
 Dňa 21. júna 2008 bol pekný deň. Deň, keď sa v našej obci 
uskutočnila milá slávnosť 50.výročia otvorenia novej školy. Ten, 
kto si vytvoril puto s  našou dedinou, sa na túto slávnosť priam 
tešil. Veď do tejto školy chodili naše deti a mnohí z nás aj v mi-
nulých rokoch pracovali v rodičovskom združení a záležalo nám 
na tom, aby sa aj rodičia okrem pedagogických pracovníkov po-
dieľali na organizovaní rôznych školských podujatí. 
 Hoci som len krátku dobu doma po operácii z nemocnice, 
nedalo mi, aby som sa tejto slávnosti nezúčastnila. Bola som 

veľmi milo 
prekvapená 
dobrou or-
ganizáciou 
zo strany ve-
denia školy, 
ale aj obec-
ného úradu. 
Už otvore-
nie slávnosti 
pred školou 
bolo dôstoj-
né a pritom 

pre všetkých prítomných milé. Z reproduktorov zaznela pieseň, 
o ktorej sme sa potom dozvedeli, že je hymnou školy, ktorú zlo-
žili učitelia a nahrali žiaci školy. Potom zaznela dojímavá báseň 
o rodnom kraji, ktorú precítene predniesla žiačka 9. triedy Ni-

koleta Atalovičová. Hostí a všet-
kých prítomných srdečne privítal 
pán riaditeľ školy Martin Samek. 
Vyjadril radosť nad tým, že sme 
sa tu stretli a prijali pozvanie na 
túto slávnosť, ktorú s kolektívom 
učiteľov a zamestnancov školy 
s láskou a veľkým úsilím pre nás 
všetkých pripravili. Pán riaditeľ 
privítal hostí – pani poslankyňu 
NR SR Tatianu Rosovú, pani po-
slankyňu Trenčianskeho samo-
správneho kraja p. Annu Haliná-
rovú, vedúceho odboru školstva 

v Novom Meste n. V.  p. Dušana Heveryho, krajského tajom-
níka SNS p. Miroslava Marguša, bývalých riaditeľov, učiteľov, 
zamestnancov školy i žiakov, starostov a riaditeľov škôl z okolia, 
ako i nášho starostu p. Pavla Bahníka a poslancov OZ. Potom 
sme si s pôžitkom vypočuli pieseň na túto príležitosť v podaní 
p. učiteľky Anny Matějkovej, p. Danky Pevnej, ktorá je tiež pra-
covníčkou školy, a žiačky 8. triedy Kristíny Mičovej, ktoré spre-
vádzal hrou na klávesoch p. učiteľ Peter Jarábek. Výstižný prejav 
pána starostu umocnil slávnostnú atmosféru podujatia. Na záver 
odovzdal škole čestné uznanie za prípravu celej slávnosti. Uzna-
nie učiteľom a školám, i tej našej, vyslovila vo svojom príhovo-
re poslankyňa NR SR p. Tatiana Rosová. Vďaka patrí p.učiteľke 

Ľudmile Šupákovej za spracovanie knihy k 50.výročiu otvorenia 
ZŠ, ktorú tu svojím príhovorom uviedla a prezentovala. Jej prácu 
i prácu spolupracovníkov ocenil starosta obce ďakovným listom. 
Po tomto dôstojnom úvode už nasledovalo pozvanie do pekne 
vyzdobenej  budovy školy, kde bola inštalovaná výstava foto-
grafií, dokumentov i prác žiakov. Tu sa nám oživili spomienky 

na celých 50 rokov života školy, ale aj na všetky bzinské školy 
v minulosti i na ich učiteľov. Výstava bola veľmi pekne pripra-
vená. Uznanie patrí všetkým, ktorí sa na jej príprave podieľali. 
Po prehliadke výstavy sme boli pánom riaditeľom pozvaní do 
priestorov jedálne, kde bolo pripravené bohaté občerstvenie. 
Na jeho príprave sa podieľali pracovníčky kuchyne so svojou 
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Báseň na úvod slávnosti pozorne počúvajú i vzácni hostiaBáseň na úvod slávnosti pozorne počúvajú i vzácni hostia

Bývalí i súčasní učiteliaBývalí i súčasní učitelia

Riaditeľ školy preberá od starostu obce čestné uznanie Riaditeľ školy preberá od starostu obce čestné uznanie 
za prípravu oslávza prípravu osláv

Prví ôsmaci sa stretli v triedePrví ôsmaci sa stretli v triede

Vzácne stretnutie po rokoch Vzácne stretnutie po rokoch 
– pán učiteľ a jeho žiak– pán učiteľ a jeho žiak
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pani vedúcou a pani Olinka Hrabovská so svojimi žiakmi zo 
Združenej strednej školy obchodu a služieb  z Nového Mesta nad 
Váhom, ako aj p. Matúš Trenčanský. Toto všetko nemalo jednej 

chybičky, za čo im patrí srdečné poďakovanie, ako aj všetkým 
sponzorom, ktorí sa na tejto akcii podieľali. Po tomto pohostení 

v jedálni sme sa presunuli na ná-
dvorie požiarnej zbrojnice, kde 
slávnosť pokračovala kultúrnym 
programom žiakov. Bolo vidieť, 
že ani naši požiarnici nezaháľali. 
Zbrojnica je obnovená a zväč-
šená tanečná plocha, zakúpené 
nové stoly a lavice a hlavne vy-
budované sociálne zariadenie.
 Program, ktorý nacvičili 
p.učiteľky, bol skutočne pekný 
a pestrý. Bolo vidieť, že im na 
tom veľmi záležalo a za tento pro-
gram im patrí srdečná vďaka. Ja 
už veľa tých menších detí nepo-

znám, ale hneď medzi škôlkarmi som videla dievčatká vyparádené 
v bzinskom kroji. Babičky si dali na tom záležať, aby boli uprave-

ná ako kedysi 
ich babičky a 
prababičky. 
Ich vystúpe-
nie bolo 
milé a deti 
ukázali, aké 
sú šikovné. 
Aj Podjavo-
rinskej Ga-
jdoša Filúza 

recitovala žiačka oblečená v našom krásnom kroji, čo obsah tejto 
básne ešte podčiarklo.  Páčilo sa mi nacvičenie Čima od Ľudmily 
Podjavorinskej, spev p. učiteľky Matějkovej a p. Pevnej so žiač-

kou Patríciou Malinkovou, 
ale aj Čakanka v podaní 
starších žiakov i program 
prvákov, ďalšie piesne 
i prednesy detí. Prekvapil 
nás pán učiteľ Jarábek, 
ktorý so svojimi žiakmi 
v kroji hral na harmoni-
ke a spieval naše krásne 
piesne.  No a z  Martinka 
Sameka  bude tiež „muzi-
gant“, čo dokázal s p.uč. 
Jarábkom, keď spolu za-
hrali na harmonikách. 
A napokon nás nadchli 
tance dievčat zo základ-
nej školy, keď najprv zatancovali moderné tance v rezkom rytme 
a potom spolu s pani učiteľkou Matějkovou a p. Martinou Mi-
čovou predviedli exotické brušné tance. To bolo niečo nádherné 
a neočakávané. Celý program uvádzali šikovní a pohotoví mo-

derátori – Na-
tália Hučková 
a Matúš Ťap-
tík. Nako-
niec nás všet-
kých zdvihla 
zo stoličiek 
a roztlieskala 
hymna školy, 
ktorú zaspieva-
li všetky účin-
kujúce deti 
aj s učiteľmi. 

Napokon sa chcem v mene svojom a myslím, že aj v mene ostat-
ných Bzinčanov poďakovať za krásne popoludnie vedeniu školy, 

obecnému úradu, p.uč. zo škôlky aj zo školy, všetkým účinkujú-
cim, ale aj požiarnikom a rodičom. Bol to pre nás všetkých krás-
ny deň, akých nebýva veľa.                           E.K.

Tancujeme a spievame, ako nám pán učiteľ hráTancujeme a spievame, ako nám pán učiteľ hrá

Vystúpenie žiakov 7. a 8. ročníkaVystúpenie žiakov 7. a 8. ročníka

Slávnosti sa zúčastnil Ing. Jozef Klincko s dcérou, syn obetavého učiteľa,   Slávnosti sa zúčastnil Ing. Jozef Klincko s dcérou, syn obetavého učiteľa,   
ktorý v Bzinciach pôsobil v rokoch 1924 – 1958ktorý v Bzinciach pôsobil v rokoch 1924 – 1958

Vystúpenie škôlkarov na ľudovú nôtu. Vystúpenie škôlkarov na ľudovú nôtu. 

Tanečnice v rezkom rytme talianskych melódií  Tanečnice v rezkom rytme talianskych melódií  

Začína sa program: „Zavčas rána za zory Začína sa program: „Zavčas rána za zory 
všetky deti do školy!“všetky deti do školy!“

Na záver zaznela hymna školy Bzinská školičkaNa záver zaznela hymna školy Bzinská školička

Moderátori programu Moderátori programu 
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V júni vyšla publikácia Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej 
s MŠ Bzince p. Jav. – 50. výročie otvorenia školy. 
   Myslíme si, že toto výročie otvorenia novej školy a zároveň 
aj novej školskej budovy je už dostatočným dôvodom, aby sme 
sa obzreli dozadu a zaznamenali všetko, čo tvorí históriu jednej 
z najdôležitejších ustanovizní v našej obci. 
   Škola, to sú predovšetkým učitelia a žiaci, a preto aj táto kniha 
hovorí hlavne o nich. História škôl v našej obci je však dlhá niekoľko 
storočí. Bzinské deti mali odnepamäti výborných učiteľov a obce v 
nich mali pracovníkov, ktorí sa snažili o pozdvihnutie hmotného 
i morálneho postavenia  ľudu. Aj o nich je táto kniha, pretože si 
zaslúžia, aby sa ich pamiatka zachovala. Nezabudli sme ani na 
málotriedne školy v osadách Cetuna, Hrubá Strana a Hrušové a na 
materské školy. 
   Snažili sme sa v rámci možností čo najvernejšie načrtnúť históriu 
Základnej školy národnej umelkyne Ľudmily Podjavorinskej 
s materskou školou Bzince pod Javorinou, ale aj všetkých škôl, 
ktoré na území obce i osád boli. Vychádzali sme predovšetkým 
zo školských kroník, triednych výkazov škôl, obecných kroník a 
z literatúry o dejinách obce. Žiaľ, niektoré školské i obecné kroniky 
sú neúplné, chýbajú zápisy za niekoľko rokov. Pravdepodobne sa 
stratila  jedna kniha školskej kroniky za roky 1972 – 1985. Preto sa 
ospravedlňujeme čitateľom za chyby a nepresnosti v niektorých úda-
joch. Ľudská pamäť po rokoch ťažko nahradí dôsledné kronikárske 

zápisy. Pretože i rozsah publikácie je obmedzený, nemohli sme v nej 
predstaviť viacero bývalých žiakov, ktorí by si pozornosť zaslúžili. 
Všetkých si však vážime a tešíme sa z ich úspechov.  
  Každá publikácia by sa dala napísať lepšie, inak, možno by mohla 
byť rozsiahlejšia. Iste i tá naša. Už teraz vidím, čo mohlo byť urobené 
inak a čo by bolo treba doplniť. Nejakým nedopatrením vypadol zo 
zoznamu učiteľov dnes už nebohý pán učiteľ Miroslav Dunajčík, 
ktorého však spomíname v inej kapitole. Prosíme čitateľov, aby si 
jeho meno doplnili aj do zoznamu v rokoch 1973 -1980. Za túto 
chybu sa ospravedlňujem. Čitatelia nás upozorňujú na mená ďalších 
učiteľov a pracovníkov škôl, ktorí v knihe chýbajú. Sú to ľudia, 
ktorí pracovali v novej škole, ale aj v školách cirkevných, neskôr 
v národnej škole. Preto budeme postupne v BCH tieto údaje dopĺňať 
a uverejňovať všetko, čo od čitateľov získame. V čase, ktorý sme 
mali k dispozícii, už nebolo v našich silách vypátrať údaje, ktoré 
chýbajú v kronikách. Verím, že sa to ešte niekedy niekomu podarí.    
   Ďakujeme všetkým, ktorí sa nám snažili pri tejto práci pomôcť 
svojimi príspevkami, spomienkami, informáciami, zapožičaním 
fotografií a iných dokumentov, ale aj tým, ktorí vydanie knihy pod-
porili finančne. 
   Publikáciu venujeme všetkým, ktorí túto školu navštevovali 
a pôsobili v nej ako učitelia, vychovávatelia i nepedagogickí pra-
covníci. Veríme, že bude i skromným príspevkom k zachyteniu 
histórie našej obce.     Mgr. Ľudmila Šupáková

VYDARENÝ VÝLET

 Dňa 12.júna 2008 poriadala Sociálna komisia pri OZ 
v Bzinciach pod Javorinou zájazd pre dôchodcov. Zúčastnilo 
sa ho 45 občanov. Ráno sme všetci dobre naladení okolo 7.00 
hod. vyštartovali. Trasa viedla do Bratislavy. Zastavili sme pred 
budovou parlamentu. Tam nás privítali dve poslankyne p.Rosová 
a p.Košútová, ktoré nám porozprávali o zasadaniach a činnosti 
jednotlivých výborov, v ktorých pracujú. V hlavnej rokovacej 
miestnosti si mnohí občania posadali na miesta niektorých 
poslancov a „riešili „ problémy. Po skončení prehliadky nás 
pracovníčky komisie milo prekvapili občerstvením – koláčikom 
a výbornou kávičkou. Ďalej sme pokračovali do Slovenského 
národného múzea, kde sme si prezreli výstavu Ako sme žili? 
Slovensko v 20.storočí. Bola to „prechádzka“ uplynulým storo-
čím. Každý návštevník sa zoznámil so spôsobom života rodiny 
na začiatku storočia, ako aj so životným štýlom v čase veľkej 
urbanizácie druhej polovice 20.storočia. Výstava je na rozlohe 
vyše 1100 m2 a je rozdelená do 7 chronologických celkov 

vymedzených významnými politickými predelmi, ktoré určovali 
osudy Slovenska v 20.storočí. Návštevníci videli starú školu, 
obchod, remeslá, ale aj pokoj domácností slovenského malomes-
ta. Poobede sme sa presunuli autobusom do Gabčíkova, prezrieť 
si veľkolepé vodné dielo – iba časť účastníkov. Tí, ktorých lákala 
teplá voda v bazénoch, sme pokračovali do Veľkého Medera, 
kde sme sa v niekoľkých bazénoch mohli vykúpať, vymasírovať 
si chrbticu a stuhnuté svaly. Množstvo stánkov s občerstvením 
bolo lákadlom pre už vyhladnuté žalúdky. Všetko to splnilo 
naše očakávania. Nie unavení, ba práve naopak s načerpaním 
nových síl sme sa oddýchnutí vracali naspäť domov. Dôkazom 
bola dobrá nálada v autobuse, ktorá bola umocňovaná spevom. 
Po celý čas nám prialo i počasie, takže boli sme spokojní.
 Tešíme sa na novú trastu o rok. Vďaka patrí Janke 
Harmadyovej, ktorá celý zájazd pripravila a zorganizovala, 
a predsedníčke sociálnej komisie Ing. Alene Stachovej.            
                  Viera Sláviková

N O V Á  P U B L I K Á C I A  O  Š K O L E

Účastníci zájazdu pred budovou NR SR v BratislaveÚčastníci zájazdu pred budovou NR SR v Bratislave

Naši „poslanci“Naši „poslanci“
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Ako je to s výstavbou bytov v Bzinciach pod Javorinou?
 Otázka zabezpečenia bývania  najviac trápi asi  mladých ľudí, 
ktorí si chcú založiť rodinu. Minulý mesiac som dostal list od 
neznámeho, ale asi mladého občana, ktorý mi poslal výstrižok 
z novín s názvom „ Chcú prilákať mladých - stavajú im byty“.
V článku sa píše o výstavbe  nájomných bytov a ich ponuke aj 
záujemcom zo širšieho okolia. Prilákať mladých ľudí do našej obce 
je aj mojím želaním. Úprimne závidím starostom obcí, kde  stavajú 
alebo dokončujú  bytovky.
 V súčasnosti je možné počítať pri výstavbe aj s dosť značnou 
finančnou podporou štátu. V našej obci máme ale jeden  veľký a 
závažný problém. Nemáme k dispozícii  obecný pozemok, kde 
by sme mohli výstavbu realizovať. V zmysle dnes už upraveného 
Územného plánu obce (ÚPO) sa počíta s vytvorením nového 
stavebného obvodu v lokalite Pažiť, kde sa predpokladá s indi-
viduálnou výstavbou, ale aj s výstavbou bytovky. Aký je súčasný 
stav? Po ukončení prekládky vysokotlakového  plynového potrubia 
je možné vážne uvažovať so začatím prác na realizácii stavebného 
obvodu. Skôr ale bolo nutné upraviť ÚPO, v ktorom sme doplnili 
časti pozemkov, kde bolo umiestnené plynové potrubie (úprava je 
už spracovaná). Po jej schválení kompetentnými úradmi a po spra-

covaní štúdie zástavby lokality  bolo by možné začať s prípravnými 
prácami spojenými s vybudovaním infraštruktúry. Samozrejme, že  
tomu by malo predchádzať vysporiadanie vlastníckych vzťahov, 
to znamená, vykúpenie aspoň časti pozemkov, kde sa výstavba má 
realizovať. V súčasnosti máme „zmapovaných“ vlastníkov, s ktorý-
mi  budeme musieť prekonzultovať, či a za akých podmienok budú 
ochotní svoje pozemky poskytnúť na výstavbu. Realizácia zámeru 
je tiež úzko naviazaná na dostatok finančných prostriedkov. V 
tomto roku sa v obecnom rozpočte s prípravou stavebného obvodu 
neráta, do budúcoročného rozpočtu už s finančnými prostriedkami 
rátať chceme. Finančné prostriedky je možné získať aj z fondov EÚ, 
no podmienkou sú usporiadané vlastnícke vzťahy. Tak dnes nedokážem 
ani orientačne odpovedať na otázku, kedy by sme mohli uvažovať 
so začiatkom výstavby. Možným riešením by bolo dať ponuku 
developerskej firme, ktorá by celú akciu zrealizovala vo vlastnej 
réžii, ale, samozrejme, by byty aj predávala. 
 Rád by som záujemcom o byty dal optimistickejšiu odpoveď, 
no žiaľ realita je taká, aká je. Pripraviť výstavbu je veľmi dlhodobá 
a finančne náročná záležitosť. Môžem len prisľúbiť, že v spolupráci 
s poslancami a stavebnou komisiou urobíme všetko preto, aby sme 
túto náročnú úlohu dokázali zrealizovať v čo najkratšom čase.

O T Á Z K A  P R E  S T A R O S T U

 August je mesiac, ktorý bol v minulosti bohatý na rôzne 
významné udalosti a historické medzníky. Práve 29. augusta si 
pripomenieme 64. výročie vzniku SNP. Tento dátum sa totiž zapísal 
do dejín histórie nášho národa v minulom storočí ako jeden z naj-
významnejších dní a stal sa novodobým historickým medzníkom 
Slovenska.
 Samotné povstanie sa v podstate začalo pripravovať už v druhej 
polovici roka 1942. Opozičné sily však boli v tom čase ešte roz-
trieštené. Akýmsi impulzom zjednotenia opozičných síl bolo podpí-
sanie Vianočnej dohody medzi československou vládou v Londýne 
a sovietskou vládou v decembri 1943. Tam bola práve zakompo-
novaná pomoc ZSSR pri prípadnom vzniku vojenského povstania 
a pomoci pri oslobodzovaní ČSR.
 Povstanie malo byť koordinované s postupom Červenej armá-
dy cez pohorie Karpaty smerom na Slovensko. Postup Červenej 
armády mal byť urýchlený vďaka podpore dvoch vojenských divízií 
na východe Slovenska. Tie mali byť základom povstania. Napokon 
sa zrealizoval druhý variant, pretože po útoku partizánov na  nemec-
kú vojenskú misiu v Martine dňa 28. augusta 1944 začali nemecké 

vojská obsadzovať územie Slovenska. Po dohode vojenského vede-
nia SNP a politického vedenia SNR bolo dňa 29. augusta 1944 
v Banskej Bystrici vyhlásené SNP. Veliteľom povstaleckej armády 
bol pplk. Golian a v politickom vedení SNP boli zástupcova KSS 
a Demokratickej strany Slovenska, ktoré tvorili základ vedenia 
SNR. Hlavná ťarcha bojov spočívala na povstaleckej armáde, jej 
velení a partizánoch.
 Napriek tomu, že povstanie bolo vďaka obrovskej presile 
nemeckých vojsk potlačené, malo v priebehu druhej svetovej vojny 
svoj význam a splnilo tak svoje poslanie, lebo viazalo na seba časť 
nemeckej armády. Povstania za zúčastnilo asi 83000 povstaleckých 
bojovníkov vrátane partizánov, z toho bolo asi 77000 Slovákov. 
Povstanie malo aj internacionálny charakter, lebo v radoch povstal-
cov bojovalo 6000 bojovníkov iných národností. Z nich bolo najviac 
občanov bývalého ZSSR. 
 Vypuknutie SNP zásadne zmenilo charakter účasti Slovákov 
počas druhej svetovej vojny a zaradilo ich medzi demokratické sily 
protifašistickej koalície.
                                                  Dušan Chudý – redakčná rada

S L O V E N S K É  N Á R O D N É  P O V S T A N I E

OKRESNÁ SÚŤAŽ DOBROVOĽÝCH HASIČSKÝCH ZBOROV
 V sobotu, 21.júna 2008, sa v Čachticiach konala okresná 
súťaž DHZ. Za našu obec sa jej zúčastnilo všetkých 5 hasičských 
zborov. Bzince postavili 3 družstvá, dve mužské a jedno ženské, 
a  za Cetunu tiež súťažili aj ženy, minuloročné víťazky. Najlepšie 

sa umiestnilo družstvo žien zo Bziniec, ktoré skončili na 2. 
mieste, výborné umiestnenie si vybojovali aj hasiči z Vrzávky, 
ktorí obsadili v konkurencii 35 družstiev 3. miesto. Za peknú 
reprezentáciu našej obce všetkým hasičom ďakujeme.       
         Starosta obce

Bzinské hasičky pred súťažouBzinské hasičky pred súťažou

Dobrovoľní hasiči z VrzávkyDobrovoľní hasiči z Vrzávky



júl - august 2008 Strana 5BZINSKÝ CHÝRNIK

21.júna 2008, sa v Čachticiach konala 
okresná súťaž DHZ. 
Viac informácií  na inom mieste.

21. júna 2008 sme si pripomenuli 
50. výročie otvorenia novej budovy 
základne školy. Pri tejto príležitosti 
základná škola v spolupráci s OÚ 

u s p o -
r i a d a l i 
š k o l s k ú 
slávnosť. 
Školská slávnosť pokračovala pro-
gramom žiakov MŠ a ZŠ v priestoroch 
vynoveného dvora požiarnej zbrojnice.

27. júna 2008 sa v priestoroch obrad-
nej siene obecného úradu konalo stret-
nutie žiakov 9. triedy ZŠ so starostom 
obce pri príležitosti ukončenia ich 
školskej dochádzky. 

27. júna 2008 sa na obecnom úrade 
stretli aj budúci školáci, ktorí sa lúčili 
so svojou materskou škôlkou. Starosta 
obce a zástupkyňa riaditeľa ZŠ p. 
Podolanová budúcim prváčikom zaželali 
veľa úspechov v štúdiu na základnej 
škole.

Podjavorinský športový klub si v sobo-
tu 5.júla 2008 pripomenul 80. výročie  
svojho založenia. Oslava sa konala 
na futbalovom štadióne.

V sobotu, 5. júla 2008 sa ukončila oprava cesty do Cetune. 
Rekonštrukcia cesty sa uskutočnila vďaka poskytnutiu finančných 
prostriedkov z TSK. 

V utorok 8. júla 2008 bol zrekonštruovaný ďalší úsek cesty 
zo Bziniec na Hrubú Stranu. Jedná sa o 500 metrový úsek, pričom  
náklady dosiahli 500 tisíc Sk.

Vedenie školy v spolupráci s políciou zo Starej Turej a Trenčína, 
záchrannej služby z NMnV a za výdatnej pomoci bzinských hasičov 
pripravilo pre svojich žiakov, ale aj žiakov zo ZŠ v Lubine, veľmi 
zaujímavý program. Deti sa mohli povoziť s policajtami v ich autách, 
videli v akcii policajného psa, prehliadli si sanitku záchranárov, ale 
aj hasičskú tatrovku HaZZ v NMnV. Aj vďaka peknému počasiu sa 
mohli deti zabaviť na tejto netradičnej veľkolepej akcii. 

V e ľ k á 
vďaka patrí 
v š e t k ý m 
organizáto-
rom.

MINIINFORMÁTOR

      Krv je pravdepodobne tou najcennejšou 
tekutinou na svete. Zdravotnícke zariadenia 
ju potrebujú každý deň. Nikto z nás nevie, 
kedy môže nastať situácia, že raz ju bude 
potrebovať aj niekto z nás.
         Aj na základe predchádzajúcich riadkov 

zorganizoval MS SČK v spolupráci s vedením obce Bzince pod 
Javorinou a NTS SR, pracovisko Trenčín už druhý tohtoročný 
výjazd do našej obce. Odber krvi sa uskutočnil v priestoroch 
budovy OÚ dňa 16.6. 2008. Krv bola odobraná 28 darcom.
         Vedenie MS SČK sa rozhodlo touto cestou poďakovať 
všetkým darcom krvi za prejav ľudskej solidarity a humanity. 
Tiež chceme poďakovať aj vedeniu obce za dobrú spoluprácu 
pri organizovaní takýchto akcií. Touto cestou by sme chceli 
pozvať všetkých našich darcov i priaznivcov na posledný 
tohtoročný odber krvi v našej obci, ktorý sa uskutoční dňa 
10.11. 2008.
                       Ladislava Chudá – 
            MS SČK v Bzinciach pod Javorinou

SRDEČNÁ VĎAKA 
DARCOM KRVI

   Aj v tomto vydaní Vám chceme 
poskytnúť nové informácie pri zavedení 
eura. Problematike zavedenia eura a 
s tým súvisiacimi úlohami sa zaoberalo 
aj OZ na svojom májovom zasadnutí. 
Prijatý bol Plán zavedenia eura v pod-
mienkach našej obce, schválená bola 

komisia pre zavedenie eura a na júnovom zasadnutí aj har-
monogram úloh súvisiacich so zavedením eura. Ako jednu 
z veľmi dôležitých úloh si komisia dala úlohu informova-
nosti hlavne našich starších občanov  o postupe a problémoch, 
ktoré môžu nastať pri zavádzaní eura. V septembri plánujeme 
uskutočniť stretnutia s občanmi, venované tejto problematike. 
Občanov, ktorí sa nebudú môcť zo zdravotných dôvodov 
zúčastniť stretnutia, komisia navštívi osobne. Aj takýmto 
spôsobom by sme chceli predísť tomu, aby hlavne starší ľudia 
„nenaleteli“ podvodníkom, ktorí by mohli v súvislosti s vý-
menou slovenských korún na eurá, našich občanov oklamať. 
V nasledujúcich Euro - informáciách sa budeme venovať 
problematike  duálneho zobrazovania cien, ktoré musí byť 
najneskôr mesiac od určenia konverzného kurzu. Teda už 
v auguste budú musieť byť všetky ceny zobrazované v sloven-
ských korunách aj v eurách. Informovať budeme aj o možnosti 
zakúpenia štartovacích balíčkov s euro mincami v hodnote 500 
Sk, opýtame sa zástupcu Dexia banky o zabezpečení výmeny 
slovenských korún na eurá.

Pokiaľ máte prístup k internetu, odporúčame Vám navštíviť 
našu obecnú stránku www.obecbzince.sk, kde v sekci „zave-

denie eura“ môžete získať viac informácií.               
starosta

EURO -  INFORMÁCIE

OZNAM PRE OBČANOV 

8. júla 2008 bol stanovený konverzný kurz 
slovenskej koruny voči euru na 30,1260 SKK / EUR. 

Tento kurz bude platný od 1. januára 2009.
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80. VÝROČIE ZALOŽENIA PŠK BZINCE POD JAVORINOU
   V sobotu 5.7.2008 bzinskí futbalisti si športovým podujatím 
na ihrisku pripomenuli 80 rokov od založenia PŠK Bzince pod 
Javorinou. Na túto počesť boli odohrané futbalové zápasy rôznych 
generácií hráčov:
Žiaci: Bzince pod Javorinou  -  Dolné Srnie    5 : 0,   góly: Biháry 
2, Matějka, Mazáň, Zamec
Bývalí hráči: Bzince pod Javorinou  -  Biskupice /pri Luhačoviciach/    
1 : 3, gól dal Mgr. I. Fogaš 
Dospelí: Bzince pod Javorinou  -  Biskupice   4 : 2,  góly: T. 
Kovačovic  
   V prestávke posledného zápasu predviedol leteckú akrobaciu 
s motorovým modelom lietadla náš rodák Ján Stano, viacná-
sobný úspešný reprezentant Slovenska na majstrovstvách Európy. 
Medzi zápasmi uskutočnila sa oficiálna časť programu. Predseda 
Podjavorinského športového klubu Ing. Branislav Valo privítal 
zástupcu Oblastného futbalového zväzu Trenčín, člena výkonného 
výboru pána Jána Mikloviča /je starostom obce Považany/, sta-
rostu obce Ing. Pavla Bahníka, poslancov obecného zastupiteľstva, 
priateľov z Biskupíc /ich výprava mala 50 ľudí/, žiakov s ich 
vedením z Dolného Srnia, našich futbalistov s realizačným teamom 
a všetkých prítomných . Z jeho slávnostného príhovoru citujeme:
   „Bolo to v roku 1928, keď naši otcovia, respektíve dedovia sa 
rozhodli, že budú organizovane hrávať v obci futbal. Musíme uznať, 
že to bol veľmi odvážny a pokrokový počin, veď futbal na dedinách 
sa vtedy hrával málokde. Z našej futbalovej kroniky sa dozvedáme, 
že za súperov sme mali napríklad Starú Turú, Strání, Dubnicu nad 
Váhom, Nové Mesto nad Váhom, Myjavu... Dopravný prostriedok 
bol konský povoz, resp. bicykle.
 Z dlhej histórie bzinského futbalu spomeniem iba niekoľko 
významnejších udalostí, veď víťazstiev i prehier, pádov i postu-
pov bolo neúrekom. Čo vieme z histórie: prvé ihrisko bolo nad 
Bzincami časť Chrasť-Stráň, tam si zakaždým hráči nosili rozo-
braté brány. Ďalšie ihrisko bolo tu vedľa na Kútiku, ďalšie  pri 
Poľnohospodárskom. družstve, ako stoja štvorbytovky, najskôr 
kolmo na cestu, potom otočené o 90°, teda pozdĺž cesty na Cetunu 
a od roku 1958 je ihrisko na tomto mieste. Najväčšie úspechy 
sme dosiahli, keď dorastenci postúpili v 50. rokoch min. storočia 
do krajskej súťaže  a v roku 1961 dospelí postúpili do krajskej 
súťaže, kde sme účinkovali do roku 1966.Tu si dovolím spomenúť  
už zosnulého Vladimíra Kedru, ktorý svojím futbalovým umením 
a trénerským pôsobením bol jednou z hlavných postáv toho obdo-
bia v našom futbale. Nezabudneme ani na najlepšieho strelca v tom 
čase, tu prítomného Jozefa Fogaša, jeho čistý nárt bol povestný. 
V ďalšom období hráči s dobrou strelou boli  Ján Žoldák, Ján 
Hložka, Vladimír Krchňák a teraz Marek Hasala. Ostatných ešte 
žijúcich hráčov spomenieme pri odovzdávaní ďakovných listov. 
Dospelí aj dorastenci väčšinou hrávali najvyššiu okresnú súťaž. 
To bola II. trieda, resp. o jednu triedu nižšie. Treba spomenúť 
rok 1990, keď nám víchrica strhla polovicu strechy na kabínach 
a dlhých 6 rokov sa v Bzinciach futbal nehrával a pristavená 
časť kabín sa značne zdevastovala a pokladňa pri vchode zmizla 
úplne!. Až nadšenci futbalu Okrucký, Dudák, Zaťovič, Valovci 
- Peter, Miro, Jaro, Teska, Haruštiak, Hložka, Straka, Zamec 
a následne ďalší okolo Rasťa Klimu rozhýbali obec a kabíny sa 
ako tak opravili. Posledných 5 rokov sme veľmi intenzívne praco-
vali na skvalitnení hracej plochy a jej okolia, rekonštrukcii kabín 
a soc. zariadení. Teraz môžeme skonštatovať, že základné technické 
vybavenie majú futbalisti na dobrej úrovni, je vybudované sociálne 
zariadenie, výbor a hráči sa starajú o hraciu plochu, ktorá na takej 
kvalitnej úrovni u nás bola snáď iba pri otvorení ihriska v roku 
1958. Treba poďakovať všetkým hráčom za brigádnickú činnosť 
vykonanú v tomto našom športovom areáli a členom výboru - mená 

budú zverejnené pri odovzdávaní ďakovných listov starostu obce.
   Čo sa nám nepáči je to, že pri takýchto výročiach sa nám športové 
šťastie vyhýba. Už pri výročí spred piatich rokov sme vypadali 
do najnižšej súťaže a teraz sa nám prihodilo niečo podobné - 
vypadáme z majstrovstiev oblasti. Zostáva nám len prianie skorého 
návratu dospelých do MO, lebo sme si overili, že táto súťaž zod-
povedá našim tradíciám a aj možnostiam. Veď i na stúpajúcich 
výkonoch mužstva je vidieť 5-ročnú prácu trénera pána Rojku 
a keďže zostáva pri mužstve i do ďalšieho obdobia, čo iné môžeme 
požadovať, ako je postup. Ešte k mládeži v dorasteneckom veku: 
potešilo by nás, keby mali viac zodpovednosti ku kolektívu, lebo 
máme záujem prihlásiť ich do súťaže, sú tu však oprávnené obavy, 
či by súťaž dohrali v plnom počte hráčov. Sme radi, že žiaci sa 
pravidelne zúčastňujú tréningového procesu a hrajú svoju súťaž, 
vďaka patrí Janke Žákovej - vedúcej mužstva žiakov, a Danielovi 
Andelovi, ktorý jej pomáha pri trénovaní.“
Toľko krátky prierez histórie a súčasnosti PŠKB.
 V ďalšej časti sa uskutočnilo odmeňovanie funkcionárov 
a hráčov PŠK, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju a pozitívnej 
propagácii PŠKB a tým aj obce Bzince pod Javorinou.
PŠKB navrhol Oblastnému Futbalovému  zväzu Trenčín oceniť 
čestným uznaním prácu predsedov PŠKB /predtým TJ/ starším ako 
60 rokov. ObFZ  návrh schválil a  čestné uznanie pán Miklovič 
odovzdal týmto pánom:                                                                     
 1. Pavel Kotúč - funkcionár TJ od roku 1956, predseda TJ v r. 
1969 až 1976.
 2. Dušan Kovačovic -  predseda TJ v 60. rokoch min. storočia.
 3. Milan Černaj - bývalý hráč a funkcionár, predseda TJ v r. 1979 
až  1981.
 4. Ing. Branislav Valo - bývalý hráč/hral aj krajskú súťaž za Bzince/ 
a funkcionár v 60. a 70. rokoch min. storočia, predseda PŠK 
od roku 2003.
Odmeneným funkcionárom gratulujeme a veríme, že i naďalej 
podľa svojich možností budú podporovať PŠKB.
Ďalej starosta obce Bzince pod Javorinou Ing. Pavol Bahník 
odovzdal ďakovné listy občanom nasledovne:
1. Hráčom, ktorí sa zaslúžili o postup futbalového mužstva 
do krajskej súťaže /doteraz najvyššia súťaž, akú hralo naše mužstvo/ 
alebo túto súťaž za Bzince p. J. hrali: Ľudovít Malík, Miroslav 
Kovačovic st., Milan Kotúč st., MVDr. Milan Krokvička, Rudolf 
Straka, Jozef Fogaš, Miroslav Kopec, Miroslav Less, Ján Teska, 
Ľubomír Mikušík, Ivan Straka, Miloš Mikušík, Ján Šebík, Jozef 
Stacho, Juraj Selecký, Milan Hargaš,  Ľubomír Žoldák, Ján Žoldák, 
Dušan Sadloň, Ivan Sadloň, Ivan Kovačovic.
2. Za aktívnu činnosť funkcionárov PŠK Bzince p. J., ktorí sa 
v súčasnosti starajú o činnosť klubu, a bývalým predsedom TJ: 
Ing. Ivan Kuhajda - terajší predseda FO PŠK, Miroslav Švok 
- podpredseda a pokladník PŠK, náš sponzor stará sa tiež o chod 
bufetu, Jana Žáková, Dušan Kohút, Ján Andel, Ľubor Zamec, 
Miroslav Zaťovič, Jaroslav Valo, Pavel Hložka, Daniel Andel, 
Tomáš Kovačovic, Mgr. Martin Samek, Miroslav Rojko, Ján Nociar 
- predseda TJ v r. l981 až l988 a bývalý aktívny hráč, Rastislav 
Klimo -predseda TJ v r. 1996 až 2000 a bývalý aktívny hráč, ďalej 
bývalí hráči a hlavní organizátori futbalových zápasov a turnajov 
bývalých hráčov Ján Hložka a Ľubomír Mosný a tiež bývalý hráč, 
náš rodák doc. PaeDr. Pavol Peráček, PhD., v súčasnosti technický 
riaditeľ SFZ v Bratislave, vždy ochotný nám poradiť a pomôcť.
3.Za úspešnú činnosť v leteckom modelárstve a ochotu týmto nám 
spestriť naše športové podujatia, náš rodák Ján Stano a náš najstarší 
aktívny fanúšik, bývalý hráč Bziniec  pán Pavol Krajčovic.
Všetkým odmeneným gratulujeme, ďakujeme za odvedenú prácu 
a veríme, že i naďalej si zachovajú priazeň i podporu PŠKB.“
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Š P O R T  V  Š K O L E
 Aj v uplynulom školskom roku sa naša škola intenzívne veno-
vala športovej činnosti. Predovšetkým učiteľ telesnej výchovy Mgr. 
Peter Peráček sa venoval žiakom aj mimo hodín telesnej výchovy 
a absolvoval s nimi veľa športových súťaží. 
 Súťaž “Mladých hliadok“ sa konala 19. 9. 2007 v Novom 
Meste nad Váhom a bola  zameraná na oblasť civilnej ochrany 
obyvateľstva. Súťaž sa skladala z rôznych disciplín (topografia, 
orientácia v teréne, streľba zo vzduchovky, ošetrovanie ranených 
a činnosť pri poplachoch). Žiaci podali výborné výkony a  družstvá 
skončili v okresnom kole na II. a III. mieste. Súťažiť boli títo žiaci 
– K. Kardian, A. Zatovičová, E. Machovic, M. Zamec, S. Tinková, 
S. Chovancová, E. Rybár, a K. Hargašová. 
 Atletické hry v Novom Meste nad Váhom - 20. 9. 2007- 
zúčastnili sa žiaci 3. až 9. ročníka.  
  Cezpoľný beh - 26. 9. 2007 - súťaž trojčlenných družstiev. 
Našu školu reprezentovali M. Zamec, M. Juriga a E. Machovic. 
Z osemnástich družstiev skončili naši žiaci v druhej polovici 
štartového poľa.
  Obvodové kolo vo futbale - 1.10. 2008 organizovala ho naša  
 škola. Naši žiaci obsadili II. miesto - TŠ Bzince p. J. 
 Bedminton – 12.10. Nové Mesto nad Váhom
 Bedminton – 19.10. Nové Mesto nad Váhom
  Stolný tenis – 30.11. - Nové Mesto nad Váhom – 5. miesto  
                       –dievčatá
                            6. miesto - chlapci
 Volejbal minimax - 12.12. - dievčatá 5. - 7. tr.
                                      1.  -  3 . miesto Bzince

 Volejbal minimax –19.12. -  dievčatá 5. - 7. tr. –   
                               1. a 3. miesto  -  Trenčín
  Volejbal ŠŠS –14.12. -  dievčatá  – 5. miesto  -  Nové Mesto  
   nad Váhom
  Vybíjaná – 14.2. – mladšie žiačky – 3. miesto – Stará Turá
  Hádzaná – 27.2. – chlapci – 2. miesto – Bošáca
  Volejbal – 3.3. – dievčatá – 4. miesto – novomestské 
           gymnázium – okresné kolo      
                5.3. – chlapci – 3. miesto - novomestské gymná-
          zium – okresné kolo     
  Volejbal ŠŠS –25.4. -  dievčatá  – 7. miesto  -  Trenčín – 
   krajské kolo
  Malý futbal – 17.4. – chlapci – 2. miesto – Stará Turá
  Okresné kolo v ľahkej atletike - 16.5.- 4. miesto –
                E. Machovic (8. roč.)
  Volejbal minimax - 22.5.- dievčatá - 6. miesto - finále 
           západoslovenskej oblasti
  Ľahká atletika – Podjavorinské hry Stará Turá:
   30.5. - 2. miesto – E. Machovic (8. roč.) 
   a v súťaži škôl – 6. miesto
  Volejbal - 5.6. - chlapci – 5. miesto - o Pohár primátora  
         Nového Mesta nad Váhom 
  Basketbalová liga ZŠ Podjavorinského regiónu – 
             družstvo dievčat pod vedením Mgr. Petra Jarábka
  Mc Donalds cup – minifutbal mladších žiakov 
  Ľahká atletika – žiaci 1. stupňa

Potom predseda PŠKB Ing. Branislav Valo a predseda futbalového 
oddielu PŠKB Ing. Ivan Kuhajda prevzali čestné uznanie PŠKB 
od ObFZ Trenčín, ktoré odovzdal Ján Miklovič, a čestné uznanie 
PŠKB od obce, ktoré odovzdal starosta obce Ing. Pavol Bahník. 
Ďalej  z príhovoru vyberáme:
„PŠKB nemôže zabudnúť ani na ďaľších našich občanov, ktorí nám 
vždy ochotne pomôžu.
Aspoň takto verejne ďakujeme starostovi obce Ing. Pavlovi 
Bahníkovi a exstarostovi Ivanovi Mrázikovi za ich priazeň športu 
a značnú pomoc obce, ďalej poďakovať sa patrí Milanovi Valovi, 
Rudolfovi Kovačovicovi, Ivanovi Koníkovi, Milošovi Gulánovi, 
Milošovi Tepličkovi, Romanovi a Vladovi Podhradskému, Milošovi 
Trchalovi, Dušanovi Ostrovskému, Jánovi Sadloňovi a Milošovi 
Kovačovicovi. 
Zároveň ďakujeme všetkým nemenovaným občanom a firmám 
za finančný príspevok vo forme 2% z odvedených daní. Tiež 

ďakujeme poslancom obecného zastupiteľstva za priazeň a podporu 
športu v obci.“
V priebehu posledného zápasu prítomní minútou ticha uctili si 
pamiatku nedávno zosnulého bývalého spoluhráča JUDr. Milana 
Babinca a všetkých bývalých hráčov a funkcionárov PŠKB, ktorí 
sa tohoto výročia nedožili.
Podujatie bolo veľmi vydarené, počasie prialo, zúčastnilo sa ho 
vyše 200 divákov. Slávnostná nálada pokračovala zábavou, kde hral 
Ivan Kabijev až do skorého rána.  Aj priatelia z Moravy boli veľmi 
spokojní, veď odchádzali  až o polnoci.
Ešte pre informáciu oznamujeme, že najbližšie futbalové zápasy 
na domácom ihrisku sa uskutočnia v sobotu 2.8.2008 o 14,00 
hodine  turnaj bývalých hráčov so zábavou a v nedeľu 10.8.2008 
o 17,00 hodine hrajú dospelí svoj prvý majstrovský futbalový zápas 
II. trieda - Juh proti Hrádku n.Váhom.              Redakcia

 V Obci Bzince pod Javorinou budú počas letných mesia-
cov poriadané nasledovné kultúrno-športové podujatia:

5.júla 2008 - oslava 80.výročia vzniku Podjavorinského 
       športového klubu 
26.júla 2008 - Annabál - požiarna zbrojnica v Bzinciach
27.júla 2008 - Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na 
         Javorine, zač. o 10.00 hod.

2.augusta 2008 - futbalový turnaj starých pánov so začiatkom 
             o 13.00 hod. na ihrisku
9.augusta 2008 - súťaž v parkúrovom skákaní koní o Cenu 
                          starostu obce v Cetuni so začiatkom o 9.00 hod.
9.augusta 2008 - posedenie pri country hudbe v kultúrnom  
             dome Cetuna so začiatkom o 19.00 hod.

16.augusta 2008 - súťaž dobrovoľných hasičských zborov 
  v areáli rekreačného zariadenia Hrubá Strana  
  - Podvišňové so začiatkom o 9.00 hod.

5.–6.septembra 2008 - DNI OBCE - kultúrny program
                                 - XI. ročník Bzinského jarmoku
                                 - 100. výročie DHZ Bzince p.J.

 Na tieto podujatia Vás všetkých srdečne pozývame a tešíme sa 
na stretnutie s Vami.
 Využívať môžete ihrisko pri ZŠ na hranie futbalu, tenisu 
i volejbalu, pripravuje sa tiež turnaj v petangu.
 Viac informácií o pripravovaných podujatiach sa dozviete na 

www.obecbzince.sk

INFORMÁCIA O KULTÚRNYCH A ŠPORTOVÝCH AKTIVITÁCH 
POČAS LETNÝCH MESIACOV
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Emília KOVAČOVICOVÁ č.d. 1066
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BZINSKÝ CHÝRNIK

Mal som Vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, 
no prišla osudná noc a musel som navždy odísť.
Neplačte za mnou moji drahí,
nechajte ma tíško spať.
Čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

Dňa 2.augusta 2008 si pripoimenieme 1.výročie 
úmrtia môjho manžela, nášho otca, 
deda a pradeda   

Pavla HRAŠNÉHO z Cetuny
S láskou spomína manželka, synovia, vnúčatá 
s rodinami, pravnúčatá a ostatná rodina.

Zároveň si spomíname pri príležitostí nedožitých 80. narodenín 
dňa 7. júla 2008 na Emila HRAŠNÉHO z Cetuny.

Čo zmôže človek proti osudu?
Len hlavu ticho skloniť
a v hĺbke srdca za drahým zosnulým
horúce slzy roniť.
Pohladkať v duchu pracovité ruky, 
milú tvár...
s pokorou a vierou pokľaknúť pred oltár
šepkajúc tíško –
... a svetlo večné nech mu svieti,

       nech odpočíva v pokoji. 

   29. júla uplynú tri roky, ako sme sa tu, v časnosti, 
   rozlúčili s naším drahým 

Ladislavom VARGOM. 
Pán času mu vymeral takmer 77 rokov. Naplnil ich láskou, 
prácou a hlbokú brázdu zanechal aj na poli literárnom.
 Nežil nadarmo. Pokračovaním jeho života sú deti, vnúčatá, 
pravnúčik a knihy, ktoré vďační čitatelia radi berú do rúk.
  A hoci sa v Bzinciach p. Jav. nenarodil, zamiloval si ich. 
I ľudí tohto kraja. Ako každý veľký človek nebol malicherný, 
veľkorysosť prejavoval všade, kde sa ocitol. 
 Na pomníku nad jeho hrobom stojí citát: 
  „Kto v srdciach žije, nezomiera...“
                            Sú srdcia, v ktorých žije,
                            sú ľudia, ktorí na neho
                            myslia s úctou, vďakou
                            a láskou.
                                           Smútiaca manželka s celou rodinou 

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom, známym, p. farárke I.Rubaninskej 
a členom DHZ Hrubá Strana, ktorí dňa 31.mája 
2005 odprevadili na poslednej ceste nášho syna, 
manžela, otca, brata a príbuzného 

Ľuboša MATEJÍKA 
zo Bziniec pod Javorinou – Hrubá Strana, 
ktorý nás opustil vo veku 46 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Zvlášť ešte chceme poďakovať pánovi Jaroslavovi Bušovi s manželkou 
a pani Darine Stachovej za pomoc, ktorú nám poskytli.
        

  Smútiaca rodina

  S P O M Í N A M E

ROZLÚČILI SME SA
Ľuboš MATEJÍK č.d. 1580 vo veku 46 rokov
Emília SLÁVIKOVÁ-HRABOVSKÁ č.d. 344 
               vo veku 79 rokov
Emil ŠARKOZY č.d. 131 vo veku 49 rokov
Anna CHOVANCOVÁ č.d. 344 vo veku 86 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

UZAVRELI  MANŽELSTVO
Ivan Pleva – Alena Krajčírová
Marián Púček – Viera Opačitá

Ing. Peter Kvaltín – Ing. Jana Lošáková
Michal Korytár – Jana Haruštiaková

Ivan Mikeš – Alena Zettnerová
Miloš Csery – Monika Kedrová

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

NARODILI SA
Juliana HRONČOKOVÁ – 

rodičom Tiborovi a Jane Hrončokovej

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.


