
    Stalo sa to v 
jednom európ-
skom meste. 
Študenti gym-
názia na škol-
skom výlete 
navštívili staro-
bylý pútnický 
chrám. Zatiaľ 
čo profesor 
v y s v e t ľ o v a l 
históriu chrá-
mu, študenti si 
všimli, že uhľo-
vočierna koža 
ich spolužiaka 
z afrického 
Gabunu zre-
teľne zbledla. 
Začal sa triasť. 
Neovládol sa a 
zdesene preru-
šil výklad: „Čo 
je to?“ Jeho 
ruka ukazova-
la na kríž. „Čo 

mu to urobili? 
A prečo? Kto je 
to?“
 Zdá sa, že 

nás pohľad na kríž už tak nedesí. Zvykli sme si naň ako na deko-
ratívny predmet. Alebo predsa len? Možno sa  pamätáte na 

kauzu o krížoch na talianskych školách. Ako sa rozvlnila hla-
dina verejnej mienky aj u nás. Začína nám kríž znova prekážať?
 Kríž, tie dve prekrížené brvná, aj pre nekresťana môžu byť sym-
bolom križovatiek, konfl iktov, bolestných stretov a ťažkých roz-
hodovaní. Pre kresťana je kríž symbolom skríženia dvoch svetov: 
našich chutí a hlasu svedomia. Našich predstáv a Božích plánov. A 
to bolí. My nechceme mať v živote križovatky a konfl ikty. Túžime 
po rovnej diaľnici za svojimi snami. Preto to odmietnutie. Ale či 
chceme, či nie, križovatky v tvare kríža v našom živote sú. Náš život 
je nimi priam posiaty. Bez nich nie je možné dospievať a charakte-
rovo vyzrievať. Bez bolesti sa láska nedá dokázať.
 Nedávno sa svetovým fotografi ckým hitom stala snímka urobe-
ná na Haiti. Tento ostrov bol zdevastovaný hrozným zemetrasením. 
Na fotografi i je zničená katedrála a z jej ruín čnie neporušený kríž s 
Ukrižovaným. Kríž, ako nemá výčitka, ale aj zachraňujúci a uzdra-
vujúci bod. Kríž ako miesto, kde sa dá nájsť odpoveď na zmysel 
bolesti. Kristus, ktorý neprišiel dať lacné odpovede, ale objal svoj 
kríž a prijal ho z lásky k nám. Lebo lásku bez kríža nenájdeme a kríž 
bez lásky neunesieme. 
 Naše životné križovatky - tie chvíle rozhodovania sa,  ale i 
momenty utrpenia - sú časom, v ktorom dozrieva naša láska, viera a 
rodí sa životná múdrosť. Zadívajme sa pod touto optikou na tajom-
stvo Veľkej noci. Jadrom tohto mystéria je Božia láska k tebe. Je to 
výzva nezľaknúť sa životného kríža. 
 Milí Bzinčania, prajem vám požehnaný veľkonočný čas. Naplň-
me ho láskou k človeku, tou obetavou, ktorá v sebe má znak kríža, 
znak zabúdania na seba kvôli druhému. Nech vás nezlomia problé-
my ani konfl ikty, ktorým musíte čeliť. Ježiš zomrel z lásky k nám a 
dal bolesti zmysel. On je s nami, podopiera nás. Nad troskami našich 
plánov, snov, hriechov a utrpení dvíha znamenie svojho víťazstva 
lásky.
                                                Mgr. Blažej Čaputa,  rím.- kat. farár 
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DVOJMESAČNÍK OBCE BZINCE POD JAVORINOU
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K R Í Ž  A  K R I Ž O V A T K A

 Bol istý muž, ktorý sa nenaučil ani písať, ani čítať. O počítaní  
ani počuť. Bol duševne postihnutý. Ale vždy mal dobrú náladu. Často 
sa hrával s malými deťmi, lebo im veľmi dobre rozumel. Deti v ňom 
videli veľkého kamaráta a celým srdcom na ňom viseli. Jedného dňa 
sa stalo, že malé blonďavé dievčatko utekalo po ulici. Všetko sa udia-
lo veľmi rýchlo. Zaškrípali brzdy. Potom zavládlo smrteľné ticho, 
pokiaľ ho nepretrhol plač dieťaťa. Jej sa nič nestalo, ale jej ochranca, 
ten duševne postihnutý muž, ležal pod kolesami auta, mŕtvy. Svojím 
telom zachránil dievčatko od smrtiaceho nárazu.
 O niekoľko rokov stála mladá slečna so svojím snúbencom pri 
hrobe svojho záchrancu. “Už je to dvadsať rokov,“ povedala. „ On 
zomrel namiesto mňa. Ináč by som tu bola pochovaná ja.“
 Potom sa dlho zahľadela na veľký  kríž  na cintoríne, ktorý 
stál pod starou brezou. “Niekto za nás všetkých zomrel. Teraz sa mi 
pomaly rozjasnieva a chápem, čo to znamená: Ježiš Kristus zomrel 
za nás, aby nám daroval večný život.“
 Ježiš Kristu prišiel medzi nás, aby žil medzi nami, aby znášal 
všetky bolesti, problémy , ktoré máme. Však Jeho život bol doko-

nalý, bez hriechu. Kto Ho prijme a uverí v Jeho obeť na kríži,  už 
nemusí nič hľadať, lebo už  našiel skutočnú cestu k Bohu a smie mať 
hlbokú radosť, lebo našiel zmysel a naplnenie života. 
 Všetci sme pred Bohom ako otvorená kniha, On vidí do nášho 
srdca a pozná presne aj naše myšlienky. Či je to radosť a či strach? 
Možno nie pre každého, ale pre Božie deti určite. Nemusia sa ničo-
ho báť, lebo pred Bohom nemusia nič skrývať. Sme pripravení, ako 
Božie deti, tešiť sa z Božej všadeprítomnosti? Alebo sa s Ním ešte 
nedokážeme zmieriť a musíme sa so strachom skrývať pred Jeho zra-
kom? „Keby som si vzal krídla rannej zory a býval pri najvzdialenej-
šom mori, aj tam by ma odprevadila Tvoja ruka a Tvoja pravica by 
ma uchopila.(Žalm 139,9-10)
 Milí čitatelia, sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, všetkým vám 
želám požehnané prežitie veľkonočných sviatkov, aby víťaziaci Ježiš 
Kristu naplnil vaše srdcia pokojom, dobrotivosťou a láskou k Bohu a 
k ľuďom. Požehnané veľkonočné sviatky.
                                                                     Mgr. Iveta Rubaninská, 

ev. a. v. farárka

JEŽIŠ KRISTUS POVEDAL: JA SOM PRIŠIEL, 
ABY MALI ŽIVOT A TO V HOJNEJ MIERE (J.10,10)

Nedotknutý kríž v zrútenom kostole na Haiti!
STAT CRUX DUM VOLVITUR ORBIS 

-  Kríž stojí, kým svet sa krúti.
(Motto starobylých kartuziánskych mníchov.) 



"Lež večná toho nech ovenčí sláva,
kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva."

 

 Stalo sa už dlhodobou, každoročnou tradíciou, že v poslednú 
februárovú nedeľu sa schádzajú obyvatelia obce, blízkeho i vzdi-
aleného okolia pri pomníku padlých v osade Cetuna. S úctou a 
vďačnosťou spomínajú na padlých hrdinov spod Javoriny. Tak to 
bolo aj v tomto roku, keď sa 28.2.2010 uskutočnila spomienková 
slávnosť pri príležitosti 65.výročia partizánskeho boja. Účastníci 
spomienkovej slávnosti tu položili vence vďaky.
 Spoluobčanov a početných hostí privítal starosta obce Ing.Pavel 
Bahník, ktorý v svojom peknom a emotívnom príhovore povedal: 
"V priebehu nášho života sú dni v kalendári, ktoré nám bolestne 
pripomínajú minulosť. Február roku 1945 vstúpil do dejín našej 
obce veľmi významne, ale i veľmi smutne. Od veľkej udalosti, ktorá 
sa odohrala v Cetune 27.2.1945, už uplynulo 65 rokov. V tento deň 
členovia partizánskeho oddielu Hurban zviedli ťažký a nerovný 
boj proti fašistickej jednotke Edelweis. Žiaľ, tento boj v Cetune 
si vyžiadal tvrdú daň. Zahynul v ňom veliteľ oddielu Hurban  kpt.
Miloš Uher, jeho zástupca Anton Jakubík a 16  ďalších bojovníkov. 
Smútok zavládol pod celou Javorinou. Útechou mohla byť len vidi-
na slobodnej jari, ktorá sa približovala víťazným postupom Červenej 
armády a Rumunskej armády, ktorá znamenala blížiaci sa koniec 
vojny. Dnes je už veľmi málo tých, čo si na tieto udalosti spred 65 
rokov pamätajú. Je dôležité pamätať na minulosť a pripomínať si ju. 
Je dôležité pripomínať hlavne mladým ľudom udalosti, ktoré sa v 
našom okolí odohrali."
 Po slávnostných príhovoroch hostí pokračovala pietna spomien-
ka v kultúrnom dome, kde Trenčianske osvetové stredisko v spolu-
práci so spevokolom Klenotnica pripravilo pásmo "Nezabudnuteľní". 

K prítomným sa prihovoril v zastúpení prezidenta SR  Boris Sopira, 
ktorý zároveň i poďakoval organizátorom za dôstojnú spomienkovú 
slávnosť.
   Je treba spomenúť, že veľká vďaka patrí aj občanom Cetuny, 
ktorí vždy vedeli, i v ťažkých časoch, kde je ich správne miesto 
a často s nasadením vlastných životov bojovali proti nepriateľom. 
Spomíname aj na tých, ktorí sa nevrátili z koncentračných táborov  
k svojim rodinám. Medzi nich patril aj láskavý a múdry pán učiteľ 
Ján Marták, na ktorého si s pietou spomínajú mnohí, ktorí ho mali 
radi.
 Nezabúdajme na tých, ktorí bojovali za slobodu. Pri každej 
vhodnej príležitosti, či už v škole alebo vo svojich rodinách, pri-
pomínajme našej mladej generácii tieto významné historické chvíle, 
ktoré sa odohrávali v našej obci a okolí. Učme mladých k láske a 
vzťahu k svojej obci, kraju, domovine a Slovensku. To sú hodnoty, 
pre ktoré je hodno pekne žiť...
                                                 Text a foto : Vladimír Brezinský
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S P O M I E N K O V Á  S L Á V N O SŤ  V  C E T U N E

á, 
ík  
l. 

 Európa bola už niekoľko rokov sužovaná vojnou, ktorú rozpútalo 
fašistické Nemecko. Útrapami tohto vojnového konfl iktu bolo postih-
nuté aj Slovensko. Po roku 1944 od vypuknutia SNP pocítili v plnej 
miere a na vlastnej koži útrapy vojny aj občania našej obce.
 Sloboda do našej obce prišla dňa 8.4. 1945. Podľa zápisov v 
obecnej kronike a svedectiev dnes ešte žijúcich občanov prechádzali 
cez našu obec v nedeľu dňa 8.4. 1945 v ranných hodinách posledné 
nemecké jednotky. Ich postupný ústup smeroval ku hraniciam pro-
tektorátu Čechy a Morava, ktorý bol v tom čase súčasťou Nemecka. 
Celý deň bol sprevádzaný nepretržitou streľbou, ktorá ustala až po 16. 
hodine. V tom čase vstúpili do našej obce rumunskí vojaci, ktorí boli 
súčasťou armády II. Ukrajinského frontu ZSSR pod vedením maršála 
Malinovského. Podľa dobových svedectiev v obecnej kronike nastala 
medzi obyvateľmi našej obce veľká radosť. Boje v lokalite pod Veľkou 
Javorinou však pokračovali. V katastri obce Strání a na úpätí pohoria 
Veľkej Javoriny sa ústup nemeckých jednotiek na niekoľko dní zastavil 
a prebiehali tu nepretržite veľmi tvrdé boje. Ruskí a rumunskí vojaci tu 
v boji proti nemeckým vojakom opevneným v horách zažívali doslova 
peklo. Veľké množstvo ranených ruských i rumunských vojakov sa po 
týchto bojoch doliečovalo v poľnom vojenskom lazarete v našej obci. 
V tom čase prichádzalo do našej obce aj veľké množstvo obyvateľov 
moravskej obce Strání, ktorí práve u našich občanov našli dočasné prí-
bytky a pomoc po útrapách, ktoré im priniesli ťažké boje v katastri ich 
obce.
 Rany, ktoré II. svetová vojna zanechala v srdciach i mysliach 
našich spoluobčanov, sa nezahojili ani po mnohých rokoch. Ostali 
dobové fotografi e a spomienky tých, čo prežili. Pre mladšiu generá-
ciu je tu však odkaz, aby sme na hrdinov vtedajšej doby nezabúdali 

a nedopustili vznik podobnej, nezmyselnej ale predovšetkým krutej 
vojny v budúcnosti.
  Spomienková slávnosť na toto obdobie bude aj tento rok v našej 
obci. Uskutoční sa dňa 10.4. 2010 o 15. hodine pri pomníku padlých. 
Pevne verím, že tejto spomienky sa zúčastní väčšie množstvo našich 
spoluobčanov a svojou účasťou tak vzdajú hold a úctu všetkým, čo 
položili život za našu slobodu.             Dušan Chudý – redakčná rada

SLOBODA DO NAŠEJ OBCE PRIŠLA 8.  4 .  1945
Kladenie vencov

 Katarína Žoldáková, vzácna a múdra rodáčka našej obce, kto-
rá poznala rôzne dedinské zvyky, zozbierala niekoľko desiatok ľu-
dových piesní z obce a podjavorinského kraja. Tieto piesne a zvyky 
zapísala pre budúce pokolenia. Mala vrelý vzťah k bzinskému kro-
ju. Jednotlivé časti kroja popísala a tiež zapísala, ako sa má správne 
viazať ozdoba ženskej hlavy – ručník, ako upraviť rukávce, stuhy. V 
mladosti bola nadšenou cvičiteľkou a náčelníčkou Sokola. Zomre-
la ako 90-ročná, prakticky ako jedna z posledných pamätníčok tých 
krásnych zvykov, ktoré sa v obci počas rokov dodržiavali. 

 Libuška Štefániková, prostá občianka, ktorá mala veľké srdce 
pre ľudí. Žila v našej obci a ako dôchodkyňa rada pomáhala dru-
hým. Najmä nevládnym obyvateľom domova dôchodcov obstarávala 
drobné nákupy, donášala dennú tlač, zašla na poštu. V priebehu troch 
týždňov po vypuknutí choroby ako 64-ročná zomrela.   
                                                                                I.Mrázik, člen RR

JE NÁM SMUTNO,  ALE ĎAKUJEME IM, 
ŽE ŽILI  MEDZI  NAMI!
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Z O  Z A S A D N U T I A  O B E C N É H O  Z A S T U P I T EĽS T V A
Dňa 24.3.2010 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
Bzince pod Javorinou.

OZ prerokovalo a zobralo na vedomie:
• informácie o zmene a doplnení zákona o obecnom zriadení 
 č. 369/1990 Zb.
• informáciu o podaní žiadosti na MV SR o pridelenie 
 požiarneho auta
• oznámenie funkcií zamestnaní, činností a majetkových 
 pomerov starostu obce k 31.03.2010
• informáciu o organizačnom zabezpečení Dní Obce Bzince 
 pod Javorinou.
• informáciu o stave majetku obce a zároveň 
- ukladá starostovi obce, aby zabezpečil vypracovanie 
 cenových ponúk na GPL 
-  ukladá hlavnému kontrolórovi vypracovať analýzu stavu 
 nehnuteľného majetku obce, z ktorej bude jasný stav
 nehnuteľností, prenájom a užívanie nehnuteľností.
• ukončenie činnosti Združenia pre separovaný zber Javorina -
 Bezovec a zároveň
- schvaľuje  zaplatiť 50% zo straty za rok 2009.
• informáciu o cezhraničnej spolupráci s obcami Babice 
 a Boršice u Blatnice
• správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2009
• informáciu starostu o jeho aktivitách a akciách organi-

zovaných obecným úradom od posledného zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
OZ schválilo:
• zamestnať dve osoby  podľa § 50 i. Zákona o zamestnanosti 
• záznam o výsledku finančnej kontroly č.1/2010 bez 
 pripomienok 
• záznam o výsledku následnej  finančnej kontroly č.2/2010 
 s dodatkom v bode 5, kde sa dopĺňa, že poslanci OZ osobne
 prerokujú s neplatičmi dôvod vzniku nedoplatkov za smeti 
 a spôsob jeho úhrady  
• predaj  pozemku parc.č. 2709/3 zastavaná plocha o výmere 
 102 m2 v k.ú. Dolné Bzince vytvorená GPL č. 34493051-
 107/2009 za cenu 2,80€/m2,  podľa § 9a písm. e) odpredaj 
 časti pozemku v prípade hodného osobitného zreteľa
• súhrnnú správu o hospodárení ZŠ bez pripomienok
• zabezpečenie veľkoobjemových kontajnerov pre rodinu 
 zo Bziniec na odstránenie zhoreniska po požiari
• odpustenie poplatkov za hrobové miesta farárov oboch cirkví, 
 ktorí pôsobili v obci
• odmenu pre dva kolektívy, ktoré sa ako najlepšie zúčastnili 
 okresnej súťaže DHZ vo výške 33,- EUR, a to pre družstvo  ženy
 a družstvo muži z DHZ Cetuna
OZ odporúča starostovi: 
• zvolať verejné zhromaždenie občanov v Hrušovom za účelom 
 riešenia úpravy cintorína

O C H R A N A  L E S O V  P R E D  P O Ž I A R M I !
   Jar a s ňou  prichádzajúce otepľovanie  je obdobím, kedy sa 
zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a  narastá počet požiarov 
najmä v prírodnom prostredí.  V roku 2009 bolo na Slovensku v  
prírodnom prostredí zaznamenaných  8 646 požiarov,   pričom v 
lesných porastoch vzniklo 347 požiarov.  

     Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvnili najviac požiare 
trávnatých porastov, ktorých bolo 2825.  Občania  v mnohých 
prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi  a svojím  
nezodpovedným a ľahkovážnym konaním   ohrozujú  okrem seba 
aj  svoje okolie  a  prírodu.  Vypaľovanie trávy je každoročne 
sa opakujúcim  javom,  a  preto sa na všetkých občanov obracia  
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom 
Meste nad Váhom  s výzvou  rešpektovať zákon o ochrane pred 
požiarmi a žiada občanov:   

- nevypaľujte trávu ani iné suché porasty !  
- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú  horľavé látky  
a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
- nefajčite v lesoch !  

  Za  vypaľovanie porastov  je možné uložiť pokutu do výšky 
331 € (10.000 Sk),  čo  je  v dnešnej dobe  pomerne vysoká  
finančná hodnota.  

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v  
Novom Meste nad Váhom  upozorňuje občanov, že v prípade  
spaľovania  horľavých látok  je  povinnosťou  občanov ohlasovať 
každé spaľovanie  na príslušnú hasičskú stanicu podľa miesta 
spaľovania:  Okres Nové Mesto nad Váhom  032/771  2223, 
Okres    Myjava  034/621 2222, prípadne   linka  150.

MAŤ PSA ZNAMENÁ MAŤ ZAŇHO AJ ZOPOVEDNOSŤ
 Obecný úrad 
v Bzinciach pod 
Javorinou upozorňuje 
všetkých majiteľov 
psov v obci na 
povinnosť dodržiavať 
všeobecne záväzné 
nariadenie o  držaní 
psov. Obyvatelia, 
majitelia psov, by si 
mali v prvom rade 

uvedomiť, že mať psa znamená mať aj zodpovednosť za neho. 
 Upozorňujeme všetkých majiteľov psov, že v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia č.33/2002 o niektorých podmienkach držania 
psov, je chov psov povolený len pri dodržaní všetkých predpisov 

vzťahujúcich sa na ich chov.
 Každý chovateľ je povinný splniť si pri psoch starších ako 6 
mesiacov nahlasovaciu povinnosť na OÚ, opatriť psa evidenčnou 
známkou, uhradiť ročný poplatok za psa, pravidelne očkovať proti 
besnote, vodiť psa len na vôdzke bezpečne pripevnenej ne obo-
jku.   
 Na území obce je zakázané znečisťovať verejné priestranstvá 
psími exkrementami. Za psa vždy zodpovedá jeho držiteľ alebo 
osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. 
 Vyzývame všetkých majiteľov psov, aby zamedzili ich voľnému 
pohybu, aby zabránili znečisťovaniu verejných priestranstiev psími 
exkrementami. 
 Za porušenie podmienok uvedených vo všeobecne záväznom 
nariadení môže starosta obce uložiť pokutu v zmysle zákona o 
priestupkoch.                                                           -pb-
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Z VÝROČNÝCH SCHÔDZÍ A ČINNOSTI ORGANIZÁCIÍ
 V posledných týždňoch sa uskutočnili výročné členské schôdze 
ďalších spoločenských organizácií.
 V utorok 9. marca 2010 sa stretli dôchodcovia zo Bziniec, 
Cetune, Vrzavky a Hrubej Strany na výročnej členskej schôdzi 
Jednoty dôchodcov Slovenska. V bzinskej reštaurácii sa ich zišlo 
viac ako 50. Na úvod sa predstavili pekným programom žiaci 
ZŠ pod vedením učiteľov Mgr. Ľ. Samekovej a Mgr. P. Jarábka. 
Činnosť za minulý rok zhodnotila predsedníčka JDS Mgr. V. 
Sláviková. Dôchodcom sa prihovorila aj predsedníčka okresného 
výboru p. Mária Lovásová, starosta obce a tiež externý redaktor 
týždeníka Kopaničiar expres p. V. Solovič. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 V sobotu 13. marca 2010 sa stretli na svojej hodnotiacej 
schôdzi členovia DHZ v Hrušovom. V kultúrnom dome sa 
ich zišlo  do 40 , asi polovica tých najmladších. Predseda 
organizácie Ľ. Majtáz vo svojej správe zhodnotil činnosť za 
uplynulý rok a poďakoval členom za ich prácu. Predložil aj 
plán práce na tento rok. Hasiči si spomenuli i na tých členov, 
ktorí si v minulom roku pripomenuli významné životné jubileá .
 V sobotu 6.marca 2010 sa stretlo 50 cetunských hasičov a 
hasičiek na výročnom valnom zhromaždení DHZ Cetuna, aby 
zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok. Zhromaždenie otvoril 
symbolicky predseda DHZ a jeden z najstarších členov p. Machovic. 
Potom sa slova ujal veliteľ I. Machovic mladší. Správu o činnosti 
doplnenú obrázkami a video ukážkami  a prerušovanú častým 
potleskom predniesol Tomáš Miko. A bolo sa na čo pozerať, veď 
Cetuna minulý rok žila činnosťou hasičov. Tí stáli pri organizovaní 
väčšiny akcií, ktoré prilákali do Cetune veľa návštevníkov. Po dlhej 
diskusii sa hasiči dohodli na odpredaji požiarnej zbrojnice s tým, že 
peniaze budú využité na rozvoj Cetuny a činnosti hasičov. V disku-
sii vystúpil aj starosta obce, ktorý poďakoval všetkým hasičom za 
bohatú a úspešnú činnosť v roku 2009.
 V Hrušovom sa konala výročná členská schôdza Poľovníckeho 
združenia. Poľovníci taktiež najprv zhodnotili svoju prácu v 
uplynulom roku a potom sa rozprúdilo tradičné spoločenské posed-
enie pri poľovníckych dobrotách.
 Občianske združenie Podjavorinskej deti predložilo na dis-
kusiu a hlasovanie návrh na skrášlenie steny budovy bývalých 
jasieľ, ktorá tvorí súčasť  detského ihriska. Na úpravu steny zís-
kalo združenie finančné prostriedky z grantu.  Z dvoch navrhnutých 
riešení v internetovom hlasovaní zvíťazila  "žltá" alternatíva. 
Ak sa tento plán podarí zrealizovať, ihrisko bude naozaj krásne. 
Vďaka patrí aktívnym členom združenia, najmä však členkám 
– mladým matkám, ktoré sa iniciatívne pustili do práce a vybudo-
vali naozaj krásny priestor, kde sa môžu deti bezpečne hrať.
 V nedeľu 7. marca 2010 zorganizovala miestna organizácia 
Únie žien Slovenska slávnosť pri príležitosti Medzinárodného 

dňa žien. Na úvod zaznela  báseň v podaní  študentky Nikolety 
Atalovičovej.  Slávnosť potom otvorila Ing. M. Kičková, 
predsedníčka organizácie. Všetkým prítomným ženám sa prihovo-
ril aj starosta obce. Pre svoje mamičky a babičky pripravili krásny 
program žiaci ZŠ so svojimi učiteľmi Mgr. Ľ. Samekovou a Mgr. P. 
Jarábkom. Nechýbalo ani malé občerstvenie s čerstvými moravský-
mi buchtičkami od p. Švokovej. Spoločne sme  prežili jedno pekné 
nedeľné popoludnie.

Z výročnej schôdze Jednoty dôchodcov Slovenska

Slávnosť MDŽ

Na detskom ihrisku

O Z N A M Y
 Dňa 21. marca 2010 sa členovia ZO JDS v Bzinciach 
pod Javorinou zúčastnili na kultúrnom podujatí v Bratislave. 
Videli sme úspešný muzikál Mníšky 2 - Milionárky. Spokojní 
s úspechom Matky predstavenej v podaní Gizky Oňovej sme sa 
večer vrátili domov a už sa tešíme na ďlaší zájazd.
 Dňa 2. mája 2010 poriadame autobusový zájazd na výstavu 
kvetov do Věžok. Poplatok je 6 €. Záujemci sa môžu prihlásiť na 
OÚ u Janky Harmadyovej.

 INZERÁT
Predám detskú postieľku drevenú a hlboký kočík - modro béžový 

trojkombinácia po jednom dieťati. Málo používaný. 
Cena dohodou. Kontakt: 032/779 32 02.

PRAJEME VÁM A VAŠIM BLÍZKYM 
PRÍJEMNÉ PREŽITIE 

VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 
   Kolekt ív  redakcie  Bzinskeho chýrnika
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PROGRAM OBNOVY TRADÍCIÍ  POKRAČUJE

D A R O V A L I  K R V  -  D A R O V A L I  Ž I V O T

   

V minulosti sa veľmi často v oznamovacích prostriedkoch uvádzalo, 
že ten, kto daruje krv, tak daruje život. A je to skutočne pravda, lebo 
krv je prakticky tou najcennejšou tekutinou na svete. Každý deň sa 
vďaka nej zachraňujú životy ľudí a nikto z nás nevie, kedy ju bude 
potrebovať.
 Tieto fakty si dňa 15.3. 2010 uvedomilo aj 45 statočných darcov 
krvi, ktorí sa zúčastnili akcie darovania krvi v našej obci. Odber sa 
uskutočnil v priestoroch budovy OÚ v Bzinciach pod Javorinou. 
Akciu zorganizoval MS SČK v spolupráci s vedením obce.
 Vedenie MS SČK sa rozhodlo prostredníctvom tohto príspevku 
poďakovať všetkým darcom krvi za prejavenú ľudskú statočnosť, 
solidaritu, lásku k životu a humanitu. Ďakujeme aj vedeniu obce a 
pracovníčkam OÚ za aktívnu spoluprácu pri tejto akcii. Ďalší odber 
v našej obci máme naplánovaný na 21.6. 2010 a 15.11. 2010.

               Ladislava Chudá – MS SČK v Bzinciach pod Javorinou

 Vážení spoluobčania, v rámci programu obnovy tradícii v 
Bzinciach pod Javorinou  sme pre Vás pripravili  druhé podujatie, 
ktoré sa uskutoční dňa 11.4.2010 (nedeľa)  o 14,00 hod. pod názvom 
„Bzinské fánky – kurz“.  Prvé podujatie v rámci programu obnovy 
tradícii v Bzinciach pod Javorinou sa uskutočnilo v máji 2009 v 
kultúrnom dome  v miestnej časti Hrubá Strana. Vzhľadom na poz-
itívne ohlasy účastníkov pilotného podujatia sme sa rozhodli pre Vás 
pripraviť toto naše druhé podujatie.
 Kurz pečenia fánok sa uskutoční v kultúrnom dome v miestnej 
časti Cetuna nielen pre obyvateľov Bziniec pod Javorinou, ale aj pre 
širokú verejnosť, ktorá má záujem dozvedieť sa, akým spôsobom 
sa fánky robia. V rámci podujatia vystúpia deti Základnej školy v 
Bzinciach pod Javorinou so svojím bohatým programov. Súčasťou 
podujatia bude aj výstava ručných prác obyvateliek Bziniec pod 
Javorinou - hlavne výšivky, obrazy, pletené veci, bzinský kroj a iné 
výrobky z domácej dielne. Pokiaľ by ste mali záujem prezentovať sa 

Vašou ručnou prácou, obráťte sa na organizátorov podujatia, ktorí sa 
s Vami dohodnú, kedy máte svoju ručnú prácu priniesť. 
 Samotný kurz pečenia fánok má za cieľ oboznámiť širokú 
verejnosť s postupom prípravy tohto výnimočného bzinského 
„pečiva“. Chceme prezentovať rôzne recepty, ktoré sme získali od 
našich mám a babičiek, ba aj prababičiek. Dvojčlenné skupinky 
priamo na podujatí  predvedú,  ako sa fánky robia od základu až 
po finálny výrobok, zabalenie a uloženie do košíkov, tak ako sa to 
robilo v minulosti pri rôznych rodinných oslavách. V rámci poduja-
tia privítame aj prezentáciu fánok širokej verejnosti aj s receptom. 
 Touto cestou Vás, milé dámy a milí páni, vyzývam k spolupráci 
pri obnove tradícii v Bzinciach pod Javorinou. Naším cieľom je v 
spolupráci s Vami zachovať pre ďalšie generácie tradície, ktoré nás 
preslávili v celom svete.  
                 Ing. Eva Gregušová, 

zástupca starostu

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA COOP JEDNOTA BILANCOVALA
 Dňa 15.marca výbor členskej základne v Bzinciach pod Javorinou 
na členskej schôdzi bilancoval 5-ročné funkčné obdobie za predchádza-
júce roky 2006-2010. V tomto období sa už nerobili v každom roku 
výročné hodnotenia. Prešlo sa na 5-ročné funkčné obdobie. V obci 
boli v minulosti 4 členské základne (Bzince, Hrušové,  Cetuna a Hrubá 
Strana). Už  pred piatimi rokmi bola Cetuna priradená do Bziniec. Po 
rozhodnutí predstavenstva družstva na jeseň minulého roku boli členské 
základne Hrušové a Hrubá Strana pričlenené k obci z dôvodu, že sa im 
znížil počet členov, ale hlavne, že už sa v týchto miestnych častiach 
nenachádzajú prevádzky v priamom riadení Jednoty COOP Trenčín. 
(Predajňa Hrubá Strana bola odpredaná súkromnej osobe a predajňu 
potravín v Hrušovom prenajala Jednota tiež súkromnej osobe). Členovia 
sa teda zlúčili do jednej členskej základne Bzince pod Javorinou (Bzince 
- 99 členov, Hrušové - 21 členov, Cetuna - 21 členov a Hrubá Strana - 34 
členov).
 Na členskej schôdzi sa uskutočnili voľby do výboru zlúčenej 
členskej základne, kde predstavenstvo Jednoty Trenčín stanovilo troch 
zástupcov. Zo štyroch navrhnutých zástupcov tajnými voľbami boli zvo-
lení na budúce funkčné obdobie: pp. Oľga Trchalová, Vlasta Kučerová a 
Ivan Mrázik. Hodnotiacu správu predniesla za Bzince pani Kučerová, za 
miestne časti v diskusii hodnotili činnosť p.Mrázik a p. Pastorek. Výbor 
zároveň poďakoval p. Miroslavovi Pastorkovi za jeho dlhoročnú prácu 
vo výbore Jednoty na Hrubej Strane. 
 V diskusii sa najviac hovorilo o sľubovanej oprave celého nák-
upného a reštauračného objektu v Bzinciach. Podľa vyjadrenia obchod-

ného námestníka COOP Jednota Trenčín Ing. I. Matejova vzhľadom na 
hospodársku krízu oprava v roku 2010 z finančných dôvodov neprichád-
za do úvahy. Oprava budovy má byť v  budúcnosti komplexná podľa 
vypracovaného projektu, ktorý zahrňuje vnútorné a vonkajšie opravy 
so zriadením väčšej predajne potravín s označením SUPERMARKET 
2. Všetky požiadavky diskutujúcich na tému opravy objektu, ktorý 
špatí stred obce, boli z titulu hospodárskej krízy a z toho vyplývajúcich 
menších ziskov COOP Jednota presunuté na ďalší rok s prísľubom, že 
oprava bude realizovaná medzi prvými v rámci trenčianskej Jednoty 
COOP. Je úlohou výboru členskej základne a ďalších zástupcov zo 
Bziniec v predstavenstve Jednoty COOP Trenčín túto naliehavú otázku 
presadzovať čo možno najskôr.
 V ďalšej diskusii účastníci schôdze i zástupca Jednoty kladne hod-
notili prácu našich predavačiek v tých podmienkach, aké sú momentálne 
v tejto jedinej prevádzke v našej obci.
V priebehu mesiacov apríl – máj budú môcť držitelia nákupných kariet 
Jednoty získať bonus 1% z celkového nákupu v predajniach Jednoty 
realizovaného v roku 2009 po predložení platnej nákupnej karty v 
pokladni obchodu.
 Podľa vyjadrenia obchodného námestníka Jednoty COOP Trenčín 
účtovná uzávierka za rok 2009 vykazuje trenčianska Jednota zisk z 
hospodárenia. Zostáva našim členom a občanom veriť, že finančná 
situácia vplyvom hospodárskej krízy v nasledujúcom období sa zlepší 
a naše požiadavky  budú splnené a spokojnosť spotrebiteľov bude stále 
lepšia.                                       Za výbor členskej základne I. Mrázik

Darovali krv
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 Našou najznámejšou rodáčkou je spisovateľka Ľudmila Riznerová 
– Podjavorinská. Pochádza zo známej riznerovskej rodiny, ktorá zna-
menala pre Podjavorinský kraj veľmi veľa v 19. a 20.storočí. Jednak 
to boli vzácni a múdri učitelia, ktorí dali pospolitému ľudu základy 
vzdelania, mnoho rád do hospodárenia na poliach i v rodinách. Pre 
obec je Ľudmila osobnosť, ktorá stále v histórii znamená lásku k vlasti, 
domovine, prírode, k deťom. Cez túto našu vzácnu rodáčku tisíce detí 
Slovenska vie, čo sú a kde sa nachádzajú Bzince, lebo navštevujú jej 
pamätnú izbu, kde sa zoznamujú s históriou obce, dielami a životom 
tejto vzácnej a nenapodobniteľnej spisovateľky.
Ľudmila Riznerová-Podjavorinská sa narodila 26.apríla 1872 v Horných 
Bzinciach - teda v tomto roku si pripomenieme 138 rokov, čo uzrela 
svetlo sveta. Postupne sa nesmiernou húževnatosťou a neustálym 
samovzdelávaním stala klenotom detskej literatúry. Tie jednoduché, ale 
krásne básne deti uvádzajú do sveta poznania prírody a krásneho dedin-
ského života tej doby, ktorú u nás žila a tak krásne opísala.
Zomrela síce v Novom Meste nad Váhom 2.marca 1951, ale jej 
splneným želaním bolo odpočívať svoj večný sen v rodisku a medzi 
svojimi najbližšími. Už 49 rokov na ňu s láskou spomína mnoho pamät-
níkov z našej obce. Sme na ňu právom hrdí, „žijeme“ s ňou a určíte sa 
k nej hrdo hlásime. Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom 
najlepších recitátorov, ktorí sa schádzajú na recitačných pretekoch 
Podjavorinskej Bzince, podporuje každoročne spomienku na túto význ-
amnú ľudskú a literárnu osobnosť. Tohto roku to už bude 43.ročník, čo 
hovorí za všetko! Spomínajme, ďakujme a pamätajme!.
          Mrázik Ivan – člen RR

NAŠA TETA ĽUDMILA

D EŇ  UČ I T EĽO V
 28. marec si každoročne pripomíname ako Deň učiteľov. 
Je to deň narodenia veľkého pedagóga a humanistu  J. A. 
Komenského, ktorý sa narodil v roku 1592. Napriek storočiam si 
pripomíname jeho život a dielo, pretože to ovplyvnilo a menilo 
názory na vzdelávanie detí v mnohých krajinách Európy.  Vďaka 
nemu sa začali budovať nové školy, v ktorých sa uplatňoval 
humanistický prístup k vzdelávaniu a výchove detí. 
 V tento deň sa viac ako inokedy médiá zaoberajú  školou a 
prácou učiteľa. Odznievajú pekné slová o učiteľoch a ich práci. 
Každý z nás chodil do školy a každý mal svojich učiteľov. I 
ja dnes myslím na nich a chcel by som vyjadriť vďaku mojim 
bývalým učiteľom na všetkých stupňoch vzdelávania. Chcem sa 
však poďakovať všetkým učiteľkám  a učiteľom, ktorí pôsobili a  

pôsobia v materskej a základnej škole v našej obci. Ďakujem im 
za ich každodennú výchovnú a vzdelávaciu prácu v škole, ktorú 
vykonávajú v prospech našich detí. Viem, že práca s deťmi dnes 
nie je ľahká, často je stresujúca.  Oceňujem, že učitelia pripra-
vujú so žiakmi rôzne podujatia, že ich práca nekončí poslednou 
vyučovacou hodinou. Pripravujú svojich žiakov a zúčastňujú 
sa s nimi mnohých súťaží.  Ďakujem im aj za prácu v oblasti 
kultúry a športu v našej obci. Veď bzinskí žiaci svojimi vystú-
peniami obohacujú verejné slávnosti,  rôzne schôdze a stretnutia 
občanov. 
 Milé pani učiteľky a učitelia!  Ďakujem Vám za všetku Vašu 
prácu a želám Vám dobré zdravie, veľa trpezlivosti a pevných 
nervov.                                 Ing. Pavel Bahník, starosta obce

 V dňoch 13.3.-14.3.2010 sa uskutočnila v Obci Rudník akcia v 
rámci cezhraničnej spolupráce   s názvom „Nevšedné dni prútia“. Za 
Obec Bzince pod Javorinou sa podujatia zúčastnila zástupkyňa sta-
rostu Ing. Eva Gregušová a prednostka obecného úradu Ing. Gabriela 
Čiadova. Na fotografii sú spoločne so starostom Obce Rudník  Bc. 
Jaroslavom Feriancom, ktorý v rámci podujatia bol pasovaný za 
cechmajstra košikárov. Súčasťou bohatého programu bol aj kurz plete-
nia korbáčov, ktorého sa aktívne zúčastnila p. prednostka. 

NEVŠEDNÉ DNI PRÚTIA

Účastníci slávnosti

V EĽK O N OČN É  T R H Y  V  Š K O L E
 Základná 
škola prip-
ravila v tomto 
jarnom období 
V e ľ k o n o č n é 
trhy. Žiaci 2. 
stupňa so svo-
jimi učiteľkami 
v y r á b a l i 
rôzne jarné a 
v e ľ k o n o č n é 
dekoračné pred-
mety, ktoré si 
potom  zakúpili  
rodičia a priate-
lia školy. Zisk 
z tejto akcie sa 

použije na nákup materiálu potrebného na zhotovovanie rôznych 
výrobkov a na ďalšie ručné práce. 
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E X K U R Z I A  Ž I A K O V  9 .  R OČN Í K A

 
 Dňa 18.marca 2010 sme sa my, žiaci 9. triedy, vybrali na 
exkurziu. Naším cieľom bolo Poľsko,  koncentračný tábor 
v Osvienčime. Túto exkurziu pre nás pripravila naša triedna 
pani učiteľka Ing. M. Kusendovej s pani učiteľkou Mgr. J. 
Ševčíkovou. Chceli, aby sme navštívili miesta, kde kedysi 
neľudským spôsobom likvidovala zvrátená ideológia rasovej 
neznášanlivosti množstvo ľudí, ba dokonca i detí. Niektoré infor-
mácie a všeobecné fakty o koncentračnom tábore sme sa dozve-
deli v škole – na vyučovaní aj na triednickej hodine. Zistili sme, 
že do Osvienčimu boli odvezení aj traja Bzinčania, o ktorých 
bolo písané aj v miestnej kronike.
 Vyrazili sme ráno o 5. hodine spred budovy školy auto-
busom CK Turancar. Cesta trvala pomerne krátko aj vďaka 
nášmu šoférovi, pretože sa staral o naše pohodlie a bezpečnosť. 
Prechádzali sme cez mesto Čadca, kúsok naprieč Českou repub-
likou, až sme pred 10. hodinou  dorazili do Poľska,  do mesta 
Osvienčim. Tu nás čakala naša sprievodkyňa, ktorá nám dala 
pokyn vziať si na recepcii slúchadlá a prijímacie zariadenie, aby 
sme lepšie počuli jej výklad. Keď sme prešli hlavnou bránou, 
zmocnil sa nás neobvyklý pocit hrôzy, smútku a zvedavosti. Po 
vstupe do brány sme kráčali po zablatenej ceste okolo barakov, 
v ktorých žili väzni. Sprievodkyňa nám ukazovala baraky, v 
ktorých sa nachádzali nemocničné krídla, v ktorých vykonávali 
pokusy na väzňoch, ale tiež aj pošta, či sídlo súdu, ktoré však 

väzňom neslúžili, skôr naopak. Prechádzali sme 
tiež okolo verejnej šibenice, dezinfekčnej haly a 
triediaceho strediska. Videli sme kopy vecí po 
zavraždených – okuliare, vlasy, zubné protézy, 
topánky, ba dokonca hračky po väzňoch - deťoch. 
Z panelov sa na nás pozerali tváre umučených. 
Naša cesta viedla aj do baraku venovaného českým 
a slovenským židom. Tu sme si mohli pozrieť krát-
ky film o výpovediach ľudí, čo sa v Osvienčime 
naozaj dialo. Tu v tomto baraku sme položili aj 
veniec so stuhou na pamiatku obetí. Cesta potom 
viedla aj k pamätnej stene, kde sme zapálili 
svietnik ako znak našej úcty. Našu cestu sme 
zakončovali pri šibenici, ktorú postavili iba pre 
generála koncentračného tábora,  kde ho Poliaci 
po oslobodení po vynesení rozsudku obesili. Úplne 
posledným miestom, ktoré sme navštívili, bolo 
krematórium a väzenie, kde väznili a zabíjali ply-
nom obete a spaľovali ich vo veľkých peciach.
 Dozvedeli sme sa veľa nového a na vlastné 

oči sme videli tie miesta, kde počas vojny brutálnym spôsobom 
väznili, mučili a vraždili milióny nevinných ľudí, aj detí. Výklad 
sprievodkyne bol o to pútavejší a zaujímavejší, že išlo o jej 
vlastné spomienky z detstva, pretože v blízkosti tábora žila a 
videla nekonečné vlaky, ktoré privážali ľudí z celej Európy.
                                                         Matúš Ťaptík,  9. trieda

M R AČK O V K A
 Kedysi dávno, keď sa Mračkovka ešte nevolala Mračkovka, 
ľudia verili, že tam býva jeden zlý duch. A prečo?  Nuž preto, 
lebo keď išliel lejak od iných kútov, tak nikdy nepriniesol žiadnu 
skazu. Práve naopak. Vždy priniesol úžitok a ľudia sa takému 
dažďu vždy potešili, lebo predstavoval predzvesť dobrej úrody 
a nemuseli sa báť, čo v zime vložiť do úst. Ale keď išli mračná 
od tej strany, ktorú dnes voláme Mračkovka, tak dážď priniesol 
skazu. 
 Hm! Pamätám si to, akoby to bolo včera. Stalo sa to jed-
nej letnej noci, keď už všade vládol pokoj a ľudia doma spali 
pokojným spánkom spravodlivých po celodennej lopote. Odrazu 
začalo hrozne pršať, hrmelo, blesky sa len tak križovali a  ráno sa 

voda valila a brala všetko, čo jej prišlo do cesty. Keď sa mračná 
rozplynuli a voda odtiekla, tak sa ľudia vybrali spočítať škody. 
Keď prišli na svoje polia, tak ich tam čakalo nemilé prekvapenie. 
Ich úroda bola preč. Vtedy sa strašne rozhnevali na ten hnilý kút, 
odkiaľ prišla skaza. Začali ho preklínať, že priťahuje len mračná. 
Pamätám si, že mnohí ľudia sa aj odsťahovali, ale ja som ostal.
 Po niekoľkých rokoch, keď  sa už búrky nedali vydržať, tak 
ľudia začali ten upršaný kút  nazývať Mračňovka a od toho sa 
odvodilo slovo Mračkovka. Dnes, keď tento príbeh píšem, už 
také lejaky nebývajú. Alebo predsa?                                
                                                                     Adam Skovajsa, 
                                                                                 V. trieda

Venček pamiatke umučených rodákov

Žiaci našej školy v Osvienčime
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BZINSKÝ CHÝRNIK

Dňa 3. apríla 2010 uplynul rok, kedy anjel lásky a milo-
srdenstva odniesol do Božej náruče nášho drahého 
a milovaného Ľubomíra ŠTEFANOVIČA v 38 r. jeho 
života. V našich srdciach zostal veľký žiaľ a bolesť, 
ale Boh nám vo svojom milosrdenstve pomáha kráčať 
ďalej. Prosíme o tichú spomienku a modlitbu. 
 S úctou a vďakou.
                      rodina, priatelia a známi

Žil skromne a obetavo. 
Ako ti z očí žiarila láska, statočnosť a dobrota, 

tak nám budeš chýbať do konca života.
Hoci si odišiel, niet ťa medzi nami, 

ale v našich srdciach stále budeš s nami.
Dňa 24.marca 2010 uplynul rok, 

čo nás navždy opustil náš drahý otec, 
svokor a dedičko Ján VALO. 

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

S láskou a úctou spomína dcéra Slávka s priateľom 
Ľubomírom, syn Jaroslav s manželkou Marcelou 

a vnúčatá Janko, Lucka  a Majko a ostatní príbuzní. 

                 Po bolestiach odpočívam v pokoji a nerušene, 
                      s tieňom ruží prelína sa moje večné snenie. 

Či si na mňa zaspomína pokolenie, 
nezabudne? Nezhynie ten v srdciach,

 kto žil láskou pre ne...
S úctou a láskou sme si 24. marca 2010 
pripomenuli nedožité 80. narodeniny 

a aj 33. výročie úmrtia nášho manžela, 
otca, dedinka a príbuzného Jána FRAŇA z Cetuny.

S vďakou spomína celá rodina

Pri 5. výročí úmrtia milovanej 
mamičky, babičky a prababičky 

Emílie KORYTÁROVEJ 
si s láskou a úctou na ňu spomína

 dcéra s celou svojou rodinou.

V tú noc...
Do sĺz a smútku zahalený
bol tvoj odchod nečakaný.

Prázdno a ticho...
Bolesť a žiaľ,

kdeže je Tvoja usmiata tvár?
Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas,

spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
Dňa 15. apríla 2010 uplynie rok, čo nás náhle navždy 
opustil manžel, otec, starý a prastarý otec, príbuzný 

Milan TRCHALA.
S láskou a úctou spomína manželka Oľga, 

dcéra Iveta, syn Ivan s rodinami a ostatná rodina.

  S P O M Í N A M E

UZAVRELI  MANŽELSTVO
Július Sliva - Mgr. Viera Varinská

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

NARODIL SA
Jakub Tóth

– rodičom Vladimírovi a Silvii Tóthovej
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

ROZLÚČILI SME SA
Ján Gulán, č.d. 1027 vo veku 74 rokov

Anna Gulánová, č.d. 1172 vo veku 81 rokov         
Pavol Trepka č.d. 1249 vo veku 62 rokov
Milan Černý č.d. 319 vo veku 82 rokov

Katarína Žoldáková č.d. 478 vo veku 90 rokov
Júlia Šupáková č.d. 132 vo veku 89 rokov
Emília Gulánova č.d. 296 vo veku 85 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.


