
Milí spoluobčania!

 December je azda najčarovnejší mesiac v roku. Určite je to 
aj preto, že v decembri sa tešíme na najkrajšie sviatky - Vianoce. 
Vianoce sú sviatky šťastia, lásky a pokoja. Je to aj čas otvorených 
sŕdc, kedy sme si k sebe o niečo bližší. Na Vianoce všetky cesty 
vedú domov, Vianoce sú pre mnohých ľudí symbolom rodinnej 
súdržnosti, keď sa pri štedrovečernom stole schádza celá rodina, 
aby si pospomínala na svojich blízkych, i tých, ktorí už nie sú 
medzi nami. Aby sme sa vzájomne obdarovali viac ako darčekom 
- dobrým, milým slovom a nevšednou pohodou. Je to čas, keď 
si môžeme navzájom poďakovať za všetko to dobré, čo sme pre 
rodinu, ale aj iných ľudí urobili. Aj ja by som chcel túto vzácnu 
chvíľu využiť, aby som vám, spoluobčanom, poďakoval za všetko, 
čo ste pre našu obec urobili v tomto končiacom sa starom roku.  
Každý  dobrý nápad, dobre mierená rada alebo  kritika, ale hlavne 
aktívna práca a pomoc pri rozvoji našej obce a všetkých miestnych 

častí nás posúvajú ďalej. Aj keď sa niekedy zdá, že rýchlosť nie je 
taká, ako by sme si želali, no o to je ten krok istejší.
   Pokúsme sa  tieto sviatočné dni prežiť s vedomím, že život, nech 
je akokoľvek ťažký a strastiplný, má svoj zmysel a dobro je silnejšie 
ako zlo. Zabudnime na zlosti,  trápenia,  neprávosti a snažme sa 
odplácať dobrým za zlé. Veď jeden milý úsmev v starostiach, jedno 
milé slovo v trápení poteší každého človeka viac ako naša zach-
múrená tvár. 
      Vážení spoluobčania!
   Želám vám v mene obecného zastupiteľstva i v mene svojom 
skutočne šťastné a radostné prežitie vianočných sviatkov v kruhu 
svojich najbližších, pokoj a pohodu, lásku a mier v posledných 
rokoch tohto starého roka. Do nového roka Vám všetkým želám 
veľa zdravia, šťastia, úspechov v práci a spokojnosti v rodinnom 
živote.    

Ing. Pavel Bahník, 
starosta obce
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Milí spoluobčania, drahí veriaci!

 Žiadny človek nechce stáť bokom, pokiaľ ide o zapojenie sa do 
spoločenského diania a života. Pekná vianočná výzdoba na mno-
hých miestach nás oslovuje a dáva otázku: „Zapájaš sa do života, 
nestojíš mimo spoločenského diania, si platným členom spoločnosti? 
Máš účasť na kráse, ktorá sa tu ponúka?“ Niekto by sa mohol 
opýtať, o akú krásu ide, keď vidíme veľa sebectva, nespravodlivosti, 
vzájomného ubližovania a rôznych iných negatívnych vecí!?
 Cirkvi nás vedú v našom putovaní tu na zemi. Cirkvi, ktoré sú 
božsko - ľudskou ustanovizňou pre našu spásu. Upozorňujú nás na 
to, že na tom všetkom, čo sa nám na spoločenskom dianí - teda aj 
na oslavách Vianoc - zapáči, aj my kresťania máme mať účasť, lebo 
milujúcim Boha všetko slúži na dobré. 
 Vianoce, to sú narodeniny Ježiša Krista. Cirkevný kalendár nám 
to jasne pripomína, keď pri 25. decembri čítame: „NARODENIE 
PÁNA.“ A tak teda kresťana vianočná výzdoba všade, kde sa s ňou 
stretne, upozorňuje na potrebu usporiadaného vnútorného ducho-
vného života. Tento stav duše má kresťan napr. aj vtedy, ak dodržuje 
požiadavku evanjelia: „Dávajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo 
je božie!“
 Do nového roku 2013 dovoľte zaželať pevné zdravie, veľa 
úspechov v osobnom, pracovnom aj spoločenskom živote, aby sme 
spoločne vedeli dávať priestor Duchu Svätému dávajúcemu ľuďom 
svoje dary na riešenie životom prinášaných problémov každého 
druhu.
         Váš JCLic. Pavol Repko,
        brat farár  RKC farnosti 
                        Bzince pod Javorinou

VIANOCE DNES.
 Každý túžime mať čo najčarovnejšie Vianoce. Už mesiace 
dopredu vymýšľame aký bude stromček, aby ohúril návštevy,  aké 
len darčeky darujeme svojim blízkym, aby sme ich potešili    ( už sme 
tak zahádzaní vecnými darmi, že rozveseliť týmto spôsobom je stále 
náročnejšie.) A k tomu vymýšľame dekorácie, aj všelijaké vianočné 
jedlá od výmyslu sveta, a kde prepneme v TV, všade sa varí.. 
 Do našich domácnosti a aj do dediny prichádza pred Vianocami 
tajomný Mikuláš  , s vrecom  plných dobrôt pre deti, ale aj pre nás 
dospelých. A až do Vianoc prežívame čas očakávania, túžob, snov. 
Vianoce skončia a my sa opäť vrátime tam, kde sme boli pred nimi, v 
nepokoji, v ustarostenosti, bez istoty. Všetka námaha bola zbytočná, 
lebo nás nepriviedla do cieľa stálej radosti a pevnej istoty, do cieľa 
plnosti života, lebo sme do svojho  srdca neprijali dar toho krásneho 
vianočného času Božieho Syna.
 Aj teraz žijeme v očakávaní Vianoc. V TV bude veľa rozprávok, 
jedna krajšia ako druhá. Majú však jednu velikááánsku chybu, sú 
vymyslené. Ale tie najobľúbenejšie rozprávky, plné života, rozprávky 
skutočné nám ponúka nebeský Otec. Otvorme knihu plnú zázrakov – 
Bibliu a vyberme z nej zázračný príbeh. Príbeh o narodení Božieho 
Syna v Betleheme. On prišiel medzi nás, opustil slávu neba, prišiel 
sa dať ponížiť, pribiť na kríž- Dieťa Vianoc – Boží Syn. Nie Ježiško z 
jasličiek, ale Kristus z Golgoty nás vyzýva, aby sme Ho nasledovali. 
V Jeho ruke je náš život. Nepremárnime čas Vianoc, i celý život 
zháňaním zbytočnosti , ktoré aj tak za krátko vyhodíme. Mohlo by 
sa stať, že stratíme to najvzácnejšie – pokoj a Božiu milosť, ktoré sú 
darom od Boha. 
 Nádherné , pokojné a najmä Božie Vianoce a celý Nový rok zo 
srdca želá     Mgr. Iveta Kosečková ev.a.v. farárka

  Pf 2013
  Nech atmoféra pokoja a mieru
  prenikne každou ľudskou bytosťou,
  nech spolu so sviečkami
  na vianočnom stromčeku zažiari
  aj láska, šťastie a spokojnosť.

                Krásne Vianoce želá redakcia Bzinského chýrnika
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Zima vonku ako oheň páli
a vianočný zvon výšku naberá.

Jagavý ľad kdesi v diali
prikryl všetky jazerá...

Prichádzame k vám (sťa s plameňom sviece),
nech sa v každom z vás láska a radosť zatrbliece. 

 A opäť klopú na dvere najkrajšie sviatky roka. Vianoce. Čas 
vône ihličia, koláčov, rozžiarených sviečok a detských očiek, ktoré 
žasnú nad darčekmi pod vianočným stromčekom. Vianoce - sviatky 
pokoja a mieru. Vianoce - najradostnejšie a najkrajšie sviatky roka, 
na ktoré sa tešia malí i veľkí, máme pred nami. Každoročne sa 
opakuje ich svieža, neunavujúca prítomnosť a čaro. Je v nich skryté 
najvzácnejšie posolstvo, ktoré nás sprevádza po celý život – posol-
stvo lásky a porozumenia. Želanie pokoja ľuďom dobrej vôle na 
tejto zemi.
Čas radosti a tichej pokory.
 Čas vnímať čas ... a uvedomovať si nie jeho hektiku, ale krásu 
padajúcich snehových vločiek, romantiku, plamienkov ohňa v 
kozube i mnohorakosť ľudských osudov za oknami, okolo ktorých 
náhodne prechádzame. Čas, v ktorom chceme byť o niečo lepší k 
sebe navzájom a prestávame sa báť sentimentality toľkokrát opak-
ovaných slov. Môžeme vymyslieť inšie, ale nič nezmeníme na tom, 
že Vianoce sú časom, keď sa otvárajú srdcia. Adventné obdobie 
ľudstvo oslavuje už od 7.storočia nášho letopočtu. Začína sa štyrmi 
nedeľami pred Štedrým dňom a práve na Štedrý deň končí. Samotné 
slovíčko „advent“ znamená v preklade príchod. Symbolizuje zrode-
nie Ježiška. Každá nedeľa v období adventu má svoj špecifický 
liturgický význam. Prvá nabáda k bedlivosti, druhá je v znamení 
pokánia, tretia sa nesie v znamení radosti. Hoci pre advent je typická 
fialová farba, práve v tretiu adventnú nedeľu ju nahrádza veselšia 
ružová. Akoby už táto farba zvestovala a nabádala k oslavám a 
radosti. Štvrtá adventná nedeľa hovorí o udalostiach bezprost-
redne pred narodením Ježiška. Na Štedrý deň napoludnie začínajú 
Vianoce. Klasickým symbolom adventného obdobia je adventný 
veniec. Adventný veniec patrí popri vyzdobenom stromčeku, 
tradičných ozdobách a svetle sviečok najstarším symbolom  Vianoc. 

Dnes sa na adventných vencoch používajú štyri sviečky, ktoré sym-
bolizujú práve štyri adventné nedele. V Štedrý deň sa u nás piekli 
koláče – báleše a dievky s prvým upečeným bálešom na plechu 
vybehli na ulicu a akého mena videla dievka muža, taký by mal byť 
jej budúci muž. V Štedrý deň ženy do susedných domov nechodili, 
len muži a ten musel byť taký, čo išiel smerom hore vodou v potoku, 
lebo dolu vodou by priniesol nešťastie do domu. Na Štedrý večer 
chodili spievať pod okná domov väčšinou cigáni a žobráci. V rodine 
každý mal na pamäti, aby nemal cez Vianoce dlžobu. Na Štedrý deň, 
keď prišla žena prvá do domu, zvlášť ráno, dokiaľ tam nik neprišiel, 
bolo to údajne nešťastie pre domácnosť. Po štedrej večeri išli dievky 
vysýpať smeti od večere na krížne cesty neďaleko domu. Verili, 
že z ktorej strany zašteká pes, z tej strany by mal prísť ženích pre 
dievku.  Ďalším zvykom bolo, že po štedrej večeri išla mladá žena 
do drevárne vziať narúbané polienka. Musela brať oboma rukami 
naraz, aby ich nečítala. Koľko polienok doniesla, že toľko bude mať 
detí. Tento zvyk sa robil aj pri svadbách.
 Na Nový rok chodili si príbuzní vzájomne vinšovať. Na Tri krále 
6.januára po zotmení pred večerom prešiel celú dedinu pohrebný 
cech so zapálenými fakľami a spievali všetci  z náboženského 
spevníka pieseň Rok nový zase k nám prišiel. Sprievod začal od 
cechmajstrovho domu, a tam aj skončil. V minulosti s takýmito 
fakľami chodili ako sprievod pri pohreboch. Neskoršie to zaniklo. 
Tieto zvyky nám spísala nebohá teta Žoldáková.
 Pripomínajme si, že sme ľudia – úsmevom, tak veľmi je ho 
treba, to iné tvory nedokážu k ozdraveniu seba. Pripomínajme si, že 
sme ľudia práve v tomto čase, keď sa zvianočnieva. V čase Vianoc 
máme k sebe bližšie, sme pozornejší, chápavejší. Želajme si, aby 
to krásne ľudské teplo, porozumenie a šťastie zostalo v nás počas 
celého roka a nielen v tú sviatočnú vianočnú chvíľu. Nikto ešte 
nezomrel na nadbytok lásky, ale veľmi veľa ľudí zomiera práve pre 
jej nedostatok. Snažme sa preto, rozdávať ju okolo seba. Dakedy 
stačí len – úsmev, stisk ruky, pohladenie či bozk. Nie je to veľa – a 
je to veľa.
 Želám vám radosť zo života, zdravie, lásku a pokoj. Príjemné a 
požehnané vianočné sviatky.   J.Kuhajdová, členka RR BzCh

 Blížia sa Vianoce, sviatky pokoja, tichého stíšenia, rodin-
nej pohody pri nádherne vyzdobenom stromčeku, stole plnom 
vianočných dobrôt. Väčšina ľudí prežíva tieto krásne chvíle v 
kruhu svojej rodiny. Všetci sa tešia z prítomnosti tohto druhého 
im blízkeho a milého človeka, z rozžiarených očiek svojich detí 
a vnúčat. Veď práve tento čas, tieto najkrajšie sviatky roka nám 
dávajú možnosť zaspomínať, vrátiť sa v myšlienkach do detstva 
a tým si sprítomniť vianočné zvyky našich mám a starých mám. 
Myslím, že v tomto rozbúrenom svete to všetci veľmi potrebujeme 
– najviac však tí, ktorým životný osud nedoprial prežívať Vianoce v 
kruhu rodiny alebo priateľov. Mnohí sú odkázaní na pomoc cudzích 
ľudí v opatrovateľských zariadeniach, nemocniciach alebo sami na 
seba vo svojich domovoch. Sociálna komisia pri OZ v Bzinciach 
pod Javorinou po celý rok sleduje sociálne slabšie rodiny, život 
a zabezpečenie prestárlych občanov, chorých a nevládnych, ktorí 

potrebujú pomoc spoločnosti a všetkých dobrých a ochotných ľudí. 
Veľakrát ich povzbudí a poteší milé pekné slovo, láskavý prístup 
a už len to, že niekto na nich myslí, má o nich záujem. Možnosti 
pomoci sú obmedzené, ale aj napriek tomu sa členovia sociálnej 
komisie snažia robiť čo je v ich silách, čo im možnosti obecného 
rozpočtu dovoľujú na zmiernenie neľahkej situácie spoluobčanov 
opustených alebo v hmotnej núdzi.
 Často na svoje náklady a vo voľnom čase riešia zabezpečenie 
dôstojného života tých, na ktorých najbližší pozabudli alebo sa 
vlastnou vinou dostali do problémov, len ťažko riešiteľných.
 Prajem všetkým ľuďom, ale najmä tým, ktorí to láskavé slovo a 
prítomnosť priateľov a rodiny potrebujú, krásne príjemné vianočné 
sviatky, nech nový rok je plný pohody, zdravia, spokojnosti, 
lásky, pevnej viery a nádeje na príjemnejší a krajší zajtrajšok nás 
všetkých.              Pavel Hložka, predseda sociálnej komisie

VIANOČNÝ POZDRAV OD SOCIÁLNEJ KOMISIE

 Vo štvrtok 6.decembra  sa súbor Klenotnica doplnený 
o „externého“ harmonikára Petra Jarábka zúčastnil na 
predvianočnom stretnutí v družobnej obci Babice. Tak ako vždy 
bola  v Babiciach srdečná atmosféra. Prítomných a hostí privítal 
starosta Babíc a prihovoril sa aj starosta Bziniec pod Javorinou. V 
programe vystúpili babické deti s pásmom vinšovačiek a kolied. 
Svojím programom - pásmom kolied, prispeli aj speváčky zo 
Bziniec. Keďže Bzinčania si so sebou zobrali harmonikára, aj 
jeho pričinením sa postupne rozospievala celá sála. A keď prišla 
chvíľa odchodu, bolo cítiť úprimnú vďaku všetkých Babičanov 
za to, že sme im prišli spríjemniť predvianočné popoludnie.

PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE
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OTÁZKA PRE STAROSTU
 Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o miestnych daniach a po-
platku za komunálny a drobný stavebný odpad. Zvýšila obec dane?
 Na októbrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo schválené 
VZN č. 5/2012 o daniach. Prakticky k navýšeniu daní z nehnuteľnosti 
nedošlo. Aj keď mnohé mestá a obce v súčasnosti riešia zlú fi nančnú 
situáciu zvyšovaním daní, poslanci OZ k tomuto kroku nepristúpili a tak 
sa daň z nehnuteľnosti sa v našej obci od roku 2008 nemenila. Treba ale 
upozorniť, že obec v súčasnosti vykonáva kontrolu daňových priznaní a 
prvé poznatky sú také, že sú nezrovnalosti pri priznaní majetku občanmi. 
Občania môžu svoje daňové priznania zmeniť, alebo doplniť, do 31. 
januára 2013. Po tomto termíne už nie je možná zmena, iba ak by občan 
počas roka nadobudol nový nehnuteľný majetok. 
Od budúceho roka sa ale zvyšuje poplatok za psa na 6,-€ a poplatok za 

odpad na 18,-€ pre fyzické osoby a zmenili sa aj poplatky pre právnické 
osoby. Platné znenie VZN si občania môžu prísť pozrieť na OÚ, alebo 
na internetovej stránke obce www.obecbzince.sk v sekcii obec.
 Ako je zabezpečená zimná údržba miestnych komunikácií?
 Tak, ako už po dva uplynulé roky, bolo vypísané výberové konanie 
na zabezpečenie tejto služby.  Je to aj z toho dôvodu, že už aj v obci máme 
viacerých občanov, ktorí dokážu túto službu poskytovať. Podmienkou  v 
tomto roku je vykonávanie tejto služby na živnosť. Údržbu sme rozdelili 
na tri samostatné časti. Jedna časť Bzince a Hrušové, druhá časť  Hrubá 
Strana a Rybníky, týchto častiach zabezpečuje zimnú údržbu Zdeno 
Paško a v Cetune, Vrzavke a u Bojtárov zabezpečuje údržbu p. Sapáček. 
Začiatok a ukončenie údržby ohlasujú sms správou na mobil starostu 
obce. 

PRÍSTAVBA HASIČSKEJ ZBROJNICE V HRUŠOVOM
 Dobrovoľní hasiči v Hrušovom získali v minulom roku 
prevodom z DHZ Bzince pod Javorinou požiarny automobil 
AVIA. 
 Vzhľadom k tomu, že toto vozidlo potrebovalo priestor 
na parkovanie, rozhodli sa  pristaviť garáž k existujúcej 
požiarnej zbrojnici.  
 Dnes je už prístavba pod strechou a AVIA tam môže, síce 
provizórne, parkovať. 
 Treba poďakovať hrušovským hasičom, samozrejme 
hlavne tým, ktorí sa zúčastňovali brigád, za aktivitu, pretože 
stavbu  realizovali svojpomocne.

REKONŠTRUKCIA PLYNU POKRAČUJE
 V minulom čísle obecných novín sme vás informovali o postupe 
prác pri rekonštrukcii plynu. Vzhľadom k tomu, že bolo v celku 
priaznivé počasie, podarilo sa zrealizovať aj niektoré úseky, ktoré 
sa mali robiť podľa plánu až na budúci rok. Aj vďaka rekonštrukcii 
plynu sa aspoň trocha zlepšil stav miestnych komunikácií, aj keď nie 
vždy sa dá vyhovieť každému. 
 Opravy komunikácií sú fi nančne veľmi náročné a obec sa snaží 
dohodnúť s fi rmou, ktorá opravy vykonáva, tak, aby výsledok bol 

pre obec čo najvýhodnejší. Ak počasie dovolí, malo by sa tento 
rok začať aj s rekonštrukciou smerom na Priečne jarky. No určite 
budeme požadovať, aby nedošlo k situácii, že tento úsek by zostal na 
zimu nedorobený. Tiež musíme opäť upozorniť občanov na nutnosť 
vykonať si opravy vnútorných rozvodov tak, aby mali platnú revíziu 
plynu. 
 Termín je do 15. marca 2013. Ak do tejto doby nebudú mať 
občania platné revízie plynu v domoch, budú od plynu odpojení!  

ÚPRAVA HORNOBZINSKÉHO CINTORÍNA
 Už dlhšiu dobu sa občania Bziniec dožadujú úpravy hornobz-
inského cintorína. Celý cintorín sa zdá byť v zanedbanom stave. 
Musíme konštatovať, že je to pravda.  Obec nemá spracovaný 
nejaký ucelený projekt, preto sa zatiaľ bude riešiť hlavne oplotenie 
časti cintorína, orezanie, prípadne vyrezanie niektorých stromov, 
odstránenie odpadu, ktorý mnohí občania „vyhadzujú“ do priľahlého 
jarku, a oprava, resp. vybudovanie nových prístupových ciest.   
  V tomto roku sa začalo s budovaním nového oplotenia. Obecný 
úrad zorganizoval tri brigády, prvá bola v sobotu 20. októbra. 

Brigádnici začali stavať oplotenie pri vstupe do cintorína a ženy z 
miestnej Únie žien upravovali priestor okolo domu smútku. Brigády 
sa zúčastnilo 12 chlapov a 4 ženy. Počasie bolo priam ideálne, 
okrem rannej hmly, tak sa práca darila! Stavba plota pokračovala 
aj v utorok a stredu. Potom sa už začalo kaziť počasie, a preto 
sme len dorobili betónové striešky. Otázne je, ako ďalej s plotom. 
Problémom sú totiž lipy, ktoré už zasahujú do cesty a vzniká prob-
lém pri prechode pohrebného auta. Niektoré sa budú dať orezať, no 
asi jedna sa bude musieť vyrezať. Tento problém určite prediskutu-
jeme s občanmi. Stretnutie sa uskutoční začiatkom budúceho roka.
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CESTOVATEĽSKÁ SOBOTA PÁNA DIVIAKA V HRUŠOVOM
 Je známe v našom Podjavorinskom kraji, že lesy, polia a 
pasienky tohto územia sú premnožené lesnou zverou. Srnky, jelene, 
diviaky a mufl óny sa tu vyskytujú na každom kroku. Polia po celý 
rok dostatočne svojimi úrodami kukurice, repky a obilia sú dobrou 
obživou pre túto zver. Poľovníci ich tiež hlavne na jeseň a v zime 
prikrmujú. Hlavne diviaky sa vyskytujú v značnom množstve, 
ale robia na zasiatych kultúrach najväčšie škody. V Hrušovskom 
chotári sa im ľudia bránia elektrickými oplôtkami. Z diviakov sa 
našiel jedinec, ktorý sa často zjavoval poblíž potoka Kamečnica a 
v okolí Jankového. Tu sa priživoval na jablkách Koncom novembra 
v jednu sobotu robotníci z Píly podnikateľa pri motoreste Barunka 
sa báli ísť do práce, lebo ich postretol tento túlavý diviak. Potom sa 
dal poza humná na Pažíky na návštevu dvora jedného poľovníka, 
ktorý bol na postriežke v hore. Až štekot psov ho z dvora vyhnal. 
Potom pokračoval po Zahumeniciach do Lešovky a vykračoval 
smerom ku zvonici asi chcel vedieť koľko hodín ukazuje ciferník 

na hodinách. Ďalej pošiel hlavnou cestou k obecnej verejnej studni 
a pozrel sa do Škrabovského. I tu ho brechot psov vrátil späť na 
hlavnú ulicu, po ktorej sa vrátil naspäť ku zvonici. Tam nabral smer 
Jankové. Pokojne prešiel hlavnú cestu nedbajúc na tabuľu STOP. 
Cez Jankové prešiel do svojho rajónu Zelníková (bývalá chmeľnica) 
a pozdĺž potoka si vykračoval ku kopanici u Plašienkov. Pri moste 
cez potok si to znovu namieril cez hlavnú cestu Bzince – Stará 
Turá a chcel sa asi dostať na nejaký lesný chodník kopca Končár 
(Homola). Medzitým ho zbadal predseda miestneho poľovníckeho 
združenia a mobilom upozornil na neho hospodára. Ten spolu s 
ďalším poľovníkom sadol do džipa  a pobrali sa k cestujúcemu divi-
akovi. Pri moste na Zelníkovú ho zbadali kráčať pod horou. Strelec 
namieril a presnou ranou ukončil sobotnú cestovnú horúčku tohto 
čierneho cestovateľa.   
 Je to príbeh úsmevný, ktorý sa, našťastie, skončil bez problé-
mov.                                                                                    -MI-

NOVÁ CESTA NA JAVORINU
 V utorok 27. novembra 2012 bola slávnostne odovzdaná do 
užívania zrekonštruovaná cesta na Javorinu. Rekonštrukcia bola 
hradená z eurofondov v rámci cezhraničnej spolupráce s českou 
stranou. Cestu slávnostne uviedol do užívania predseda TSK p. 
Pavol Sedláček, ktorý vyslovil presvedčenie, že rekonštrukcia cesty 
pomôže hlavne rozvoju cestovného ruchu v  celom  podjavorinskom  
regióne.

NÁVŠTEVA Z TURCA
 Zbory pre občianske záležitosti pracujú vo väčšine miest a obcí 
Slovenska. Sú neoddeliteľnou súčasťou mestských a obecných 
úradov a slúžia predovšetkým občanom. Pre svoju činnosť využívajú 
mnohé zvyky a tradície v príslušnom kraji, dostupnú literatúru, 
internet, školenia, ale i výmeny skúseností a návštevy podujatí v 
iných regiónoch.
 26. októbra t.r. našu obec navštívili starostovia, matrikárky 
a ďalší účinkujúci na občianskych obradoch zo Žilinského kraja. 
Prijali sme ich  v obradnej sieni obecného úradu a zoznámili sme 
ich s históriou obce a okolia a tiež s činnosťou nášho Zboru pre 
občianske záležitosti. Medzi návštevníkmi boli i štyria členovia 
Ústrednej rady ZPOZ na Slovensku.  Malé pohostenie v zasadačke 
dalo podnet k vzájomnému oboznámeniu sa s tým, čo sa u nás a v 
ich kraji robí pre občanov. Následne si prezreli stred našej obce a 
navštívili Pamätnú izbu Ľ.Podjavorinskej a mnohí boli šťastní, že 
sa pozreli do jej rodného domu a zoznámili sa dielami našej vzácnej 
rodáčky.
 Potom pokračovali v ceste do Trenčína, kde si prezreli 
Trenčiansky hrad. Na rozlúčku vyjadrili želanie, aby sme im 
niekedy návštevu opätovali v ich obciach krásneho Turca.          
                                                          Ivan Mrázik – člen ZPOZ

STRETNUTIE MOTORKÁROV V RZ NA HRUBEJ STRANE
 

V predposledný októbrový víkend sa uskutočnil v rekreačnom 
zariadení na Hrubej Strane zraz členov Slovakia V Strom Riders 
Clubu, majiteľov motocyklov Suzuki, modelovej značky V Strom. 
Klub s celoslovenskou pôsobnosťou má približne 200 členov a sym-
patizantov. Na tomto podjavorinskom jesennom zraze sa zišlo  29 
motorkárov s manželkami na 22 motocykloch. Priaznivci mototuris-
tiky, obdivovatelia krásnych prírodných scenérií, ale predovšetkým 

veľmi milí a priateľskí ľudia zo všetkých kútov Slovenska mali 
za krásneho slnečného počasia pripravenú 170 km dlhú trasu 
bzinskými, lubinskými, turanskými a myjavskými kopanicami, 
cestami aj necestami, umocnenú krásnymi výhľadmi na náš kraj.  
Organizátori sa aj touto formou snažili zviditeľniť podjavorinský 
región a podporiť rozvoj cestovného ruchu v oblasti. Takisto sa 
podarilo zviditeľniť ubytovacie zariadenie, ktoré máme v obci, a 
bolo by vhodné, keby sa viac využívalo na takéto, ako aj rôzne iné 
príležitosti. Z úst účastníkov zrazu si organizátori vyslúžili pochvalu 
za skvele pripravenú akciu a bolo počuť  len pozitívne ohlasy na 
kvalitu ubytovania a krásu okolitej prírody.

POZVÁNKA NA SILVESTRA NA JAVORINU

 Prípravný výbor Javorinských slávností organizuje 
31.decembra - na Silvestra tradičné stretnutie Čechov a 
Slovákov „Silvestr na pomezí“. 
 Stretnutie účastníkov je o 13.00 hod pri Pamätníku 
priateľstva. Súčasťou stretnutia je aj zapálenie Česko-slov-
enskej vatry priateľstva. Pripravené je aj malé občerstvenie. 
Členovia prípravného výboru sa tešia na stretnutie s Vami. 
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 V piatok 26.októbra sme s mladými hasičmi zo Základnej školy 
v Bzinciach pod Javorinou vyrazili na dlhoočakávaný výlet. Cieľom 
našej cesty boli Kysuce a Liptov. Vyrazili sme o 12,00 hod. spred 
školy autobusom a so šoférom Romanom Podhradským. Celkom 
14 detí, z toho 5 dievčat, netrpezlivo čakalo, až sa na celý víkend 
vzdialia od svojich rodičov a vyšantia sa na výlete. S vedúcimi 
krúžku mladých hasičov Lukášom Stachom a Jarom Hložkom sme 
zase mali iné obavy, či zvládneme aj niektorých neposednejších, a 
podľa niektorých učiteľov aj nezvládnuteľných žiakov. Podmienky, 
ktoré sme im stanovili, však už boli dosť tvrdé na to, aby vedeli, že 
nežartujeme a že ak budú mať zlé výsledky v škole a budeme počuť 
od vyučujúcich sťažnosti, tak zostávajú doma. Deti teda  priebežne 
hlásili, že si pätorky opravili na štvorky, iní zase že majú samé jed-
notky, no a tí, na ktorých boli stále ponosy a sťažnosti, mali zodvih-
nutý varovný prst a do poslednej chvíle mali účasť na výlete neistú.  
Ale nedali sme sa odradiť, a tak aj napriek všetkým odporúčaniam a 
výstrahám sme sa rozhodli, že zoberieme všetkých. 
 Hneď po prvých kilometroch v autobuse všetci na poslednú 
výzvu, či budú poslúchať a robiť len dobré meno Bzinciam, sľúbili, 
že určite áno. Ale tá neistota a obava tam bola stále, veď je to 
obrovská zodpovednosť a pred nami ešte celý víkend a na zodpoved-
nosti 14 detí.
 Prvá zastávka bola na priehrade v Novej Bystrici, ktorá slúži 
ako zásobáreň pitnej vody pre široké okolie. Náš rodák pán 
Miloš Znachor nám sprostredkoval exkurziu v samotných útrobách 
hrádze. V sprievode „hrádzneho“ nasledovalo niekoľko sto prud-
kých schodov do podzemia hrádze, potom asi ďalších sto metrov 
popod vodnú hladinu k šachte. To vyvolávalo aj v nás starších 
pocit úzkosti. No ale keď sme prišli k točitým oceľovým scho-
dom, ktoré smerovali do výšky asi šestnástich  poschodí, čo pred-
stavovalo výšku asi 50 metrov, nastal strach. Naši statoční hasiči ale 
jednoznačne presvedčili hrádzneho, že ideme hore. V tej chvíli som 
mal aj ja strach, umocnený zodpovednosťou za všetky deti. A to som 
si už v tej chvíli predstavoval, že pôjdeme ešte aj dole...Zvládli sme 
to! Neopísateľný zážitok a adrenalín! 
 Ďalšia zastávka bola na hasičskom útvare mesta Žilina. Vedúci 
smeny nám poukazoval všetku techniku, povysvetľoval nám detaily 
o jednotlivých autách a pozreli sme si aj operačné stredisko. Všetci 
boli stále zaujatí, pozorní a hlavne disciplinovaní. Keďže už bola 
tma a od obeda ďaleko, vybrali sme sa do Starej Bystrice na večeru 
a ubytovať sa. „Obľúbená reštaurácia“ v centre obce, krásne nové 
chatky a príjemné prostredie vyrazili všetkým dych. Po večeri sme 
sa vybrali na prechádzku po obci. Prezreli sme si námestia, orloj, 
deti sa vyšantili aj napriek nepriazni počasia a dažďu na ihrisku. Pri 
slovenskom orloji každý prečítal niečo z informačnej tabule o význ-
amných osobnostiach slovenského národa. Naším cieľom malo byť 
unaviť deti, aby skoro zaspali a neponocovali. Všetci štyria dospelí 
sme sa rozdelili s deťmi po chatkách tak, aby nezostali bez dozoru 
a do neskorých nočných hodín sme spoločne ešte aj potme debato-
vali.

 

Ráno nás prekvapil dážď so snežením, ale ani to nás neodradilo od 
ďalšieho programu. Mali sme v pláne Vychylovku, Demänovskú 
jaskyňu Slobody a Bešeňovú. Nakoľko sa nám   parnú loko-
motívu  podarilo vybaviť až na 10,30 hod, tak sme jeden bod z 
programu museli vyradiť. Voľba padla na jaskyňu. Previezli sme 
sa teda vláčikom ťahaným parnou lokomotívou na lesnej úvraťovej 
železnici vo Vychylovke, zastavili sme sa na obed v Ružomberku a 
odtiaľ do Bešeňovej. Deti si tie tri hodiny šantenia a kúpania naozaj 
dosýta užili. Mysleli sme si, že kúpanie v 39 stupňovej vode ich 
unaví natoľko, že driemať budú už  v autobuse po ceste do Žiaru, 
ale mýlili sme sa. Zastávka v Tescu v Liptovskom Mikuláši ich pre-
brala. Navečerali sme sa v chate Spojár v Žiari a odtiaľ sme už išli 
k poslednému bodu sobotňajšieho programu - ubytovanie u Milana 
Kučeru. Buchotalo a debatovalo sa zase až do neskorých nočných 
hodín. 
 Nedeľné ráno bolo ale pre tých, ktorí ponocovali, ťažké. 
Vedeli, že nás čaká dlhá prechádzka na Žiarsku chatu, tak sa im z 
postele veľmi nechcelo. Samoobslužné raňajky okomentovali, že 
to boli najlepšie raňajky, aké kedy mali. Všetci sme ale vyrazili 
na turistiku.  Jediný, čo mohol zostať v posteli, bol najposlušnejší 
a najnenápadnejší člen výletu. Skolili ho nejaké nevoľnosti a 
pravdepodobne viróza. Hodina a pol turistiky na chatu, čaj, nejaké 
pozornosti pre rodičov, krátka zastávka na symbolickom cintoríne 
a ďalšia hodina peši dolu. Po ceste tesne pred koncom trasy sme sa 
zastavili ešte v novosprístupnenej Medvedej jaskyni. Už len obed v 
Spojári, pobalenie sa u Milana Kučeru a odjazd domov.
 Musím skonštatovať, že moje obavy sa vôbec nenaplnili a 
všetci boli veľmi disciplinovaní. Myslím si, že neurobili hanbu 
ani hasičom,  ani obci, ba práve naopak. V jednotných hasičských 
bundách so znakom DHZ a s nápisom Bzince pod Javorinou urobili 
peknú reklamu našej obci ako na Kysuciach, tak aj na Liptove, lebo 
všetci ľudia sa po nich otáčali, čo majú napísané na chrbte a čo je to 
za pomerne veľká a slušná skupina detí. Za túto pozitívnu reklamu 
si zaslúžia všetci pochvalu. 
 

Na záver by som si dovolil poďakovať Občianskemu združeniu 
Podjavorinskej deti za spoluprácu a firme Elster zo Starej Turej, 
ktorá nám prostredníctvom 2 percent z daní prispela na realizáciu 
takéhoto výletu. Domnievam sa, že spolupráca rodina – škola – obec 
- organizácie je veľmi dôležitá pre smerovanie našej mládeže a ich 
ďalšie pôsobenie v obci, či v spoločnosti. Zvlášť v prípadoch, kedy 
sa niektorým deťom nemajú čas venovať vlastní rodičia. Určite 
treba investovať do detí a mládeže pozornosť, svoj voľný čas a 
nejaké „drobné“. Vráti sa nám to v tej podobe, že sa nebudú túlať po 
nociach, fajčiť a fetovať v tmavých uličkách a budú si všímať, čo sa 
deje v obci. Možno sa aj u nás raz dočkáme toho, že budeme všetci 
v Bzinciach ťahať za jeden koniec lana a tak, ako povedal prevádz-
kar v „Obľúbenej reštaurácii“ v Starej Bystrici, že v ich dedine sa 
nestratí ani vrecko cementu, budeme môcť povedať aj v Bzinciach. 

Ing. Pavol Podhradský

VÝLET MLADÝCH HASIČOV NA KYSUCE A LIPTOV
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 Úlohou školy je nielen deťom poskytnúť všeobecný rozhľad, 
venovať sa rozvoju ich pohybových aktivít, ale aj cibriť ich šikovnosť 
a základnú manuálnu zručnosť. Nakoľko sme mali problém s materiál-
no-technickým vybavením dielne, rozhodli sa členovia rady školy 
v spolupráci s rodičovským združením napomôcť a zohnať aspoň 
základné pomôcky, aby sa mohlo v  priestoroch školských dielní 
efektívnejšie realizovať pracovné vyučovanie. Členovia rady školy 
sa zhostili úlohy pomôcť škole s materiálom a vybavením dielne. V 

spolupráci s firmami Stolinex, Izotech a Manz Nové Mesto nV. sa 
podarilo zabezpečiť drevené dosky, kovové profily, zopár ochranných 
pracovných prostriedkov, ale aj nástroje ako sú kladivá, skrutkovače, 
pílky, zveráky, uholníky, metre, kľúče.... Všetkým, ktorí prispeli patrí 
naša vďaka a máme prisľúbené, že aj v budúcnosti budú spolupracovať 
pri dovybavení školskej dielne, v ktorej môžu naši žiaci realizovať 
svoje prvé „majstrovanie“.

Mgr. Jana Klbíková

ŠKOLSKÁ DIELŇA OPÄŤ  OŽÍVA

MIKULÁŠ V NAŠEJ OBCI
 Vo štvrtok 6.12.2012 prišiel Mikuláš do Domova sociálnych 
služieb Javorina v Bzinciach pod Javorinou. Zamestnanci domova 
pripravili pre našich seniorov pekný program, ktorým  vytvorili 
tú pravú predvianočnú atmosféru. Pani riaditeľka domova otvorila 
stretnutie a privítala všetkých prítomných. Potom sa obyvateľom 
prihovoril katolícky pán farár a tiež starosta obce. Obaja želali 
seniorom hlavne dobré zdravie a pokojnú jeseň života. Starosta 
obce tiež poďakoval zamestnancom DSS za príkladnú starostlivosť 
o našich starších spoluobčanov. Potom sa predstavili svojím 
predvianočným programom deti zo ZŠ a určite ich vystúpenie 
potešilo srdcia všetkých prítomných seniorov. Pani riaditeľka pri-
pravila pre obyvateľov domova kvíz s peknými cenami. O dobrú 
náladu sa postaral Mirko Kopec, ktorý zahral krásne slovenské 
pesničky. Na mnohých tvárach bolo vidieť radosť, no občas sa z očí 
vykotúľala aj slza.

 

V piatok 7.decembra za mrazivého zimného počasia sa pred obec-
ným úradom stretli deti, aby počkali na príchod Mikuláša. Neodradil 
ich ani tuhý mráz. A Mikuláš deti nesklamal, prišiel s dvomi anjelmi, 
ale aj čertom. Spoločne porozdávali deťom darčeky a každý obda-
rovaný im pekne zaspieval alebo zarecitoval. Pre deti bol pripravený 
teplý čaj a ich obľúbená, aj keď nie tradičná pizza. Vzhľadom k 

tomu, že zima naozaj udrela tuhým mrazom, väčšina detí s rodičmi 
sa rýchlo bežala zohriať do teplých domovov. Za krásne popoludnie 
treba poďakovať organizátorom - ZŠ, OZ Podjavorinskej deti a 
disdžokejovi.
 Mikuláš zavítal aj na Hrubú Stranu. V sobotu 8.decembra sa 
kultúrny dom na Hrubej Strane zaplnil detičkami, nielen domácimi, 
aby spoločne s rodičmi aj starými rodičmi čakali na príchod 
Mikuláša. Na Hrubej Strane pofukoval silný, studený vietor, no v 
KD bolo príjemne teplučko. Detičky sa potešili, keď sa vo dverách 
objavil Mikuláš, zatiaľ sám, bez družiny. No keď vyšiel na javisko, 
bolo počuť silný hrmot. To už vychádzali dvaja čerti priamo z pekla. 
Mikuláš ich poslal po sane, ktoré nechal za dverami a ktoré boli plné 
darčekov. A potom sa už detičky mohli tešiť z toho, čo im Mikuláš 
priniesol. Za básničku alebo pesničku obdaroval každého. Ba darček 
sa ušiel aj p. starostovi - asi tiež poslúchal, no aj ten musel povedať 
básničku. Nakoniec si všetci spolu zatancovali a nikomu sa ani 
domov ísť nechcelo!  

NOVÉ KNIHY 
V OBECNEJ KNIŽNICI

Ottov historický atlas - SLOVENSKO 
Keleová-Vasilková  - NIKDY
Keleová-Vasilková  -  TÁ DRUHÁ
Benková   - MÁŠ ČO SI CHCEL ...
Fartelová   - ANJELI NEPLAČÚ
Fartelová   - NA KONIEC DÚHY
Faetherová  - JASKYŇA LÁSKY
Fieldingová  - ŠEPOT A LŽI
Deverauxová  - VOŇA JAZMINU
Ďuranová   - SKAP !
Cole Kresley  - CENA ZA ROZKOŠ
Pronská   - PREKLIATA LÁSKA
Keleypasová  - PRÍĎ LÁSKA K NÁM
S Ezopom  - O ZVIERATKÁCH
     A.Okrucká, knihovníčka
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 Už dávnejšie 
sme uvažovali o 
tom, že podujatie 
k tohtoročnému 
Medzinárodnému 
dňu školských 
knižníc prip-
ravíme v spolu-
práci s klientmi 
miestneho Centra 
s o c i á l n y c h 

služieb JAVORINA v Bzinciach pod Javorinou. Do centra chodia 
naši žiaci s kultúrnymi vystúpeniami, dôchodcovia občas zavítajú 
k nám do školy na vianočné trhy a rôzne výstavky. Takto pri 
spoločnej aktivite sme sa stretli po prvý raz. Aj tohtoročná téma 
Školské knižnice: Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti   
sa nám celkom páčila. Mladosť seniorov je pre našich žiakov 
minulosť, naši žiaci, to je budúcnosť. Prítomnosť, to je to, čo dnes 
žijeme a ako si môžeme byť prospešní. Rozhodli sme sa, že si 
budeme spolu čítať a vybrali sme si poviedky našej obyvateľky 
– spisovateľky Mariany Komorovej, ktorú sme zároveň na poduja-
tie pozvali a ktorá veľmi ochotne a rada pozvanie prijala.  
 Naše stretnutie sa konalo dňa  22.10.2012. Do jedálne CSS 
vstúpili nezvykle tichí a disciplinovaní ôsmaci a deviataci, tu na 
nás už čakali  obyvatelia centra, viacerí z nich sedeli na invalidných 
vozíkoch. Kým sme zapojili techniku, prišla aj p. M. Komorová a 
to už bola atmosféra bezprostrednejšia, pretože bolo počuť hovor 
a na tvárach zahrali úsmevy.  Podujatie otvorila a všetkých nás 
privítala pani riaditeľka CSS Ing. Eva Hanáčková.  Dôchodcov 
oslovila naša žiačka. Priniesli sme si so sebou i techniku a žiaci 
prezentovali projekt, ktorý si pripravili a priblížili v ňom dielo i 
fakty zo života M. Komorovej. Pre mnohých, hlavne dôchodcov, 
ale aj niektorých žiakov, bolo novinkou, že autorka vydala deväť 
kníh, sedem z nich pre deti a mládež, ďalšie štyri vydala ako 
spoluautorka so svojím otcom Ladislavom Vargom. Všetky knihy 
sme tiež priniesli so sebou a ľudia si ich mohli prelistovať. Potom 
dostala slovo spisovateľka Mariana Komorová. Milo sa prihovorila 
dôchodcom i deťom, zdôraznila význam stretávania sa mládeže so 
starými ľuďmi a vyjadrila nádej, že toto stretnutie nebude posledné.

 Nasledovalo čítanie dvoch vybraných poviedok Mariany 
Komorovej: Obyčajná zámka a Keď stromy prehovoria. Téma 
poviedok bola zo života, obidve hovorili o spolužití starých 
a mladých. Prvú poviedku začala čítať učiteľka slovenčiny a 
postupne čítali naši žiaci. Potom nasledovalo prekvapenie. Síce už 
dopredu sme sa s pani riaditeľkou dohodli, že ak bude chcieť niek-
to z dôchodcov čítať, nech sa pripojí k žiakom. K čítaniu druhej 
poviedky nás však dôchodcovia už ani nepustili. Začala čítať 
– ako vtipne poznamenal jeden z našich žiakov – „ich učiteľka“, 
teda pani riaditeľka. A potom postupne päť babičiek. Čítali nao-
zaj krásne: hlasno, zreteľne a plynulo, bez trémy a bez strachu, s 
radosťou a nadšením.  To bolo pre nás veľké prekvapenie.  A naši 
žiaci opäť sebakriticky a s humorom konštatovali: „Tie dôchod-
kyne nás v čítaní porazili!“  „Veď ony čítali lepšie ako my!“ „Však 
ony normálne čítajú!“ A tak sa naši žiaci dozvedeli, že obyvatelia 
CSS radi čítajú, že majú aj knižnicu a požičiavajú si v nej knihy. 
 Potom nasledovala debata k poviedkam. Pri čaji, minerálke a 
keksíkoch sa všetci rozhovorili. Dôchodcovia sami začali rozprávať 
o svojich osobných zážitkoch s ľuďmi, ktorí ich chceli oklamať a 
okradnúť. Aj preto išli radšej do domova, kde sú v bezpečí. Sama 
autorka hovorila o tom, že aj jej poviedky sú odpozorované zo 
života, hovoria o tom, čo sama prežila, počula a precítila. Zároveň 
apelovala na žiakov, aby sa k starším ľuďom správali ohľaduplne 
a úctivo. Na záver pripravila pre nás p. riaditeľka CSS ešte jedno 
maličké, ale milé prekvapenie, keď všetkých, dôchodcov i deti, 
obdarovala obľúbenou maškrtou.     
 Toto naše podujatie sa nám páčilo, čoho dôkazom je i to, že 
sme sa dohodli, že takéto spoločné stretnutie pri knihe si ešte 
zopakujeme niekedy v zimnom období. Účasť prisľúbila Mariana 
Komorová aj časť našich žiakov a tešia sa aj dôchodcovia. 
 Podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc robíme 
už od prvého ročníka a každé malo veľmi dobrú úroveň a prinieslo 
očakávaný výsledok. Na ich príprave sa podieľali žiaci.  Deti čítali, 
poznávali, tvorili, súťažili. Toto podujatie bolo však mimoriadne 
prospešné hlavne pre našich žiakov a veríme, že aj pre klientov 
Centra sociálnych služieb Bzince p. Jav. Napokon aj v Súťaži o 
najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorú každoročne 
vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica, sme sa spomedzi 318 
škôl z celého Slovenska umiestnili na 23. mieste.                   -ľš-

AKO NÁS DÔCHODCOVIA PORAZILI ČÍTANÍ

 

Život každého z nás plynie rovnako. Niekedy si to ani neuve-
domujeme a to býva obyčajne v mladosti. Pribúdaním rokov sa 
v rodinách oslavujú jubileá, dnes sa už začína od štyridsiatky- 
Rok 2012 bol vyhlásený ako Európsky rok aktívneho starnutia 
solidarity medzi generáciami. V našej obci sme túto akciu dávno 
predbehli. Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri Obecnom 
zastupiteľstve už viac ako dve desiatky rokov organizuje stretnutia 
jubilantov našich občanov 50,60,70,80,90,95 ročných. Taktiež 
sa stretávajú jubilujúce manželské páry ktoré kráčajú spoločne 
životom - 25,50,60 rokov - strieborné svadby, zlaté a diamantové. 
Koncom októbra  - v mesiaci úcty k starším boli pozvaní do obrad-
nej siene obecného úradu jubilanti – jednotlivci. Po príhovore 

starostu a matrikárky sa jubilanti zapísali do pamätnej knihy obce 
a každý dostal malý darček, ale i pozvanie na malé občerstvenie do 
reštaurácie. Jubilanti si to zaslúžia, lebo v živote za roky toho veľa 
urobili pre svoje rodiny, ale i pre obec. V novembri ZPOZ zorgani-
zoval stretnutie jubilujúcich manželských párov, taktiež v obradnej 
sieni obecného úradu. Mnohé páry doprevádzali rodinní príslušníci 
a ku gratulácii sa pripojili i zástupcovia spoločenských organizácií. 
Program uviedla Janka Kuhajdová, nasledoval príhovor starostu 
obce a básne Nikolety Atalovičovej. Súbor Klenotnica pripojil 
kytičku piesní, ktoré jubilujúcim párom istotne pripomenuli deň 
ich sobáša. Medzi prítomnými vládla pravá „svadobná“ atmos-
féra a jubilujúcim párom iste prebehli hlavou myšlienky z rokov 
spoločného života, ale objavili sa i slzy dojatia a šťastia, že sa dožili 
takéhoto životného jubilea. Gratulácie, kvety, drobné darčeky a 

ÚCTA K JUBILEÁM NAŠICH OBČANOV



Čas rýchlo plynie, životy sa míňajú, 
ale krásne spomienky navždy v srdciach zostávajú.

V tomto roku si pripomíname 10.výročie, 
čo nás opustil náš otec, dedičko 
Pavel HLOŽKA 

a 16.výročie od odchodu 
našej mamy a babičky 

Alžbety HLOŽKOVEJ, 
rod. Macúchovej. 

S láskou, úctou  a vďakou 
spomínajú synovia s rodinami.

Čas plynie a smútok v srdci zostáva.
 Dňa 10.decembra 2012 uplynulo 15 rokov, 

čo nás navždy opustil manžel, otec, 
starý a prastarý otec 

Vladislav MIKLÁNEK 
z Vrzávky. Kto ste ho poznali venujte mu 
s nami tichú spomienku. S láskou spomína 

manželka a dcéry s rodinami.

Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať 
a s bolesťou v srdci na teba spomínať. 

Dňa 15.októbra 2012 uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec a starý 

otec Ján MALEČKA.
 S láskou si spomína manželka, deti, vnúčatá 

a pravnučka.
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UZAVRELI MANŽELSTVO
Michal Raček – Monika Martáková

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

50
Peter Zboroň

Ivana Máliková
Ing. Jozef Mrocek
Ľudmila Gulánová

Vladimír Kovačovic
Emília Grodíková
Emília Pagáčová

60
Milan Rzavský

František Brindžák
Ing. Ľubomír Bahník

Oľga Juricová
Vlastislav Kolník
Edita Šebíková

70
Anna Gregušková

Elena Podhradská
Milan Černaj
Ján Kovačovic
Milan Hrevúš

Mária Kovačovicová
80

Anna Sagarová

Anna Miklánková
Anna Dunajčíková

85
Anna Haluzová
Anton Kizska

98
Ján Klimáček

ROZLÚČILI SME SA
Ján Malečka č.d.302 vo veku 56 rokov

Ján Skovajsa č.d.344 vo veku  74 rokov
Margita Tomíková č.d.344 vo veku 89 rokov
Milan Gašparík č.d. 1262 vo veku  82 rokov

Rudolf Bielko č.d.344 vo veku 81 rokov
Ľuboš Varga č.d.20 vo veku 49 rokov

Anna Hargašová  č.d. 14 vo veku 67 rokov 
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 

nad stratou ich blízkych.

  S P O M Í N A M E

B L A H O Ž E L Á M E

Odišiel si, nie si už medzi nami 
a stále chýbaš nám. Tichý je dom, záhrada, 

dvor, čas letí ako vietor z hôr. 
Za lásku, starostlivosť  všetko dobré ďakuje-

me. 
Ty žiješ v našich srdciach a spomienkach. 

8.januára 2013 si pripomenieme 10.výročie 
úmrtia manžela, otca, dedka 

Jána HREVÚŠA z Rybníkov. S láskou a vďakou spomíname.

Keď už nie si medzi nami, v našich srdciach 
žiješ stále s nami. Dňa 1.novembra 2012 sme si 
pripomenuli 3.výročie úmrtia našej mamičky, 

babičky, svokry a príbuznej 
Alžbety GAŠPARÍKOVEJ. 

S láskou spomínajú dcéra Darina s rodinou, 
syn Ján a ostatná rodina. 

Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.

Len ten, kto pozná cenu života vie, čo stratil 
smrťou milovaného človeka. Dňa 6.novemb-
ra 2012 nás navždy opustil náš otec, starý 

otec, svokor a príbuzný Milan GAŠPARÍK. 
S láskou a úctou spomínajú dcéra s rodinou, 
syn Ján a ostatná rodina. Kto ste ho poznali 

venujte mu tichú spomienku.

Dňa 20.decembra 2012 si pripomíname 23.výročie úmrtia 
mamy, babičky, švagrinej, krstnej mamy 

Anny ZÁMEČNÍKOVEJ rod. Geržovej z Hrubej Strany.

Dňa 1.decembra 2012 sme si pripomenuli 13.výročie úmrtia 
otca, dedka, brata a krstného otca Martina ZÁMEČNÍKA z 
Hrubej Strany. Na svojich rodičov s láskou a vďakou spomí-
najú syn Vladimír, dcéra Anka s manželom Otom s rodinou.

N A R O D I L I  S A
Alex Bohovic

 rodičom Richardovi Bohovicovi a Daniele Lužovej.
Klárka Šumichrastová 

rodičom Rudolfovi Šumichrastovi a Daniele Nociarovej.
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

zápis jubilujúcich do pamätnej knihy obce a spoločná fotografia 
doplnili kolorit milej udalosti našich oslávencov. Posedenie v 
reštaurácii sa striedalo i s tancom párov pri živej hudbe. Veľa sa 
istotne spomínalo v družnej debate o živote našich vzácnych jubi-
lantov, bolo na nich vidieť spokojnosť i radosť zo života i z toho, 
že sa odhodlali prísť na toto pekné podujatie. Tí čo neprišli môžu 
banovať! Zlaté páry 50 rokov spoločného života Stanislav Magál 
a Emília rod.Okrucká, Zdeno Ješko a Mária rod.Gašparíková, 
Jozef Andel a Anna rod.Horešová, Ján Mašek a Ľudmila rod. 

Kovačovicová, Milan Haruštiak a Oľga rod.Kovačovicová, Pavel 
Halgas a Elena rod. Gulánová. Strieboré páry  25 rokov spoločného 
života JUDr. Miloš Jukubec a Mgr. Iveta rod. Babincová, Ľuboš 
Ševčovic a Miroslava rod.Martáková, Stanislav Tinka a Viera rod.
Hadáčková, Ľubomír Marták a Jaroslava rod. Ševčovicová, Miloš 
Michalovič a Daniela rod. Hargašová, Jaroslav Hargaš a Beata rod. 
Komorechová, Stanislav Žák a Jana rod. Kovačovicová, Ľubomír 
Luža a Eva rod. Zelková, Milan Horňák a Dana rod. Horňáková. 
                                                                     za ZPOZ I.Mrázik
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