
Matkino srdce –
láska nepremenná!

Matkina  láska –
hraníc nikde nemá!

Matkino srdce – 
nežnosť samá.

Najdrahšia mama!

Matkino srdce!
Dokiaľ ho máš 
si nadovšetko

ucti a váž!

 Úryvkom básne sa začala v nedeľu 18.mája 2008 oslava Dňa matiek, ktorú pripravil ZPOZ pri OZ, deti MŠ, žiaci ZŠ a súbor Klenotnica. 
Celou obradnou sieňou zneli básničky a pesničky venované našim mamám, babičkám a prababičkám. Im patrila naša vďaka. Príhovor k ma-
mičkám predniesol starosta obce Ing. Pavel Bahník. Súbor Klenotnica svojimi piesňami vytvoril príjemnú atmosféru a nejednej oslávenkyni 
vypadla i slza z oka. Srdečná vďaka patrí všetkým tým, ktorí toto milé popoludnie pre naše matky pripravili.
        J.Kuhajdová, tajomníčka ZPOZ
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O T Á Z K A  P R E  S T A R O S T U
 Zlepšila sa situácia v nakladaní s komunálnym odpadom v 
obci?
 Ku koncu minulého roka OZ prijalo novelu VZN o nakladaní 
s komunálnym odpadom. Toto nové VZN zrušilo žetónový systém 
zberu a každý občan si môže dať svoju smetnú nádobu vyviezť 
dvakrát do mesiaca. Po štyroch mesiacoch môžeme konštatovať, 
že sa zvýšil počet vyvezených smetných nádob z priemeru asi 270 
na viac ako 400 na jeden vývoz. Úmerne sa zvýšilo aj množstvo 
vyvezeného odpadu a, samozrejme, úmerne aj náklady. Je evidentné, 
že občania umiestňujú väčšie množstvo komunálneho odpadu do 
smetných nádob a tento skončí tam, kde patrí, teda na riadenej 
skládke. Natíska sa otázka, či touto zmenou nedošlo k zníženiu 
separovania odpadu. Ja som presvedčený, že väčšina našich občanov 
si uvedomuje, že separovanie odpadu a jeho následná recyklácia 
je skutočne nevyhnutnosťou, pokiaľ nechceme, aby sme v budúc-
nosti  boli týmto odpadom zasypaní. Stále ma ale trápi, že aj napriek 

všetkým snahám o zlepšenie situácie s nakladaním s odpadom, stále 
sa nájdu občania, ktorým je asi pohodlnejšie svoj odpad vyviezť na 
nepovolenú skládku, ako ho umiestniť do smetnej nádoby. 
 A ešte k vývozu objemného odpadu veľkokapacitnými kon-
tajnermi. 
 Pre informáciu, len za mesiac apríl bolo vyvezených 16 kon-
tajnerov a za vývoz tohto  odpadu sme zaplatili viac ako 70 000 
Sk. Problém, ktorý pri tomto vývoze vzniká, je v tom, že kontajner 
sa naplní odpadom, ktorý tam nepatrí, napr. konáre, KO patriaci 
do smetnej nádoby a podobný odpad. Kontajner je síce plný, ale 
hmotnosť odpadu je menej ako jedna tona a my platíme  za vývoz 
skoro prázdnej nádoby. 
Riešenie problému likvidácie komunálneho odpadu je a bude stále 
problémom. Je preto veľmi dôležité, aby sme si všetci uvedomili, že 
máme povinnosť zabrániť tomu, aby sa naša planéta stala jedným 
veľkým odpadkovým košom.

O S L A V A  D Ň A  M A T I E K

1 2 .  R O Č N Í K  D Ň A  N A R C I S O V
 V piatok – 11. apríla 2008 neboli potrebné žiadne slová, v 
tento deň prehovorili kvety a srdcia.
 Ťažko sa hľadajú slová, ktoré by vyjadrovali obrovskú vďaku, 
tak v našom mene – spoluorganizátorov, ako i v mene onkologick-
ých pacientov, v mene všetkých, ktorým záleží na svojom zdraví. 
Bez pomoci dobrovoľníkov, žiakov našej školy a prihliadajúcich 
dospelých osôb by zbierka nemohla byť zrealizovaná. Práve vy ste 
venovali svoj čas, našli ste chuť a energiu opätovne byť v uliciach 
našej obce a spádových obcí. Oslovovali ste ľudí dobrej vôle a tým 
ste dopomohli k rekordnému výnosu 12. ročníka Dňa narcisov! 
S radosťou a hrdosťou Vám oznamujeme, že výnos je v doterajšej 
histórii zbierky najvyšší a predstavuje sumu:

11. 580, 50 Sk

Vyzbieraná čiastka, v rámci celého Slovenska, predstavuje tiež 
rekordnú sumu:

24. 265. 399 Sk

Opäť sme sa presvedčili, že netreba veľké slová, stačia „drobné“ 
skutky, aby sa dosiahol fantastický výsledok. Záverom mi dovoľte 
vyjadriť prianie, aby takýchto výsledkov pribúdalo, aby sme mali 
spoločne radosť z maličkostí, ktoré nás denne obklopujú a užívali 
si radosti života v spokojnosti z dobre vykonanej práce. Z 11. apríla 
2008 môžeme mať všetci dobrý pocit a čerpať elán a vieru v tú 
budúcu zbierku.             
                   Martina Trenčanská



     Ján Klincko sa narodil 6. apríla 
1892 v malej osade Ploské, vzdi-
alenej asi 3 km od obce Ratková v 
Gemeri. Otec Daniel bol záhrad-
níkom, ale aj organizátorom prác 
robotníkov na majetku statkára 
Mihálika. Prevládala tam práca 
v lese, výroba dreva pre bane a 
huty.
     V Ratkovej boli koželužníci 
/kvaškári/, ako v Brezovej na 
západnom Slovensku. Tu na úpätí 
Slovenského Rudohoria boli 
vtedy rudné bane a huty. Aj si 
200 m od mihalikovského majera 

bola huta Rimavsko–muráňskej  bansko-hutnej spoločnosti.
     Otcova matka Júlia bola v domácnosti, bývali na majeri v 
služobnom byte. Mali ešte dcéru Júliu, absolventku učiteľského 
ústavu pre učiteľky materských škôl v Lučenci, a Emíliu, krajčírku, 
ktorá sa venovala šitiu doma.
     Otec chodil do školy peši do Ratkovej. Po vychodení povinnej 
elementárnej školy, na odporučenie učiteľov a statkára Mihálika išiel 
do chlapčenskej meštianskej školy, do okresného mesta Revúca. 
Za Uhorska sa na školách, vyšších ako základná škola, učilo len 
po maďarsky. Počas návštevy meštianky v rokoch 1903-1906 sa 
už natoľko zdokonalil v maďarčine, že mohol v r. 1907 - 1911 
navštevovať učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi, so zameraním učiť 
na menšinových slovenských základných školách.
     V roku 1911 nastúpil ako učiteľ do dvojtriednej evanjelickej školy 
v Tomášoviciach pri Lučenci. Tu bol riaditeľom Ľudovít Pánik, 
rodák z Ratkovej. Otec učil nižšie ročníky a zároveň viedol v obci 
poštový úrad. Obyvatelia Tomášoviec boli roľníci a zamestnanci 
železnice.
     Počas prvej svetovej vojny mohol ostať na škole jeden učiteľ, čiže 
narukoval mladší a slobodný Klincko. Po krátkom výcviku šiel hneď 
na front, kde bol dvakrát ranený. Utrpel jeden hladký priestrel nohy, 
ale horší priestrel ruky nad zápästím, následky toho cítil trvale. 
     Po prvej svetovej vojne ostalo v celom veľkom okrese Lučenec 14 
kvalifikovaných učiteľov, schopných vyučovať po slovensky.  Bolo 
neudržateľné, aby v jednej škole boli takí učitelia dvaja a k tomu aj 
kantori. Preto Klincko, zase mladší a slobodný, išiel si hľadať nové 
pôsobisko.

     Zúčastnil sa na „próbe“, na ktorú ho pozvala do kostola za organ 
aj za katedru do školy bzinská evanjelická cirkev. Obstál a od 1. sep-
tembra 1924 nastúpil učiť ako správca školy v Horných Bzinciach a 
kantor v bzinskom kostole.
     V roku 1925 sa oženil. Zobral si Máriu Szabovú, dcéru kachliara a 
roľníka z Opatovej pri Lučenci, ktorá bola mladšou sestrou manželky 
bývalého spolukolegu Pánika – Júlie. Mali spolu 3 deti, mňa Jozefa 
(1927), Evu (1928, ktorá zomrela ako dojča)  a Milana (1930).
     V Bzinciach čakalo otca veľa ťažkostí. Zvládnutie učiteľského 
poslania – učiť – bolo jeho prvoradou vecou. Našiel pochopenie u 
občanov – rodičov, obetavých spolukolegov, vo vedení cirkevného 
zboru a obcí. Učiteľský stav mal v Bzinciach veľkú autoritu, ktorú tu 
zanechali významní predchodcovia.
     Podľa spomínania rodičov s otcom spolu učili Zuzana Kaňová a 
Emília Dudáková. Prvá odišla na dôchodok, druhá mladá zomrela. 
Bolo obdobie, že tri oddelenia učil sám. Spomínalo sa krátke obdo-
bie učiteľky Slávikovej. Ja si spomínam na Lilu Moťovskú, Dobrušku 
Štěpánkovú, Annu Šťastnú, Michala Borcovana, Milana Dudáka, 
Pavla Bratranca. Vznikli učiteľské manželstvá Moťovská – Dudák, 
Šťastná – Bratranec, to ale znamenalo ich odchod zo Bziniec, keď 
manžel prebral správcovstvo školy na novom pracovisku.
     Otec bol riaditeľom aj pre školu na kopaniciach – Hrevúšovej. 
S učiteľmi tejto školy si dobre rozumel. Boli tam manželia 
Martákovci, ktorých navštevoval nielen služobne, ale aj súkromne 
pri poľovníckych prechádzkach na kopaniciach.
     S učiteľmi rím. – kat. školy v Dolných Bzinciach udržiaval otec 
nielen kolegiálny, ale aj priateľský vzťah. Spomínal učiteľa Grappu, 
ja som poznal Prouzu,  Luttera, Ruženu Morgensternovú,  tá bola aj 
dobrou maminou priateľkou a stretávali sa, aj keď bola na dôchodku 
v meste. Priateľský vzťah mal aj s rím. – kat. dekanom Adalbertom 
Kovalikom.
     V okruhu susedných obcí udržiaval otec dobré priateľské vzťahy 
s Adamom Špitkom, Ľudovítom Vajdičkom, notármi Hudecom a 
Pecníkom v Lubine, Štefanom Chlebíkom a Jankou Bahnovou v 
Hrušovom, Andrejom Žiakom, farárom Martišom, Dr. Hruškovským, 
inšpektorom Treským v mete a s inými.
     Obzvlášť si veľmi cenil otec dlhoročnú spoluprácu a korektnosť 
bzinského farára Juraja Struhárika. Vyslovil sa o ňom: „Ďakujem 
Bohu, že som mal v živote šťastie pracovať s takým človekom.“
     Škola a rodina boli to hlavné, čomu sa otec venoval. Mal bohatú aj 
mimoškolskú činnosť. V obci bol aktívne činný v Úvernom družstve, 
Roľníckom mliekarskom družstve, bol veliteľom dobrovoľných 
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50.  VÝROČIE OTVORENIA ŠKOLY
Vážení priatelia školy, bývalí  žiaci!
   
 V tomto roku oslavuje naša škola 50. výročie svojho založenia 
i otvorenia novej školskej budovy.
 Pri tejto príležitosti vydávame publikáciu o histórii bzinských 
škôl v obci i na osadách a  o histórii našej novej školy. Chceme 
zachovať pamiatku na všetkých jej riaditeľov, učiteľov a zároveň  
žiakov, ktorí ju absolvovali. Vydávame tiež CD s hymnou školy, 
ktorú zložili naši učitelia a naspievali žiaci. Na CD sú zároveň foto-
grafie z dejín bzinských škôl, našej školy v minulosti i súčasnosti. 

  Keďže náklady na vydanie publikácie i CD sú pomerne vysoké, 
prosíme Vás o finančnú podporu. Budeme  vďační za akúkoľvek 
sumu. V prípade, že nám chcete pomôcť, posielajte, prosím, svoje 
príspevky na účet: Číslo účtu: 5807466007/5600, Dexia banka 
Slovensko, a.s., alebo šekom na adresu školy. Peniaze možno pri-
niesť aj osobne do školy alebo na obecný úrad, kde môžete dostať 
doklad o zaplatení príspevku.  
 Zároveň Vás pozývame na školskú slávnosť, ktorá sa uskutoční 
dňa 21. júna 2008 a začne sa o 13,30 hod. v budove školy. 
 Srdečne Vám ďakujeme za pochopenie a podporu!

M Ô J  O T E C  J Á N  K L I N C K O

 V týchto dňoch je v tlači publikácia o histórii škôl v našej obci – o histórii škôl starých i tej dnešnej.  Pri jej príprave a zbieraní 
materiálu nám poskytli pomoc a informácie i príbuzní bývalých učiteľov. 
Tak to je aj v prípade  dvoch učiteľov – správcu evanjelickej ľudovej školy v Horných Bzinciach Jána Klincka i učiteľa katolíckej 
ľudovej školy v Dolných Bzinciach Jána Luttera. Informácie nám poskytli ich synovia – Ing. Ján Klincko, ktorý žije v Martine, a 
Ing. Emilián Lutter z Bratislavy. List, ktorý nám napísal pán Klincko, uvádzame v plnom znení a v prípade učiteľa Luttera prinášame 
životopis podľa rozprávania jeho syna. Prečítajte si životné osudy aspoň dvoch bzinských učiteľov. 

Ján Klincko 



   Ján Juraj Lutter sa naro-
dil 6.10.1892 v Pastuchove, 
okres Hlohovec. Jeho otec bol 
lesníkom u maďarského gróf-
stva v Hlohovci. V rokoch 
1908 až 1911 študoval na 
maďarskom Kráľovskom 
učiteľskom ústave v Modre, 
kde sa naučil po maďarsky 
a po nemecky. Od januára 
1912, ale pravdepodobne, 
už v roku 1911, začal učiť 
na rímsko-katolíckej ľudovej 
škole v Dolných Bzinciach, 
kde pôsobil asi do konca 
júna 1913. Ako Slovák musel 
vyučovať slovenské deti po 
maďarsky, čo ho veľmi trá-
pilo. Potom odišiel do obce 

Dvorníky pri Hlohovci, bližšie k rodičom, kde pôsobil tiež ako učiteľ 
a organista  v katolíckej škole. Tu sa  v januári 1914 oženil, naro-
dila sa mu dcéra.  Keď vypukla 1. svetová vojna, bol mobilizovaný 
ako honvéd do Rakúsko-uhorskej armády. Bol vzdelaný, ovládal 
jazyky, a tak sa stal veliteľom. Jeho rota slovenských vojakov bola 
odvelená na ruský front a hneď nasadená do prvých línií.  Vojaci aj 
so svojím veliteľom bojovali proti nepriateľovi „na bodáky“. Učiteľ 
Lutter nadviazal kontakt s ruskými cárskymi vojakmi a raz v noci 
prešiel aj so svojou jednotkou bojovú líniu a prebehol k Rusom. Tí 
však prebehlíkom veľmi neverili a ako prvých zajatcov ich posielali 
hlboko do Ruska, na Sibír. Tak sa učiteľ Ján Lutter dostal do kasární 
v meste Strietensk pri Bajkalskom jazere neďaleko Mongolska.  Ako 
dobrovoľný zajatec, čo potvrdzuje jeho karta zo zajatia, ktorú poslal 
svojej manželke aj s jeho adresou v Strietensku. Biedu a hlad musel 
pretrpieť slovenský učiteľ Lutter v tomto krásnom kraji, no naučil sa 
tu aj dobre po rusky. Jeho zajatecký pobyt sa tu však predĺžil na 8 
– 9 rokov, lebo to bolo v období občianskej vojny  medzi červenými 
a bielymi. Na Slovensko sa vrátil až v roku 1923 k svojej matke do 
Pastuchova. Po vybavení úradných formalít už v ČSR sa vrátil k 
manželke do Dvorníkov, kde pôsobil  ako učiteľ – organista. No o 
rok – 1924 - pôsobil už ako učiteľ - organista v Malom Bábe. 

 Bol výborným organistom a dirigentom, viedol aj 36-členný 
cirkevný spevokol. Potom ho preložili do  na jeden rok do Varešúra 
a odtiaľ už prišiel 1.9.1940 na Jednotriednu katolícku školu Dolné 
Bzince, kde kedysi začínal svoju učiteľskú dráhu. S rodinou – po 
vojne mal ešte dvoch synov -  býval v učiteľskom byte. Žiaľ, aj 
druhý pobyt pána učiteľa v Bzinciach bol krátky. Strastiplné roky  
vojny a pobyt v zajateckom tábore v Rusku mali vplyv na jeho zdra-
vie, ktoré sa veľmi zhoršovalo. Statný muž stratil polovicu svojej 
váhy a na Vianoce, 25.12.1942, ako 50-ročný v trnavskej nemocnici 
zomrel. Po jeho smrti musela rodina hneď opustiť učiteľský byt, a 
tak sa zo Bziniec odsťahovali k rodine manželky do Serede. Učiteľ 
Ján Lutter bol pochovaný v Trnave, no keď tu neskôr likvidovali 
cintorín, previezli jeho telesné  pozostatky do Borského sv. Jura, kde 
žila jeho dcéra. 
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hasičov, venoval sa propagácii a rozvoju ovocinárstva, Matice slov-
enskej, atď.  Jeho relaxom bola záhrada a prechádzka po bzinskom 
revíri s puškou.
     Oddávna považoval za cieľ svojho snaženia výstavbu novej školy 
v Bzinciach. Nadväzoval kontakty. Angažoval všetkých známych, 
hlavne bzinských rodákov. Ako presbyster západného dištriktu mal 
široké kontakty. Cieľ sa mu podarilo dosiahnuť, žiaľ, až tesne pred 
odchodom na dôchodok.
     V roku 1937 postavil otec so švagrom Pánikom dvojdom v 
Lučenci. Keď sa po obchode do dôchodku rodičia odsťahovali do 
Lučenca, otec tam ostal neznámym človekom, sám, bez priateľov. 
Ľutoval, že si nepostavil dom v Bzinciach, kde ho všetci ľudia pozna-
li a on poznal všetkých. Bzinčanov mal veľmi rád. Považoval ich za 
veľmi rozumných, rozhľadených a svetaskúsených ľudí. Bzinčania 
poznali svet ako podomoví obchodníci, ako „výžinkári“ na sezón-
nych prácach po republike, ale aj ako „partie“ a parťáci na robotách 
v Rakúsku a vo Francii a mali otvorené oči.
     Keď sme doopatrovali rodičov mojej manželky, prišli v roku 1974 
moji rodičia do našej rodiny. Bývali sme v služobnom pohodlnom 
dome so záhradou v Martine – Priekope. Brat Milan býval kilometer 
odtiaľ vo Vrútkach. Tu sa potom tešili s vnúčatami obidvoch našich 

rodín. Otec sa dožil aj prvého pravnuka.
     Mama zomrela 21. marca 1977, otec 13. septembra 1978. Na 
pohreby prišli sa s nimi rozlúčiť vďační Bzinčania, aj spevokol a Dr. 
Kišš, vtedajší bzinský farár s manželkou.
                                                       Ing. Jozef Klincko, apríl 2008   

U Č I T E Ľ  J Á N  L U T T E R

Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej 
s materskou školou Bzince pod Javorinou 

príjme do pracovného pomeru

 ÚČTOVNÍČKU A MZDÁRKU 

s nástupom od 1. júla 2008, najneskôr od 1.9.2008. 
Prax v odbore školstva vítana. 

Informácie : tel. 032/7793257, 0327793697, fax - 302/7793697, 
email zs.bzince@post.sk, alebo priamo v ZŠ.

Ján Lutter v Bzinciach

Ján Lutter

Ján Klincko so žiakmi
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 V roku 1990 nazval Ing. Ján Tatík v 
Trenčianskych novinách našu obec kra-
jom líp. V článku vyslovuje všeobecne 
známe fakty, že lipa je našou pôvod-
nou drevinou, je dekoratívna, užitočná pre 
včelárov, vyhľadávaná pre umelecké spra-
covanie. Kvet lipy má liečivé účinky. Lipu 
označujeme ako slovanský strom, často 
sa pokladá za symbol Slovanov. V našej krajine sa im darí a 
dosahujú maximálne rozmery. 
 Lipy sa sadili najmä pri kostoloch, na cintorínoch, pri 
božích mukách i voľne v krajine. Jaroslav Stockmann a 
Vlastimil Žert vo svojej knihe Zdravý dom biodom upozorňujú 
na veľký význam zdravých energií v mestských a kúpeľných 
parkoch, kde nájdeme často aleje líp, sú tam javory, jasene  a 
iné listnaté stromy. Starí lekári v kúpeľoch poznali priaznivé 
vplyvy vhodného prírodného prostredia na chorého človeka. 
Preto sa zakladali  kúpeľné parky a pravidelné prechádzky v 
nich sa odporúčali ako doplnok liečebných kúr. Vyše storočná 
lipová alej takúto funkciu mala. Dnes lekári uvažujú o obnove 
dobrých skúseností svojich predkov. Keď sa človek postaví 
medzi dve statné lipy , ocitne sa celý organizmus v zdravej 
živej energii, ktorá rýchlo zmení oslabenú energiu človeka, 
naplní ju na normál a vyrovná narušenú harmóniu. Na to vraj 
stačí 2-5 minút. Ak má človek také harmonizujúce stromy „po 
ruke“, autori odporúčajú, aby chodil  pod ne každý deň. 
 Vyššie spomínaný Ján Tatík narátal v roku 1990 v našej 
obci 45 dospelých líp. Lipa na cintoríne, pod ktorou je pocho-
vaná Ľ. Podjavorinská, mala vtedy obvod kmeňa 280 cm a 
výšku 17 m. Najhrubšia lipa mala obvod kmeňa 324 cm a 
výšku 10,5 m. Lipy v miestnom parku i na cintorínoch najmä v 
lete významne vylepšujú klímu, v čase horúčav poskytujú tieň, 
tlmia hluk, dotvárajú alebo, lepšie povedané, tvoria charakter 
obce. V čase kvitnutia sa šíri dedinou ich krásna vôňa. V ich 
tieni, pod ich korunou sa človek cíti naozaj dobre. 
 Keď sa pozrieme na fotografie našej obce  s lipami asi 
spred desiatich rokov, zistíme, že lipy odvtedy stratili na svo-
jej kráse a mohutnosti. Starnú už akosi rýchlejšie, niektoré 
podľahli času a náporom vetra, iné ľudskej bezohľadnosti. To 
krásne dedičstvo,  ktoré nám tu v nich zachovali naši predko-
via, začína byť problémom. Tak ako sa skončí život človeka, 
raz sa končí aj život stromu. Strom však, zvlášť lipa, môže žiť 
oveľa dlhšie. Ak tomu nechce človek zabrániť. A to akoby niek-
torí naši občania chceli. Nepochybujem o tom, že ani naše staré 
lipy nesmú ohroziť zdravie a bezpečnosť človeka a nemali by 
poškodiť ani majetok. Viem, ako technicky i finančne náročné 
by bolo ich odborné ošetrenie a ako ťažko je tieto peniaze 
získať, aj keď vypracujete a podávate projekty (o ktorých si 
niekto myslí, že ich stačí napísať a poslať a hneď sú peniaze). 
Mám obavy, že niektoré stromy sa už nezachránia. To nás 
však neoprávňuje  ničiť  krásne a zdravé stromy neodbornými 
zásahmi len preto, lebo niekomu zavadzajú – tienia, zhadzujú 
lístie, zakrývajú výhľad. Sú občania, ktorí by nedbali tieto 
stromy hneď vyrezať a dokonca sa toho domáhajú.  Svojvoľné 
zásahy na dospelých stromoch sú protizákonné. 
 Spôsob, akým si občania dovolili orezať lipy v obci, vyvo-
láva aj v cudzích návštevníkoch rozhorčenie a nerobí nám 
dobrú reklamu.  Skôr naopak – hanbu. 
                                                             Ľudmila Šupáková

NAŠE LIPY
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O  S T R O M O C H  A  Ľ U Ď O C H
2. časť
 Asi v roku 2003 začala v obci akási móda  alebo čosi, čo neviem 
pomenovať - likvidovať stromy nie od koreňa, ale od koruny. Na 
dolnom konci na križovatke pri bývalom obchode naraz ostala asi 
60-ročná lipa bez konárov i bez „hlavy“, ostal  trčať iba holý hrubý 
kmeň,  ukazujúc k nebu, čo mu urobili ľudia. 
 V parčíku   pri dvanásťbytovke pred rodinnými domami smerom 
k bývalému JRD tiež rástli krásne lipy. Už nerastú, pretože dopadli 
tak isto, ako tá opísaná vyššie.
 Orezanie alebo, lepšie povedané, zohavenie stromov týmto 
spôsobom by som prirovnal ku skracovaniu /kupírovaniu/  chvos-
tov psom niektorých plemien, keď šteňaťu skracujú – odrezávajú   
chvost na niekoľkokrát,  nie naraz, vraj, aby ho to menej bolelo. 
A ten, čo so stromom takto urobí, iste si ešte povie, že je ochranca 
prírody, lebo strom predsa  nezlikvidoval, ale „iba „ orezal.
 Čo k takémuto konaniu ľudí privádza? Podľa môjho názoru je to 
zlý príklad a snaha obísť zákon o ochrane prírody a krajiny a zákon 
o ochrane stromov rastúcich mimo lesa. Nebyť týchto zákonov....., 
ale ako vidno, aj zlý príklad pritiahne a dá návod na ich obídenie.
 Pri sadení stromov by sme mali mať už vopred premyslené, aký 
veľký bude zasadený strom o 10 či 50 rokov a čo bude v jeho okolí. 
Stromy dlhoveké a s mohutným vzrastom  by sme nemali sadiť pri 
obytných domoch, v tesnej blízkosti ciest, na miesta, kde aj v ďale-
kej budúcnosti sa predpokladá výstavba, teda na všetky miesta, kde 
stromy  v budúcnosti môžu byť problematickými.
 Vo všeobecnosti je u nás obľúbeným okrasným, čiastočne aj 
úžitkovým stromom lipa, symbol Slovanov. Po nežnom prevrate v 
roku 1989 bola lipa priam v móde a sadil ju kde – kto a ešte aj kade 
– tade, aj do malých dvorov. Dnes majú tieto lipky po 18 rokov a 
začínajú majiteľom zavadzať, tak ich títo orezávajú vyššie spomenu-
tým spôsobom.
 Saďme stromy tak, aby ony nemali problém s nami a my, ľudia, 
v budúcnosti s nimi.
 A ešte by sme nemali zabudnúť, že stromy, ale aj všetko mŕtve i 
živé na Zemi, celá Zem  tu bola skôr ako my  ľudia. Je to tak podľa 
Biblie i podľa  Darwinovej teórie.    
 
3. časť
 V predchádzajúcej časti som písal o problémových stromoch 
viac-menej všeobecne, teraz trochu adresne. Priamo v obci  pri 

hlavnej ceste okolo potoka, od mosta po budovu krčmy a pekárne 
sú vysadené lipy, ktoré z roka na rok spôsobujú  problémy tým, že v 
podstate obmedzujú dopravu rozmernejších nákladných áut i auto-
busov. Boli  vysadené niekedy koncom 50. rokov, po ukončení regu-
lácie potoka s dobrým úmyslom,  že skrášlia, oživia vzhľad obce a 
spríjemnia okolie cesty, potoka i okolitých domov. A naozaj, bolo 
i je to tak. Celé vegetačné obdobie sú krásne košaté, zelené, radosť 
pozrieť. Len, chyba lávky, ony si rastú podľa seba, podľa vlastných 
prírodných pravidiel, tak, ako to majú vo svojom genofonde  od 
počiatku dané a vôbec nerešpektujú , že svojimi konármi zasahujú 
do priestoru hlavnej cesty cez obec. A keď sa v tomto úseku stretnú  
dva veľké kamióny alebo  autobusy, majú problém obísť sa tak, aby 
niečo nepoškodili. Obec v snahe predísť takýmto situáciám dáva 
lipy v 4-5-6 ročných intervaloch orezať, čím sa problém na 2-3 roky 
vyrieši, no postupne vzniká ten istý nanovo. Lipy, aj keď pomaly, 
stále rastú, ich kmene  hrubnú, korene prenikajú stále viac pod cestu 
i pod škarpu potoka, preto je možné predpokladať, že začnú škodiť  
cestnému telesu i škarpe  a to bude ďalší problém.
 Podľa môjho názoru by  obec mala  túto situáciu riešiť v spo-
lupráci s úradom životného prostredia tak, aby riešenie bolo trvalé. 
Možno by pomohlo aleju preriediť  alebo vysadiť iným typom pora-
stu, alebo miesto aleje vybudovať chodník pre peších. Alebo niečo 
iné? Neviem. Ale veď  priamo v centre je vyše tisíc obyvateľov, 
takže aj návrhov riešenia môže byť viacej a potom nebude problém 
vybrať najrozumnejší.
 Veľa problematických stromov rastie aj v predzáhradkách 
rodinných domov pozdĺž ciest. Tie však najviac zavadzajú i ško-
dia vodičom /drôtom/ elektriny, pretože do nich svojou korunou 
zasahujú. Energetici stromy orezávajú, aby sa predišlo poruchám aj 
prípadným úrazom ľudí, no to je tiež práca, ktorú treba pravidelne 
opakovať. Tu záleží od majiteľov domov, aký postoj zaujmú k tomu-
to problému. Najjednoduchšie riešenie je  - nesadiť stromy tam, 
kde niekomu alebo niečomu prekážajú, alebo o pár rokov prekážať 
budú. V celej obci, teda v Hrušovom, Bzinciach, Vrzávke, Cetune, 
Hrubej Strane, vo všetkých jej kútoch je veľa priestorov, na ktorých 
je možné a priamo žiaduce stromy - ovocné i okrasné - vysádzať. 
Možno by  pomohlo, keby niektorá z komisií obecného zastupi-
teľstva takéto pozemky vyhľadala a dala na známosť verejnosti, kde 
a aké stromy je možné sadiť.   

 JFK  občan

HRUŠOVSKÍ POĽOVNÍCI ČISTILI CHOTÁR
    Členovia a kandidáti Poľovníckeho združenia Hrušové dňa 
27.4.2008 čistili poľovný revír v k.ú. Hrušové od rôzneho komunál-
neho odpadu, ktorý pozostával z pneumatík, výrobkov z plastov a 
skla, železného šrotu, ba i z nábytku. Poľovníci vyčistili lokality: 
Kamenie, Podháj, Repniská, Strelnica, Basa, Pažítky, Hlavina a 
cesta na Majer. Celkovo zviezli päť dvojkolesových vlečiek, čím bol 
kopcom naplnený pristavený kontajner.
 Brigáda sa uskutočnila pri príležitosti 
Dňa zeme a poľovníci sa tak pripojili k 
akcii Vyčistime si Slovensko. V prvom 
rade im však záleží na čistote prostre-
dia, v ktorom sa takmer každodenne 
venujú svojej  záľube - výkonu práva 
poľovníctva. Najmladším účastníkom brigády bol iba  štvorročný 
Matej Majtás, ktorý usilovne pracoval počas celej brigády.
 Brigádnici končili akciu s pocitom dobre vykonanej práce, ako i 
odmeny v podobe pohárika dobrej slivovice a hruškovice.
 Touto cestou chceme vyzvať občanov, aby nevyvážali odpad do 
prírody a ani netrpeli tých, čo tak robia. 
            Ing. Juraj Mrázik, poľovnícky hospodár               
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 Nedávno uplynulo 10 rokov od založenia súboru Dolinka. Toto 
výročie sme oslávili spoločne s družobným súborom Kolovrátok 
z Melčíc Lieskového a so súborom Klenotnica zo Bziniec pod 
Javorinou. 
 Prečo, kde a za akých okolností vznikol náš súbor? V 
Hrušovom pri výročných schôdzach sme vždy mali kultúrny pro-
gram. V prvých rokoch ho robila pani učiteľka Bahnová, ďalšie 
roky pani učiteľka Bahníková. Neskôr sme o pomoc požiadali 
súbor Klenotnica, ktorý program na výročné členské schôdze 
tiež pripravil. Pretože boli problémy s dopravou, rozhodli sme sa 
založiť si vlastný spevácky súbor.
 Súbor bol založený dňa 11. marca 1998. Vedúcim sa stal 
pán Miloš Prokeš. Do súboru prešlo päť speváčok zo súboru 
Klenotnica, ktoré boli občiankami Hrušového. Tvorili základný 
pilier, na ktorom sme súbor začali budovať. Názov súboru Dolinka 
navrhla Milka Jarábková. V súbore sa vystriedalo 40 ľudí. Šestnásť 
členov súboru nás opustilo z viacerých dôvodov – vysoký vek, 
zmena bydliska, zdravotné dôvody. Sedem členov súboru zomrelo. 
Boli to: Anna Pašková, Mikuláš Hrabčák, Emília Jarábková, Jozef 
Mosný, Emília Sadloňová, Libuša Černá.
 V uplynulom období sme mali 145 vystúpení na rôznych 
akciách. Na pohreboch a na cintorínoch sme vystúpili 33-krát. 
Vystupovali sme na výročných členských schôdzach všetkých 
organizácií, na výročných schôdzach Jednoty - spotrebné družstvo, 
pri odmeňovaní darcov krvi, našim občanom žijúcim v domovoch 
dôchodcov v širokom okolí, na prehliadke súborov v Dome 
armády v Trenčíne, na družobných stretnutiach na Morave, na 
oslavách MDŽ, na stretnutiach dôchodcov na vrchu Roh a mno-
hých ďalších podujatiach. Na našich vystúpeniach sme ľuďom 
rozdávali radosť a spokojnosť.
 Chcem poďakovať v mene súboru Dolinka bývalému starostovi 
našej obce p. Ivanovi Mrázikovi za poskytovanie priestorov na 
nácviky a za finančnú pomoc na činnosť súboru. Ďakujem i nášmu 
zakladajúcemu členovi súboru p. Milanovi Srncovi ako zástupcovi 
vedúceho súboru, ktorý upravil niektoré naše ľudové piesne. 
Predovšetkým chcem ale poďakovať pracovníkom Obecného 
úradu v Bzinciach pod Javorinou na čele so starostom obce Ing. 
Pavlom Bahníkom, ktorí prispievajú rôznym spôsobom na činnosť 
nášho súboru. Budeme sa snažiť i v ďalšom období činnosti súboru 
Dolinka rozdávať radosť a pohodu nielen v našom kraji, ale i za 
hranicami našej vlasti.
 Poprajme všetkým členom i vedúcemu súboru p. D. Macejkovi 
v ďalších rokoch veľa zdravia, spokojnosti, pohody, trpezlivosti v 
rodinách a veľa krásnych vystúpení, z ktorých budeme mať všetci 
radosť.                                                      Branislav Ostrovský

LES
 Listnaté lesy pokrývali v minulosti prevažnú časť Európy. 
Väčšina pôvodných lesných porastov zmizla ešte za čias starých 
Rimanov. Dnes sú z nich len zvyšky. Súčasné lesy sú druhotné, 
vyrastajú na pôde obrábanej človekom, preto majú mnohé pestré 
druhové zastúpenie. Pôvodný európsky listnatý les vznikol pred 
vyše 8000 rokmi, keď sa klíma začala otepľovať po poslednej dobe 
ľadovej.
 Slovenská republika patrí ku krajinám s dlhou lesníckou tradí-
ciou. O základy zabezpečovania trvalého úžitku z lesa sa vydaním 
lesných poriadkov pričinili najmä panovníci Žigmund v roku 
1426, Maximilián II. v roku 1565 a Mária Terézia v roku 1769. Tá 
v roku 1762 rozhodla o  založení Akadémie baníctva a lesníctva 
v Banskej Štiavnici. V roku 1824 akadémiu rozšírili o Lesnícky 
ústav, ktorý sa stal prvým ústavom vyššieho vzdelávania tohto 
typu na svete. Koncom 19. storočia založili v Banskej Štiavnici 
samostatný Výskumný lesnícky ústav, taktiež ako jeden z prvých 
v Európe.
 Lesy v Slovenskej republike pokrývajú okolo 40% z celého 
územia. . Celé územie Slovenska patrí do oblasti listnatých a 
zmiešaných lesov mierneho pásma. Drevinové zastúpenie závisí 
od pôdneho typu i podnebia. V pôvodnom zložení lesa na území 
Slovenska výrazne prevládali listnaté dreviny (79,3 %) nad 
ihličnatými. V súčasnosti je zastúpenie listnatých drevín oveľa 
menšie (59 %). Zmenšilo sa zastúpenie hlavných listnatých drevín 
(buk, dub) a jedle dlhodobým preferovaním pestovania smreka 
a iných ihličnatých drevín (borovica, smrekovec). Najväčšie 
zastúpenie má v súčasnosti buk (31 %), nasleduje smrek (26,3 %) 
a dub (10,9 %).
 Aké sú funkcie lesa.
  Les má veľa funkcií, ako napr. schopnosť vytvárať drevnú 
hmotu. Oveľa dôležitejšie sú však schopnosť lesa tvoriť a chrániť 
úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kys-
lík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, dezinfikovať 
životné prostredie pomocou fytoncídov a napokon, či možno 
predovšetkým - poskytovať naším telám oddych a dušiam har-
móniu... A propos: Viete, že naše lesy zadržiavajú 4-krát viac vody 
ako všetky vodné nádrže Slovenska?
Starých horárov kedysi učili, že strom je živý tvor a tak sa k nemu 
treba aj správať. Pri prechádzkach po lese ma otec už ako malú 
učil a skúšal názvy stromov v našej hore. A ako je to  s vami a 
vašimi deťmi? Na otázku: uveďte  ihličnan, ktorý má strapatú 
šišku, dlhé tuhé ihlice, odlupujúcu sa borku a veľa živice, som sa 
dozvedela, že to je jelša. Deti nevedia rozlíšiť buk a dub, nevedia 
k nim priradiť ani plody. 
 Slovenská republika je rezervoárom európskeho lesníckeho 
bohatstva. Nebojte sa toto bohatstvo spoznávať.                     -jš-

OSLÁVILI SME
10. VÝROČIE

ZALOŽENIA SÚBORU
DOLINKA Z HRUŠOVÉHO



NARODILI SA
Tamara ALUŠICOVÁ - rodičom Vladimírovi a Petre Alušicovej

Timotej  STANO - rodičom Rastislavovi a Lenke Stanovej
Diana ŠIMKOVÁ - rodičom Vladimírovi a Ľubici Šimkovej

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.
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I N F O R M Á C I E  Z O  Z A S A D N U T Í
OZ V BZINCIACH POD JAVORINOU DŇA 26.MARCA NA 
ZASADNUTÍ V BZINCIACH: 
-  zobralo na vedomie kontrolu uznesení a zápisnicu z OZ konaného 
dňa 6.2.2008
- doporučilo starostovi podporiť myšlienku ZMOS zabezpečovať 
verejný poriadok v obci príslušníkmi poriadkovej polície, ale bez 
finančného príspevku obce,
-  zobralo na vedomie informáciu z pracovného stretnutia s Povodím 
Váhu ohľadom ochrany pred povodňami na toku Kamečnica /
bývalá pálenica/ a doporučuje starostovi preveriť, prečo Povodie 
nevykonalo úpravy tokov v Cetune, v Rybníkoch, a z Hrušového 
po Bzince,                                                      
- schválilo spracovanie projektu  „Rekonštrukcia školy s ohľadom 
na zníženie energetickej náročnosti ZŠ  Ľ. Podjavorinskej“ a súhlasí, 
aby bol realizovaný z fondov EÚ,
- zobralo na vedomie Informáciu HK „Previerka stavu platenia daní 
z nehnuteľností právnických osôb za r.2007“,
- schválilo inventarizáciu majetku obce k 31.12.2007 v hodnote 
5.236.201,- Sk ako i vyradenie majetku v hodnote 70.363,53 Sk,
- schválilo projekt rekonštrukcie vodného zdroja Hrubá Strana 
– Podvišňové,            
- zobralo na vedomie požiadavku občanov z Cetuny u Gulánov na 
vybudovanie vodovodu,                                                                   
- schválilo na organizovanie Javorinských slávností finančný príspe-
vok vo výške 5.000,- Sk,                                             
- zobralo na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a 
majetkových pomerov starostu obce za rok 2007,
- schválilo úpravu jednotlivých kapitol v schválenom rozpočte obce 
pre rok 2008    pre originálne kompetencie ZŠ a MŠ, a to:41.474,- 
Sk. Pre MŠ – nátery okien, vymaľovanie chodieb, 50.000,- Sk pre 
ŠJ – elektrická dvojrúra,
- schválilo vydržanie pôvodných pozemkov (par.č.193/4,193/5,193/
6,194,200,201/1,201/2,201/3 z ktorých bola vytvorená nová parc.
č.200/2 v k.ú. Dolné Bzince na Obec Bzince pod Javorinou, 
- zobralo na vedomie osadenie dopravných značiek v obci,
- Starosta obce oboznámil prítomných, že v poslednej dobe sa 
vyskytli počiny, ktoré   nemôžeme prehliadať / rozobrané zábra-
dlie pri zdrav. stredisku, popísaný múr budovy  obecného úradu, 
popísaná ČOV a nová regulačná SPP, ukradnutý kábel na ČOV z  
veľkého čerpadla, v dôsledku čoho stála 2 dni a pod. Z uvedeného 
dôvodu starosta rokoval s riaditeľom PZ Stará Turá, ktorý prisľúbil  
pomoc – zatiaľ budú hliadky častejšie prechádzať cez obec,
- zobralo na vedomie Informáciu č.2/08 HK – Stav v kolaudácii 
súboru stavieb Vodovod Bzince pod Javorinou,
- zobralo na vedomie informáciu o Výzvach na podávanie projektov 
v rámci Národného strategického rámca,                         
- schválilo kúpu pohrebného auta pre zabezpečovanie pohrebných 
služieb v obci na spotrebný úver,

- zobralo na vedomie informáciu o výsledku kontroly na ČOV ŠIŽP 
Žilina,                  
- zobralo na vedomie informáciu o výbere daní z nehnuteľností od 
1.mája 2008,
- zobralo na vedomie informáciu  starostu obce o svojich aktivi-
tách,
- zobralo na vedomie informáciu návrhu spoločných projektov v 
rámci cezhraničnej spolupráce    s obcou  Boršice,
- schválilo zakúpenie Notebooku pre potreby účtovníčky.

OZ V BZINCIACH POD JAVORINOU DŇA 21.5.2008 NA 
ZASADNUTÍ V HRUŠOVOM:
- prerokovalo Záznam HK „Kontrola poplatkov za odvoz a likvidáciu 
odpadov od fyzických a právnických osôb“ – neplatičov budeme 
sankcionovať,
- schválilo zmenu názvu kultúrneho domu Hrubá Strana na Hasičský 
dom Hrubá Strana z dôvodu väčšej možnosti čerpania financií z 
fondov o cezhraničnej spolupráci,
- prerokovalo prípravu školskej slávnosti pri príležitosti 50.výročia 
otvorenia novej školy, ktorá sa uskutoční dňa 21.6.2008. ZŠ k tejto 
príležitosti vydá publikáciu a CD s fotografiami, na čo hľadá spon-
zorov a ochotných darcov,
- prerokovalo prípravu osláv 80.výročia založenia PŠK B.p.J., ktorá 
sa uskutoční dňa 5.júla 2008, 
- schválilo komisiu pre zavedenie eura, ktorá spracuje harmonogram 
prípravných prác,
- prerokovalo prípravu rekonštrukcie kotolne v ZŠ,
- odsúhlasilo finančný príspevok 500,- Sk pre Obec Moravské 
Lieskové na organizovanie „Rázusovej  
  podjavorinskej trikolóry“ dňa 24.5.2008,
- prerokovalo výlet pre dôchodcov dňa 12.6.2008-Bratislava - 
návšteva parlamentu, výstava „Ako sme žili“, Veľký Meder – kúpa-
lisko,
- zobralo na vedomie nahratie relácie o obci, ktorá bude v rádiu 
Regina odvysielaná dňa 1.6.2008 o 13.00 hod.,
- prerokovalo žiadosť Ing. Kedroviča o odpredaj obecných pozem-
kov, ktorú OZ zamietlo,
- prerokovalo vypracovanie koncepcie rozvoja informačných sys-
témov,
- zobralo na vedomie informáciu starostu o činnosti od posledného 
zasadnutia OZ doteraz,
- zobralo na vedomie prípravu country bálu s chalupármi dňa 
9.8.2008 v Cetune pri príležitosti uskutočnenia súťaže v parkúrovom 
skákaní v Cetune,
- zobralo na vedomie poďakovanie ZO – Únie nevidiacich a slaboz-
rakých za finančný príspevok,
- prerokovalo žiadosť mesta Myjava a o finančný príspevok na 
folklórne slávnosti, ktorú zamietlo.

UZAVRELI  MANŽELSTVO
Jozef Kotleba – Alena Morkesová

Igor Horňák – Erika Turanová

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ROZLÚČILI SME SA
Anna Poláčková, č.d. 344, vo veku 92 rokov

Jaroslav Kovačovic, č.d. 239, vo veku 53 rokov
Emília Baricová, č.d. 402, vo veku 82 rokov

Mária Kozáčková, č.d. 344, vo veku 85 rokov
Štefan Sahaj, č.d. 334, vo veku 84 rokov

Viera Sadloňová, č.d. 526, vo veku 50 rokov
Oľga Uhrová, č.d. 1038, vo veku 76 rokov

Emília Baranovičová, č.d. 344, vo veku 78 rokov
Alžbeta Hrehorová, č.d. 1031, vo veku 67 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou 
svojich blízkych.

Dám do prenájmu garsonku v Bzinciach pod 
Javorinou. Č.t. 0907/554306INZERÁT
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BZINSKÝ CHÝRNIK

Mal som Vám 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 22.4.2008 sme si pripomenuli 1.výročie úmrtia môjho manže-
la, nášho otca a dedka  

MILANA BOROVJAKA
S láskou spomína manželka, syn, dcéry s rodinami, vnúčatá a 
ostatná rodina.

Hoci si odišiel bez slova
a na rozlúčku nebol čas,
spomienky na Teba zostanú
navždy v nás.

Dňa 2.mája 2008 uplynulo 25 ro-
kov od smrti nášho otca, starého 
a prastarého otca

PAVLA JARÁBKA z Hrušového, 
na ktorého si s úctou a láskou spomínajú dcéra Marta 
a syn Ľuboslav s rodinami

Prvé výročie smrti mamičky, babičky, prababičky, sestry, 
príbuznej 

 ANNY SLÁVIKOVEJ z Cetune
a zároveň nedožité 100. narodeniny jej manžela 

KAROLA SLÁVIKA,
otca, starého otca a prastarého otca si pripomína s láskou a 
vďakou na nich spomína smútiaca rodina.
Rodina si zároveň so smútkom, no láskou v srdci pripomína 
41.výročie tragickej smrti ich syna 

MIROSLAVA SLÁVIKA,
 brata príbuzného.

Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku!

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 22.7.2008 uplynie 10 rokov od smrti 
našej babičky a svokry 
 ANNY SLÁVIKOVEJ, 
 rod. Chorvátovej.

      S úctou a vďakou spomíname.

  S P O M Í N A M E

Stíchol dvor, záhrada, dom. A jeho kroky v ňom. 
Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
 ale v našich srdciach žije spomienkami.

Dňa 6.júna 2008 si pripomíname 3. výročie 
tragickej udalosti môjho manžela 

VILIAMA ŠNÁBELA. 
Ďakujem touto cestou sestre, švagrovi, môjmu klientovi Milano-
vi Zmatkovi, bývalému starostovi obce Ivanovi Mrázikovi ako 
i novému starostovi Ing. Pavlovi Bahníkovi, celému obecnému 
zastupiteľstvu v Bzinciach za veľkú pomoc, ktorú mi poskytujú. 
Osobitne a zvlášť ďakujem kamarátke Vierke Holíčkovej z Dolnej 
Súče. Od pána Boha jej v každodenných modlitbách vyprosujem 
veľa zdravia v jej ťažkom živote. Ďakujem všetkým Vám, ktorí mi 
akýmkoľvek spôsobom podávate pomocnú ruku.  Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.
      smútiace deti Katarína, Zuzana a manželka

To, že sa rana hojí,
je len klamné zdanie,
v srdci zostáva bolesť
a tiché spomínanie.

Ten, kto zostáva žiť 
v srdciach a spomienkach
iných, nezomiera.

Dňa 1.júna 2008 uplynie 30 rokov, čo nás náhle opustil 
dobrý otecko, dedo a pradedo   

MILOŠ POTFAJ
Zároveň si spomíname na dobrú babičku a prababičku

ANNU POTFAJOVÚ
Zomrela 15.apríla 2006.               Smútiacia rodina


