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BZINSKÝ CHÝRNIK
Obec Bzince pod Javorinou pripravila pre svojich občanov, 

priateľov a známych zďaleka i blízka v dňoch 27.–29. 8. 2021 
v rámci projektu „In thespirit of Europeandiversity“, ktoré fi-
nancovala Európska únia v rámci programu Európa pre ob-
čanov plné tri dni zábavy, humoru, tanca i spevu, futbalu 
i prednášok. Našu obec navštívili i priatelia z družobných obcí 
Babice, Boršice u Blatnice, z obce Žiar i z obce Kasterlee z Bel-
gicka. Bohatý kultúrny program mohol osloviť i tých nároč-
ných poslucháčov. Pripravili sme program pre deti, mladšiu 
i staršiu generáciu. V piatok vystúpili dievčence s FLAMEN-
COM, po nich skupina SOKOLY, ktorá svojim vystúpením oslo-
vila nejedného z prítomných divákov. Na záver programu bola 
pripravená šermiarska a ohňová show skupinou BELLA TORES 
z Martina, ktorá vytvorila neuveriteľný zážitok pre všetkých 
prítomných. Ukončenie celého programu v piatok zavŕšil krás-
ny ohňostroj, z ktorého mali radosť malí i veľkí. V sobotu sa pokračovalo bohatým remeselníckym jarmo-

kom, ukážkou hasenia ohňa starou i novou hasičskou techni-
kou. Poobede program pokračoval vystúpením malej dycho-
vej hudby Rubín, kapely Zbojná so sestrami Bacmaňákovými, 
ľudovým rozprávačom Števom Hruštincom a Kašubovcami. 
Na záver dňa sa konala tanečná zábava v priestoroch hasičskej 
zbrojnice s hudobnou skupinou Trend. Na futbalovom ihrisku 
prebiehal turnaj žiakov a starých pánov o pohár starostu obce.

V nedeľu poobede pokračoval program pre deti Paci Pac, vy-
stúpenie harmonikárov Bc. Vasiľa Gálika a Juraja Košarišťana 
a vyvrcholením troch dní plných dobrej nálady, tanca a spevu 
bolo vystúpenie hudobnej skupiny Duo Jamaha. Pripravené 
bolo bohaté občerstvenie a atrakcie pre tých najmenších. Ve-
denie obce ďakuje všetkým účinkujúcim za vystúpenie. Ďaku-
jeme za pomoc pri organizovaní tohto veľkolepého podujatia 
pracovníkom obce, Prevádzke s.r.o., členom spoločenským 

EURÓPA PRE OBČANOV    
“IN THE SPIRIT OF EUROPEAN DIVERSITY”
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Tento rok 2021 sme si pripomenuli 77. výročie Slovenské-
ho národného povstania.

Boje, ktoré sa počas neho odohrali, neobišli ani náš kraj. 
Na večnú pamiatku hrdinom, padlým v boji postavil ľud 
podjavorinského kraja mohylu na vrchu Roh nad Lubinou. 
Je to miesto s prekrásnym výhľadom na podjavorinské obce, 
doliny, s ktorých prichádzali do hôr bojovať a v ktorých na-
chádzali svoj druhý domov partizáni. Ihneď po oslobodení 
vlastenci tohto kraja vyhľadali hroby bojovníkov. 20. mája 
1945 preniesli ostatky hrdinov a pochovali ich na Rohu 
45 partizánov tu spoločne odpočíva tak, ako spoločne bojo-
vali - druh vedľa druha.

Medzi spolubojovníkmi uprostred mohyly leží veliteľ od-
dielu Hurban, kapitán Miloš Uher, vedľa neho zástupca, nad-
poručík Anton Jakubík.

organizácií v obci i v miestnych častiach, miestnym podnika-
teľom za občerstvenie i všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia. Pre-
žili sme spolu tri krásne dni naplnené hudbou, tancom, spe-
vom, dobrou zábavou a športom. I keď počasie nebolo ukáž-
kové, hlavne v nedeľu pršalo, ale myslím si, že každý odchádzal 
do svojho domova naplnený dobrým pocitom a s dobrou ná-
ladou. Tešíme sa už na ďalšie podujatia v budúcom roku 2022, 
ktoré budú spojené so 690.výročím prvej písomnej zmienky 
o našej obci.

Janka Kuhajdová

PAMÄTNÍK SNP NA ROHU
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Večná im pamäť!
Ústredná tumba pamätníka nesie nápis: Na večnú pamäť 

veliteľovi II. Stalinovej brigády, plukovníkovi sovietskej armá-
dy Iľjovi Danielovičovi Dibrovovi, jeho zástupcovi, kapitánovi

Milošovi Uhrovi a všetkým partizánom, ktorý padli v bo-
joch počas SNP hrdinskou smrťou.

Areál pamätníka lemujú mohutné žulové kvádre s názva-
mi obcí a kopaníc podjavorinského kraja, medzi nimi Bzin-
ce pod Javorinou, Cetuna. Bez obyčajných ľudí - obyvateľov 
podhorských kopaníc a obcí by nebola možná existencia 
partizánov v horách. Organizovali odboj, zásobovali partizá-
nov, ošetrovali a ukrývali ranených…

Riskovali pritom životy svojich rodín i majetok. Nedali sa 
odradiť ani tými najstrašnejšími vyhrážkami nepriateľa a vý-
činmi jeho ukrutností. Mnohí sa nedočkali vytúženej slobo-
dy, zaplatili najvyššou cenou - svojimi životmi za nás, žijúcich.

Želmíra Hložková

V nedeľu 12. septembra 2021 v Kultúrnom dome Cetuna 
uskutočnila TV Šláger natáčanie relácie „RANDE S HELIGONI-
KOU“. Podujatie pripravila skupina Heligonica, ktorá v progra-
me vystúpila i s ďalšími poprednými interpretmi. Našu obec 
reprezentoval starosta obce Ing. Dušan Málik  a spevácky 
súbor Klenotnica, ktorí boli oblečení v krásnom bzinskom 

kroji. V preplnenom kultúrnom dome si prišli na svoje hlav-
ne tá stredná i staršia generácia. Touto cestou chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí túto akciu pripravili, a hlavne manželom 
Roubalovcom i celému personálu, ktorí pripravili chutné 
občerstvenie. 

Janka Kuhajdová

RANDE S HELIGONIKOU

Vážení občania,

na budúci rok – pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky o obci – vyjde druhé obnovené, doplnené a oprave-
né vydanie knihy Bzince pod Javorinou 1337 – 1997. Obec sa zároveň usiluje o to, aby mohla vyjsť aj kniha fotografií. Prosíme 
vás, ak máte staré, zaujímavé fotografie a iné dokumenty, ak chcete a môžete, aby ste ich poskytli prípravnému výboru. Foto-
grafie môžete poslať v elektronickej forme, naskenované, na starosta@obecbzince.sk alebo kuhajdova@obecbzince.sk, príp.
supakovalu@gmail.com. Môžete ich priniesť aj na obecný úrad, kde ich preskenujú a hneď vám ich vrátia. Prosíme vás, ak 
viete o nejakých nepresnostiach, neúplných údajoch, chybách v publikácii, ktorá vyšla v r. 1997, aby ste nás na ne upozor-
nili. Zaujímavé by boli fotografie starých Bziniec a miestnych častí – zábery na obec, budovy, zhromaždenia ľudí, prírodu, 
budovanie, ďalej remeslá, roľníci a poľnohospodárske práce, JRD, hauzíranti, Sokol, PŠK, hasiči, divadlá, kapely, kultúra, iné 
organizácie a spolky, školstvo, židovskí občania a pamiatky, Rómovia, vojny – vojaci, legionári, listy vojakov a rodín, partizá-
ni, odbojári, väzni v koncentračných táboroch spoločenský život, kroje, odevy, deti, svadby, cirkvi, kostoly a iné zaujímavé 
a cenné dokumenty. Ďakujeme vám za pomoc a spoluprácu.                   Za prípravný výbor Ľudmila Šupáková

MDD V HRUŠOVOM
Dňa 5.júna sa v Hrušovom uskutočnil program pri 

príležitosti konania MDD. Pre detičky boli nachystané rôzne 
druhy súťaží, pri ktorých si precvičili kondičku a naučili sa 
nové vedomosti. O najväčšiu zábavu dňa sa postaral pán 
Lukáč so svojimi koníkmi. Pre každého bola nachystaná 

sladká odmena a občerstvenie, ktoré zabezpečil obecný 
úrad a sponzori Relaxačná záhrada, pekáreň Bzince a Miloš 
Juriga. Ďakujeme všetkým sponzorom a šikovným deťom za 
účasť. :) 

Usporiadateľky: Alica Majtásová, Karin Malíková
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Jedným zo zameraní materskej školy,ŽABIČKA ŠKOLIČKA“ je 
práve environmentálna výchova a práve kvôli nej sme v roku 
2020 podali cez ZVF náš projekt na vytvorenie zelenej triedy 
za každého počasia.Cieľom nášho projektu bolo vybudovanie 
ZELENEJ TRIEDY-altánku, ktorá by sa stala miestom pracov-
ných, spoločenských i tvorivých aktivít, výstav, komunitných 
akcií, besied a iných akcií materskej školy. Náš projektový zá-
mer podporil Zelený vzdelávací fond sumou 4 750 EUR a tak 
sme mohli začať s jeho realizáciou.

Začiatkom marca 2021 sa nám vďaka dobrovoľníkom z radu 
rodičov podarilo bezplatne vykopať základy pre základovú 
dosku altánku. Koncom marca prebehla realizácia a vybetó-
novanie celej základovej dosky pod vedením pána Bednárika. 
Po nej sme museli chvíľu čakať na realizáciu samotného altán-
ku a tak sme sa venovali realizácii doplnkových aktivít. V apríli 
nám pán školník pomohol s montážou a osadením troch vy-
výšených záhonov, ktoré sme sponzorsky dostali od riaditeľa 
základnej školy. Spoločne s deťmi sme záhony naplnili hlinou 
a začalo spoločné sadenie. Zasadené rastlinky si deti označi-
li, pozorovali a tešili sa z prvej spoločne vypestovanej úrody. 
Po jej zbere a ochutnávke si do záhonov zasadili okrasné kve-
ty. V máji nám pán Durec sponzorsky vyrobil nový hotel pre 
chrobáčikov. Spolu s deťmi sme ho naplnili rôznym prírodným 
materiálom a osadili na školskom dvore, kde ho deti každý 
deň sledovali, aby zistili, kto sa doň nový nasťahoval. V júni 
na ploche základov nového altánku vystúpila speváčka Sim-
salala, ktorá deťom zaspievala piesne o zvieratách a prírode. 
V mesiaci august prebehla výstavba samotného altánku, ktorú 
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nám zrealizovala miestna stavebná firma ALFAKOV, pod vede-
ním pána Klimu. Hneď po jeho výstavbe prebehla záverečná 
veľká brigáda zameraná na úpravu celého terénu a okolia al-
tánku. S vývozom hliny nám pomohla obec prostredníctvom 
aktivačných pracovníkov a do úpravy terénu sa zapojili všetky 
prevádzkové a pedagogické zamestnankyne materskej ško-
ly. Počas spoločnej brigády bol upravený terén, zasiate osivo 
novej trávy a uválcovaný terén. Taktiež sa zrecyklovali staré 
pneumatiky, ktoré dostali novú povrchovú úpravu a vytvoril 
sa z nich vyvýšený záhon na výsadbu okrasných rastlín pre 
deti okolo altánku. Počas brigády sa obnovili nátery na bylin-
kových a okrasných záhonoch, ako aj obnova symbolu našej 
materskej školy- veľkej žabičky pri hlavnom vchode. Záve-

rečný ekokarneval sa nám nepodarilo zrealizovať, kvôli danej 
covidovej situácii, avšak základy nového altánku si deti užili 
aspoň prostredníctvom rozlúčky našich predškolákov s mater-
skou školou.

Do realizácie nášho projektu sa zapojili dobrovoľníci z radu 
rodičov, starých rodičov a podnikateľov, zručných obyvateľov 
obce, aktivační pracovníci obce, prevádzkoví zamestnanci 
školy a škôlky, pedagogickí zamestnanci i samotné deti.Vďaka 
ZVF sa nám podarilo zrealizovať náš dlhoročný sen o zelenej 
triede za každého počasia. V našom altánku budeme môcť 
rozvíjať kompetencie našich detí hlavne formou zážitkového 
učenia, praktickými ukážkami s priamym pozorovaním detí 
vonku. Altánok plánujeme vybaviť vhodnou podlahou, pre-
nosnými lavicami a stolíkmi a taktiež vonkajšími výukovými 
tabuľami a pomôckami na prírodovedné vzdelávanie detí.

Erika Lušnáková

ÚCTA, VĎAKA ...
Je veľa vzácnych ľudí, osobností ktoré si zaslúžia našu po-

zornosť. Určite medzi ne patrí aj Elena Gardoňová. Sympatickú 
pani s veľmi príjemným ústnym prejavom sme často stretávali 
v centre dediny, parku. Bola to pani so všestrannými záujma-
mi. Od svojej mladosti rada športovala, bola členkou vtedajšej 
športovej organizácie Sokol.

Skúsenosti zo Všesokolského sletu v Prahe roku 1948 vyu-
žila v neskoršej dobe pri nácviku spartakiád - ženy. Vďaka jej 
rozhľadu v oblasti literatúry, ľudovej slovesnosti, pôsobila ako

knihovníčka. Veľa informácií ktoré získala čítaním využívala 
na propagáciu histórie rodnej dediny a susednej Moravy kde 
vyrastala. Pekný vzťah k ľuďom dokazovala ako predsedníčka

Červeného kríža, organizácie na záchranu životov. Nezabud-
nuteľné je jej pôsobenie ako sprievodkyne v Pamätnej izbe Ľ. 
Podjavorinskej. Poznala do hĺbky život a dielo celej rodiny Riz-
nerovcov. Deťom i dospelým dokázala veľmi pútavo rozprávať 
a rozobrať dielo „tety Ľudmily.“

Návštevníkov zaujala pútavým výkladom menej známych 
udalostí so života spisovateľky.

Zanechala nám trvalú spomienku na jej prácu v oblasti kul-
túry a spoločenského života.

Želmíra Hložková
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DIVADIELKO GALÉRIA V HRUŠOVOM
Ak ste si mysleli, že viete všetko o ženách, potvrdiť ale-

bo vyvrátiť vám to mohla komédia Mira Gavrana. Tento 
chorvátsky autor nazrel do duší žien všetkých vekových 
kategórií. Divadelnú hru,Všetko o ženách“ prišlo do kultúr-
neho domu v Hrušovom predstaviť divadielko Galéria z No-
vého Mesta nad Váhom. Po kultúrnej odmlke sa im podarilo 
vďačné obecenstvo rozosmiať a, veru, v niektorých scén-
kach mapujúcich najskrytejšie zákutia ženských duší sme sa 
určite mnohé našli. Hra nepochybne nesmierne pobavila, no 
zároveň nás prinútila zamyslieť sa nad životom v ženskom 
svete. O všetkom, po čom od útleho detstva snívame a čo 
nám v dôchodkovom veku nakoniec stačí. Veľká vďaka patrí 

režisérke Daniele Arbetovej, všetkým účinkujúcim i usporia-
dateľom. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenia z dielne 
týchto umelcov.

Vstalo slnko spoza hory,
po nebíčku kráča,

ide budiť včielku, lienku 
na konárku vtáča.

Aj našich prváčikov sprevádzalo 2.septembra 2021 ráno 
krásne slniečko pri ich prvom vstupe do základnej školy. Po 
skončení oficiálnej časti a pokynov triednej pani učiteľky sme 
ich v počte 23 privítali v obradnej sieni obecného úradu. Kaž-
dý prváčik dostal upomienkový darček a zapísal sa svojím pís-
mom, i keď tlačeným, do pamätnej knihy obce. Našim prvá-
čikom prajem veľa úspechov v ich učení, pani učiteľke veľkú 
trpezlivosť a rodičom pevné nervy pri domácich úlohách.

Janka Kuhajdová, za ZPOZ pri OcÚ

UVÍTANIE PRVÁKOV

ZPOZ pri OcÚ pripravil dňa 30.júna 2021 

malú slávnosť v priestoroch obradnej sie-

ne pre našich deviatakov, ktorí skončili 

povinnú školskú dochádzku na tunajšej 

základnej škole.  Starosta obce odovzdal 

deviatakom upomienkový darček. Našim 

deviatakom prajeme na nových školách 

veľa úspechov, zdravie, šťastie a veľa dob-

rých spolužiakov.                                                                                             

ZPOZ pri OcÚ

ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
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ANI TENTO ROK SA NEZAOBIŠIEL 
BEZ TRADIČNEJ ČAMPRLE

 V sobotu 4.9.21 sa na našom futbalovom ihrisku konal 
turnaj v tradičnom bzinskom športe Čamprla. Zúčastnili sa 
na ňom tri mužstvá hráčov, ktorí zo všetkých síl zabojovali o 
pohár starostu bziniec. Nebola to ľahká úloha ale po tvrdých 

ranách a pár drobných úrazoch nakoniec veľmi tesne zvíťa-
zilo mužstvo “Pivári”. 

Veľké poďakovanie patrí nášmu futbalovému klubu, pá-
novi starostovi, hasičom, DJ-om a všetkým, ktorí umožnili, 

OPRAVILI SME DVA ÚSEKY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - NA CETUNE A V RYBÍKOCH

Janka Kuhajdová pri preberaní 
Ďakovného listu od predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslava Bašku v priestoroch 
Trenčianskeho hradu. Naša Janka 
si ocenenie odniesla za dlhoročné 
pôsobenie a dosiahnuté úspechy 
v rozvoji kultúry a osvety v Bzin-
ciach pod Javorinou. Srdečne gra-
tulujeme. 

redakcia

OCENENIE PRE JANKU KUHAJDOVÚ
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aby sme si mohli spoločne užiť ukončenie leta netradičným 
športom a tradičnou diskotékou.

Nemalé ďakujem, taktiež patrí všetkým, ktorí prispeli do 

tomboly, či už cenami alebo zakúpenim lístka a prispeli tak 
na podporu našich najmänších futbalistov. Celý výťažok z 
tomboly poputuje na nové detské dresy. 

LETO PATRILO AJ RÔZNYM SÚŤAŽIAM, NA KTORÝCH 
SA PREDSTAVILI NAŠI DOBROVOĽNÍ HASIČI
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Po ročnej prestávke sa v Cetune 5. septembra konalo 6. kolo 
IKHL o putovný pohár PEGASIMu a poháre hasičov Cetuna. 
Stretli sme sa v krásnu slnečnú nedeľu, počasie prialo hasič-
skému športu. Súťaž otvoril veliteľ Cetunských hasičov s pre-
zidentom IKHL a samozrejme pán starosta. Napriek priaznivé-
mu počasiu a podmienkam sa v prvom kole súťažiacim až tak 
veľmi nedarilo. V druhom kole to už bolo lepšie.

Súťaže sa zúčastnilo celkovo 25 družstiev 18 mužských a 7 
ženských. V ženskej kategórii skončili na prvom mieste DHZ 
Prašník časom 18,51. Za nimi DHZ Podbranč Horná Dolina 
s časom 19,04. Na bronzovej pozícii sa umiestnili DHZ Hrašné 
s časom 19,09. Najrýchlejšie zostreknúť terč sa podarilo hasič-
kám z DHZ Dulov na ľavom prúde s časom 17,84.

V silnejšej mužskej kategórii 
sa na prvom mieste umiestnili 
hasiči z DHZ Hoštiná s časom 
14,15. Druhú pozíciu na stup-
ni víťazov obsadili DHZ Pod-
branč Horná Dolina s výsled-
ným časom 14,51. Na tretom 
mieste skončili hasiči z Pavlic 
B-čko s časom 14,63. 13,97 bol 
najrýchlejší zostrek chalanov 
z Pavlíc na pravom prúde.

Poklona patrí i chlapom z To-
poleckej, ktorí vyhrali kategóriu 
nad 35 rokov a boli osviežením 
sútaže.

V tradične nevyhlásenom 
resp. tajnom hodnotení ten-
tokrát za slušnosť si pohár od-
viezli dievčatá z Jablonky.

Tak ako každý rok ani teraz nemohla chýbať tombola so za-
ujímavými cenami. Počas celej súťaže ste sa mohli občerstviť 
v našich bufetoch.

Chceli by sme srdečne poďakovať všetkým zúčastnením 
divákom, súťažiacim, hasičom z Vrzavky za zapožičanie časo-
miery, tak tiež hasičom z Prašníka, organizátorom, sponzorom, 
priateľom hasičského športu a hlavne rozhodcom za výkon 
počas celého súťažného dňa.

úfame že ste si nedeľu spolu s nami užili a tešíme sa na ďal-
šie spoločné stretnutia.

DHZ Cetuna

IKHL O PUTOVNÝ POHÁR PEGASIMU A POHÁRE 
HASIČOV CETUNA
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

„Si v cieli, cesta sa končila a nám zostal len smútok 
a nekončiace sa spomienky na všetky tie krásne dni.“

19. augusta si mal narodeniny a už 30 rokov nesedávame
za spoločným stolom. Posielam ti iba objatie, nielen jedno, 

ale celú náruč, za nás všetkých.
Tri dni pred svojimi 70.narodenimami, práve v deň svojej oslavy 

si od nás navždy odišiel. Kvety, ktoré, boli pripravené na tvoju oslavu, 
žiaľ, zostali vo vázach na tvojom hrobe.

„Rany na duši sa hoja najťažšie a najdlhšie. 
Najlepším lekárom je doktor čas.“

Dcéra Dana Pastorková s rodinou si pripomína 30. výročie úmrtia 
otca, svokra, starého otca, pradeda a príbuzného 

Adama BARANOVIČA a 100. výročie jeho nedožitých narodenín. 
Kto ste ho poznali, prosím, venujte mu s nami tichú spomienku.

Pri tejto príležitosti si rodina spomína aj na jeho sestru
Annu KRIVAK, rodenú Baranovičovú, 

ktorá žila 56 rokov v Kanade. 
Vo veku 94 rokov nás opustila 23.decembra 2020. 

Jej telesné pozostatky sú uložené v hrobe jej otca v Montreale. 
Taká bola jej posledná vôľa.

S úctou a láskou si na ňu spomína neter Dana Pastorková s rodinou, 
krstný syn Drahomír Gulán s rodinou a ostatná rodina a príbuzní. 

Česť jej pamiatke!

„Ten, kto ťa poznal, si spomenie a ten, čo ťa mal 
rád, nikdy nezabudne“.

Dňa 21. augusta 2021 uplynulo 10 rokov, kedy nás 

navždy opustil náš drahý manžel, otec a deduško 

Milan KUHAJDA.

S úctou a láskou spomína manželka Vlasta, deti Janka, 

Ivo, Jelka a vnučka Barborka s priateľom Peťom.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

„Krutý osud nevráti, čo vzal,
ostali spomienky, bolesť a žiaľ.“

Dňa 13.septembra 2021 sme si pripomenuli 

1. výročie úmrtia môjho manžela, láskavého otca, 

brata, deda, svata Milana RÁGALU.

S láskou a úctou spomína manželka 

a deti s rodinami.

„Hoci si odišla, niet Ťa medzi nami,
ale v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Dňa 2.9.2021 by sa bola dožila 100 rokov naša 

mama, babička apríbuzná 

Anna KOVAČOVICOVÁ, rod. Macúchová.

S láskou spomína syn Dušan s rodinou, 

dcéra Jarmila a ostatná rodina.

Ďakujem všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím manželom Rudolfom JANIGOM, 

ktorý nás opustil 22. mája 2021. Zvlášť ďakujem za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 

Tiež ďakujem Janke Kuhajdovej a pánovi starostovi za dôstojnú rozlúčku.

Smútiaca manželka s rodinou.

SPOMÍNAME

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Peter Greguš 
vo veku 65 rokov

Rudolf Mihálik 
vo veku 83 rokov

Anna Rzavská 
vo veku 75 rokov

Pavol Repko 
vo veku  67 rokov

Milan Hertel 
vo veku 65 rokov

Slavomír Okrucký 
vo veku 65 rokov

Oľga Hertelová 
vo veku 90 rokov

O P U S T I L I  N Á S 

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou svojich blízkych.
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Richard Mihálik 
-  rodičia Erik Mihálik a Lucia Miháliková

Džesika Putíková 
- rodičia Mário Putík a Júlia Putíková

Daniel Ragač 
- rodičia Daniel Ragač a Ing. Jana Ragačová

Jakub Michalovič 
- rodičia Tomáš Michalovič a Miriama Michalovičová

Linda Lorencová 
- rodičia  Igor Lorenc a Bc. Petra Okrucká

Bianka Hložková 
- rodičia Michal Hložka a Hana Zamecová

Filip Michalec 
- rodičia Stanislav Michale c a Eva Kuceková

Alexander Gulán 
- rodičia Tomáš Gulán a Ivana Gáborová

Rodičom blahoželáme 
k šťastnému príchodu 
ich dieťaťka na svet.

Erik Hargaš – Karolína Hrončoková

Miroslav Fecko – Monika Vlasáková

Peter Šustek – Mária Kosová

Patrik Skrúcaný – Ing. Nikoleta Atalovičová

Pavol Veizer – Eva Popelková

Marian Kopúň – Ivana Ragalová

Vladimír Nemec – Bc. Zuzana Geržová

Richard Denhardt  - Bc. Lea Lorencová

Ivan Turza – Mgr. Katarína Švančarová

Marek Konopa – Katarína Majtásová

Novomanželom 
blahoželáme 

k uzavretiu manželstva.
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SRDEČNE BLAHOŽELÁME

UZAVRELI MANŽELSTVO NAŠI NOVÍ OBČANIA


