S Y M B O L  P O V S T A N I A

Skoro každé dieťa má 

obľúbeného človeka, ktorý 

niekedy urobí naň dojem 

a ten si pamätá po celý 

život. Veľmi často takým 

človekom bývajú učitelia, 

lebo sú osobnosti, ktoré v 

živote zanechávajú u žiakov 

trvalú spomienku  alebo 

úctu. Osobnosť učiteľa 

sa znásobuje tým, keď sa 

stretávajú i po skončení 

školskej dochádzky i v 

ďalších záujmoch.

Ta k o u t o  o s o b n o s ťo u 

bola v Hrušovom, resp. 

hrušovskej jednotriedke 

nezabudnuteľná učiteľka 

Janka Bahnová. Bola nielen 

výnimočným pedagógom, 

ale i vychovávateľkou a 

niekedy i druhou matkou. 

Dokázala svojim žiakom 

vštepovať vedomosti doslova „veľkou lyžicou“ v pomeroch málotriednej 

školy, keď naraz pracovali i všetky ročníky, a to 1.-5. Dbala veľmi na 

výchovu a poriadok u žiakov na vyučovaní i v čase voľna.

Vždy na záver dňa ešte čítala svojim deťom rozprávky alebo ich 

postupne zaťahovala do tajov slovenskej literárnej tvorby, či láske k 

rodine alebo k vlasti. Úžasne ovládala gramatiku a túto prirodzene 

ukladala do mozgových závitov svojich žiakov.

Pri vyučovaní alebo karhaní nerobila žiadne rozdiely, čo si kto svojou 

prácou zaslúžil, to mal na vysvedčení.

Takto sa po dlhé roky utvorili pevné zväzky: žiak – učiteľka – potom 

rodič - ale i občan. Na každom kroku prevažovala úcta jedného k 

druhému, táto je v srdciach jej žiakov zachovaná až za hrob.

Áno, túto spomienku na našu nezabudnuteľnú učiteľku pripomínam 

preto,lebo 11.januára uplynulo 20 rokov, čo skončil jej krásny a šťastný 

učiteľský život. Tak ako si to želala, vyniesli ju jej žiaci na hrušovský 

cintorín, aby tu navždy bola medzi svojimi. Čas tak neúprosne letí, že 

mnohí sme si ani neuvedomili, že už dve desaťročia sú jej bývalí žiaci 

„sirotami“.

No i tak na jej hrobe v tento pamätný deň blkotal plameň spomienky 

na túto vzácnu ženu, nezabudnuteľnú učiteľku, našu občianku!  Zároveň 

svietil na jej životné motto, ktoré má vyryté na pomníku jej hrobu: LEN 

VTEDY ŽIVOT MÁM, KEĎ INÝM SOM HO DALA.

Česť jej nehynúcej pamiatke!                 I.Mrázik, člen RR

N A Š A  P A N I  U Č I T E Ľ K A

nar. 1.2.1911, zom. 11.1.1989



   Predvianočný čas poskytuje okrem iného viacero podnetov a 

možností na citovú výchovu detí, na vyvolanie súcitu, tolerancie,  

porozumenia. K tomuto boli zamerané aj predvianočné podujatia, 

ktoré pripravila naša škola.

    

Veľmi obľúbené sú už tradičné Vianočné trhy.  Ich príprava nie je 

jednoduchá, vyžaduje čas, námahu a ochotu zo strany žiakov aj 

vyučujúcich. Počas celého adventu, ba ešte skôr sme pripravovali 

so žiakmi „vianočný tovar“. Boli to rôzne dekoratívne predmety 

(svietniky rôznych tvarov a z rôznych materiálov, ale aj obrázky 

na netradičných materiáloch, kvetináče ozdobené servítkovou tech-

nikou, venčeky zo sušeného ovocia, rámiky na fotografie a iné). 

Slávnostného otvorenia s krátkym detským programom sa zúčastnil 

aj starosta obce s poslancami OZ. Naším cieľom nebolo  získať 

financie – zisk pokryje len náklady na nákup materiálu,  ale chceli 

sme  prezentovať šikovnosť a tvorivosť žiakov.                 

   Posledný deň pred vianočnými prázdninami sa konal Blší trh. 

Výnos z tohto podujatia každoročne posielame ťažko chorým a 

handicapovaným deťom. Cieľom podujatia bolo vzbudiť u žiakov 

solidaritu a súcit a motivovať ich k dobročinnej práci, podporiť ich 

vynaliezavosť a aktivitu. Žiaci sa snažili predať za primerané, často 

symbolické sumy svoje veci, ktorých sa môžu vzdať a ktoré môžu 

byť prospešné iným. Najstarší žiaci zorganizovali tombolu a  dražbu. 

Dražili sa výtvarné práce žiačky, ale aj „listiny“, ktoré oprávňovali 

triedu zorganizovať si jednu vyučovaciu hodinu po svojom. Blší trh 

bol tak plný napätia, ale aj veselosti.

   

Škola sa prezentovala v predvianočnom období a na Mikuláša 

na verejnosti kultúrnym programom, s ktorým vystúpili žiaci a 

učitelia na viacerých miestach v obci. Nezabudli sme ani na výrobu 

vianočných pozdravov.

   

Veríme, že všetky tieto podujatia zanechajú v srdciach žiakov trvalú 

odozvu a potrebu konať v živote dobro.   

                                                         Ing. Miroslava Kusendová
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V I A N O C E  V  Š K O L E

Mesiac december 2008 a január 2009 bol chudobný na športové súťaže. 

Zatiaľ sme  sa zúčastnili iba pravidelnej celoslovenskej volejbalovej 

Minimax ligy v západnej „trenčianskej „ oblasti, kde sa nám zatiaľ darí 

aj napriek tomu, že sme prišli pre dlhodobé zranenie o jednu z kľúčových 

hráčok Danielu Štefánikovú. V týchto mesiacoch sme odohrali ďalších 6 

zápasov. Dva zápasy sme po tuhých bojoch, kde sa rozhodovalo doslova 

o jednu loptu, tesne prehrali, ale ďalšie štyri sme jednoznačne vyhrali. 

Zatiaľ sme v našej skupine na prvom postupovom mieste s celkovým 

počtom 22 bodov z dvanástich zápasov. 

Šport počas vianočných sviatkov v Bzinciach.

V mesiaci december sa konali dva volejbalové turnaje určené pre širokú 

verejnosť. Prvý turnaj bol novinka, volá sa „Volejbalový turnaj o put-

ovný Tomášov pohár“  a bol usporiadaný na počesť nedávno  zosnulého 

nášho výborného kamaráta,  suseda, spolužiaka  a  bývalého  žiaka 

Tomáška Kabijeva. Tento turnaj bol určený iba pre obyvateľov Bziniec. 

Spolu s hráčmi sa ho zúčasnilo okolo 70 Bzinčanov, ktorí si aspoň takto 

uctili veľkého optimistu -Tomáša Kabijeva. Ďakujem všetkým spon-

zorom, Tomášovmu otcovi i pánovi starostovi, samozrejme všetkým 

hráčom za výbornú  atmosféru i hodnotné športové výkony počas tejto 

športovej akcie.                            

Na „Ščefána“ sa konal X. ročník tradičného  vianočného volejbalového 

turnaja. Táto akcia je dlhodobo najpopulárnejšia nielen v Bzinciach, ale 

aj v širokom okolí. Pravidelne sa jej zúčastňujú tímy nielen zo Bziniec, 

ale aj z Nového Mesta nad Váhom, Starej Turej, Podolia i Lubiny.  Pre 

vysoký počet družstiev sme museli obmedziť počet účastníkov na 7.

Tradične najlepšie družstvá sú z Nového Mesta (jedná sa väčšinou o 

aktívnych alebo bývalých volejbalistov). Tento rok sa naši pochlapili 

a v prvej trojke skončili po tuhých bojoch na 2. a 3. mieste Bzinčania. 

Musím podotknúť, že finálové zápasy mali vysokú športovú úroveň, čoho 

dôkazom bola neuveriteľná atmosféra, potlesk i pokrikovanie nehra-

júcich hráčov i fanúšikov. Môj skromný odhad počtu zúčastnených je 

viac ako 100. Ďakujem všetkým tým, ktorí nielen hrali, ale aj pomáhali 

pri tejto akcii.                                                              Peter Peráček 

Š P O R T O V É  S Ú Ť A Ž E  V  Š K O L E

Dievčatá pripravujú vianočné svietniky na Vianočné trhy

Vianočné trhy v škole

Blší trh

Škola ďakuje sponzorom a darcom, ktorí 
podporili karneval: Obecný úrad Bzince pod 
Javorinou, ZRPŠ, COOP Jednota, Potraviny 
Maja, Reštaurácia Švok, lekáreň, pekáreň.
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Je to veľká udalosť tak v živote dieťaťa, ako aj rodičov. To, čo sa deje v 

učebni, nie je žiadnym tajomstvom. Stretnutie s neznámou tvárou pani 

učiteľky je možno trochu stiesňujúce, ale pre dieťa nevyhnutné. Ide o prvý 

kontakt dieťaťa so školou iného typu ako doteraz poznalo.

To, čo je príznačné pre tento vek u detí, je hra. Deti sa rady hrajú, spievajú, 

kreslia a s  radosťou sa pochvália všetkým, čo už dokážu. A presne táto 

chvíľa je pri zápise tou najkrajšou. Dieťa pri rozhovore, hre a rôznych 

činnostiach prejaví svoje schopnosti. Nie je žiadnou výnimkou, keď už v 

tomto období pozná tlačené písmenká a dokáže nimi napísať svoje meno. 

Na čo však pani učiteľka sústredí pozornosť je i pozornosť dieťaťa, 

schopnosť komunikovať, sústredenosť na určitú činnosť (približne 15 - 20 

minút). Dieťa má pri zápise poznať základné farby - žltá, červená, modrá, 

zelená, hnedá, čierna a biela - ako aj základné geometrické tvary - kruh, 

štvorec, obdĺžnik. 

Zápis má byť pre dieťa úžasným okamihom, má byť hravý, svieži a plný 

príjemných prekvapení. 

Na zápise, ktorý prebiehal v ZŠ v dňoch 2. a 3. februára, nám svoje 

doterajšie vedomosti, získané v rodinnom prostredí ale tiež nadobudnuté 

precíznou prácou pani učiteliek v MŠ, ukázalo 11 predškolákov.  Jednému 

dievčatku bol umožnený náhradný termín zapísania sa do školy. O odklad 

školskej dochádzky pre svoje dieťa nepožiadal žiaden rodič. 

Tešíme sa na  4 prváčky a 8 prvákov.

(Fotografie zo zápisu si môžete pozrieť na www.zsbzince.edupage.sk v 

sekcii Fotoalbum)                      Mgr. Martina Trenčanská

ZÁPIS DO 1.  ROČNÍKA

 V novembri sme sa dozvedeli o výzve Pocta majstrovi: Slovensko 

recituje Rúfusa, ktorú pripravila a rozoslala po Slovensku ZŠ Dr. M. Hodžu 

v Bratislave spolu s Národným osvetovým centrom a SAV.  A keďže máme 

blízko k poézii, pretože škola desiatky rokov udržuje a rozvíja tradície 

Podjavorinskej,  ocenili sme  tento skvelý nápad – vzdať takýmto spôsobom 

poctu M. Rúfusovi  pri príležitosti jeho 80. Narodenín. Nezaváhali sme ani 

na chvíľku a k výzve sme sa pripojili. 

 Dňa 10.12.08 teda pripravili poctu majstrovi aj žiaci a učitelia  našej 

školy. Rúfusove básne  najmä z knihy Modlitbičky a rozprávky z výberu 

Deťom  recitovali spamäti štvrtáci, piataci, ale aj deviatačky - spolu 17 detí. 

Jednu báseň predniesla učiteľka slovenského jazyka. Podujatie sa konalo 

v obradnej sieni obecného úradu v príjemnej predvianočnej atmosfére a 

malo veľmi dobrú úroveň. Všetci recitátori dostali na pamiatku pamätné 

listy s portrétom autora, základnými životopisnými údajmi a básňou, ktorú 

prednášali.  Deti porozprávali, čo sa dozvedeli o Rúfusovi a prezerali si 

jeho knihy, ktoré sme zhromaždili a vystavili. Symbolicky na diaľku sme 

takto zaželali majstrovi Milanovi Rúfusovi dobré zdravie a poďakovali mu 

za jeho krásne básne, plné citu, nehy a ľudskosti.

 Svoju zástupkyňu sme mali aj na podujatí, ktoré tiež ako poctu 

Milanovi Rúfusovi pripravil Spoločný úrad samosprávy - Spoločný školský 

úrad v Novom Meste nad Váhom. 

                         Mgr. Ľudmila Šupáková a Mgr. Martina Trenčanská

P O C T A  M A J S T R O V I

SPOMIENKA NA PÁNA FARÁRA JURAJA STRUHÁRIKA
   V tomto roku si pripomíname 40. výročie úmrtia pána farára Juraja 

Struhárika, ktorý v našej obci pôsobil 40 rokov ako evanjelický farár. S 

úctou a vďakou v srdciach na neho dodnes spomínajú mnohí naši občania. 

Patril predovšetkým domácemu cirkevnému zboru, ale bol uznávanou 

teologickou autoritou doma na Slovensku i v zahraničí. Bzince v ňom mali 

prísne konfesionálne orientovaného kňaza, cirkev zasa farára, ktorý udával 

smer, bol jej učiteľom, hoci nemal doktorát. Pán farár veľa študoval i sám 

veľa písal a publikoval v cirkevných časopisoch. Napísal aj príručku pre 

konfirmandov.  Bol spoluautorom cirkevnej ústavy v jej pastoračnej časti. 

    Juraj Struhárik sa narodil 13.4.1893 v Lubine. Otca takmer nepoznal, 

pretože ten odišiel za prácou do Ameriky a tam aj niekde na Aľjaške 

zahynul v bani.  Do školy chodil v Lubine, potom vo Viedni, v Hlohovci 

a maturoval na Piaristickom gymnáziu vo Sv. Jure. Teológiu študoval v 

Bratislave. V roku 1918 sa stal kaplánom v Lubine a v roku 1919 farárom 

v Bzinciach, kde pôsobil do roku 1958. Jeho manželkou a vernou pomoc-

níčkou od roku 1919 bola p. Oľga, rod. Koričanská, ktorá zomrela v roku 

1957. Vychovali spolu dve deti – syna Milana a dcéru Oľgu. Na začiatku 

svojej služby bol prenasledovaný maďarskými úradmi pre svoje národné 

presvedčenie. V čase 2. svetovej vojny sa stal rukojemníkom gestapa a 

napokon bol prenasledovaný za svoje presvedčenie verného služobníka 

Božieho komunistickým režimom. V roku 1962 bol zatknutý a väznený so 

skupinou kňazov – Ľ. Vajdička, V.P. Čobrda ,  F. Ruppeldt, D. Bancíková, 

O. Vízner.  Bol odsúdený na 15 mesiacov väzenia, potom v auguste 1962 

podmienečne prepustený, ale znova zatknutý v máji 1963 a ako 70-ročný 

väznený vo Valdiciach, prepustený bol opäť v októbri 1963. 

   Svoju prácu v zbore vykonával so všetkou dôslednosťou, prísnosťou, 

ale hlavne s láskou. Dbal, aby ľudia dodržiavali kresťanskú morálku, žili 

v mravnej čistote a kresťanskej zhode. Vzorom im bol on sám aj so svo-

jou rodinou. Spolu s manželkou sa starali o tých, ktorí sa ocitli v núdzi. 

Usiloval sa aj o zveľaďovanie chrámu a cirkevného majetku.  Zvlášť mu 

však záležalo na mládeži. Vďaka nemu vyšli zo zboru štyria teológovia 

– Milan Dunajčík, Pavel Chorvát, Pavel Valášek, Rudolf Macúch.  

     Jeho žiak pán farár Milan Dunajčík v roku 1993 spomínal na neho 
takto: „Za plných štyridsať rokov náš duchovný pastier čisto a úprimne 
kázal slovo Božie a svedomito konal v našich Bzinciach aj ostatné práce, 
ktoré vyplývajú zo služby Slova. Pamätal, že kazateľňa je posvätné miesto a 
nie svetská tribúna. Verne tlmočil Boží odkaz najmä v chráme, ktorý pova-
žoval za hlavné duchovné ohnisko zborového života. Obľúbeným miestom 
jeho zbožného  meditovania nad Písmom svätým okrem „komôrky“ vo fare 
bolo miesto v chráme Božej prírody, zvlášť pod Kopánkou. Ani v hlbokej 
noci sa mu nelenilo vstať a zaznamenať si vzácnu myšlienku. Výborne 
poznal Písmo sväté. V kázňach neraz „popichal“, ale aj hojivej masti 
nalial do rán. Držal sa zásady: Písmo len Písmom vykladať. Nebol plytkým 
krasorečníkom, kázal oduševnene. Podával zdravý duchovný pokrm, čisté 
zrno Božieho slova bez pliev, aby poslucháči nestratili správnu orientáciu 
v labyrinte rôznych filozofií. 
  ... Katechizácie  mládeže bývali na „nešporoch“ v chráme od Veľkej 
noci do prázdnin. Najskôr mladí vyrecitovali naspamäť veršíky z Biblie: 
z evanjelia - epištoly patričnej nedele a potom nasledoval vzdelávateľný 
rozbor vo forme otázok. V týždni sa pravidelne konávali ranné pobožnosti 
– tzv. modlenie za účasti školskej mládeže. Mnohí starší Bzinčania radi 
citujú v kraličtine biblické výpovede s dôrazom, že si ich zapamätali z 
konfirmačných príprav za Struhárika a tiež, že sa od neho naučili spievať 
viaceré nábožné piesne, keď on dobre poznal ich pôvodné nápevy – bol 
dobrým liturgom. 
   ...Svedectvo jeho živej viery až do konca života možno čítať pri návšteve 
jeho hrobu v Bzinciach pod Javorinou, na skromnom pomníku s krížom, 
ako ho sám určil: „Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v našom Pánu 
Ježiši Kristu.“ 
     Pán farár Juraj Struhárik zomrel 6. 2. 1969 v Novom Meste nad Váhom, 

pochovaný je na hornobzinskom cintoríne. Tu odpočíva i jeho manželka, 

matka, dcéra, zať, vnučka i pravnuk.                               Spracované –kr-  
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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA DHZ BZINCE POD JAVORINOU
 Dňa 24.1.2009 sa konala výročná členská schôdza Dobrovoľného 

hasičského zboru Bzince pod Javorinou. Správu o činnosti za minulý rok 

predniesol Ing. Pavol Podhradský. Prinášame z nej najdôležitejšie časti:  

Naša organizácia sa prudko rozrástla, k dnešnému dňu registrujeme 

celkom 87 členov, z toho 41 aktívnych a 46 prispievajúcich členov. 17 

členov tvorí hasičský dorast a 14 členov ženy. V tomto roku sme sa roz-

lúčili s naším dlhoročným  členom pánom Milanom Podhradským, ktorý 

10. septembra, krátko po našich oslavách zomrel. 

Už 6. marca sme sa po prvýkrát zišli vo dvore zbrojnice a začali sme s 

prípravami na rekonštrukciu sociálnych zariadení. Do konca marca sme 

sa na brigádach zišli celkom 8-krát, v apríli 21-krát a potom to už bolo 

takmer každý deň. Zostava sa spravidla nemenila, najviac brigád mali 

zapísaných Palo Kička, Marek Marták, Miro Novák, Roman Machajdík, 

Tibor Harmady, Podhradský, Stacho, Potfaj, Valo, Zich, Zichová, Jaro 

Hložka starší, ale aj naši dorastenci Ado Fogaš, Jaro Hložka mladší, 

Halgas ako aj mnohí ďalší z vás. 

Vybudovali sme to najhlavnejšie - bufet, dvor a sociálne zariadenia, ale 

aj urobili sme izoláciu strechy veže, postavili múr od suseda, položili 

zámkovú dlažbu, úpravili terén okolo parketu, atď.

Veľkou mierou sa zaslúžili o konečný vzhľad týchto priestorov naši 

majstri murári-obkladači Jano Sadloň, Miloš Teplička a vodár-kúrenár-

-inštalatér v jednej osobe Miloš Gulán mladší.

 Spomenul som nespočetné množstvo brigád, výborové a mimoriadne 

schôdze, celkom 16 tréningov, údržbu techniky, zúčastnili sme sa 5 

súťaží, a zabezpečili sme pre občanov 6 kultúrno-spoločenských podu-

jatí. Tradične sme stavali máj, prvýkrát už ručne len za pomoci hákov, 

rebríkov a lán, čomu predchádzalo zhotovenie a osadenie sklopného 

stojana. 

Minuloročnú súťažnú sezónu sme začali prvým tréningom 3. mája, čo 

bolo ešte o 3 dni skôr ako v roku predchádzajúcom. Celkovo sa naši 

hasiči zišli na ihrisku asi 16-krát.

Zakrátko na to, 17.mája 2008, sme absolvovali nočnú súťaž v Zemianskom 

Podhradí, na ktorej sme obsadili 4. miesto. Súťažné družstvo nastúpilo v 

zložení : Tomáš Chorvát, Jaro Hložka ml., Lukáš Stacho, Martin Potfaj, 

Dominik Klimo, Jano Valo, Miro Novák a Aďo Fogaš.

Podieľali sme sa na zabezpečení cyklistických pretekov, ktoré prechád-

zali cez našu obec. 

Na Deň detí sme pripravili oslavy s ukážkami zásahu Vojenských 

policajtov z Bratislavy, policajtov zo Starej Turej, a hasičov z Nového 

Mesta n. V. 

Okresná súťaž sa konala vlani 21. júna v Čachticiach. Postavili sme 3 

súťažné družstvá. V prvom cvičili otec a syn Hložkovci, Marek Marták, 

Martin Teplička, Aďo Fogaš, Paťo Horňák, Filip Košarišťan a Igor 

Halgas. Dosiahli časy v útoku  53,93 s, v štafete 87,06 s a umiestnili 

sa na  32. mieste. V druhom družstve nás reprezentovali Martin Potfaj, 

Lukáš Stacho, Tomáš Chorvát, Miro Novák, Jano Valo, Lukáš Paul a 

Dominik Klimo. Tým sa už darilo o niečo lepšie. V útoku im namerali 

čas 26,55 s, na štafete 84,47 s a obsadili 13. miesto z celkového počtu 

35 súťažných družstiev. 

Naše dievčatá v zložení Dominika Geržová, Maca Okrucká, Lenka 

Hložková, Peťa Okrucká, Saša Klimová, Lucia Stachová, Katka Bušová 

a Veronika Machajdíková zvládli útok za 34,58 s, štafetu za 99,34 s a 

obsadili doposiaľ najlepšie umiestnenie, čo ja pamätám. Za 2. miesto 

v kategórii žien si priniesli historicky prvý pohár. Po všetkých týchto 

úspechoch v okresnej súťaži sme ďalej v ten istý deň alebo podvečer 

oslavovali vo dvore zbrojnice na tanečnej zábave pri príležitosti 50. 

výročia otvorenia novej budovy školy. 

Po prvýkrát sme sa zúčastnili pohárovej súťaže o Pohár primátorky 

mesta Stará Turá v Drgoňovej doline. Reprezentovali nás Martin Potfaj, 

Aďo Fogaš, Paťo Horňák, Martin Teplička, Igor Halgas, Jaro Hložka, 

Kristián Kardián a Filip Košarišťan. Aj napriek silnej konkurencii 

takmer z celého Slovenska ani tam nám naši mladí hasiči neurobili 

hanbu.  Dosiahli časy 30,66 sekundy v prvom útoku a  27,16 sekundy v 

druhom, čím naši dorastenci obsadili 18. miesto z celkového počtu 22 

súťažných družstiev.

19. júla sme sa zúčastnili pohárovej súťaže v susednom Moravskom 

Lieskovom. Reprezentovali nás Lenka Hložková, Petra Okrucká, Saša 

Klimová, Katka Bušová, Veronika Machajdíková, Dominika Geržová a 

Diana Margetiaková. Dosiahli čas v útoku 31,00 s,  a 52,64 s a obsadili  

3. miesto zo 4 vo svojej kategórii.

V kategórii mužov súťažili Jaro Hložka, Aďo Fogaš, Marek Marták, 

Martin Teplička, Paťo Horňák, Filip Košarišťan a Igor Halgas. Dosiahnuté 

časy 25,68 s  a 26,65 stačili iba na 6.miesto z celkového počtu 10 súťaž-

ných družstiev.

V júli sme pre obyvateľov Bziniec pripravili tanečnú zábavu nazvanú 

Annabál a onedlho na to sme sa zúčastnili pohárovej súťaže na Hrubej 

Strane. Touto súťažou sme našu súťažnú sezónu zakončili a už sme sa 

sústredili iba na našu hlavnú minuloročnú aktivitu, ktorou boli oslavy 

100. výročia založenia hasičského zboru v obci.  

Samotnej akcii predchádzali ďalekosiahle prípravy, množstvo brigád, vyba-

vovaní, niekoľko rokovaní ako na obecnom úrade, tak s našimi sponzormi a 

zúčastnenými stranami. Naše pozvanie prijali prezident DPO SR pán JUDr. 

Jozef Minárik, pán Ing. Vladimír Roth z prezídia DPO SR, dlhoročný fun-

kcionári a priatelia pán Bohumil Trúsik a Jozef Smolinský, okresný veli-

teľ Ivan Krúpa, pán Štefan Benko a pani Jana Bušová z predsedníctva 

OV DPO SR v Novom Meste nad Váhom, člen snemu DPO SR  pán 

Viktor Šimo z Piešťan, predstaviteľ Trenčianskeho samosprávneho kraja 

pán Lobotka, ako aj poslankyňa Národnej rady SR pani Tatiana Rosová, 

starostovia susedných obcí, ale samozrejme aj zástupcovia miestnej 

samosprávy, pán starosta Ing. Pavel Bahník, pani Ing. Evka Gregušová, 

a mnohí ďalší hostia. Táto slávnosť bola veľmi pekná, pestrá a tešila sa 

veľkému záujmu našich obyvateľov. Potešilo  nás nielen krásne počasie, 

ale predovšetkým počet hostí, divákov i účastníkov večernej tanečnej 

zábavy. O tomto podujatí sme už na stránkach našich novín informovali. 

Ešte raz chcem poďakovať všetkým organizátorom – hasičom, našim 

sponzorom a darcom i vedeniu obce. 

Rád by som poďakoval pánovi starostovi za priazeň a podporu, ktorý sa 

osobne zaslúžil o modernizáciu našej výzbroje a výstroje, keď sme od 

obecného úradu dostali nové odľahčené savice, nové prúdnice, 2 kusy 

slávnostných uniforiem, zakúpili sme novú akumulátorovú baterku do 

striekačky a iné veci. Takisto by som rád spomenul a poďakoval našim 

sponzorom, ktorí nám dopomohli k nákupu nových súťažných uniforiem 

-pána JUDr. Drahoša Gulána, pána Ing. Igora Trúsika a pani Ing. Evku 

Gregušovú, ktorej sa pre nás podarilo získať nemalé finančné injekcie.

Dlhoroční členovia DHZ na schôdzi

Z rokovania členskej schôdze
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 V piatok 6. februára sa v priestoroch obecného úradu konalo 

stretnutie starostu obce a poslancov OZ s úspešnými  žiakmi, ped-

agógmi, hasičmi a spoluobčanmi, ktorí sa každý na svojom poli 

nejakým spôsobom podieľali v uplynulom roku 2008 na prezentá-

cii  a  šírení dobrého mena obce Bzince pod Javorinou v blízkom 

okolí,  v rámci celého Slovenska, ba dokonca aj za jeho hranicami. 

Jednalo sa už v poradí o druhé takéto stretnutie. Účastníkov stret-

nutia navrhli poslanci OZ a spoločenské organizácie pôsobiace v 

našej obci. Prítomným hosťom sa prihovoril starosta obce, ktorý 

sa im oficiálne poďakoval za to, že obetovali svoj voľný čas, svoje 

úsilie, kus svojho života, aby  nie vždy v adekvátnych podmienkach 

dokázali urobiť niečo viac nielen pre seba, ale  aj pre ostatných 

občanov a  pre celú našu obec.  „Ďakovné listy“ starostu obce si 

prezvali nasledovní občania:   

Adela Zatovičová, Oľga Gulánová, Ing. Ivan Križko, Ing. Iveta 

Petrovičová, Mgr. Ľudmila Šupáková, družstvo žien DHZ Bzince 

pod Javorinou, spevácky súbor Klenotnica, družstvo mužov DHZ 

- Vrzávka. Všetkým oceneným blahoželáme. 

STRETNUTIE OBČANOV 
SO STAROSTOM OBCE

Účastníci stretnutia občanov so starostom obce 

O Z N A M
Oznamujeme občanom, že poplatky sa vyberajú nasledovne:

 za komunálny odpad a psov do 30. marca 2009

za daň z nehnuteľností  do 30. júna 2009

Zároveň upozorňujeme občanov, že utorok je na obecnom 
úrade nestránkový deň. 

Prvé kolo prezidentských volieb sa koná 21. marca 2009.
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ČO VIDÍME, NEVIDÍME NA ŠTADIÓNOCH

SÚVISLOSTI
Nie je tomu tak dávno, čo sa v našej obci na rôznych verejných 

miestach začali objavovať obrázky a texty propagujúce fašizmus. 

Nie je to len trestné, ale je to i nechutné a vulgárne najmä voči 

tým, ktorí prežili hrôzy II. svetovej vojny - či už na bojiskách 

alebo v koncentračných táboroch. Je to nielen neúcta voči tým, 

ktorí obetovali svoj život v  boji za našu slobodu, ale neúcta i 

voči ich potomkom, priateľom, známym. Je to zároveň i veľmi 

smutné, lebo naša obec je známa tým, že jej obyvatelia sa veľmi 

aktívne zapájali do protifašistického odboja, čím ju zapísali do 

novodobej histórie ako povstalecká obec.

Trénujem žiakov - futbalistov, veľmi často hľadám na inter-

netových stránkach rôzny materiál o futbale a náhodou som 

našla stránku, ako sa propagácia fašizmu potichu - niekedy aj 

nahlas - vkráda i nášho športu. Zamyslela som sa nad tým, či - 

najmä - mladí ľudia vôbec vedia, čo rôznymi nápismi, heslami, či 

kresbami na tričkách, vlastných telách, transparentoch a vlajkách 

propagujú.

Veľmi často navštevujem rôzne telocvične, ihriská či štadióny a 

ľutujem, že som si nevyfotografovala to, čo som videla na vlastné oči.

Obraciam sa najmä na tých, ktorí uznávajú tieto pofidérne  „ho-

dnoty“, ktorí znehodnocujú a dehonestujú pamiatku padlých a 

pozostalých, aby sa 22.2.2009 zúčastnili pietnej spomienky 64. 

výročia partizánskeho boja v Cetune, aby pozorne počúvali tých, 

ktorí prežili hrôzy vojny, aby sa s nimi porozprávali a pozerali 

im priamo do očí. Určite v nich prečítajú hrôzu z toho, čo na 

vlastnej koži zažili „vďaka“ neľudskej ideológii, ktorú dnes - 

najmä mladí ľudia - tak ľahkovážne a nepremyslene uznávajú a 

propagujú.                       JFŽ

Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou 

konanom dňa 28.01.2009 v Bzinciach pod Javorinou, obecné 

zastupiteľstvo

- berie na vedomie kontrolu uznesení a zápisnicu z obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 10.12.2008 schvaľuje s uvedenými 

pripomienkami

- berie na vedomie sľub poslancov: p. Miroslava Švoka a p. 

Igora Gulána nastupujúcich za poslancov, ktorí sa vzdali svojho 

mandátu

- schvaľuje návrh rozpočtu na originálne kompetencie v 

členení na mzdy, tovary a služby.

- berie na vedomie Plán kultúrnych a spoločenských podujatí 

na rok 2009 v našej obci.

-  berie na vedomie informáciu o odmeňovaní kultúrnych 

pracovníkov, ktorí sa starajú o kultúrne domy vo výške 1,5 €/hod. 

a 7,00 € za hmotnú zodpovednosť a schvaľuje odmeny vedúcim 

súborov Klenotnica a Dolinka vo výške 400,00 €/rok tzn. 4,00 

€/hod., prípadné ďalšie vystúpenia poriadané obcou a mimori-

adne akcie budú honorované 4,00 €/hod.  a vyplatené na základe 

predložených výkazov

- berie na vedomie Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na 

prvý polrok 2009

- schvaľuje  Dodatok č.11 k VZN č.23/1999 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v 

obci Bzince pod Javorinou v roku 2009

- berie na vedomie  informatívnu správu o výchovno–vzdelá-

vacích výsledkoch v ZŠ za I. polrok

- schvaľuje plat hlavného kontrolóra obce

- berie na vedomie informáciu o stave odkupovania rekreačného 

zariadenia a návrh bodu na ďalšie zasadnutie

- schvaľuje termíny obecného zastupiteľstva v roku 2009

- berie na vedomie návrh bodu na ďalšie zasadnutie obecného 

zastupiteľstva pripraviť plány práce komisií pri OZ

- berie na vedomie uskutočnenie pietnej spomienky na cetun-

ský boj, ktorá sa uskutoční dňa 22.02.2009 o 14,15 hod pri pom-

níku padlých v Cetune

- berie na vedomie zmenu otváracích hodín predajne 

železiarstva a novinového stánku

- schvaľuje odpisovanie stavu vodomerov 2x ročne(apríl a 

október)

- berie na vedomie informáciu o novom zákone č.448/2008 

Z.z. o sociálnych službách 

- berie na vedomie informáciu o stave žiadosti o finančné 

prostriedky z fondov EÚ na rekonštrukciu školy

- schvaľuje cenu vody 1,06€/m3

ZO ZASADANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

    Koncom roku 2008 odišla do dôchodku prednostka Obecného 

úradu Bzince pod Javorinou, dlhoročná pracovníčka MNV a 

obecného úradu  pani Oľga Gulánová.

Vyrástla a žije v rodných Bzinciach, kde aj navštevovala základ-

nú školu. Po skončení Strednej ekonomickej školy v Trenčíne 

pracovala 7 rokov v Chirane Stará Turá, dva roky v SD Jednota 

a od roku 1979 pracovala na Obecnom úrade (predtým MNV)  

Bzince pod Javorinou, od roku 1990 ako jeho prednostka. 

    Takmer 30 rokov verne slúžila našej obci a jej občanom. 

Bola pri mnohých významných udalostiach, prežívala chvíle 

sústredenej a náročnej práce, často momenty napätia, ale aj 

chvíle radostné a slávnostné. Občania ju poznajú ako pokojnú 

a obetavú pracovníčku, ktorá ich vždy ochotne vypočula a 

snažila sa im pomôcť a vyriešiť každý problém. Výborne sa o-

rientovala vo svojej práci, v každom probléme, pozná podrobne 

obec a občanov.  Za svojho pôsobenia v úrade  bola spoľahlivou 

pomocníčkou a možno povedať i poradkyňou štyrom starostom, 

resp. predsedom MNV, dobrou kolegyňou. Okrem toho od 

mladosti pracovala v spoločenských organizáciách v našej obci, 

vždy sa snažila byť prospešnou a pomôcť dobrej veci. 
 

 Za jej obetavú prácu jej ďakujem v mene svojom a v mene 

obecného zastupiteľstva a občanov obce. Prajem jej veľa pohody 

a pokoja v ďalších rokoch života.  
 

 Od 1. januára 2009 sa na základe výberového konania stala 

prednostkou obecného úradu Ing. Gabriela Čiadová. Prajeme jej 

veľa úspechov v práci v prospech našich očanov.

                                        Ing. Pavel Bahník, starosta obce

ĎAKUJEME PREDNOSTKE OBECNÉHO ÚRADU
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Pán starosta, ako hodnotíte uplynulý rok ?

Na začiatku roka 2008 som konštatoval, že z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov sa nám v roku 2007 nepodarilo realizovať 

žiadnu finančne náročnejšiu akciu. Za prioritu na rok 2008 sme si 

dali prípravu na  čerpanie finančných prostriedkov z „eurofondov“ na 

obdobie rokov 2008 až 2011. Po prerokovaní v OZ, bola   schválená 

príprava rekonštrukcie budovy školy za účelom zníženia energet-

ickej náročnosti, rekonštrukcia verejného osvetlenia, rekonštrukcia 

obecných komunikácií, vybudovanie vodovodu v Hrušovom, dobu-

dovanie vodovodu v Cetune a Hrubej Strane a príprava projektu 

dobudovania kanalizácie.

Vzhľadom k tomu, že  jedna z prvých výziev na podávanie projek-

tov bola výzva ROP opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, ako 

prvý projekt sme začali v januári pripravovať projekt rekonštrukcie 

základnej školy s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Dali sme 

vypracovať projekt, vybrali sme firmu, ktorá mala zabezpečiť prípra-

vu implementácie projektu na MVRR. Čo bolo ale najhoršie, boli 

neusporiadané pozemky pod budovou školy, ktoré, ak sme chceli s 

projektom uspieť, museli byť vo vlastníctve obce. Napriek krátkosti 

času sa nám podarilo k termínu podania projektu (30. septembra) 

všetko spracovať tak, že sme projekt aj so všetkými prílohami podali. 

Medzi tým sme, ale museli vyriešiť problém, čo s kotolňou v ZŠ, 

ktorú sme poslednú vykurovaciu sezónu prevádzkovali  napriek 

tomu, že revízny technik jej prevádzku zakázal. Keďže rekonštrukcia 

kotolne bola súčasťou projektu celkovej rekonštrukcie školy, prijali 

sme riešenie realizácie rekonštrukcie kotolne v roku 2008 s tým, 

že práce budú odovzdané až v roku 2009 a  v tomto roku bude 

vyfinancovaná (možno aj z eurofondov).  A tak v zime sa škola už 

vykurovala z novej kotolne. Medzi tým sa nám podarilo ukončiť 

opravu cesty do Cetune, pričom sme po dohode s firmou, ktorá túto 

opravu realizovala, veľmi výhodne (za 500 tis. Sk) opravili aj 560 

m obecnej komunikácie v Rybníkoch. V októbri bola zverejnená 

výzva MH SR na rekonštrukciu verejného osvetlenia, tak začala 

príprava na spracovanie podkladov. Žiaľ, až začiatkom roku 2009 sa 

rozhodlo, aké sú podmienky pre realizáciu, teda aké majú byť použité 

svetelné zdroje. Preto sme museli projekt prerobiť a doplniť tak, aby 

sme neboli vyradení skôr, ako by bol hodnotený. Projekt je už skoro 

prerobený, tak sa nám dúfam podarí stihnúť termín 13. februára. V 

tomto roku, ak budeme mať dostatok finančných prostriedkov na 

spolufinancovanie, chceme pripraviť projekty v rámci ROP opa-

trenie 2.2 regenerácia sídiel, kde by sme chceli zrealizovať opravu 

vodného zdroja na Hrubej Strane, úpravu verejných priestranstiev, 

rekonštruovať autobusové zastávky a pokračovať v opravách miest-

nych komunikácií.

S prípravou projektov na výstavbu vodovodu v Hrušovom a rozšírenie 

vodovodu na Hrubej Strane, v Cetune a postupné dobudovanie kanal-

izácie, začneme, vzhľadom k finančnej náročnosti asi až v roku 

2010   

Čo sa nepodarilo splniť, bolo zabezpečiť  prevádzkovanie  obecného 

vodovodu. O prevádzkovanie sme požiadali spoločnosť TVK a.s. 

Trenčín. Po analýze, ktorú táto spoločnosť vykonala, sme boli infor-

movaní, že prevádzkovanie vodovodu je podmienené odstránením 

odhalených závad ( nebolo ich málo - za 5.mil Sk.). Jedná sa hlavne 

o výmenu a následné zaplombovanie všetkých meračov vody,  vybu-

dovanie merných miest na domových prípojkách v zmysle platných 

predpisov ( meter od hranice pozemku), oprava zistených porúch 

na potrubí. Vyriešiť prevádzkovanie vodovodu musíme čo najskôr, 

pretože v súčasnosti porušujeme platné predpisy. 

Už rok uplynul od  zrušenia žetónového systému vývozu KO. Každý 

občan si mohol  dať smetnú nádobu vyviezť dvakrát mesačne. Ak 

by sme chceli hodnotiť, či to prinieslo niečo pozitívne, tak môžeme 

konštatovať, že nám kleslo množstvo tzv. čiernych skládok a väčšina 

občanov ukladá KO do smetných nádob. Je pravda, že sa zvýšili 

náklady na jeho odvoz a likvidáciu, ale myslím si, že to stojí za 

to. Obec už má pripravený zberný dvor, kde by sa v budúcnosti 

sústreďoval nadrozmerný a stavebný odpad, ale o tom až nabudúce.

Žiaľ, skôr, ako sme zadali do tlače toto číslo Bzinského chýrnika, sme 

dostali z MVRR oznámenie, že náš projekt rekonštrukcie ZŠ nebol schvá-

lený. Dobrá správa je, že sa môžeme uchádzať o získanie finančných 

prostriedkov (po znížení nákladov) aj v tomto roku.

O T Á Z K A  P R E  S T A R O S T U

Plán kultúrno-spolo enských podujatí v  Bzinciach pod Javorinou na rok 2009 
Mesiac Obecné podujatia Podujatia organizácií Iné 
Január Vítanie nového roka v kostoloch a v parku  Výro né schôdze organizácií Týžde  modlitieb za jednotu 

kres anov – 
ekumen. stretnutie v r.- k. kostole 
(23.1.)
Karneval (29.1.) 

Február 6.2. Prijatie ob anov u starostu obce
22.2. Výro ie cetunského boja 

21.2. Pochovávanie basy - Klenotnica Slávnostné bohoslužby - ECAV – 
výro ia J. Struhárika, K. Riznera 

Marec  Odber krvi v obci-16.3.– MS S K
MDŽ – Únia žien

Svetový de  modlitieb – ekumen. 
stretnutie v ev. kostole

Apríl  Výro ie oslobodenia obce 30.4. – DHZ Bzince a osady – stavanie májov Výro ie narodenia .
Podjavorinskej
De  narcisov - ZŠ

Máj Okresné kolo Podjavorinskej Bzince (ZŠ)  
De  matiek - 10.5. 
Krajské kolo Podjavorinskej Bzince

 Zájazd dôchodcov 

Jún Juniáles – škola a Rodi ovské združenie Futbalový turnaj 
Odber krvi v obci -15.6.- MS S K

MDD – ZŠ, obec, DHZ 

Júl 26.7. – Stretnutie bratstva na Javorine DHZ Bzince – Annabál  
Turnaj starých pánov -PŠK 

Letné zájazdy na kúpaliská 

August Výro ie SNP – krajské oslavy na Rohu 
SNP – kladenie kvetov k pamätníkom  

DHZ Hrubá Strana – 10. ro . pohárovej 
sú aže – 15.8. 

Podjavorinský pohár – sú až
v parkúrovom skákaní –
klub Redhors - 8.8. 

September 4.-5.9. Bzinský jarmok a de  obce 
J.P.Leška – 100. výr. narodenia 

Výstava plodov a kvetov – Únia žien Farebná jese  - ZŠ 

Október Návšteva divadel. predstavenia – kult. komisia 
90. výr. narodenia R. Macúcha

 Posedenia jubilantov a jub. sobáše 
– ZPOZ 

November  Odber krvi v obci–23.11.-MS S K Pamiatka zosnulých – ekumen. 
spomienka  

December  Štefanský volejbalový turnaj 
Viano ný stolnotenisový turnaj 

Príchod Mikuláša 



J U B I L U J Ú C E  P Á R Y

BLAHOŽELÁME
50

Jozef Žák, č.d.21
Miloš Trchala, č.d.266

Miroslav Kovačovic, č.d.400

60
Nadežda Štrbová, č.d.1115
Štefan Hruštinec, č.d.973

Eva Haruštiaková, č.d.1013
Ján Herák, č.d.480

Jana Kovačovicová, č.d. 1082
Ľubomír Sapák, č.d.120
Irena Černajová, č.d.491

80
Anna Gulánová, č.d.1172

Emília Vargová, č.d.20

85
Anna Tepličková, č.d.103
Mária Kyšková, č.d.344
Mária Bačová, č.d.344

90
Pavel Tučka, č.d.344

Anna Tučková, č.d.344
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BZINSKÝ CHÝRNIK

Dňa 5.1.2009 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustil môj brat 

MILAN DREXLER zo Bziniec pod Javorinou.
„Kto v srdciach žije, nezomiera.“ 

S láskou a úctou spomína brat Stano s rodinou

„Dobrí ľudia  nikdy nezomierajú v srdciach tých, 
ktorí ich mali radi.“

Dňa 17.9.2008 sme si pripomenuli 3.výročie smrti 
môjho manžela, otčima dedka a pradedka 

JÁNA JANIGU z osady Hrubej Strany - Rybníky.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a smútkom v srdci spomína manželka 

a celá rodina.

Dňa 23.12.2008 uplynulo 5 bolestných rokov 
od tragickej smrti 

JÁNA MATEJÍKA 
z osady Hrubá Strana – Rybníky.

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku. 

S láskou a bolesťou v srdci spomína mama, deti Ľubko a Janka
 s rodinou, sestra Božena s rodinoua celá ostatná rodina.

Čo vďakou za starostlivosť a lásku Tvoju
 Ti môžeme dať – hrsť krásnych kvetov 

a potom na Tvoje predobré srdce spomínať.
Pri 1.výročí úmrtia otca, brata a uja 

JÁNA HARGAŠA zo Bziniec pod Javorinou
s úctou a vďakou spomína dcéra Oľga a ostatná 

rodina

Odišiel si cestou, kde každý ide sám,
len brána spomienok zostala dokorán.

Dňa 29.1.2009 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy 
opustil môj manžel, otec a starý otec

PAĽKO PERÁČEk zo Bziniec pod Javorinou
S láskou a úctou spomína manželka Milka, 

synovia Paľko, Ľubko, Peťo a Janko
                       s manželkami a 9 vnúčat.

„Čas plynie ako tichej rieky prúd,
 kto ťa mal rád, nevie zabudnúť“.

Dňa 21.februára 2009 uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustil môj manžel, náš otec a dedko

PANDELE SANDU.
S láskou a úctou naňho spomínajú manželka, 

dcéra, syn a vnučka Mária.

  S P O M Í N A M E

ROZLÚČILI SME SA
Mária Zemanovičová, č.d.344 vo veku 83 rokov
Mária Kahanová, č.d.344 vo veku 82 rokov
Oľga Lukáčová, č.d.981 vo veku 75 rokov
Anton Toráč, č.d. 309 vo veku 63 rokov
Anna Turanová, č.d.344 vo veku 75 rokov
Miloslav Prokeš, č.d.576 vo veku 76 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

NARODILI SA
  Nikola OKRUCKÁ – rodičom Petrovi a Andrei Okruckej

Matej BEGALA – rodičom Jánovi a Kataríne Begalovej

     Patrícia BAČOVÁ – rodičom Ing. Vladimírovi a Andrei            

                         Bačovej

     Karolína MARTÁKOVÁ – rodičom Milanovi a Marcele  

         Martákovej

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu 
ich dieťaťa na svet.

Pri Vašom krásnom výročí slzy sa tisnú do očí, nech každý 
deň je slávnostný a úsmev nevymizne z pier Vám radostný.
Zdravie nech Vám slúži ešte dlhé roky,
šťastné nech sú všetky Vaše ďalšie kroky.
Dňa 7.2.1959 pred oltárom stáli a vernú lásku si sľubovali manželia

BOŽENA A MILAN BARVÍKOVCI

Pri príležitosti 50.výročia ich spoločného života za lásku, 

starostlivosť a obetavosť ďakujú a veľa zdravia, šťastia a vzá-

jomného porozumenia do ďalších rokov želajú dcéry Jana s 

priateľom Karolom, Lenka s manželom Dušanom, syn Peter s 

manželkou Zuzanou a vnúčatá Milan, Monika, Lukáš, Simonka  

a Christiánko, ktorí posielajú babičke a dedkovi sladkú pusu.


