
 V tieto posledné dni prípravy na príchod Božieho Syna sa nám dostáva 
veľmi veľa informácií  cez zvesť Božieho slova v chrámoch, cez média, i cez 
mnohé články v novinách. Mňa zaujal jeden, ktorým by som sa vám pro-
stredníctvom môjho príspevku k nastávajúcim vianočným sviatkom chcela  
prihovoriť. Je to oslovenie či pozvanie samotného Pána Ježiša pre nás:
 Moje narodeniny sa blížia. To iste vieš. Vari niet človeka, ktorý by to 
nevedel. Veď každý rok sa robieva oslava na moju počesť, určite tak tomu 
bude aj tento rok. Aj rozhlas, televízia a každá reklama upozorňujú svet už 
dlho predtým na moje blížiace sa narodeniny. A vyzývajú na nakupovanie 
rôznych, a myslím si že aj nepotrebných, darčekov.
 Je krásne vedieť, že niektorí ľudia si na mňa spomenú aspoň raz za rok. 
Ako iste vieš, oslava mojich narodenín sa začala už pred mnohými rokmi. A 
ľudia pochopili a boli vďační za všetko, čo som pre nich urobil. Teraz sa mi 
niekedy zdá, že už nikto nepozná ten skutočný dôvod osláv. Hoci sa stret-
nú rodiny, priatelia a prežívajú spolu vianočný čas, skutočný význam tohto 
sviatku nepoznajú.
 Spomínam  si, že aj naposledy, v minulom roku, mi ľudia vystrojili 
oslavu, veľkú slávnosť na moju počesť s bohatým programom v chrámoch, s 
bohato prestretým stolom plným jedál, ovocia a rôznych maškŕt. Aj výzdoba 
bola nádherná. Všetko dopĺňali krásne  zabalené darčeky. Malo to však jed-
nu chybu. Vieš akú? Predstav si, že ja som bol ten oslávenec, ale nikto ma 
nepozval!!! Keď nastal deň D, ja som prišiel, ale oni ma nechali stáť vonku, 
pred dverami! A ja som tak veľmi chcel, túžil byť medzi nimi...
 Aj keď ma to, pravdu povediac, vôbec neprekvapilo, pretože v posled-
ných rokoch všetci predo mnou zatvárajú dvere. Bol som nepozvaný hosť, 
ale ja som sa predsa rozhodol potichučky  vojsť. Nebadane som sa postavil 
do kúta a pozoroval som prítomných. Jedli, pili, niektorí až priveľa, výborne 
sa bavili. A keď vošiel tučný muž oblečený v červenom s čiapkou  a dlhou 
bielou bradou, radosť a veselosť dosiahla vrchol. Všetky deti sa rozbehli za 

ním a kričali: Mikuláš, či teraz po novom Santa Claus! Akoby táto oslava 
bola na jeho počesť.! O polnoci sa všetci začali objímať. Tak som si aj ja roz-
tvoril náruč v očakávaní vrúcneho objatia. A vieš, čo sa stalo? Nikto za mnou 
neprišiel! Nikto ma neobjal! Potom si začali rozdávať darčeky, nielen deťom, 
ale aj dospelým, ktorí ich tiež otvárali plní očakávania. Keď už boli takmer 
všetky rozdané a otvorené, nesmelo som sa obzeral, či tam niekde nebude 
aspoň jeden maličký aj pre mňa. Veď akoby si sa cítil ty, keby na tvojich 
narodeninách boli všetci  obdarovaní, a ty ako oslávenec nie? Ale predstav 
si, nebol tam žiadny darček. Pre mňa nezostal ani ten maličký ! Vtedy som 
pochopil, že som naozaj nechcený a nepozvaný, a preto som rýchlo odišiel.
 Každý rok sa oslava mojich narodenín zhoršuje. Ľudia sa starajú len o 
jedlo, zábavu, na mňa zabúdajú. A preto ti píšem. Bol by som rád, keby si tie-
to Vianoce dovolil, aby som vstúpil do  tvojho života. Potešilo by ma, keby si 
konečne pochopil a uznal, že pred dvetisíc rokmi som dobrovoľne prišiel na 
tento svet obetovať svoj život na kríži pre teba, aby som ťa zachránil. Veľmi 
túžim, aby si tomu uveril celým svojím srdcom. A ešte niečo, nevadí, že ma 
mnohí nepozývajú na oslavu, lebo ja sám pripravujem vlastnú veľkú hostinu, 
ktorá bude a akú si nikto nevie predstaviť. Prípravy sú v plnom prúde. Aj 
dnes som poslal veľa pozvánok a toto  - toto je pozvánka aj pre teba. Chcem 
vedieť, či prídeš. Chcem, ti držať miesto, tvoje meno napíšem zlatými písme-
nami do veľkej knihy pozvaných. Tí, ktorí mi nedajú odpoveď, ktorí nebudú 
reagovať na moje pozvanie, zostanú vonku... Tvoj Ježiš
 Vieš, ako môžeš odpovedať na toto pozvanie? Je to veľmi jednoduché. 
Povedz Pánovi  Ježišovi svoje áno  a všetkých nás s radosťou  privíta s otvo-
renou náručou. Neodmietnime Jeho pozvanie, keď nás osobne pozýva.
Milí čitatelia, drahé sestry a bratia, prajem vám všetkým pokojom  a milosťou 
naplnené požehnané vianočné sviatky, nech toto pozvanie samotného Pána 
Ježiša osloví srdce každého z nás.                          
                 Iveta Rubaninská, ev. a.v farárka
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P O Z V A N I E  A J  P R E  T E B A

 Benátsky patriarcha, kardinál Montini,  urobil raz 
zaujímavý vianočný experiment: Na začiatku adventu  
sa vybral na pešiu púť z Benátok do Ríma. Bol oble-
čený ako obyčajný človek, v ošumelom kabáte. Spre-
vádzal ho len jeho sekretár, v podobnom prestrojení. 
Nebrali si so sebou takmer nič. V ruke mali zoznam 
adries dobrých kresťanských rodín, ktoré im ktosi 
odporučil.  Inkognito, ako neznámi muži, putovali cez 
dedinky a mestečká. Ako chudobní pútnici klopali na 
dvere kresťanských rodín a prosili o jedlo alebo prístrešie. Experi-
ment však nedopadol najslávnejšie. V týchto „dobrých“ kresťan-
ských rodinách narazili často na ľudský chlad, neochotu, výhovorky 
i odmietnutie. Neraz strávili noc hladní, ba i zmoknutí, kdesi na sta-
nici alebo v akejsi búde. Po štyroch týždňoch konečne prišli do cieľa. 
Začínali práve Vianoce. Unavený pútnik kardinál Montini v rímskej 
bazilike celebroval polnočnú omšu, prenášanú talianskou televíziou. 
Vtedy povedal asi takéto slová: „Ježiš sa narodil v maštali, lebo pre 
neho nebolo miesta. Prišiel do vlastného a vlastní ho neprijali. Cítime 
ľútosť, možno súcit...  Ale nerobme si ilúzie! Keby sa narodil dnes, 
nedopadlo by to o nič lepšie. Sám som to nedávno prežil na vlastnej 
koži ...“  ☺  Akí prekvapení aj zahanbení museli byť ľudia, ktorí až 
teraz na obrazovke spoznali neznámeho pútnika!
 Ježiš prechádza aj adventom 2009. Kráča okolo teba v podo-
be celkom obyčajného človeka: ako tvoj smutný sused, ako plačúce 
dieťa na ulici, ako zabudnutá starenka v chalupe na okraji dediny, ako  
tvoj brat či sestra, ktorého tvár ti je tak známa.  Má podobu unavené-

ho otca, ktorý zápasí o uživenie rodiny, či mamy, ktorá 
je ustarostená a bojí sa o svoje detí.  Ježiš prechádza a 
čaká na tvoju lásku. Spoznáš ho, keď zaklope na tvoje 
dvere? 
       Slovo „Vianoce“ skrýva v sebe zvláštne čaro, vyvo-
láva v nás túžbu po láske a pokoji. Spája sa s krásnymi 
zážitkami, ktoré sme zakúsili v kruhu milujúcej rodiny. 
Nesie v sebe radosť z obdarovania i prijatia darov, zo 
stretnutia blízkych sŕdc. Prináša porozumenie, odpus-

tenie a zhovievavosť, o ktorú sa snažíme dokonca aj k cudzím. Ale 
možno toto tajomné slovo vyvoláva v nás aj nostalgiu, smútok. Z 
vlastnej skúsenosti totiž dobre vieme, ako krátko trvajú tieto chvíle 
lásky a porozumenia. Len pár hodín po Vianociach je všetko v sta-
rých koľajach: znovu si ubližujeme, zraňujeme druhých, nedokážeme 
odpúšťať. V čom je problém?  Možno v tom, že s odtrhnutým listom 
kalendára miznú Vianoce aj z našich sŕdc. Zabúdame, že Ježiš Kris-
tus sa preto narodil, aby tu zostal – v srdci každého z nás. 
 Najlepšou prípravou na Vianoce je: stať sa citlivým na potre-
by blížneho. Otvoriť si oči, natiahnuť uši, vytušiť, čo ho trápi alebo 
poteší a pohnúť sa. Nemusíš ani ďaleko chodiť. Ježiš ťa čaká v tých 
najobyčajnejších ľuďoch a najvšednejších dňoch. Keď ho tu spoznáš, 
nájdeš ho i vo sviatkoch Vianoc. On totiž už dávno bude v tvojom 
srdci a bude sa u teba dosť dobre cítiť.☺
 Milí Bzinčania, prajem vám nádherne prežitý čas Vianoc. Nech 
Boh žehná vaše rodiny a príbytky, aby boli miestami obetavej lásky 
a zmierenia.                Blažej Čaputa, rím.-kat.farár

V I A N OČN Ý  E X P E R I M E N T



Vážení spoluobčania!
 Rok uplynul pre mnohých z nás veľmi rýchlo a opäť vstupu-
jeme do dní, ktoré nazývame vianočným časom, časom radosti 
a veselosti, ako to zaznieva v mnohých vianočných piesňach. V 
adventných kalendároch detí zostáva čoraz menej zavretých oki-
enok, čas do začiatku najkrajších sviatkov roka začíname počítať 
na dni a hodiny. Aby sme ich mohli prežiť v pokoji a radosti so 
svojimi najbližšími, snažíme sa všetko vyriadiť, vybaviť, nakúpiť, 
urobiť  v týchto dňoch podstatne viac, ako obyčajne. Robíme to 
však určite radi, veď na Štedrý deň našu námahu vyváži vďačný 
úsmev a rozžiarené oči pod vianočným stromčekom.

  Prajem vám, vážení spoluobčania, aby ste sa nechali  uniesť 
a pohltiť neopakovateľným kúzlom Vianoc, aby ste si dopriali 
viac pokoja a mohli tak navôkol prejaviť viac lásky, porozumenia 
a radosti. Aby vaše Vianoce zostali sviatkami rodinnými, bez 
zbytočnej pozlátky a komercializácie. Želám vám v mene obec-
ného zastupiteľstva i v mene svojom skutočne šťastné a radostné 
prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, pokoj a 
pohodu, lásku a mier v posledných dňoch tohto starého roka. Do 
nového roka Vám všetkým želám veľa zdravia, šťastia, úspechov v 
práci a spokojnosti v rodinnom živote.    
                                              Ing. Pavol Bahník, starosta obce
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P R Í H O V O R  S T A R O S T U  K  V I A N O C I A M

B Z I N S K Ý  K R O J
Vážené obyvateľky Bziniec pod Javorinou! 
Čas nám neúprosné beží. Žijeme v dobe, ktorá je veľmi rýchla  a 
neustále si  uvedomujeme, že ešte toho chceme veľa stihnúť. Na 
akcii „Babinec“, ktorá sa uskutočnila v priestoroch  Kultúrneho 

domu na 
Hrubej Strane 
za bohatej 
účasti žien 
zo všetkých 
m i e s t n y c h 
častí   obce, 
sme sa Vám 
p o k ú s i l i 
p r i b l í ž i ť 
a popísať 
s l á v n o s t n ý 
bzinský kroj 
a predstaviť 
Vám časť 
ručných prác 
našich žien.  
Š i k o v n ý m 
ženám, ktoré 
p r i n i e s l i 
svoje ručné 
práce, cukrár-

ske a pekárske výrobky, patrí náš obdiv. Bolo to úvodné podu-
jatie, ktorého cieľom bolo ukázať všetkým, že aj v dnešnej 

uponáhľanej dobe  si naše ženy pri svojej náročnej práci nájdu 
čas na ručné práce. No hlavne to bola výzva na zachovanie  
bzinskeho kroja. 
Odo dňa tohto stretnutia som preštudovala väčšinu kníh  o 
krojoch a ľudových tradíciách, ale popis  ani ukážku bzinskeho 
kroja som nikde nenašla a ani v mape krojov Slovenska sa náš 
kroj nenachádza. Postupne dochádza k výmene generácii a mys-
líme si, že by bolo dobre  pre budúce pokolenia zachovať aspoň 
to, čo sa nám o kroji podarí dať dohromady. Preto Vás chceme 
požiadať o spoluprácu pri zhromažďovaní súčastí kroja. Prosíme 
hlavne staršiu generáciu žien, ktoré ešte kroj doma vlastnia, o 
sprístupnenie krojov, ich ukážku a popis, resp. o popis a ukážku  
techniky výroby kroja, výšivky, uväzovanie ručníka. V obecnej 
kronike sa nachádzajú zápisky pani Kataríny Žoldákovej, z 
ktorých budeme vychádzať. V kroji vystúpili aj ženy zo súboru 
Klenotnica, ktoré si mnohé súčasti zhotovili samy. Ďalej máme 
k dispozícii prezentáciu detí základnej školy. Našou snahou 
nebude kroj len popísať, ale zapísať aj techniku jeho výroby a 
následne naučiť všetkému aj našu mladú generáciu. 
Bude to veľmi náročná a zložitá práca, o ktorej Vás budeme 
postupne informovať. Spoluprácu pri získavaní  pôvodných 
látok, čipky, stužky nám ponúkla pani Ing. Alena Šoltýsová z 
Bratislavy, ktorá je našou chalupárkou na Hrubej Strane a už 
nám poskytla aj knižné publikácie. Privítame akúkoľvek Vašu 
pomoc pri získavaní podkladov, pri zvládnutí techniky šitia 
kroja a výšivky. Veríme, že prvé stretnutie sa uskutoční počas 
zimných mesiacov, o čom Vás budeme informovať. 
                                                               Ing. Eva Gregušová
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ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zasadnutie sa uskutočnilo 9. 12. v zasadacej miestnosti obecného úradu. 
Program obsahoval 17 bodov, v ktorých poslanci prerokovali viaceré 
predložené materiály a prijali k nim uznesenia. 
OZ prerokovalo 
• záznam o výsledku finančnej kontroly č.6
• stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na rok  
 2010
• informáciu o činnosti finančnej a stavebnej komisie  
• návrh rozpočtu na rok 2010
• všeobecno-záväzné nariadenia (VZN)
• vyrovnanie straty Združenia obcí pre separovaný zber Javorina- 
 Bezovec,n.o.
• záver odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektr. zariadenia v MŠ

• zmluvu o prevádzkovaní verejného vodovodu
• žiadosť o zníženie dane alebo oslobodenie od dane z pozemkov
 –SPF
• určenie trhových dní na rok  2010
• v diskusii viacero aktuálnych bodov a pripomienok poslancov
 OZ schválilo
• VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na MŠ a ŠK
• VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu
• VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
 odpady a drobné stavebné odpady
• dodatok č. 2 k VZN o poplatkoch za poskytovanie opatrovateľskej
  služby
• návrh rozpočtu

STRETNUTIE STAROSTU S OBČANMI MIESTNYCH ČASTÍ
 V októbri sa uskutočnilo zhromaždenie 
občanov v dedine a v novembri sa postupne 
dostali k slovu aj obyvatelia miestnych častí, 
ktorí sa stretli tiež so starostom a so svojimi 
poslancami v miestnych kultúrnych domoch. 
Vo všetkých miestnych častiach starosta obce 
na úvod informoval o tom, čo sa za posledné 
obdobie v obci realizovalo a aké projekty sa 
pripravujú, respektíve sú už schválené a pripra-
vuje sa ich realizácia.
 V piatok  20. novembra 2009 sa uskutočnilo 
stretnutie občanov Hrušového, kde do KD prišlo 
viac ako 30 občanov. Hlavnou témou stretnutia 
bol návrh na rekonštrukciu centra obce, ktoré 
zahŕňa pomník padlým, park a priestranstvá v 
okolí. Predstavené boli tri alternatívy. Súčasťou 
každej bolo aj vybudovanie ihriska. Po roz-

siahlej diskusii sa prítomní občania rozhodli pre 
alternatívu vybudovania multifunkčného ihris-
ka v priestore súčasného parku. Starosta tiež 
informoval o príprave projektu na vybudovanie 
vodovodu a kanalizácie, úprave okolia cintorína, 
o výstavbe chodníka spájajúceho Hrušové so 
Bzincami. Nástojčivé je riešenie problematiky 
čiernych skládok v okolí Hrušového.
 V sobotu sa stretol starosta a poslanci OZ 
s občanmi Cetuny. Stretnutia sa zúčastnilo viac
ako 40 občanov. Hovorilo sa o problémoch s 
vývozom komunálneho odpadu, o možnosti 
využívania zberného dvora na ukladanie 
vybraných druhov odpadu, o pripravovanej 
novele VZN o odpadoch, ale aj zvýšení poplat-
ku za vývoz KO. Diskutovalo sa o nefunkčnej 
budove bývalých WC v centre Cetuny, o 

oprave miestnych komunikácií a príprave na 
ich zimnú údržbu. Spomenuli sa aj akcie, ktoré 
sa počas tohto roka uskutočnili.  
 V nedeľu 29. novembra 2009 pokračovalo  
stretnutie starostu  s občanmi na  Hrubej Strane. 
O problémy obce a miestnej časti sa zaujímalo 
24 občanov. I tu sa hovorilo  o problémoch s 
vývozom komunálneho odpadu, o možnosti 
využívania zberného dvora a o zvýšení poplat-
ku za vývoz KO. Občanov zaujímala  oprava 
rybníckej cesty, príprava na zimnú údržbu 
ciest, trápi ich  stav miestnych  komunikácií. 
Poukázali na zlé a drahé autobusové spoje-
nie, na zlú informovanosť občanov, chýbajúcu 
vitrínu na oznamy a zdôraznili potrebu vybu-
dovania miestneho rozhlasu. Hovorilo sa aj o 
využívaní rekreačného zariadenia. 

P I E S EŇ  Ž I J E  S  N A M I
     Veľmi rada si prečítam 
Bzinský chýrnik a ak 
považujem za vhodné 
prispieť doň, rada tak 
urobím.
 V minulom čísle ma 
zaujal článok Zdenky 
Prokešovej, v ktorom nám 
pripomína, že to bude už 
rok, čo nás navždy opustil 

jej manžel Miloš Prokeš. Zároveň spomína na 
jeho bohaté kultúrne pôsobenie v obci. 
 Je pravda, že keď sa Miloš presťahoval do 
Bziniec, vedeli sme, že prišiel výborný hudob-
ník a jeho harmoniku bolo počuť v škole, na 
svadbách, pri sprevádzaní sólových spevákov i 
súborov. 
 Ja si obzvlášť rada spomínam na náš 
mládežnícky súbor, ktorý Miloš spolu so 
Zdenkou založili v roku 1958 a pôsobil pri 
družstevnom klube JRD v Bzinciach pod 
Javorinou. Nacvičovali sme zborové piesne, 
spievané dvoj- i trojhlasne, v ktorých nás 
Miloš bravúrne sprevádzal, mnohokrát s jeho 
typickým humorom. Takže namiesto nár-
amne budovateľskej piesne Miloš zatiahol po 
moravsky: “Má milá je nemocná, zedla chleba 
púl pecňa, ej, aj fazule hrnčisko, ščil ju bolí 
brušisko.“ A o dobrú náladu a humor bolo 
postarané. 

 Jedinečné boli i nácviky krásnych sloven-
ských, moravských, českých ľudových i zbo-
rových piesní. Na nácviky sme sa schádzali 
veľmi radi do starého družstevného klubu. Veď 
sme mali ako mladí ľudia možnosť stretnúť 
sa, zaspievať si a zabaviť sa. No a vystúpenia 
sme mali tiež početné. Účinkovali sme na 
družstevných dožinkách, výročných schôdzach 
i rozličných slávnostných príležitostiach v 
obci. 
Z nášho vystúpenia na dožinkových slávnos-
tiach v roku 1959 je i táto fotografia. Iste mi 
prepáčia tí bývalí členovia súboru, ktorých 
na fotografii nespoznávam, no zľava stoja: 
Ivan Hrevúš, Ján Marenčák, dnes už nebohý 
Ivko Halík, Oľga Pagáčová – Poláková, Vlasta 
Rubaninská – Ševčíková, Milka Roupová – 
Podhradská, Milka Blašková – Lessová, Oľga 
Pastorková – Kubicová. Viem, 
že medzi nás ešte chodili Anička 
Tinková – Černajová a ďalšie 
dievčatá z Cetuny.  Ako to už v 
živote chodí, postupom času sme 
sa rozišli do škôl, niektorí za prá-
cou, a tak súbor prestal pôsobiť. 
 Bolo však pekným počinom, 
že Milošova harmonika neumĺkla 
a po pár rokoch cvičil i spre-
vádzal súbor Klenotnica, ktorý 
trvá dodnes. Boli by sme veľmi 

rady, keby medzi nás prišli i mladé dievčatá, 
veď mnohé z nás zo súboru  odchádzajú i z 
dôvodu veku. 
 Netreba sa hanbiť ani podceňovať naše 
krásne slovenské ľudové piesne, ani náš bzin-
ský kroj. Vznikli a vznikajú rozličné piesne a 
rozličné hudobné štýly, no na mnohé z nich 
si však už málokto aj spomenie. No ľudová 
pieseň pretrvá a bude tu žiť vždy. Starajme 
sa o ňu, aby sme po rokoch nemuseli už len 
spomínať, ako a koľko sa v Bzinciach spievalo. 
Povedané slovami básnika:

Všetko je pieseň, hoci bezo slov,
či plynie  potok, vanie hora čistá,
či v rodnom dome popraskaný krov.

Pre nás je tá pieseň istá,
čo žije s nami od vekov.   

                                             
Oľga Pagáčová 

VVystúpenie speváckeho zboruystúpenie speváckeho zboru

VVedúci edúci MM. . PProkešrokeš
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B E S E D A  S  Ú S P E Š N O U  B Ý V A L O U  Ž I AČK O U
Naša škola sa každoročne zapája do Súťaže o najzaujímavejšie 
podujatie školskej knižnice, ktorú  vyhlasuje Slovenská pedagogická 
knižnica k Medzinárodnému dňu školských knižníc. Snažíme 
sa vždy pripraviť zaujímavé podujatie, ktoré by predovšetkým 
motivovalo žiakov k čítaniu. 
Tento rok sme pozvali na besedu spisovateľku Marianu Komorovú, 
ktorá je bývalou žiačkou našej školy. Cieľom tohto stretnutia bolo 
spoznať jej dielo, motivovať žiakov k čítaniu jej kníh, interpretovať 
úryvky z jej kníh v rámci recitačných súťaží, povzbudiť ich k 
vlastnej tvorbe.  Žiaci mali možnosť prezrieť si všetky jej knihy. 
Zaujímavé pre nich bolo spoznať ju osobne. Dozvedeli sa, čo bolo 
pre ňu motiváciou a inšpiráciou k úspešnej literárnej tvorbe. Zvlášť 
oceňujeme aktívny vklad žiakov do tohto podujatia, a to výbornú 
počítačovú prezentáciu, ktorú viedol žiak 9. triedy Matúš Ťaptík, 
ako aj dramatizované čítanie z jej kníh a prednes vlastnej tvorby 
Sabiny Galkovej z 9. triedy. M. Komorová sa snažila motivovať 
žiakov k čítaniu, ale i k vlastnej tvorbe. Zaspomínala si i na svoje 
školské roky, ktoré prežila na základnej škole v Bzinciach pod 
Javorinou. 
M. Komorová začala uverejňovať svoje poviedky v časopisoch a 

rôznych iných periodikách.  Vydala doteraz osem kníh samostatne a 
tri so svojím otcom L. Vargom.
Niektoré si zdramatizovala a odzneli v Slovenskom rozhlase. Pre 
rozhlas napísala približne 30 umelecko-životopisných pásem.
Tešíme sa na ďalšiu knihu, ktorá by mala vyjsť ešte v tomto roku.
                                                                                        -ľš-

MIKULÁŠ V BZINCIACH          

Š P O R T  A  P O H Y B  V  Š K O L E

Tanečný ring
Dňa 26.10. 2009 sa konala v Trenčíne nová tanečná súťaž Tanečný 
ring. Odborná porota hodnotila výkony deti v tanci hip-hop a 
v diskotancoch. Našu školu reprezentovala Patrícia  Malinková 
zo 6. ročníka. Súťaž mala sedem kôl, pričom porota postupným 
vyraďovaním zo 60 súťažiacich nominovala na krajské kolo 
tanečného ringu 30 detí. Ďalšie kolo sa uskutočnilo v Prievidzi za 
účasti našej žiačky,  ktorej gratulujem! 
Futbal
 Dňa 27.10. usporiadala  staroturianska základná škola oblastné 
majstrovstvá starších žiakov v malom futbale. Hrali sme v skupine 

so žiakmi Starej Turej a Lubiny. S lubinskou školou sme  vyhrali 
9:0. O postup do okresného kola sme teda bojovali s domácimi. 
Keďže sme mali horšie skóre o 1 bod, museli sme vyhrať. Po tuhom 
boji naši chlapci zdolali domácich v pomere 2:1 a postúpili na 
okresné majstrovstvá. 
Minimax – volley – celoslovenská  volejbalová  miniliga  mladších 
žiakov  vo  volejbale 
Súťaž hráme už niekoľko rokov a doteraz našu školu reprezen-
tovali iba dievčatá. Tento rok sme prihlásili do súťaže aj chlapcov. 
Z organizačných dôvodov Slovenský volejbalový zväz (Svz) tento 
rok neotvoril súťaž pre staršie žiačky, čo je na veľkú škodu pre 
už takmer hotové volejbalistky, žiačky 8. a 9. ročníka, ktoré dva 
roky po sebe skončili na prvom mieste. Do tejto súťaže je celkovo 
na Slovensku  zapojených 234 dievčenských a 92 chlapčenských 
družstiev.
V súčasnosti našu školu reprezentujú žiaci a žiačky 4. až 6. ročníka, 
spolu je zaregistrovaných 17 detí. Dievčatá i chlapcov čaká 24 zápa-
sov turnajovým spôsobom. Za sebou máme už 6 zápasov, pričom 
chlapci i dievčatá po 5 zápasov vyhrali a jeden prehrali a zatiaľ sú na 
prvom postupovom mieste. Dúfam, že ak nepoľavia v tréningovom 
úsilí, postúpime do Nitry na semifinálový turnaj Západoslovenskej 
oblasti.
Všetkým žiakom ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy.
                                                                    Mgr. Peter Peráček 

M. KM. Komorová (v strede) so žiakmi a učiteľmiomorová (v strede) so žiakmi a učiteľmi

MMalí volejbalistialí volejbalisti

  MIKULÁŠ V CETUNE

Mikuláš, vitaj u nás!

Vystúpenie detí

Lucka s Mikulášom 
a snehuliakmi

Vitaj, Mikuláš!
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ZBER ŠÍPOK
 Napriek tomu, že v tomto roku bolo šípok veľmi málo, vyh-
lásili sme ich zber. Najlepší zberači boli:
1. Klaudia Rošková                  6. trieda    71,42 kg
2. Mária Gulánová  3. trieda    43,31 kg
3. Karin Machajdíková  5. trieda     21,40 kg
4.  Veronika Miklovičová  4. trieda     21,20 kg
5.  Ladislav Ševčík  4. trieda     12,07 kg
6. Michal Durec   2. trieda     10,48 kg
7. Lenka Kovačovicová  3. trieda       3,60 kg
8. Michaela Kovačovicová  1. trieda       3,58 kg
 Žiakom aj ich rodičom a starým rodičom ďakujeme za ich úsilie.

Z L A T Á  S K A L K A  ( V I A N OČN Ý  P R Í B E H )
 Kedysi dávno, neďaleko zlatej bane, horami obklopenej, bola malá 
dedinka. Volali ju Pestomovce. V dedinke bolo iba pár domčekov. 
Najbiednejšia rodina s číslom 17 mala sotva z čoho vyžiť. Mali len 
starú kozičku Helzu a psíka Bodríka. V dome okrem mamičky a ocka 
bolo šesť detí. Mamička bola chorá a otec musel často ísť na panské, 
aby zarobil na chlieb. Zo šesť detí boli dvaja chlapci a štyri dievčatá. 
Najstaršia dcéra sa vydala a šla za nevestu. No i tak v rodine zostalo ešte 
päť hladných krkov. Katka, Zuzka, Mirka, Miško a Janko. 
 Všetky deti boli rodine prospešné. Zuzka a Miško vedeli pliesť 
košíky. Katka vedela šiť, Mirka zasa pliesť svetre, ponožky a rukavice 
z ovčej vlny. Hoci Janko nevedel nič z toho, čo jeho súrodenci, lebo bol 
ešte malý, tak im pri práci hrával na píšťalku a tak ich obveselil. Vždy, 
keď bol niekde na v okolí jarmok, deti svoje výrobky predali, a tak sa 
im zasa o niečo lepšie žilo. Blížili sa Vianoce. Malý Janko chcel tiež ísť 
na jarmok, ale keďže mal iba štyri roky, nemohol. I keď bol malý, mal 
veľkú odvahu. Bol milý, s každým sa hneď pustil do reči. Keď zostal 
doma sám, zdalo sa mu, že v diaľke vidí svetlo. Rozbehol sa za ním. 
Utekal po lesnej cestičke, ktorá sa mu pomaly strácala pod nohami. 
Janko sa stratil a ani si to neuvedomil. Už sa i zotmelo, no jediné, čo 
videl, bolo malé svetielko. Keď konečne prišiel ku svetielku, zistil, že 

to je malý lesklý kamienok. Vzal ho do rúk, že si ho poobzerá, keď si 
všimol, že je tma. No nezľakol sa. Našťastie zbadal, že dolu v dedine sa 
v niektorých domoch svieti. Rýchlo sa rozbehol domov. Samozrejme, že 
ho už hľadali, a tak vbehol rovno do otcovho náručia. Kamienok nikomu 
ani nespomenul, aby ho kvôli nemu nekárali. 
 Hneď ako prišiel domov, dal si ho pod vankúš. Keď sa ráno zobudil, 
pod vankúšom si našiel okrem kamienka i jeden zlatý dukát. Na druhý 
deň tam našiel ďalší dukát. Keď každý deň pod vankúšom nachádzal 
zlaté dukáty a kamienok si našiel medzi dvoma skalami, pomenoval 
ho Zlatá skalka. Stále nikomu nič nevravel, iba ukladal peniažky do 
krčiažka. Na Vianoce bol krčah  plný. Janko sa z toho veľmi tešil. Celú 
rodinu zavolal do izby, usadil ich za stôl a položil naň krčah. Všetci 
ostali ako obarení. Veľmi sa divili tomu, odkiaľ vzal Janko toľké peni-
aze. Janko sa usadil a vyrozprával im celý príbeh o zlatej skalke. Azda 
najväčšiu radosť mal otec, ktorý mohol zaplatiť richtárovi dane a lekára 
pre mamičku. Keď to všetko vyplatil, zistil, že im ostali peniaze ešte na 
kravku, sliepky i ovečky. Už nikdy nemuseli biedu trieť. 
 Po lesklej skalke im zostalo len malé zlaté srdiečko, ktoré im už 
nedávalo dukáty, ale rozdávalo im šťastie, radosť a lásku nielen na 
Vianoce, ale po celý rok.                     Veronika Peráčková, 5. trieda

F A R E B N Á  J E S EŇ
 Dňa 14. októbra 2009 sa v  našej škole konalo veselé popolud-
nie, ktoré sme nazvali Farebná jeseň. V ten deň pripravili žiaci jed-
notlivých ročníkov so svojimi učiteľmi výstavku jesenných plodov. 
Školský parlament výstavku vyhodnotil. Na 1. stupni zvíťazili 
druháci a na 2. stupni deviataci. Keďže bolo veľmi zlé počasie, svet-

lonosov sme zapálili na 
chodbe, kde svietili aj na 
druhý deň ráno. Preto bol 
aj lampiónový sprievod 
po chodbách školy naozaj 
netradičný, ale pre naše 
deti zaujímavý. V celej 
škole sme zhasli svetlá a 
lampióny mohli ukázať 
svoju krásu. Školou sa 
ozýval spev, harmonika a 

veselá nálada. 
Nakoniec dostali 
deti občerstvenie 
- posúch a čaj. 

    Dúfam, že všetci, 
ktorí ste boli v 
našej škole, ste 
cítili pohodu, 
dobrú náladu a 
príjemný pocit z 
pekného školského 
podujatia. Škola je 

vždy otvorená 
pre všetkých 
a my učitelia 
sa tešíme na 
ďalšiu akciu, 
na ktorej sa 
spolu s Vami 
stretneme.                                            

Mgr. Ľubica 
Sameková

EXKURZIA ŽIAKOV DO STV
 Dňa 16. 10. 2009 sa naša 5. trieda a niekoľko žiakov  6. triedy 
zúčastnili veľmi zaujímavého nakrúcania programu  MINITALENT 
SHOW v Slovenskej televízii v Mlynskej doline v Bratislave.
 Cestou sme chceli navštíviť našu jedinú súkromnú Oázu sibír-
skeho tigra v Kostolnej pri Dunaji, ale pre veľmi zlé počasie z toho 
nakoniec vzišlo. Ešte šťastie, že náš triedny vymyslel náhradné 
riešenie. Išli sme v AU PARKU do kina na premiéru animovanej roz-
právky „Oblačno, miestami fašírky“. Potom sme sa konečne priviezli 
do STV. Tam na nás už čakali a hoci sa začiatok nakrúcania troška 
posunul, všetci sme sa konečne pousádzali na miesta v štúdiu, niektorí 
do bazéna ( nie do vody, ale pod pódium), niektorí - tí vyšší, ktorí 
nám potom závideli, si sadli s našimi učiteľmi i rodičmi do hľadiska. 
Mali tam pozvaných i zaujímavých hostí. Prekvapila nás pani Iveta 
Malachovská. Tá vôbec nie je taká plnoštíhla, ako sa zdá v televízii. 
A bol tam aj spevák Robo Opatovský. Ten spieval veľmi pekne. A 
deti, ktoré tam vystupovali, boli úžasné. Ozaj talenty. Nakoniec sme 
si vyskúšali aj my celé javisko a aj kreslá pre porotcov. Bolo nám tam 
fajn. 
 Už sa všetci tešíme na ďalšiu podobnú akciu.
                                                Žiaci 5. a 6. triedy ZŠ Bzince p. Jav.

VVýstava plodov zemeýstava plodov zeme

SSvetlonosy svietili na chodbevetlonosy svietili na chodbe

LLampiónový sprievodampiónový sprievod



JUBILEJNÉ PÁRY

Jubilujúcim párom srdečne blahoželáme a prajeme veľa pevného 
zdravia, lásky a šťastia do ďalších rokov spoločného života.

Na starých ľudí mysleli aj deti zo školského klubu detí pri  
miestnej základnej škole, preto pre nich pripravili kultúrny 
program  a pohľadnicu so želaním všetkého dobrého.
28.10. ich navštívili priamo v domove dôchodcov, zarecitovali 
im básničky, zaspievali pesničky a na záver  zatancovali .
Slušné správanie a úcta k starým ľuďom  je to najdôležitejšie, čo 
im môžeme dať.                                            E. Dzurillová 
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N A Š I  J U B I L A N T I  S A  S T R E T L I

 Znova ubehol rok ako voda v bzinskom potoku a stretli sa naši 
jubilujúci občania s vedením obce. Podujatie pripravil Zbor pre 
občianske záležitosti, súbor Klenotnica, spoločenské organizácie 
a Reštaurácia Švok. Pozvanie na tieto zaužívané stretnutia prijali 
jubilanti od päťdesiatky vyššie a manželské páry, ktoré spolu 
kráčajú  životom 25 a 50 rokov. Všetko ľudia, ktorí prešli kus 
života, majú veľa dobrých, ale i horších spomienok, no určite 
prevažujú tie lepšie a krajšie.
 Niet krajších stretnutí ako keď sa stretnú rovesníci z obce a 
blízkeho okolia a sú zároveň spoluobčania. Majú na čo spomínať od 
detstva – na školu, na mladosť i  na prácu. Títo ľudia majú bohaté 
životné skúsenosti a prežili mnohé udalosti. Veď starší prežili II. 
svetovú vojnu, Povstanie, združstevňovanie, prácu na svojich pra-
coviskách vo fabrikách, na družstve, rôzne politické udalosti atď. 
Každý prešiel i svojimi rodinnými starosťami a udalosťami. Obec 
taktiež dostala inú podobu –poľnohospodárske usadlosti a dvory 

sa stratili, vznikli  krásne nové a vynovené domy, 
niekoľko nových ulíc, upravené záhradky, park, 
vynovené kostoly, nové verejné budovy. Veľa 
sa zmenilo k lepšiemu za posledné polstoročie. 
Za všetkým stoji obetavosť a pracovitosť našich 
občanov, aj našich jubilantov, ktorým sme chce-
li toto všetko pripomenúť, ale hlavne sa im 
poďakovať.
 Manželstvo je základ rodiny, spoločnosti, ale 
aj života.  Tohto roku sa v našej obci zišlo osem  
párov, ktoré spolu kráčajú už plných 50 rokov. 
Krásne je to jubileum pre tieto šťastné dvojice! 
Čo všetko ony prežili na spoločnej ceste životom, 
to im môžeme len závidieť – či túžiť tiež sa 
dožiť. Ešte ani v jednom roku sa ich toľko nezišlo 
(obyčajne to boli 1-2 páry). Boli dojatí, keď sa 
znovu zapísali do knihy manželstiev – tentoraz 
pamätnej v obradnej sieni obecného úradu. Ich 
oči, oči blízkych i účinkujúcich a ostatných prí-

tomných boli plné sĺz radosti, šťastia spolupatričnosti. V tejto 
krásnej atmosfére jubilujúce páry určite zabudli na útrapy, choroby, 
bolesti života a žiarili šťastím, spokojnosťou, ale iste i láskou jeden 
k druhému.
 Zástupcovia ZPOZ-u, spoločenských organizácií, 
poľnohospodárskeho družstva i jednotlivci sa pripojili ku gratu-
láciám vedenia obce. Kvety a drobné darčeky boli pozornosťou v 
náručiach zlatých i strieborných manželských párov. Za jubilujúce 
páry sa krásne poďakovala organizátorom pani V. Kuhajdová.
 Spoločnú večeru s prípitkom starostu účastníci podujatia absol-
vovali v reštaurácii. Keď KÁBO zahral jubilujúcim párom, mno-
hým „ožili“ i stuhnuté žilky a čo mohlo, to tancovalo. Samozrejme, 
ako na svadbe, nechýbala hlavne dobrá nálada. 
 V spomienkach jubilantov iste zostane  toto vydarené podujatie, 
ktoré bolo venované im.                        Ivan Mrázik, člen ZPOZ

OKTÓBER -  MESIAC 
ÚCTY K STARÝM ĽUĎOM POĎAKOVANIE

 Týmto ďakujeme Jankovi Evinicovi za to, že sa stará o 
trávniky a zeleň nielen pred svojím domom, ale ochotne a 
nezištne svojou vlastnou technikou udržiava trávnaté plochy 
v celej našej ulici, ba pomôže starším ľuďom aj vo dvoroch. 
Dbá o čistotu a vzhľad celej našej ulice i potoka, a tým aj obce. 
Ďakujeme!                                            Susedia z celej ulice

VERNISÁŽ VÝSTAVY
 27. októbra sa konala v Bratislave vernisáž výstavy obra-
zov našej občianky Radky Michaliszkovej. Radka prekonala 
detskú obrnu a je pripútaná na invalidný vozík. Aj napriek 
ťažkému zdravotnému postihnutiu bojuje so svojím osudom 
a v spolupráci s Domom európskej únie  a ľudí, ktorí jej 
chcú pomôcť, sa podarilo zorganizovať výstavu jej obrazov. 
Radka maľuje obrazy plné farieb, ktorými vyjadruje svoje 
pocity. Otvorenie výstavy bolo spojené s oslavou jej 18. 
narodenín. K narodeninám jej zagratuloval aj za občanov 
Bziniec pod Javorinou starosta obce.  
 Na tomto krásnom podujatí sa stretlo viacero význ-
amných osobností kultúrneho a spoločenského života na 
Slovensku. 

SStretnutie jubilujúcich manželských párovtretnutie jubilujúcich manželských párov

50 rokov – zlatá svadba
Klimo Milan a Božena
Kuhajda Milan a Vlasta
Okrucký Ivan a Anna
Hrevúš Ján a Emília

Jakubec Milan a Emília
Hloška Rudolf a Anna

Podolan Jozef a Aněžka
Barvík Milan a Božena

25 rokov – strieborná svadba
Trchala Miloš a Zdenka
Plašienka Pavel a Jana

Kovačovic Vladimír a Jana
Zámečník Ľubomír a Anna

Cibulka Ivan a Ľubica
Kardian Pavol a Viera

Gerža Jaromír a Zdenka
Eliáš František a Božena

Hložka Milan a Eva
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1. Je niečo nové v podávaní projektov na čerpanie prostried-
kov z EÚ. 
V júlovom čísle som konštatoval, že naša obec finančné pros-
triedky z fondov EÚ nezískala. 
O 4 mesiace sa situácia zmenila v náš prospech. V septembri nám 
bol schválený  projekt rekonštrukcie ZŠ zameraný na zníženie 
energetickej náročnosti v sume 462 425€. Úspešný bol tiež pro-
jekt rekonštrukcie centra obce v hodnote 682 479€.  Podaný bol 
projekt v rámci OP Životné prostredie na nákup čistiacej tech-
niky – multifunkčného automobilu so zametačom, vysávačom, 
postrekovačom, odhŕňačom, posýpačom a vyklápacou korbou. V 
štádiu spracovávania projektu je  rekonštrukcia osvetlenia v obci 
a miestnych častiach Hrušové a Cetuna. Výzva na podanie bola 
plánovaná na september, no zatiaľ zverejnená nebola. Pripravené 
máme tiež podklady pre projekt obnovy parku v Hrušovom s vybu-
dovaním multifunkčného ihriska, ktoré obec získala s podporou 
Úradu vlády SR.
2. V obci sa rekonštruoval plyn, opravovala sa cesta. Nebolo 
možné vyriešiť aj kanalizáciu?
Dobudovanie kanalizácie malo byť prioritou pre čerpanie pros-
triedkov z EÚ. No podmienky boli napokon nastavené tak, že 
naša obec nemohla projekt podať. Tak sme sa zamerali na iné 
aktivity, kde sme mali šancu byť úspešní. V súčasnosti sa pod-
mienky zmenili a aj obce, ktoré nie sú v tzv. póle rastu, budú môcť 
podávať projekty. Vzhľadom k časovej náročnosti prípravy celého 

projektu predpokladáme, že by sme mohli podať žiadosť v druhej 
polovici budúceho roka. K oprave cesty ešte treba podotknúť, že 
opravu realizoval TSK, ktorý určil rozsah opravy a aj celú akciu 
financoval. Z tohto dôvodu obec nemohla zabezpečiť požiadavky 
niektorých občanov. Treba tiež pripomenúť, že na stretnutí sta-
rostu s občanmi 1. októbra som upozornil na to, aby si občania 
svoje  požiadavky spojené s opravou cesty nahlásili na OÚ. Až do 
začiatku opravy nikto žiadnu požiadavku nepredložil.  
3. Do obecného úradu sa v uplynulom týždni vlámali zlodeji. 
Aké škody spôsobili?
V noci z 1. na 2. decembra došlo k vlámaniu  do OÚ. Zlodeji 
poškodili poplašné zariadenie, prerušili telefónne linky, ktoré mali 
signalizovať násilné vniknutie. Do budovy sa dostali po vypáčení 
okna. Je predpoklad, že vlámanie mali dobre pripravené. Asi 
ako prvý násilne otvorili trezor, v ktorom sa okrem matričných 
kníh a iných dokladov nachádzala aj príručná pokladnička s 
hotovosťou, ktorú odcudzili. Prehľadali aj ostatné kancelárie, z 
ktorých odcudzili prenosný počítač a dataprojektor. Ostatné kance-
lárske zariadenie, počítače, tlačiarne, prípadne iný inventár nebol 
poškodený.  Vlámanie vyšetruje polícia a celá udalosť bola nah-
lásená aj poisťovni. Poistenú sme mali okrem inventáru aj finančnú 
hotovosť, tak je predpoklad, že časť vzniknutej škody nám bude 
nahradená. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prijaté opa-
trenia, ktoré by mali zabezpečiť lepšiu ochranu obecného úradu.   

O T Á Z K A  S T A R O S T O V I

 Je v Novom Meste nad Váhom veľa kultúrnych a iných akcií, 
na ktoré sa obyvatelia tešia. Jednou z nich bola aj piatkový večer 
6. novembra 2009, kedy sa na prekrásnej kultúrnej akcii zišli oby-
vatelia mesta a jeho okolia, ako aj hostia, aby zažili krst významnej 
knihy, ktorá vychádza pod názvom Literárne osobnosti podjavorin-
ského kraja. Jedná sa o biografický slovník, ktorý autorky PhDr. 
Eva Berková a Mgr. Ľudmila Fraňová zostavili  z podkladov PhDr. 
Jozefa Baráta, poskytnutých in memoriam jeho manželkou pani 
učiteľkou Elenou Barátovou, a ktorý aktualizovali o najnovšie 
údaje. 
 Vydanie tejto knihy podporilo Ministerstvo kultúry SR a Mesto 
Nové Mesto nad Váhom.
  Na slávnostnom krste sa zúčastnili a prítomným sa prihovorili  
vzácni hostia a rodáci, najmä primátor Nového Mesta n. Váhom 
Ing. Jozef Trstenský, starosta obce Lubina Milan Ostrovský, Magda 
Baloghová – šéfredaktorka vydavateľstva Mladé letá, lingvista 
PhDr. Viktor Krupa, Dr.Sc., Ing. J. Hrkotová a – samozrejme - 
autorky knihy a pani učiteľka Barátová. 
 Sviatočnú atmosféru dotváralo zaujímavé sprievodné slovo 
Mgr. M. Kurišovaj, recitácia poézie, spev mladej speváčky a 

klavírne variácie pani učiteľky Vilmy Struhárikovej.
 Nová vynikajúca publikácia obsahuje zoznam osobností nielen 
z Nového Mesta n. V., ale z celého podjavorinského regiónu. 
Bzince pod Javorinou reprezentujú Ján Pravoslav Leška, Ľudmila 
Podjavorinská, PhDr. Rudolf Macúch, Mariana Komorová,  Ladislav 
Varga a Štefan Chlebík. Čitateľom sa otvára obraz  o  starších 
i súčasných literárnych osobnostiach, ktoré svojím významom 
prekročili hranice svojho rodiska, ba aj Slovenska. Hlavne žiakom, 
študentom a mladším čitateľom dáva možnosť uvedomiť si po jej 
prečítaní, z akého kraja pochádzajú a na koho môžu byť hrdí. Táto 
skutočnosť iste podporí ich vlastenecké cítenie a pomôže vytvoriť 
širší obraz o skutočnostiach histórie a súčasnosti v tejto oblasti.
Pri každom autorovi sú okrem fotografie uvedené jeho osobné a 
bibliografické údaje, miesto pôsobenia, profesijné tituly, stručný 
životopis a zaujímavosti  o regióne, v ktorom vyrastal a tvoril.
Je šťastím pre celý podjavorinský kraj, že táto vzácna publikácia 
uzrela svetlo sveta. Iste si nájde veľa, veľa čitateľov, ktorí ju ocenia 
a budú z nej čerpať a tešiť sa z nej.
Milé autorky, ďakujeme Vám!
                                  Ľ. Kovačovicová, Nové Mesto nad Váhom

P R E Z E N T Á C I A  N O V E J  K N I H Y

VIANOCE V HRUŠOVOM
 Pozývame Vás 

dňa 19. decembra 2009 /nedeľa/ o 14.30 h
do kultúrneho domu v Hrušovom. 

 So svojím programom sa Vám predstavia deti a učitelia 
zo Základnej a Materskej školy v Bzinciach pod Javorinou.

 Pripravené bude občerstvenie 
a príjemná predvianočná nálada. 

Tešíme sa na Vás!!!

OZNAMY
 • Oznamujeme občanom, že v januári končí platnosť 
občianskych preukazov, ktoré boli vydané k 5.1.2000. Treba 
si tieto OP skontrolovať a vybaviť nové na OR PZ v Novom 
Meste nad Váhom.
 •  Vážení spoluobčania, vyzývame Vás, aby ste si prišli 
na Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou uzatvoriť zmluvy 
na hrobové miesta a uhradiť poplatok za užívanie hrobov. 
Zmluvy sa uzatvárajú aj na hroby, ktoré už boli vopred 
zaplatené.



BLAHOŽELÁME
50

Anna Sadloňová č.d.972
Vladimír Dlhý č.d. 947
Roman  Fogaš č.d. 265

60
Milan Kička č.d.212

Oľga Jošťáková č.d.299
Antónia Hrevúšová č.d.1290

Ján Štefánik č.d.1605
Jarmila Harmadyová č.d.137

70
Božena Janigová č.d.1582

Miroslav Kopec č.d.459
Anežka Podolanová č.d.1479

85
Anna Miklánková č.d.1570

90
Emílila Valová č.d. 7
Anna Bunová č.d.344

95
Ján Klimáček č.d.344
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Vaše ruky boľavé, robili metly brezové.
Spustla už cesta po brezu, 

stúpame chodníčkom ku hrobu.
Ubehlo už 10 rokov čo nás dňa 6.novembra 1999 
navždy opustil náš otec, svokor, dedko, pradedko

 a už aj prapradedko
Ján HREVÚŠ z Hrubej Strany u Štefánikov

V kruhu rodiny si na neho s úctou spomíname.

Dňa 1. decembra sme si pripomenuli 10.výročie úmr-
tia otca, dedka, brata a krstného otca 

Martina ZÁMEČNÍKA z Hrubej Strany.
Dňa 20.decembra si pripomíname 20.výročie úmrtia 

mamy, babičky, švagrinej, krstnej mamy 
Anny ZÁMEČNÍKOVEJ rod. Geržovej 

z osady Hrubá Strana.
Na svojich rodičov s láskou a vďakou spomínajú syn 

Vladimír,  dcéra Anka s manželom Otom, vnučka 
Adrianka s manželom Ľubomírom a ostatná rodina.

Dňa 31.12.2009 uplynie rok,
 čo nás nečakane navždy opustil 

môj dobrý manžel, náš  láskavý otec,
 starý a prastarý otec 
Miloslav PROKEŠ. 

S láskou a úctou spomína manželka 
Zdenka, syn Miloš, dcéra Naďa,

 vnuk Michal s priateľkou Mirkou, 
 vnučka Katka a pravnučka malá Ninka. 
                Kto ste ho mali radi, 
    venujte mu s nami tichú spomienku.

  S P O M Í N A M E

UZAVRELI  MANŽELSTVO
Augustín Melišík – Nataša Hrevúšová
Peter Zámečník – Anna Zemanovičová

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

NARODILI SA
Róbert Znachor 

– rodičom Róbertovi a Milade Znachorovej
Aneta Sapáčková 

– rodičom Martinovi a Miriam Sapáčkovej
Tomáš Podhradský 

– rodičom Ing. Pavlovi a Marcele Podhradskej
Ema Šebíková

 – rodičom Vladimírovi a Ivane Šebíkovej
Erik Plašienka

 – rodičom Dušanovi Plašienkovi a Monike Borovjakovej
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

ROZLÚČILI SME SA
Juraj HARMADY č.d. 437 vo veku 90 rokov
Anna BUNOVÁ č.d.344 vo veku 89 rokov

Alžbeta GAŠPARÍKOVÁ č.d.1262 vo veku 76 rokov
Rudolf PAGÁČ č.d.1129 vo veku 86 rokov

Alžbeta DRUXOVÁ č.d.344 vo veku 64 rokov
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 

nad stratou ich blízkych.

PRAJEME VÁM A VAŠIM BLÍZKYM 
PRÍJEMNÉ PREŽITIE 

VIANOČNÝCH SVIATKOV 
A V NOVOM ROKU 

PEVNÉ ZDRAVIE, VEĽA ŠŤASTIA 
A SPOKOJNOSTI.

 Kolektív redakcie Bzinského chýrnika

POĎAKOVANIE
Aj keď si odišla, niet Ťa medzi nami,

v našich srdciach zostávaš stále s nami.
Dňa 1.novembra 2009 nás navždy opustila 
naša drahá manželka, mamička, babička, 

svokra a príbuzná 
Alžbeta GAŠPARÍKOVÁ 

z osady Cetuna vo veku 76 rokov.
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, známym a bývalým spolu-
pracovníkom, ktorí ju odprevadili na poslednej ceste. Všetkým 
ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a slová útechy, 
ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.      Smútiaca rodina


