
 Veľká noc je najstarším, najvýznamnejším kresťanským 
sviatkom, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, 
smrť a vzkriesenie Ježiša Krista.
 Ako kresťania by sme sa mali zamyslieť nad podstatou tých-
to prichádzajúcich dní. Nielen sa bezhlavo rútiť do blížiacich 
sa sviatkov, ale aspoň nachvíľku sa zastaviť a rozpamätať sa na 
„príbeh“ v Biblii. 
 Istá novinárka sa podujala urobiť anketu na tému: „Čo pre 
vás znamená Veľká noc?“ Náhodne oslovení ľudia na ulici 
dávali rozličné odpovede: „Budem mať niekoľko voľných dní... 
nákupy... šibačka... stres... veľké upratovanie... dovolenka...“ 
Odpovede spomínanú novinárku neuspokojili. Už sa chcela 
vzdať, keď zbadala malé dievčatko vychádzajúce s kyticou z 
kvetinárstva. Spýtala sa teda aj jej: „Čo pre teba znamená Veľká 
noc?“ Dievčatko po chvíľke rozmýšľania povedalo: „Veľká noc 
pre mňa znamená toľko ako nový život. Ježiš Kristus zomrel za 
nás na kríži a na Veľkú noc vstal z mŕtvych. Tým nám povedal, 
že aj my raz vstaneme z mŕtvych a budeme mať nový život. 
Na Veľkú noc máme myslieť aj na to, že smrťou sa všetko 
nekončí.“
 Novinárku zarazila odpoveď, ktorá zaznela z ešte detských 
úst. Spýtala sa teda: „Povedala ti to azda tvoja mamička?“ 
Dievčatko prikývlo: „Áno, to mi ona povedala krátko predtým, 
ako minulý rok, práve na Veľkú noc zomrela.“ Chvíľu zápasila 

so slzami a pokračovala: „Teraz jej idem odniesť na hrob kvi-
etky. Ale ona je stále v mojej blízkosti, to viem! Lebo ona 
žije ďalej, aj keď zomrela.“ Novinárka ešte dlho premýšľala o 
slovách tohto dievčatka. Jasne cítila, že toto dieťa z opýtaných 
najlepšie pochopilo zmysel veľkonočných sviatkov.
 A tak dúfam, že aj my pochopíme podstatu sviatkov, smrti 
Ježiša Krista na kríži za naše hriechy a Jeho zmŕtvychvstanie. 
Len to dá zmysel našej viere. Kristus daroval ľuďom všetko. 
Zanechal nám svoju krv a telo ako sviatosť ustanovenú pri 
poslednej večeri. Chceli sme úplne všetko - aj Jeho šaty. Kristus 
sa rozdal celý. Dal aj to najcennejšie - vlastný život. Prosil za 
nás na kríži, aby nám Boh odpustil hriechy slovami: „Otče 
odpusť im, nevedia čo činia.“ Nevyčíta nám naše zločiny, 
spáchané neprávosti či každodenné klamstvá. Ešte aj v boles-
tiach nám prisľubuje raj, tak ako aj lotrovi, ktorý v poslednej 
chvíli oľutoval svoje hriechy a nebál sa priznať k Ježišovi.  A 
my si to nevážime... On je tu vždy pre nás, nielen v radost-
ných chvíľach, ale aj v sklamaniach a bolestiach, je tu s nami 
a pomáha nám. Záleží len na nás, či sa s ním chceme deliť o 
všetky radosti a starosti. Ak sa tak rozhodneme, súhlasíme, aby 
sa stal naším Spasiteľom. Nech vás, milí čitatelia, osloví Jeho 
láska za všetkých nás. Prajem požehnané prežitie veľkonočných 
sviatkov. 
                                Mgr. Iveta Rubaninská- zborová farárka
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DVOJMESAČNÍK OBCE BZINCE POD JAVORINOU
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VEĽKÁ NOC

Milí spoluobčania, drahí veriaci!
 
 Využívam  príležitosť a srdečne Vás v tomto  čase pozdravu-
jem!
 Kalendár nám jasne hovorí, že jar je tu a to tiež symboli-
zuje príchod nového života. Budeme sláviť veľkonočné sviatky! 
Tieto sviatky sú vrcholom slávenia svätej Matky Cirkvi. Mnohí 
už za svoje presvedčenie obetovali svoj život. Ježiš Kristus však 
vstáva z mŕtvych . . . Bol umučený a opäť žije . . . Toto všetko 
nech nám pripomína ten nový život, ktorý nám Boh daroval 
vzkriesením svojho syna. On svojou smrťou premohol smrť a 
daroval nám nový a večný život. Vykúpil nás bez nás, keď sme 
boli ešte hriešni, a ohlasovaním evanjelia Cirkvou nás pozýva 
privlastňovať si ovocie vykúpenia. Je na nás, aby sme neodporo-

vali Pravde. Veď nakoniec, kto by sa chcel vydať touto a takouto 
životnou cestou?!
 K večnej a nesmrteľnej Pravde - k Bohu nás v súčasnosti 
vedú naši duchovní pastieri! Prijímajme ich službu, aby sme 
dostávali milosť nechodiť v tme, keďže Boh je Svetlo a niet v ňom 
nijakej tmy! Boh  prebýva vo svetle neprístupnom a je Láskou 
bez medzí. Pane, daj sa nám poznať! Pane, príď a daruj nám 
svoje milostí, veď len Ty jediný si Svätý, Ty jediný si Pán a náš 
Boh a náš Otec. Buď milostivý každému hriešnikovi.
 Požehnané prežitie sviatkov Veľkej noci všetkým veriacim  
našej majoritnej cirkvi evanjelickej a. v. a všetkým veriacim v 
menšinovej cirkvi katolíckej želá:
                               Váš  JCLic. Pavol Repko,
             brat farár RKC Farnosti Bzince pod Javorinou

Veselú Veľkú noc, 

sladké koláče, ohybné korbáče, 

vodu studenú, šunku údenú, 

veľa radosti, žiadne starosti praje

redakcia Bzinského chýrnika
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Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom 
dňa 21.03.2012 v Bzinciach pod Javorinou, obecné zastupiteľstvo:
- berie na vedomie:
- Prevádzkový poriadok pohrebnej služby obce Bzince pod
 Javorinou
- Informáciu HK – o energetických nákladoch knižnice
- Správu HK – o nakladaní s komunálnym odpadom za rok 2011
- Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
 pomerov starostu za rok 2011
- Polročnú hodnotiacu správu ZŠ
- poveruje starostu obce vstúpiť do rokovania s nájomcami v
 zdravotnom stredisku a dohodnúť sa  na prepracovaní a uzatvorení
 nových nájomných zmlúv do 30 dní
- HK v spolupráci s riaditeľom ZŠ a starostom obce vypracovať
 prieskum – správu o využití MŠ pre potreby rozšírenia o jednu
 triedu v nadväznosti na prenájom priestorov v hospodárskom 
 pavilóne MŠ a prípadného presunutia časti prevádzok do
 zdravotného strediska  z hľadiska technickej, hygienickej a
 finančnej náročnosti
- starostu obce pripraviť  úpravu nových nájomných zmlúv
 na obecné byty a predložiť ich dva týždne pred konaním OZ
 poslancom OZ. Súčasťou nájomnej zmluvy bude bod: výpoveď  

 z obecného nájomného bytu bude viazaná na ukončenie pracov-
 ného pomeru medzi prenajímateľom a nájomcom, ktorým
 môže byť len zamestnanec obce a pedagogický a nepedagogický 
 zamestnanec ZŠ Ľ. Podjavorinskej s MŠ.
- HK vypracovať správu o spotrebe energií v nájomných obecných 
 bytoch, ktoré sa nachádzajú v priestoroch ZŠ a predloží ich na 
 nasledujúce OZ.
- starostu obce vstúpiť do rokovania so zborovou farárkou a
 podozorcom cirkevného zboru o postupe pri revitalizácii knižnice
 v termíne do 15.04.2012
- starostu obec zabezpečiť zaslanie výziev s nedoplatkami za
 vodu, dane z nehnuteľnosti, smeti za predchádzajúce obdobie, v 
 prípade nevyrovnania dlžnej sumy a ani nedohodnutia si 
 splátkového kalendára postúpiť vymáhanie exekučnou cestou
- schvaľuje:
- VZN – Prevádzkovanie pohrebných služieb a pohrebísk v obci
- zvýšenie ceny za vodu na Hrubej Strane o 6 centov
- žiadosť MUDr. Anny Skovajsovej o zápočet rekonštrukcie
 elektrického vedenia v zubnej ambulancii
- Dodatok k VZN – stanovenie termínov sezónnych trhov v roku 
 2012 a to každý párny týždeň v pondelok, streda, štvrtok
- ruší uznesenie č. 128/2012 

 Tak nám ubehol posledný rok platnosti lesného hospodárskeho 
plánu (LHP) ako voda a máme tu ďalšie desaťročie. Na konci roku 
2011 skončila platnosť starého LHP a nový bude schválený až rozhod-
nutím Krajského lesného úradu v Trenčíne niekedy v priebehu mesia-
cov máj až jún tohto roku. Dovtedy sa v lesoch hospodári na základe 
projektov na prvý rok platnosti LHP. Dovoľte, aby sme Vás v krát-
kosti oboznámili, ako sa hospodárilo v predchádzajúcom desaťročí a 
čo nás čaká predbežne na budúcich desať rokov. 
 U poz. spoloč. Maleník stanovil platný LHP ťažbu na 10 rokov 
vo výške 5336 m3, čo je 533 m3 ročne. Do konca roka 2011 sa urobilo 
4889 m3  ťažby, takže celkovo sa ťažba nenaplnila o 447 m3. Naproti 
tomu sa okrem iných činností zalesnilo 3,23 ha umelým zalesňovaním 
(ostatná plocha 5,09 ha naletela prirodzeným zmladením), vyžala sa 
tráva okolo stromčekov na ploche 22,89 ha a natreli sa stromčeky proti 
odhryzu zverou na tej istej ploche. Bez týchto činností by zalesnené 
plochy udusila burina zavalená snehom alebo by stromčeky zhrýzla 
zver a zelesnenie by bolo zbytočné. V mladých lesných porastoch sa 
urobila prerezávka (to znamená, že drevo zostalo v lese) na výmere 
5,31 ha. U poz. spoloč. H. Hory stanovil platný LHP ťažbu na 10 
rokov vo výške 4702 m3, čo je 470 m3 ročne. Do konca roka 2011 sa 
urobilo 5483 m3, pričom preťažba 781 m3  vznikla kalamitou. Na konci 
minulého roku sa spracovali zvyšky vetrovej kalamity z roku 2010 a 
teraz sa plochy po kalamite čistia od konárov tak, aby sa dalo zisiť, 
ktoré plochy bude potrebné zalesniť. Takisto sa zalesnilo sčasti samo-
náletom 3,61 ha. Vyžínanie a náter stromčekov sa vykonalo na 3,10 
ha, resp. 4,00 ha, pretože samonálet rýchlejšie uniká burine a zveri. V 
mladých lesných porastoch sa urobila prerezávka na výmere 3,01 ha. 
U poz. spoloč. Plešívek stanovil LHP 355  m3, z čoho je urobených  
308 m3, väčšinou však spôsobené suchárovou a vetrovou kalamitou. V 
mladých lesných porastoch sa urobila prerezávka na výmere 9,80 ha.
 V novom LHP platnom 2012 - 2021 je predbežne navrhnutá 
nasledovná ťažba - na Maleníku 5238 m3  ťažby, z toho výchovnej 
967 m3. V Horných Horách je to 5624 m3  ťažby, z toho výchovnej 
2185 m3. Na Plešívku to je 1857 m3  ťažby, z toho výchovnej 997 
m3. Plánovaná ťažba a ostatné činnosti sú približne rovnaké ako v 
predchádzajúcom LHP, okrem Plešívku, kde sa plánovaná ťažba 
zvýšila.
 V roku 2011 sa vybavilo 42 žiadostí o samovýrobu palivové-
ho dreva, ktorá prebiehala dohodnutým spôsobom, že záujemcov 
schvaľoval výbor. Tento rok sa môžu záujemci o samovýrobu 
palivového dreva z radov urbárnikov hlásiť u stanovených zástupcov 

urbárov, a to pani Evy Harmadyovej na obecnom úrade v Bzinciach 
p/J. a pána Romana Gašparíka v Cetune, č.d. 1275. Títo si žiadateľa 
aj s kontaktným tel. číslom zapíšu a na najbližšej schôdzi výboru bude 
zoznam žiadateľov schválený (hlavne či sa jedná o spolupodielnika). 
Schválený zoznam sa odovzdaná nájomcovi na vybavenie. Nájomca 
bude potom žiadateľov postupne vybavovať na základe telefonick-
ého dohovoru. Vzhľadom na množstvo žiadateľov sa stanovilo 
maximálne množstvo 10 prm na jedného žiadateľa v jednom roku. 
Žiadosti sa začnú prijímať od marca a chystanie palivového dreva sa 
ukončí v novembri bežného roka.
 V prípade, že žiadateľ nie je schopný si zabezpečiť palivové 
drevo samovýrobou (starší občan a pod.), by bola možná dohoda  
doviesť palivové drevo za odplatu 22,- €/prm v platnom maximálnom 
množstve pre žiadateľa z radov urbárnikov. O schopnosti zabezpečiť 
si palivové drevo samovýrobou bude rozhodovať výbor urbáru pri 
schvaľovaní žiadosti, na základe upozornenia žiadateľa pri prihlásení 
sa zástupcovi urbáru. 
 Už podľa vyššie uvedeného je vidieť, že výbor pozemkových 
spoločenstiev musel zasadať, aby schválil záujemcov o palivové 
drevo. Hlavným bodom väčšiny zasadnutí však bolo riešenie vlast-
níckych podielov v urbároch. Po ukončení Registra obnovenej evi-
dencie pôdy (ROEP) zostalo len do 50% známych a živých vlastníkov 
(chyba ROEP-u a nezáujem dedičov doriešiť vlastnícke vzťahy) a 
žiadne valné zhromaždenie (VZ) by nebolo uznášania schopné. 
Preto pristúpil výbor spoločenstiev za pomoci firmy Ing, Vanyu k 
riešeniu tohto problému cestou vydržania vlastníctva. Priebežné 
výsledky boli vyvesené na obecnej tabuli a sú už schválené obcou. 
V súčasnosti sú na schválení u Slovenského pozemkového fondu v 
Bratislave. Ihneď po schválení Fondom už bude dostatočné množstvo 
hlasov pre uznášania schopnosť VZ (okolo 60%). Preto očakávajte už 
tento rok pozvánky na VZ jednotlivých pozemkových spoločenstiev 
v Bzinciach pod Javorinou. Vaša účasť na VZ bude dôležitá (aj 
pomocou splnomocnenia inej osoby – viď budúca pozvánka na VZ) 
k naplneniu uznášania schopnosti VZ, pretože bude potrebné zvoliť 
nové výbory jednotlivých spoločenstiev, nakoľko nám niektorí pred-
chádzajúci výbornici už umreli.  Zároveň sa dozviete ďalšie veci, 
ktoré musel výbor pozemkových spoločenstiev riešiť na svojich 
zasadaniach, ako napr. elektrovody, poľovnícke zmluvy, vrátenie 
niektorých spoločných pozemkov a pod. Ďakujeme Vám za Vašu 
trpezlivosť a tešíme sa na stretnutie na VZ.
            Podpísaní: výbor pozemkových spoločenstiev a nájomca lesa

HOSPODÁRENIE V LESE ,,URBÁRU“ V BZINCIACH p. J.

ZO ZASADNUTIA OZ
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22. apríl - DDEŇ ZEME

Svetový „Deň Zeme“, venovaný Zemi, sa koná 
každoročne 22. apríla. Tento deň sa prípomína aj preto, 
aby sme si uvedomili našu závislosť na daroch, ktoré 

nám Zem poskytuje. Zemské zdroje nie sú 
nevyčerpateľné, rovnováha života je na planéte veľmi

krehká. Túto planétu máme „prenajatú“ od budúcich generácii. Správajte sa 
k nej tak, aby sa ľudia, ktorí prídu po nás, mohli nadýchnuť čerstvého vzduchu, 

napiť sa  vody zo studničky, či stretnúť zvieratá vo voľnej prírode.

V tieto dni, keď sa príroda začína prebúdzať zo zimného spánku, ľudí to čoraz
viac ťahá na slniečko a do prírody.  Jar a obdobie okolo veľkonočných

sviatkov je spojené s upratovaním, čistením si svojich príbytkov, záhrad, ale aj 
verejných priestranstiev a údržbou verejnej zelene. Minulý rok sa v obci 
v konala akcia „Týždeň pre pekné Bzince“, do ktorej sa okrem členov

spoločenských organizácii zúčastilo len minimum ostatných obyvateľov obce. 
Aj tento rok sa uskutoční týždeň upratovania obce, súkromných i verejných 
priestranstiev. Tento týždeň vyvrcholí v sobotu 21.apríla 2012 záverečnou

brigádou. Privítame každého občana, ktorý pomôže pri skrášľovaní Bziniec. 

MO Únie žien Slovenska v Bzinciach p.Jav. 

Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou
v spolupráci so spoločenskými organizáciami v obci

organizuje záverečné jarné upratovanie 
pri príležitosti „Dňa Zeme“, ktoré sa uskutoční dňa

21.apríla (sobota) od 9,00 h.

Zraz účastníkov je pri budove obecného úradu. Prineste si pracovné náradie - 
hrable, metly, lopaty ... 

Upratovať sa budú verejné plochy v obci a obidva cintoríny.

Voľby do NR SR Hrušové Cetuna Hr. Strana

Politická strana počet hlasov počet hlasov počet hlasov počet hlasov počet hlasov %

Zelení 1 0 1 0 2 0,18%

Kresťanskodemokratické hnutie 22 9 0 5 36 3,31%

Strana demokratickej lavice 1 0 1 0 2 0,18%

Slovenská národná strana 48 7 25 17 97 8,91%

Obyčajní  ľudia a nezávislé osobnosti 60 14 6 4 84 7,71%

Sloboda a solidarita 16 5 9 0 30 2,75%

Právo a spravodlivosť 3 0 1 0 4 0,37%

Náš kraj 1 0 0 0 1 0,09%

Strana zelených 6 1 1 0 8 0,73%

Ľudová strana Naše Slovensko 8 0 3 2 13 1,19%

SMER‐Sociálna demokracia 340 78 122 76 616 56,57%

Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 10 10 0 0 20 1,84%

Národ a Spravodlivosť‐naša strana 9 0 2 4 15 1,38%

Komunistická strana Slovenska 8 3 3 4 18 1,65%

Strana Rómskej únie na Slovensku 0 0 0 0 0 0,00%

MOST‐HÍD 7 2 6 3 18 1,65%

99%‐ Občiansky hlas 32 1 7 0 40 3,67%

Ľudová strana‐ HZDS 10 6 3 0 19 1,74%

Strana + 1hlas 0 0 0 0 0 0,00%

Robíme to pre deti‐ SF 0 2 0 0 2 0,18%

Obyčajní ľudia 3 0 0 0 3 0,28%

SDKÚ ‐ DS 28 9 4 2 43 3,95%

Strana občanov Slovenska 1 0 1 0 2 0,18%

Strana maďarskej koalície‐Magyar koalíció Pártja 0 0 0 0 0 0,00%

STRANA SLOBODNÉ SLOVO NORY MOJSEJOVEJ 5 5 5 0 15 1,38%

Strana živnostníkov Slovenska 1 0 0 0 1 0,09%

Počet zapísaných voličov vo volebnom okrsku 213 316 188 1765

Počet platných odovzdaných hlasov 152 200 117 1089 61,70%

SpoluBzince p. J.

1048

620
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V HRUŠOVOM BOLO VESELO!!!
 Kultúrny dom v Hrušovom sa 18. marca opäť tešil peknej 
akcii. Hrušovské deti zo Základnej a Materskej školy v Bzinciach 
p. Jav. prišli svojím kultúrnym vystúpením potešiť svoje mamičky, 
babičky, tety. Keďže 8. marca sa slávnosť MDŽ konať nemohla, 
posedenie bolo naplánované práve na 18. marca - na peknú, slnečnú 
nedeľu. Toto popoludňajšie posedenie sa naozaj vydarilo. Určite mi 
dajú všetci, ktorí sa tejto akcie zúčastnili, za pravdu, že deti vys-
túpenie zvládli hravo a nielen rodičia, ale aj my učitelia sme na nich 
pyšní. 

 

Nechýbalo ani sľúbené tanečné prekvapenie. Tanečnou zumbou sa 
predstavili staršie žiačky zo ZŠ a ostatné spolucvičiteľky. Mali sme 
naozaj veľký úspech a naši fanúšikovia sa môžu tešiť aj na repete. 
Z príjemnej atmosféry a celého nedeľného popoludnia, ktoré bolo 
venované ženám, sme mali všetci úžasný pocit. Mňa osobne takéto 
vydarené akcie veľmi „dobíjajú“, dávajú mi energiu a chuť robiť 
niečo pekné ďalej a ďalej. Chcem sa poďakovať všetkým deťom 
a ich rodičom aj ženám, ktoré sa postarali o sladké dobroty, a 

Obecnému úradu v Bzinciach pod Javorinou. Ďakujem všetkým a 
teším sa na ďalšiu peknú akciu!!!             Mgr. Ľubica Sameková     

ZMENY V BZINSKOM SUPERMARKETE
 Začiatkom tohto roku sme zaznamenali v našom Supermarkete 
výrazné zmeny v obsadení funkcií. Medzi ženy – predavačky 
prišiel vykonávať funkciu vedúceho mladý muž Martin Mozolák 
z Myjavy. Desať rokov pracuje v obchodnom prostredí. Začínal v 
predajní potravín v Matejovci. Potom tri roky pracoval na Myjave 
v obchodnom reťazci LIDL. Potom sa vrátil naspäť  do služieb 
COOP Jednota a kratšie pôsobil v Podolí a ďalej v Častkovciach. 
Od 2.1.2012 začal v Bzinciach šéfovať našim dievčatám. Vo vedení 
Supermarketu vystriedal dlhoročnú vedúcu pani Janku Harmadyovú. 
V súčasnosti pracuje v našom obchode 9 ľudí vrátane vedúceho v 
dvoch zmenách. Zástupkyňou vedúceho a zároveň vedúcou zmeny 
je pani Ľubica Tomašovicová. Vedúcou druhej zmeny je pani 
Adriana Machovicová. Novému vedúcemu želáme pevnú ruku, 
dobrý prístup k predavačkám a k zákazníkom, hlavne spokojných 
zákazníkov, dobrý výber a kvalitu tovarov.
 Po pätnástich rokoch bývalú vedúcu predajnej jednotky strieda 

teda netradične muž. Janka Harmadyová pracuje v Jednote Trenčín 
prakticky celý plodný život. 10 rokov pôsobila vo vedení Jednoty 
SD Trenčín ako úradníčka. Potom na jeden rok vystriedala v 
bzinskej predajni mäsa manžela Mirka. Následne potom na 4 
roky prevzala obchod Potraviny MIX v Hrušovom, kde s ňou 
boli kupujúci veľmi spokojní.  Po preložení do Bziniec prevzala 
vedenie obchodu na plných 15 rokov. Je chvályhodné, že počas 
tejto doby sa v predajni nevyskytlo „manko“ – čiže zavinená strata 
pri každoročných inventúrach. Straty, ktoré boli zaznamenané, boli 
len následkom vlámaní. Pani Janka Harmadyová odovzdala novému 
vedúcemu svoje skúsenosti a zostala pracovať ako predavačka. 
 Dozorný výbor jej ďakuje za dlhoročnú dobrú prácu pri vedení 
predajne, dobré vzťahy s podriadenými a so zákazníkmi. Želáme 
jej dobré zdravie a následne zaslúžený aktívny odpočinok vo svojej 
rodine. 
                                 Za výbor členskej základne Ivan Mrázik 

Z ČINNOSTI ZO JDS V BZINCIACH POD JAVORINOU
 ZO JDS v Bzinciach pod Javorinou ukončila činnosť v 
kalendárnom roku 2011 kultúrnym podujatím. 30.novembra 201 
sme navštívili Bratislavu. Poobedie nás zlákali „vianočné trhy“ a 
večer sme sa pobavili na divadelnom predstavení „Hľadá sa nový 
manžel“. 
 Veľmi sa nám páčilo, nasmiali sme sa a s pocitom príjemne 
stráveného dňa sme sa neskoro večer vrátili domov.
 Dňa 29.2.2012 mala ZO JDS v Bzinciach pod Javorinou 
hodnotiacu výročnú schôdzu. Zhodnotili sme svoju činnosť 

a naplánovali sme niekoľko aktivít, ktoré chceme v priebehu 
roka plniť – napr. týždenný rekondičný pobyt pre 20 ľudí v 
Turčianskych Tepliciach, návšteva kúpaliska, výlet za krásami 
Slovenska a isto nejaké divadelné predstavenie. 
 Dúfam, že s pomocou našich členov sa nám to k spokojnosti 
podarí. Už teraz sa tešíme. Schôdzu sme ukončili posedením pri 
moravských koláčikoch a teplom čaji.                   

 V. Sláviková, 
predsedníčka ZO JDS
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 Takto odzneli slová pri rozlúčke s bratom farárom ThDr. 
Miroslavom Kýškom, ktorý dlhý čas trávil svoje roky staroby  tu v 
krásnom podjavorinskom kraji, na letnom sídle, ako nie raz aj pán 
farár hovoril. Žil tu medzi nami a zdieľal  s nami všetky radosti a 
starosti. Tu žil  a tvoril. 
 Pán farár bol milý človek, ktorého charakterizovali tri vlastnosti: 
bol hlboko veriaci a zbožný, vzdelaný a múdry, milujúci ľudí a 
rodný kraj. Ako hlboko zbožný človek vo svojich úprimných mod-
litbách sa odovzdával celý do Božích rúk a nepochyboval o tom, 
že sa skutočne s Bohom rozpráva,  a predkladá Mu svoje prosby, 
trápenia, ale aj vďaku za vypočuté modlitby a pomoc. Vnášal svoju 
vieru v Pána Boha aj do života, ktorý žil. 
 Spomínam si na milé rozhovory, ktoré sme nie raz spolu viedli. 
Viem, že mimoriadnu pozornosť venoval anjelom. A táto jeho 
pozornosť vystihuje aj verš na smútočnom oznámení – z 91. Žalmu, 
ktorý pokračuje slovami – „ lebo o tebe dá príkaz, svojim anjelom, 
aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ Snažil sa žiť v Božej 

blízkosti Jeho lásky a služby, ktorú prejavoval aj medzi ľuďmi u 
nás v Bzinciach. Aj  pri oslovujúcich kázňach na službách Božích. 
Bol generálnym tajomníkom, ale myslím si, že pri všetkej jeho 
múdrosti a zodpovednosti zostal skromným a pokorným človekom. 
Ak by sme mali možnosť nazrieť do jeho spevníka a Biblie - boli 
plné poznámok. Pán Farár sa rád vracal medzi nás. Bol tzv. rodoľub 
v pravom slova zmysle. Miloval svoj rodný kraj, jeho ľudí. Svoju 
rozsiahlu zbierku článkov, obrázkov, rukopisov, ktoré roky zbieral, 
túžil raz vydať, čo sa mu už nepodarilo naplniť.
 Každý rozhovor s p. farárom bol pre mňa a myslím, že aj pre 
mnohých, vzácnou chvíľou. Tešil sa, že každé leto do jesene prežije 
na chalupe v Bzinciach. Tešil sa on, ale aj my, že s príchodom 
prvých lastovičiek prídu medzi nás aj Kýškovci. Ale lastovičky 
odleteli a pán farár sa k nám už v lete nevráti. Klope na nebeskú 
bránu a my máme nádej a veríme, že mu bude otvorená, aby sa 
mohol rozprávať s Bohom, aby mohol od Boha počuť, ako ho má rád.
                                     Mgr. Iveta Rubaninská, zborová farárka

ODIŠIEL SPOMEDZI NÁS

 V rodine miestneho učiteľa evanjelick-
ej cirkevnej školy v Horných Bzinciach 
uzrelo svetlo sveta 26.apríla 1872 
dievčatko menom Ľudmila Riznerová. 
V rodine známeho učiteľa Karola 
Riznera a mamičky Márie, rodenej 
Klimáčkovej to bolo v poradí už ôsme 
dieťa. Svoje meno Ľudmilka dostala už 
po svojej zomrelej sestričke Ľudmilke. 
V učiteľskej rodine sa celkovo narodilo 
10 detí, no vzhľadom na vtedajšiu častú 
chorobnosť detí bez možnosti lekárskej 

starostlivosti zostali na žive len štyri deti.
 Ľudmilka prekonala viacero chorôb do  začiatku  školskej 
dochádzky. Božia ruka ju ochránila a v škole sa jej vďaka usilovnos-
ti darilo. V bzinskej škole absolvovala u svojho otecka - učiteľa 
1.-6.triedu. V tých časoch to bolo maximálne vzdelanie všetkých 
žiakov. Bola veľmi chápavá a sčítaná. Počas školskej dochádzky 
zvládla štyri jazyky: slovenský, maďarský, nemecký a ruský.
 Už ako 12-ročná skladala básne a postupne sa dostala do pove-
domia slovenských literárnych kruhov tej doby. Nemalú zásluhu na 
jej literárnom raste mal jej strýko Ľudovít Vladimír Rizner – učiteľ 
v Zemianskom Podhradí a tiež evanjelický farár Ján Pravoslav 
Leška, ktorý pôsobil na fare v Horných Bzinciach. Postupne svo-
jou cieľavedomou a mravčou prácou sa vypracovala na poetku, 
ktorá skoro každoročne vydala literárnu zbierku. Patrila medzi 
najznámejšie ženy – spisovateľky v 19. a 20.storočí na Slovensku.
 Od neustáleho vzdelávania a písania ju neodradila ani vrodená 
očná vada, následkom ktorej prišla o ľavé oko. Čiže celý svoj 
plodný literárny život písala s týmto hendikepom. Svojím die-
lom a usilovnosťou prenikla na čelo literárnych slovenských 
velikánov a tým preslávila Horné Bzince – svoje rodisko, ale i celý 
Podjavorinský kraj. Spisovateľské meno – Podjavorinská poznajú 
už vyše sto rokov veľkí i malí čitatelia jej prekrásnych diel, ktoré 
sú a ešte i dlho budú ozdobou slovenských spisovateľských dejín. 
Bzinčania sú právom hrdí na jej život a dielo, ktoré vytvorila pre 
dve generácie pred nami. „Žije“ stále medzi nami, i keď už 61 rokov 
sníva svoj večný sen na hornobzinskom cintoríne vedľa svojich 
najbližších z rodiny. Jej prítomnosť medzi nami pripomína nielen 
jej hrob, ale i pamätná izba zriadená v r.1972, ktorú každoročne 
navštevujú stovky detí zo Slovenska, aby sa zoznámili so životom 
a dielom tejto výnimočnej spisovateľky. Je nesporne najznámejšou 
osobnosťou našej obce a sme právom hrdí na jej život a dielo, ktoré 
je nehynúcou pamiatkou.
 Pri 140. výročí jej narodenia Obec Bzince pod Javorinou, 

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Bzinciach pod Javorinou a 
Trenčianske osvetové stredisko v nedeľu 29. apríla 2012 usporiadajú 
v evanjelickom kostole spomienku na jej život a dielo.
Vo štvrtok 26. apríla 2012 v priestoroch obradnej siene na Obecnom 
úrade v Bzinciach pod Javorinou sa uskutoční pre učiteľov sloven-
ského jazyka, kultúrnych pracovníkov a ďalších pozvaných hostí 
Seminár o diele a živote Ľudmily Riznerovej Podjavorinskej. V pia-
tok 27. apríla v dopoludňajších hodinách pripraví ZŠ nár. umelkyne 
Ľ. Podjavorinskej s MŠ akadémiu pre žiakov školy a verejnosť.
                      Ivan Mrázik 

140 ROKOV OD NARODENIA ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ

Miestna organizácie Únie žien Slovenska v Bzinciach p. Jav.
 v spolupráci s Obecným úradom v Bzinciach pod Javorinou 

Vás srdečne pozývajú na

1. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU
KRAJOM ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ,

ktorý sa uskutoční dňa 28. apríla 2012 (sobota).
POCHOD ZAČÍNA o 8,00 h 

položením kvetov pri pamätníku nár. um. Ľudmily 
Podjavorinskej v parku v Bzinciach pod Javorinou.

2 trasy pochodu sú nasledovné:
Trasa 1: Bzince p. Jav. – Lubina – Roh – Cetuna – Vrzávka 

– Bzince p. Jav.
Trasa 2 (pre náročných): Bzince p.Jav. – Lubina – Roh 
– Cetuna – Javorina – Cetuna – Vrzávka – Bzince p. Jav.
Tempo pochodu a čas návratu do Bziniec je individuálny. 

Pri návrate možno použiť autobus SAD 
(odchod z Cetuny do BpJ: 16,53 h). 

Pochod vedie po lesných a poľných cestách,  po modro  
značenom turistickom chodníku kpt. Miloša Uhra  (č. 2416 z 
Lubiny na Javorinu). Turistická mapa č. 129 Malé Karpaty-

Bradlo, VKÚ Harmanec 2002, 3.vydanie.
Trasa č. 1 je vhodná aj pre rodiny s deťmi a menej zdatných 

turistov. 
Účasť je na vlastné riziko. Keďže sa budeme pohybovať v blíz-

kosti štátnej hranice, zoberte si so sebou platný doklad totožnosti 
a kartičku poistenca (v prípade úrazu). 

Účastníci v parku obdržia mapku s trasou pochodu. 
Občerstvenie z vlastných zdrojov.

Pochod je súčasťou oficiálnych obecných osláv 140.výročia 
narodenia nár. um. Ľudmily Podjavorinskej.

V prípade nepriaznivého počasia 
je náhradný termín určený na pondelok 30.4.2012 o 8,00h. 
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 Život  človeka sa skladá z príchodov, ale aj odchodov a  časový 
priestor, niekedy len kratučký, inokedy dlhší, vypĺňa svojím bytím, 
činnosťou a pochopením tých, ktorí s ním ubiehajúce dni, týždne, 
mesiace, ba  niekedy i roky zdieľajú. Osobitne sa uvedené vzťahuje 
na katolíckeho  kňaza, ktorého poslaním je neustála služba svojim 
farníkom. No nielen to, musí byť aj dobrým psychológom, veď vo 
sviatosti zmierenia sa pred  ním otvárajú ľudské srdcia a dušu.
 Za seba, ale i ostatných farníkov Rímsko-katolíckej farnosti 
v  Bzinciach pod Javorinou môžem napísať, že   pán farár Blažej 
Čaputa vyššie uvedené atribúty spĺňal, a tak nečudo, že pri jeho 
rozlúčkovej svätej omši mnohým prítomným sa i slzy tisli do očí. 
Nie, nebolo to len tým, že navzájom si na seba , ako sa hovorí, 
zvykli, veď tu pôsobil takmer dvanásť rokov. Bolo to predovšetkým 
osobnosťou kňaza, ktorý neváhal prísť k lôžku umierajúceho v 
hociktorú hodinu, udeliť posledné pomazanie a povzbudiť tých, 
ktorí svojho drahého vyprevádzali do večnosti. Tiež bol vždy 
ochotný prísť v prvý piatok v mesiaci k chorým, vyslúžiť im sviatosť 
zmierenia a odovzdať najcennejší dar – Eucharistiu, živého Krista. 
No a po každý raz priložiť k tomu aj svoje povzbudenie, úsmev.
 Osobitne treba vyzdvihnúť jeho prácu s deťmi, mládežou 
a mladými rodinami. Málokedy bol pri oltári sám, malí i väčší 
miništranti mu radi posluhovali pri slávení najsvätejšej obete, ktorú 
prikázal konať kňazom sám Ježiš Kristus.  A v laviciach kostola 
sedeli ich rodičia, aby svoje ratolesti usmerňovali na ceste k Bohu 
a nezriedka mali na rukách celkom maličké bábätko, lebo pán Ježiš 
tak povedal, nechajte maličkých prísť ku mne. Pán farár Čaputa 
to s deťmi naozaj vedel, dokázal pochopiť ich dušičky a mladým 
rodinám dodať  nádej i odvahu nebáť sa prijať deti ako vzácny Boží 
dar. Výsledok sa dostavil – na prvé sväté prijímanie prichádza rok 
čo rok do nášho starobylého kostolika pekný počet detí a taktiež aj 
na sviatosť birmovania. 
 Tiež nemožno opomenúť fakt, že počas jeho účinkovania 
sa v našej farnosti konala veľká slávnosť – primičná svätá omša 
novokňaza vdp.Ing. Juraja Schindlera, čo bolo iste Božím darom, 
veď sa stal prvým kňazom  vysväteným za našu  farnosť.  Z 
iniciatívy a na pozvanie  pána farára Blažeja Čaputu k nám po 
vyše polstoročnej pauze ľudových misií zavítali pátri lazaristi z 
Bijacoviec s rehoľnými sestrami vincentkami, aby nás povzbudili a 
prehĺbili našu vieru. Program ľudových misií bol skutočne bohatý – 
spomeniem len časť z neho - dotýkali sa tém ako je modlitba, viera, 
povolanie, utrpenie, vzťah k Panne Márii, Božej Matke. Navštívili 
všetkých chorých, miestnu základnú školu a milým prekvapením 
bolo aj ekumenické modlitbové stretnutie v našom kostole za prí-
tomnosti evanjelických duchovných – p.seniorky Evy Juríkovej z 
Lubiny, p.Ivety Rubaninskej bzinskej zborovej farárky ako i staros-
tov zo Bziniec a Lubiny. Na záver misií bol posvätený misijný kríž. 
Následná obnova misií bola opäť o rok od 9.-l2.októbra 2008. Za 
účinkovania pána farára Čaputu sa uskutočnila tiež rekonštrukcia 
a oprava strechy kostola, znútra bol vymaľovaný kostol a na miest-
nom dolnobzinskom cintoríne sa upravili hroby zosnulých kňazov.
 Neraz som premýšľala, kde sa v ňom berie toľká neúnavnosť. 
Odpoveďou by mohli byť aj slová vo farskej kronike. Dvadsať rokov  
ju  so všetkou vervou písal pán Ladislav Varga. Pri príchode dnes 
odchádzajúceho pána farára Čaputu napísal:
 „ Anno Domini 2000
...Rozhodnutím arcibiskupského úradu do prastarej bzinskej farnosti 
bol určený novokňaz Blažej Čaputa a to len rok po vysviacke za 
kňaza. Na jeho primičných obrázkoch je takýto text:
 PANE, TY SI MOJE VŠETKO /žalm ll9/    
 To teda znamená, že je potrebné, aby mu pre náročnú službu 
Kristovho kňaza  Ježiš Kristus doprial  zdravie a silu. K tomu mu 
iste všetci farníci budú nápomocní, budú mu vyprosovať Božiu 
pomoc, milosť a ochranu Sedembolestnej Panny Márie v tomto 

našom podjavorinskom prostredí...“
 Toľko želanie z kroniky. Iste sa vyplnilo,  a tak nám dnes ostáva 
už len poďakovať sa pánu farárovi BLAŽEJOVI ČAPUTOVI za 
jeho účinkovanie medzi nami a popriať mu i na novom pôsobisku  
Božiu pomoc, ochranu Panny Márie a mnoho zdravia a sily.
 Naša farnosť však vďaka Bohu neostáva osirelá – prišiel k nám 
nový pán farár Mgr. PAVOL  REPKO, ktorý pochádza z východ-
ného Slovenska z okresu Prešov. V rokoch l98l – l986 vyštudoval 
teológiu v Bratislave. Do roku 2003 pôsobil v Prešovskej diecéze 
a po roku 2003 v Bratislavsko –trnavskej diecéze. V rokoch l996-
200l študoval  cirkevné právo na Katolíckej univerzite v Poľskom 
Lubline. Toto štúdium ukončil licenciátom – malým doktorátom v 
cirkevnom práve.
  Po úpravách hraníc diecéz na Slovensku od l4.februára 2008 
farnosť Modrý Kameň, ktorú spravoval, pripadla do Banskobystrickej 
diecézy. Po vyše piatich rokoch ako kňaz trnavskej arcidiecézy l. 
marca 2009 dostáva farnosť Nová Ves nad Váhom.
  Od roku 2005 pracuje ako obhajca manželského zväzku na 
Cirkevnom súde v Trnave. Cirkevné súdy v súčasnosti riešia 
žiadosti o deklarovanie manželskej nulity. 
 Po troch rokoch pôsobenia v Novej Vsi nad Váhom rozhod-
nutím cirkevnej vrchnosti mu bola pridelená naša farnosť. S úprim-
ným srdcom ho medzi nami vítame, vyprosujeme mu Božiu pomoc, 
ochranu Matky Božej, mnoho zdravia  a sily v náročnom kňazskom 
povolaní.  On sám v tomto preložení vidí Božie riadenie, lebo je 
napojený na cirkevné hnutie za jednotu , čo ho podľa jeho slov 
predurčuje k blahodarnému účinkovaniu v dvojkonfesnom prostredí. 
S láskou chce odovzdať všetkým a každému to, čo si myslí, že z 
Božej milosti nesie v sebe a čím môže spoločnému dobru poslúžiť. 
 Srdečne Vás, pán farár PAVOL REPKO, v našej obci a farnosti  
vítame! Chcem vyjadriť za všetkých farníkov presvedčenie, že sa  
Vám medzi nami bude dobre pôsobiť a vo Vašom náročnom povo-
laní Vám budeme iste nápomocní.
 Za všetkých farníkov Rímsko-katolíckej cirkvi v Bzinciach pod 
Javorinou napísala            Mariana  Komorová, rodená Vargová

V PÁNOVEJ SLUŽBE

 Ôsmy marcový deň je v kalendári označený ako 
Medzinárodný deň žien. Tento sviatok sa v našich podmien-
kach zjednodušene a neprávom spája s predchádzajúcim 
režimom. Ide však o celosvetovo rešpektovaný a oslavovaný 
sviatok. Medzinárodný deň žien je pripomienkou na štrajk  
40 000 newyorských robotníčok v marci 1908 za zrušenie 
desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým 
pracovným podmienkam. OSN oficiálne uznala Medzinárodný 
deň žien v roku 1975. Minulý režim dodal tomuto sviatku 
pochybný nádych, jeho oslavy sa stali „povinné“  a zabudlo sa 
pritom na jeho pôvodný význam a dôležitosť pre ženy.
 Práve 8.marec sa stal symbolom boja za ženské práva, 
za rovnosť príležitostí, za spravodlivú odmenu za vykonanú 
prácu, právo na vzdelanie, slušné podmienky na výchovu detí 
a starostlivosť o rodinu. Postavenie ženy v našej spoločnosti 
je často nedocenené. Rodina berie ako samozrejmosť, že po 
prvej smene v práci jej začne ešte „poobedná“ smena v domác-
nosti. Mnohé ženy sú týrané, mnohé žijú na sociálnej podpore, 
mnohé vo veku nad 50 nemajú šancu nájsť slušne platené 
zamestnanie. 
 Zaželajme si, nech  tento sviatok zostane i naďalej svi-
atkom všetkých žien,  aby v plnom zdraví rozdávali lásku a 
ľudské porozumenie nielen v rodinách, ale i v spoločnosti.

MO Únie žien Slovenska v  Bzinciach pod Javorinou

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŽIEN
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 Aj po 67. rokoch od tragických udalostí, ktoré sa odohrali v 
našej obci počas II. svetovej vojny, môže dôjsť k spochybňovaniu 
historických faktov. Pohľady novodobých historikov, ktorí nezažili 
hrôzy II. svetovej vojny, len ťažko môžu prinášať objektívne 
pohľady. Aj my členovia ZO - SZPB v Cetune chceme reagovať na 
poburujúce hodnotenie partizánskeho hnutia v novinách Bojovník, 
Staroturiansky spravodajca, Kopaničiar expres turistickým histo-
rikom Jurajom Krištofíkom.
      Nestotožňujeme sa s ním, preto by nás zaujímalo, čo ho vedie 
k tomu, že v každom svojom článku nás chce presvedčiť, že len 
jeho názor je správny.  Považuje sa za novodobého a dokonalého 
historika. Nepripúšťa iný názor a chce nám vnútiť nový pohľad na 
partizánov. Tento bol podľa neho v minulosti skreslený. Nevieme, 
ako dlho je tým historikom, ale dobrý historik si overuje veci z 
viacerých prameňov. Keď chcel hodnotiť toto obdobie, mal prísť 
i do Cetuny medzi ešte žijúcich pamätníkov a ich potomkov. Bol 
by získal pohľad ľudí, ktorí boli s partizánmi zžití a snažili sa im 
pomáhať a nie ich znevažovať. Partizáni boli, našťastie, prezieraví a 
v roku 1974 sa zišli v Cetune, aby vydali svedectvo o svojej činnosti 
pre budúce generácie a svoje zážitky, často hororové, nahovorili na 
magnetofónovú pásku – v tom čase dostupnú techniku. Táto páska 
sa zachovala dodnes.
     Žasneme nad jeho frázami v 1. časti článku, kde sa snaží 
presvedčiť čitateľov, ako skreslene o nich píšu autori, lebo komuni-
stický režim im inak nedovolil. Iste, nie všetko bolo tak, ako pub-
likovali autori v tomto období. Čerpali z rôznych zdrojov – myslíme 
tým rôzne kopanice pod Javorinou. Podstata však bola rovnaká – boj 
partizánov proti tým, čo tu nemali čo hľadať. 
     Cíti sa urazený, že jeho nápad prehodnotiť to obdobie ľudia 
nechápu. Nevieme, o čo mu ide, prečo sa snaží podsúvať nám jeho 
skreslený pohľad, alebo nie je jeho ? Predsa história sa nemôže 
meniť podľa nástupu nového zriadenia. Prečo prehodnocuje iba 
osobu Miloša Uhra, čo on o ňom vie? Nazval ho hazardérom 
a búrlivákom. Slová majú iný význam vo vojne a iný v mieri. 
Hazardovali i parašutisti pri atentáte na Heidricha, ale bez toho sa 
Nemcom nedalo ukázať, že na našom území ( ČSR ) nemajú čo 
hľadať. Nebyť takých búrlivákov, určite by sme dnes ako národ 
neexistovali. Vieme, aké plány mali Nemci so Slovanmi po víťaznej 
vojne. Bol veliteľom, preto musel byť i rázny a niekedy aj impul-
zívny. O závažných akciách sa radil so svojím štábom. Nie vždy sa 
akcie vydarili. Cetunský boj bol jednou z nich a tá stála život jeho 
a ďalších partizánov. Treba si uvedomiť, že nepriatelia ich štvali 
ako divú zver. Sústavne sa museli presúvať. I do Cetuny poslali na 
nich 200 špeciálne vycvičených hrdlorezov – skupinu Edelweiss, v 
ktorej boli hlavne Slováci. Bolo to o to horšie, že boli poobliekaní 
ako partizáni. Chceli by sme ešte pripomenúť, že v publikáciách 
Lubina 1392 – 1992 – 2002 a Vtedy pod Javorinou, ktoré vyšli už v 
súčasnej dobe, autori píšu o Milošovi Uhrovi inak ako pán Krištofík. 
Teda nemali čím byť zaťažení.
     Partizáni svojou odvahou a odporom voči fašistom iba prezen-
tovali názory väčšiny slovenského národa. Preto ich odvahu treba 
vyzdvihnúť a nie zaznávať, dokonca znevažovať. Nikto ich nehnal 
do hôr. Odchádzali tam z presvedčenia. 
     V ďalšej časti článku sa p. Krištofík zaoberá prepadom Nemcov 
partizánmi na Starej Turej. Tu sa snaží Nemcov obhajovať. Ako 
si môže byť taký istý, že boli takí pokojní po celý čas ich pobytu? 
Veď predsa prišli likvidovať partizánov. Toto sa neskoršie potvr-
dilo. Odporúčame mu, aby si prečítal rozhovor s pani Kristínovou v 
Ročenke odbojárov rok 2012. Práve ona sprostredkovávala kontakt 
medzi partizánmi a obyvateľmi Starej Turej. 
     Chceli by sme citovať p. Krištofíka: „ Motivácia pre Povstanie 
nenašla v prevažnej väčšine u ľudí dostatočnú odozvu.“ Myslíme si, 
že v kraji pod Javorinou to bolo inak. Určite nemali z toho radosť, 
ale partizánom pomáhali. Rozdelili sa s nimi o potraviny, nocľah a 

všetko, čo mohli poskytnúť. Ani továrnik Michera im neodmietol 
finančnú pomoc. Áno, boli občania, čo riskovali život, čo sa báli i 
takí, čo zrádzali, a dokonca i takí, čo likvidovali tých, čo partizánom 
pomáhali – gardisti.
     Mladý historik nás poúča, že všetci ( nebo )??? Nemci neboli zlí. 
To my predsa vieme. Veď do armády nešli všetci z presvedčenia, 
ale z povinnosti. Takých však bolo málo. Hitlerovou zvrátenou ide-
ológiou boli vychovávaní mladí ľudia, ktorých viedli k nadradenosti 
voči ostatným rasám . Práve z tých boli na konci vojny už dospelí 
mladí muži – vojaci napáchnutí touto ideológiou. Áno, boli i takí, 
ktorým sa podarilo utiecť a bojovali na opačnej strane. Tých však 
bolo podstatne menej. O nacistickej ideológii netreba veľa písať. 
Stačí spomenúť koncentračné tábory - Terzín, Osvienčim, Dachau 
a iné. Vypálené obce Narcie, Kľak, Ostrý Grúň, Tokajík, Kalište, 
Telgárt a iné. Tiež masové hroby Kremnička, Nemecká. Bohužiaľ, 
toto robili i Slováci. Tiež by sme mu chceli pripomenúť, že po boji v 
Cetune Nemci odvliekli viacerých cetunských chlapov a zlikvidovali 
ich na židovskom cintoríne v Novom Meste nad Váhom, kde si sami 
museli vykopať hrob. Sú pochovaní na dolnobzinskom cintoríne. 
Dávame mu za pravdu, že aj medzi osloboditeľskými armádami boli 
násilníci. To sú však vlastnosti človeka, ktoré vychádzajú na povrch 
podľa daných okolností. Inak sa človek správa v mieri, inak vo 
vojne, inak bohatý , inak chudobný. Tiež tam rozvíja počet zabitých 
Nemcov a partizánov. To predsa nie je podstatné. Ani jeden zápis 
nemusí byť pravdivý. Podstatné je to, čo sa v tom období dialo, že 
fašisti boli porazení. 
     Je nám ľúto, že mladý muž, ktorý má korene v Bzinciach, nám 
ponúka takéto poňatie partizánskej histórie. Jeho babička by s ním 
určite nesúhlasila.
     Ešte sa vyjadríme k časti, kde píše, že Slovensko nebolo okupova-
nou krajinou. Oficiálne nie, ale ľudia ich za okupantov považovali, 
nemali tu čo hľadať a hlavne, správali sa ako okupanti.
     V závere SNP hodnotí kladne, máme ho pripomínať budúcim 
generáciám. V akom ponímaní – „v jeho, v našom“? O obetiach píše: 
„Našu úctu si zaslúži každá z nich“ – citujeme. Myslíme si, že tam 
patria i tie z okolia nášho kraja. Predsa boli jedným ohnivkom reťaze 
SNP. Nech ich teda nechajú odpočívať v pokoji a neznevažujú ich 
tí, ktorí pretvárajú dejiny. Bola vojna, oni mladí muži pod tlakom 
nepriateľa. Nevieme, či by dnešní mladí boli ochotní a schopní a 
vedeli znášať takéto útrapy ako oni.
     Súhlasíme s pánom Bušom, ktorý v Bojovníku reagoval na jeho 
článok slovami, že po boji je každý generál.
                                                  Členovia ZO – SZPB v Cetune

, , P A M Ä T N Í C I  E Š T E  Ž I J Ú . . . “

 Tohtoročné jarné upratovanie obce sa uskutoční v sobotu 
21.apríla 2012 so zrazom dobrovoľníkov o 9,00 hod pred 
Obecným úradom. Zveľaďovať budeme centrum obce, 
cintoríny, okolie domu smútku, detské a viacúčelové ihrisko a 
iné verejné priestranstvá. Vítaní sú všetci občania obce, ktorým 
záleží na tom, aby sme bývali v čistej a upravenej dedine.

JARNÉ UPRATOVANIE

NAŠI OBČANIA 
DAROVALI KRV

 V pondelok 12. marca 2012 sa uskutočnil prvý tohtoročný 
odber krvi v našej obci. Do priestorov OÚ prišlo viac ako 30 
darcov. Boli medzi nimi nositelia Jánskeho plakiet, ale aj tí, ktorí 
túto vzácnu tekutinu darovali po prvý krát. Všetkým darcom, ktorí 
darujú najvzácnejšiu tekutinu, ktorá sa nedá ničím nahradiť patrí 
poďakovanie od nás všetkých. Poďakovanie patrí aj organizá-
torom – p. Chudej a Martákovej z MO SZČK a pracovníčkam 
transfúznej stanice v Trenčíne.
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29. apríla 2012 sa dožije významného 
jubilea náš spoluobčan, bývalý starosta, 
dlhoročný poslanec MNV a OÚ, 
aktívny predstaviteľ a člen viacerých 
spoločenských organizácií – Ivan Mrázik. 
29.apríla to bude 70 rokov, čo svetlo 
sveta uzrel v Hrušovom ako druhý 
syn strojného zámočníka a podomovej 
obchodníčky. Vyrastal v rodine s jedným 
starším bratom.
 Detské a študentské roky prežil v 

Hrušovom, vyštudoval SPŠS v Novom Meste nad Váhom. V mladosti 
sa aktívne venoval atletike a futbalu, reprezentoval svoju školu a neskôr 
hrával futbal za TJ Lubina-kopanice. Pracovať nastúpil v roku 1960 do 
podniku PREMA Stará Turá, kde odpracoval celý svoj aktívny život až 
do odchodu na dôchodok, hlavne ako konštruktér, najskôr dýchacích 
záchranárskych prístrojov a neskoršie vedúci skupiny konštrukcie 
injekčných striekačiek ihiel a vyšetrovacích prístrojov. Od roku 1992 
po vzniku nového závodu CHIRANA-INJECTA sa stal vedúcim vývoja 
injekčnej techniky.  Pán Ivan Mrázik uzavrel dňa 29.4.1967 manželstvo 
a s manželkou Kvetkou majú dve dnes už dospelé dcéry – Ivanku a 
Janku. Svojim deťom sa snažili poskytnúť pokojné rodinné zázemie 
a dobré vzdelanie. V dome v Hrušovom svorne nažívali a nažívajú 
nielen s deťmi a vnúčatami, ale aj so svojimi starnúcimi rodičmi, ktorí 
potrebovali, ale i potrebujú ich pomoc. Rozvoju Hrušového venoval 
aj veľa zo svojho života. Tu už v mladosti, hlavne ako predseda ZO 
Zväzarmu, sa podieľal nie len na rozširovaní jeho členskej základne, 
ale hlavne na tom, aby členovia vykonávali zmysluplnú činnosť, ktorá 
by pomáhala rozvoju Hrušového. Hlavne jeho zásluhou sa ZO Zväzarm 
v Hrušovom stala jedna z najaktívnejších spoločenských organizácií 
v obci, ale i v celom  Trenčianskom okrese. V období 70- tych a 80-
tych rokov zväzarmovci kompletne svojpomocne prebudovali budovu 
starého MNV na klubovňu, kde bola zriadená spoločenská miestnosť, 
posilňovňa, sklad pre pušky určené na športovú streľbu. Práve strelecký 
krúžok v tom období začal vyvíjať veľkú iniciatívu a viacero strelcov sa 
zúčastňovalo okresnej streleckej súťaže. No chýbala strelnica, ktorá by 
vyhovovala hlavne bezpečnostným požiadavkám. A tak sa pod vedením 
p. Mrázika začala, opäť svojpomocne, budovať krytá strelnica pre 
streľbu z malorážky. Stavba areálu bola náročná a trvala viac ako 4 roky. 
Celý areál bol oplotený, vybudované boli ochranné múry, na ploche 
pred strelnicou sa ešte vybudovalo aj volejbalové ihrisko. Aj keď sa p. 
Mrázik sám streľbe nevenoval, bol organizátorom streleckých pretekov 
na počesť padlých partizánov Jána Hrehora a Michala Hajtúna, vždy k 
výročiu SNP. Týchto pretekov bolo celkom 29. ročníkov, so širokou   
účasťou strelcov z celého trenčianskeho okresu. Tiež sa 12 rokov  

venoval výchove mladých strelcov na ZŠ v Bzinciach pod Javorinou. S 
družstvom žiakov  každoročne absolvoval množstvo streleckých súťaží 
s veľmi dobrými výsledkami v rámci škôl Trenčianskeho okresu. ZO 
Zväzarm v Hrušovom pod jeho vedením v priebehu rokov zorganizovala 
35 ročníkov vianočných stolnotenisových turnajov pre dospelých i 
žiakov. Väčšinu z nich  organizačne zabezpečoval, ale aj v nich aktívne 
hral.
 Pán Ivan Mrázik sa zapájal do verejného života aj v iných 
oblastiach. Od roku 1978 bol poslancom MNV za Hrušové a od roku 
1990 poslancom obecného zastupiteľstva v Bzinciach pod Javorinou, 
kde aktívne pracoval ako predseda komisie kultúry a športu. Dlhé 
obdobie bol predsedom občianskeho výboru v Hrušovom, dve volebné 
obdobia zástupcom starostu a v roku 2002 bol zvolený za starostu 
obce.  Ako skúsený dlhoročný poslanec, dobre poznal problémy obce 
a jej občanov. Spolu s poslancami OZ sa im tomto období podarilo 
skolaudovať kanalizáciu a ČOV, prestavať KD na Hrubej Strane a 
požiarnu zbrojnicu v Cetune. Podarilo sa získať finančné prostriedky 
na vybudovanie viacúčelového ihriska s umelým trávnikom pri ZŠ, 
zrekonštruovať interiér OÚ, zrekonštruovať cestu okolo OÚ a vstup 
do neho i niektoré miestne komunikácie v obci i v miestnych častiach. 
V tomto období bol spracovaný aj nový Územný plán obce s novými 
stavebnými obvodmi, rekreačnými a oddychovými zónami. Nemálo 
energie venoval aj práci v ZPOZ v obci, ale aj na regionálnej, krajskej 
a celoslovenskej úrovni. Veď v ZPOZ-e aktívne pracoval už od roku 
1991. Treba dodať, že ešte stále aj pracuje. Ako hovorí, táto práca 
ho veľmi baví a prináša aj veľa radosti. Za tých viac ako 20 rokov sa 
podieľal na tvorbe veľkého množstva programov do súťaží, s ktorými 
„zpozáci“ reprezentovali našu obec, ale aj trenčiansky región na 
mnohých súťažia po celom Slovensku. Svoje príhovory pri uvítaní detí 
do života, sobášoch i pohrebných rozlúčkach pripravoval s láskou a 
hlavne na „mieru“ pre tých, ktorým boli venované. Mnohí z občanov 
poznajú p. Ivana Mrázika aj z činnosti v redakcii Bzinského chýrnika, 
kde 10 rokov zastával funkciu predsedu redakčnej rady. V súčasnosti 
robí sprievodcu návštevníkom v Pamätnej izbe Ľ Podjavorinskej. 
Aj tu sa snaží  malým ale i veľkým návštevníkom priblížiť jej 
život a prácu a tiež propagovať náš krásny podjavorinský región.
 Pán Ivan Mrázik žije s manželkou Kvetkou a dcérkou Jankou s jej 
rodinou v Hrušovom. Venuje sa domácim prácam v záhrade, na poli, 
chovateľstvu a včelárstvu. Má rád svoje dve vnučky a vnuka, ktoré sú 
jeho radosťou a potešením. Vo svojom živote „ako sám hovorí“ veľa 
času venoval druhým, no nebanuje, pretože táto práca mu aj veľa dala. 
Vďaka dobrému zdraviu a podpore rodiny na všetko „stačil“. 
 Čo dodať na záver? Snáď iba to, aby ďalšie roky nášmu jubilantovi 
plynuli v radosti spokojnosti a šťastí. Želáme mu veľa elánu a chuti do 
života, veľa presvedčenia, že sa oplatí žiť nie len pre seba samých, ale 
aj  pre svojich blízkych, pre všetkých tých ľudí, ktorí dokážu aj prácu 
druhých vážiť.                                                                        -r-

ŽIJE MEDZI NAMI!

 Naša škola pripravila pre žiakov súťaž v prednese povesti Šaliansky 
Maťko a Olympiádu zo slovenského jazyka, o ktorých sme už  čitateľov 
informovali.  V zimných mesiacoch sa uskutočnili ďalšie súťaže.
 V školskom kole Olympiády v nemeckom  jazyku súťažili traja 
žiaci. Do okresného kola postúpil v kategórii A1 Ladislav Ševčík, žiak 
6. triedy. Keďže sa stal aj víťazom okresného kola, postúpil do kra-
jského kola, kde tiež veľmi dobre reprezentoval našu školu.
 Školského kola súťaže Podjavorinskej Bzince sa zúčastnilo 19  
žiakov 2. stupňa a 15 žiakov 1. stupňa. Víťazi kategórií postúpili do 
obvodového kola.
1. kategória: Sofia Stanová, 4. trieda (poézia) a Margaréta Ševčíková, 
4. trieda (próza)
2. kategória: Veronika Peráčková, 7. trieda (poézia) a Veronika 
Miklovičová, 6. trieda (próza) 
3. kategória: Katarína Kovačovicová, 8. trieda (poézia) a Patrícia 
Malinková, 8.trieda (próza) 
 Do okresného kola postúpila Katarína Kovačovicová, žiačka 8. 
triedy. 
 Školského kola súťaže v rétorike sa zúčastnilo 15 žiakov 4. – 8. 

ročníka. Do okresného kola postúpili víťazky kategórií Klára Malinková 
zo 6. triedy a Patrícia Malinková, 8. trieda, ktorá obsadila 3. miesto.  
Adam Skovajsa, žiak 7. triedy, v krajskom  kole Technickej olympiády 
obsadil 4. miesto. 

 Milé p. učiteľky a p. učitelia,
 28. marec je dňom, kedy si pripomíname sviatok všetkých 
učiteľov. Práca učiteľa nie je jednoduchá, je náročná a vyžaduje si 
človeka po fyzickej a hlavne psychickej stránke. Je zanedbateľná 
na prvý pohľad,  pretože výsledky ich úsilia vidíme oveľa, oveľa 
neskôr.Možno si to ani neuvedomujeme, ale práve učitelia sú tí, 
ktorí naše deti naučia tak samozrejmé a najzákladnejšie veci ako je 
čítanie, písanie, počítanie. Učitelia častokrát suplujú i úlohu rodiča, 
keď nie sme na blízku. Ich práca nie je ohraničená len vyučovacou 
povinnosťou, ale spríjemňujú voľné chvíle našim deťom rôznymi 
aktivitami i v odpoludňajších hodinách.
 Za obetavú prácu, milý, ľudský prístup chcem poďakovať v mene 
rodičov p. učiteľkám a p. učiteľom materskej a základnej školy v 
Bzinciach pod Javorinou a zaželať im veľa zdravia, síl a nápadov vo 
svojej práci.                                    Mgr. Zuzana Trchalová

POĎAKOVANIE

ŠKOLA INFORMUJE
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My sme slávni prváci, my sme prvá trieda,
vieme koľko písmen má veľká abeceda.
Poznáme už farby, kvietky, zvieratká,
a do dvadsať každý prvák naráta.
My sme žiaci maličkí, dobre sa nám darí
čítať aj tie najťažšie slová v šlabikári.

No a keď po počtoch príde telocvik,
v šikovnosti sa nám nevyrovná nik.
My sme žiaci veselí, v škole sme vždy presne,
na hudobnej spievame všetky pekné piesne.
Ak v nás bude chuti do učenia dosť,
narastú z nás žiaci všetkým pre radosť.
 Každoročne sa začiatkom februára uskutočňuje na našej základnej 
škole zápis detí do 1. ročníka. Zápis detí do 1. ročníka pre školský 
rok 2011/2012 sa uskutočnil 6. 2. a  7. 2. 2012 v čase od 13. 00 hod. 
do 17. 00 hod.  v priestoroch základnej školy. Zápis je veľká udalosť 
tak v živote dieťaťa, ako aj rodičov. Príjemné prostredie, priateľský 
prístup, stretnutie s novými pani učiteľkami, to všetko je zápis do prvého 
ročníka. Ide o prvý kontakt dieťaťa so školou iného typu ako doteraz 
poznalo. O to, aby deti a ich rodičia mali zo zápisu ten najlepší dojem, 
sme sa snažili aj my- učitelia. 
Trieda sa premenila na „Ríšu chrobáčikov“a milých predškolákov vítali 
motýliky,včielky,lienky básňou:
My sme smelé chrobáčiky,veselo si spievame.
Každé ráno do školičky s radosťou utekáme.

Aj keď prší, aj keď sneží, aj keď svieti slniečko,
úsmev pani učiteľky, zohrieva nám srdiečko.
 Pred samotným zápisom sa najskôr  predškoláci do školy prišli 
pozrieť, dostali pozvánky na zápis a školáci im predviedli krátky pro-
gram. Po programe si škôlkari aj so svojimi pani učiteľkami popozerali 
triedy, učebne a priestory školy.
 Na zápis už prišli so svojimi rodičmi a niektorí sa už správali v škole 
ako doma. Každé dieťa prežívalo deň zápisu inak. Niektorí sa už od rána 
nevedeli dočkať toho veľkého kroku v ich živote, iní tam išli s malou 
dušičkou, čo sa len od nich bude chcieť. My, učitelia sme sa snažili, 
aby tento deň pre dieťa a jeho rodičov bol naozaj nezabudnuteľný. A 
myslím, že sa nám to podarilo. Kým sa rodičia venovali vypisovaniu 
dotazníka, ich dieťaťu sa venovala pani učiteľka. Zisťovanie vedomostí 
sa konalo hravou formou. Pre každé dieťa bol pripravený pracovný 
list, v ktorom boli úlohy  zamerané na zisťovanie slovného prejavu 
dieťaťa, zisťovanie jemnej motoriky, matematických predstáv, zrakovej 
orientácie a pod. Nakoniec dostali deti darčeky od sponzorov, zápisný 
diplom za odvahu a vedomosti,  ktoré ukázali na zápise, sladkú odmenu 
pre každého, ktorú pre deti vytvorili šikovné ruky v pekárni Bzince pod 
Javorinou. Počas celého zápisu hrala na školskej chodbe hymna školy a 
na stene sa premietala prezentácia s názvom „ Čo ponúka naša škola.“  
Zápisu sa zúčastnilo 17 detí.
 Na záver azda len krátku pravdu: Nemilovať knihy znamená nemilovať 
múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom. 

               Mgr. Monika Švikruhová, 
učiteľka I. stupňa

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1.  ROČNÍKA

   Konečne sa rozbe-
hli športové súťaže. 
V celoslovenskej lige 
Midimax volley  oblasť 
Západ chlapci i dievčatá 
v svojich skupinách 
už odohrali prvé kolá, 
v ktorých vo svojich 
skupinách bez problé-
mov vedú. Výsledky 
si môžete pozrieť na 
www.svf.sk skupina 
súťaže Midimax oblasť 
Západ.

 Tento školský rok sme sa začali intenzívne venovať u nás novému 
športu – floorbalu. Je to vlastne hokej v hale. A musím sa pochváliť. 
Kvantum tréningových hodín , ktoré chalani absolvovali či už na 
hodinách TV, alebo po vyučovaní, priniesli vytúžený úspech. Mladší 
žiaci vybojovali dňa 21.2.2012 v Pobedíme na Majstrovstvách okresu v 

Orion florbal cupe 
krásne 3. miesto. 
Reprezentoval i 
nás títo chlapci: 
Erik Hramady, 
Martin  Samek,
Patrik Mazák, 
David Podhradský 
A d r i á n 
P O d h r a d s k ý ,  
Martin Krajčovic, 
Marián Valo a 
Patrik Halgas. 
Dňa 20.2.2012 v kategórii starší žiaci na tej istej súťaži Orion florbal cup 
takisto v Pobedíme naši chlapci ako jediný team bez prehry pri šiestich 
víťazstvách a jednej remíze túto populárnu súťaž vyhrali a postúpili 
sme na majstrovstvá kraja do Dubnice. Takže 1. miesto pri tak silnej 
konkurencii škôl, ktoré túto súťaž hrávajú už niekoľko rokov, je výborný 
výsledok. Ďakujem týmto žiakom – Martin Škorica, Peter Tilinger, Martin 
Biesik, Dušan Biháry, Marcel Mičo, Dominik Mazáň a Andrej Blaho-
vec.                                                    

Mgr. Peter Peráček, učiteľ TV

ŠPORT V ŠKOLE

  V sobotu 17.marca 2012 sa na zimnom štadióne v Uherskom 
Hradišti konala odveta medzištátneho hokejového zápasu medzi našimi 

hokejistami a hokejistami z Babíc. Tradičné priateľské stretnutie oboch 
zúčastnených družobných obcí sa skončilo naším debaklom, keď nás 
domáci porazili 13:2. Za naše mužstvo si strelecké štatistiky polepšili 
Tomáš Chorvát a Peter Vašura.
  Po hokeji sme boli pozvaní na milé občerstvenie do Babíc a dohodli 
sme sa na ďalšom stretnutí - v najbližšom období si to oba hokejové tímy 
rozdáme vo futbale. Dúfajme, že aspoň v tom sa nám zadarí. 

ODVETNÝ HOKEJOVÝ ZÁPAS V RÁMCI PROJEKTU „ŠPORTOM K PRIATEĽSTVU“ BABICE-BZINCE 

 13.apríla 2012 oslávi 60 rokov dlhoročný člen 
DHZ Bzince pod Javorinou JÁN OKRUCKÝ. 

 K okrúhlemu životnému jubileu mu blahoželáme a prajeme 
veľa zdravia, veľa šťastných kilometrov za volantom, elánu do 
života a radosť z vnúčat.   Výbor DHZ Bzince pod Javorinou.

BLAHOŽELÁME



Čas plynie, bolesť stále trápi,
 naša sestra sa už nevráti.

Dňa 17.apríla 2012 si pripomenieme nedo-
žitých 75 rokov Milky BLAHOVEJ. 

S úctou spomínajú sestry Božka a Anka
 a jej deti s rodinami.

Zvony už dozneli, aj hviezdy zhasli,
Tvoj život vyhasol a bol tak krátky.

V srdciach nám zostaneš ukrytý navždy, 
spomínať na Teba bude snáď každý.

Dali by sme všetko, no musí stačiť kvet,
dali by sme život, aby si sa vrátil späť.

Dňa 16. marca 2012 sme si pripomenuli 
1.výročie úmrtia, čo nás navždy opustil 

Rastislav KASZA.  
S úprimnou láskou v srdci spomína celá rodina a známi.

Odišiel si od nás ako krásny deň,
Nepovedal si nám ani zbohom, už neprídem.

Život Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich spomienkach zostávaš stále žiť.

Dňa 22.apríla 2012 uplynie 5 rokov,
 čo nás náhle opustil 
Milan BOROVJÁK 

zo Bziniec pod Javorinou. 
S úctou spomína manželka, deti, vnúčatá a 

celá rodina.

Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi nám, Milanko, chýbaš v ňom.

Aj keď nie si medzi nami,
v srdciach žiješ stále s nami.

Dňa 28.mája 2012
 si s  bolesťou pripomenieme 

1. výročie smrti 
Milana BOROVJÁKA. 

S úprimnou láskou v srdci spomína celá 
rodina a všetci tí, ktorí Ťa mali veľmi radi.
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  S P O M Í N A M E
Čas plynie, spomienky zostávajú.

Nič viac ti už nemôžeme dať, 
len kytičku na hrob a pekne spomínať.

Dňa 18.marca 2012 uplynulo 20 rokov od  
smrti, čo nás navždy opustil

Milan MICHALOVIČ
- farmár z Hrušového. 

S láskou a úctou spomína manželka Anna, synovia Fedor a 
Miloš s rodinami, vnuci Tomáš, Juraj a Miriam.

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

Dňa 19.marca 2012 sme si pripomenuli prvé 
výročie od smrti manželky, matky, svokry a 

príbuznej Lýdie CHORVÁTOVEJ
 a dňa 21. apríla 2012 si pripomenieme tretie 
výročie od smrti syna, manžela, otca a brata 

Daniela CHORVÁTA.
Vo veľkom žiali si na zosnu-
lých spomína manžel a otec Pavel Chorvát, 
dcéra a sestra Oľga s rodinou a nevesta a 
manželka Iveta s deťmi a ostatná rodina a 

priatelia. Kto ste ich poznali
 a mali rady venujte im tichú spomienku.

Osud je niekedy veľmi krutý, nevráti nikdy, čo raz vzal. 
Zostali iba spomienky, 

bolesť v duši a v srdci nevyslovený žiaľ.
Dňa 11.apríla 2012 uplynie rok, čo nás navž-
dy opustil manžel, otec, dedko, brat, krstný 
otec a príbuzný  Ivan SAPÁČEK z Cetuny.

Kto ste ho poznali venujte mu s nami 
tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomína smútiaca rodina a známi.

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, 

spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
Takto rýchlo odišiel syn, otec, 

brat a príbuzný 
Milan POTFAJ, ktorého sme uložili 

k večnému odpočinku 
dňa 23.februára 2012.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí 
nám pomáhali doma v deň jeho úmrtia i 
tým, ktorí sa snažili zmierniť náš veľký 

žiaľ a prišli nášho milovaného odprevadiť na jeho poslednej 
ceste, za kvetinové dary a slová útechy. Zvlášť ďakujeme 
p.farárke Mgr.Ivete Rubaninskej a súboru Klenotnica za 

dôstojnú rozlúčku s našim drahým zosnulým.

BLAHOŽELÁME
50

Ing. Juraj Mrázik
Bohuš Rojko

Jaroslava Martáková
Anna Vdoviaková

Katarína Fašianková
60

Ján Okrucký

70
Kvetoslava Mráziková

Ivan Mrázik
Ján Čamek

80
Milan Slávik

Ing. Ivan Križko
Emília Arbecíková

85
Ing. Rudolf Gašparík

N A R O D I L I  S A
Damián Ján Malý rodičom Jánovi a Zuzane Malej

Rodičom blahoželáme
 k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

ROZLÚČILI SME SA
Anna Frantová vo veku 83 rokov č.d.344
Milan Potfaj vo veku 54 rokov č.d. 1317

Emília Bielková vo veku 80 rokov č.d.344
Ján Valo vo veku 98 rokov č.d.7

Anna Galbavá vo veku 75 rokov č.d.943
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 

nad stratou ich blízkych.


