
 V modernej dobe sa do života spoločnosti zakomponovalo nie-
len veľa nových slov a termínov, ale i oslavných dní, týždňov a mesi-
acov. Niektoré predstavujú len komerčné akcie, no iné sú významo-
vo hodnotné a spoločnosť ich berie ako vhodné. Médiá ich nevtiera-
vo a vhodne podávajú svojim poslucháčom.
 Úcta človeka k človeku by mala byť samozrejmosťou života. 
Veď človek predstavuje najdokonalejšieho tvora na Zemi. Má cit, 
rozum, tvorí hodnoty, plodí nových ľudí, stále sa zdokonaľuje, ale 
má i niektoré záporné vlastnosti, ktoré odsudzujeme: závisť, nespra-
vodlivosť, klamstvo, ničenie hodnôt a dokonca ohrozuje život iného 
človeka.
   Samotný život má niekoľko etáp vývoja. Narodenie, detstvo, mladý 
vek, stredný vek, starobu a smrť. Takýto je zákon prírody – zákon 
života, ktorý je nemenný. Ľudovo hovoríme, že mladosť je príprava 
na život a spoznávanie života. Nasleduje produktívny vek, v ktorom 
človek vytvára najväčšie hodnoty. Je plný síl, má bystrú myseľ a 
obyčajne dosahuje vrchol činnosti. Jeho organizmus sa v tomto ob-
dobí i najviac opotrebováva a vyčerpáva. Po tejto etape sa pomaly 
organizmus človeka unavuje a prichádza etapa odpočinková, ktorá 
sa u každého prejavuje inak.
   Prevažná väčšina ľudí má zmysel pre povinnosť, a preto sa snaží 
pracovať a tvoriť tak, aby mal zabezpečenú rodinu, vytvoril nejaké 

hodnoty, tiež mal radosť zo života a žil nielen pre seba, ale i pre dru-
hých. Toto všetko však podmieňuje dobré zdravie, pohoda v robote 
a  v rodine, ale i šťastie.
 Úcta k starším, ktorí už svoje sily odovzdali a niečo vytvorili 
alebo siahli, by mala byť bežnosťou. Deti a mladých by k tomu mala 
viesť škola, rodičia, cirkev a spoločnosť. Vážiť si starších by mala byť 
určitá povinnosť ba i vďaka za to, čo títo ľudia v živote urobili, ale i 
prežili. Pozdrav, úsmev, milé slovo a pomoc by sa v styku mladších 
so staršou generáciou nemala v žiadnom prípade vytrácať. Dnešné 
deti, mládež i začínajúci v zamestnaní vďaka rozvoju techniky majú 
určitý náskok oproti starším ročníkom, ale to v každej dobe tak bolo.  
I tí starší určite kým vládzu sa snažia čo-to vykonať. Veď mnohí ešte 
pracujú alebo sa starajú o vnúčatá, dbajú na poriadok okolo domu, v 
záhrade a tiež sa zapájajú do práce v kluboch dôchodcov a v iných 
spoločenských organizáciách. Patria neodmysliteľne do každej spo-
ločnosti, veď ich celoživotnú aktivitu je vidieť na každom kroku.
 Poďakujme im za všetko nielen v mesiaci októbri, ktorý sa vy-
bral za mesiac úcty k starším, ale i pri každom ich životnom jubi-
leu, pri každom stretnutí aspoň milým pozdravom vzdajme pokoru a 
úctu šedinám našich vzácnych spoluobčanov. Nech v pokoji, šťastí a 
primeranom zdraví sa tešia z úspechov tých mladších.
              Ivan Mrázik,člen RR
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Súbor KLENOTNICA oslávi 
20. výročie svojho založenia

   
 Klenotnica - ženský spevácky súbor, to je niečo 
krásne, úžasné, zaujímavé, očarujúce, pamätné.
Svoje  jubileum – 20. výročie založenia - oslávi 1. 

novembra, kedy v roku 1988 vznikol. Je to krásne jubileum našich 
žien, ktoré  svoje hlasy a čas venovali kultúre, obci, ľúbeznému 
spevu.          
   Niekoľko nadšených žien z iniciatívy bývalej poslankyne 
Miestneho národného výboru v Bzinciach pod Javorinou a vtedajšej 
predsedníčky MO SZŽ pani Oľgy Gabrišovej založilo spevácky 
súbor. Začali sa stretávať pod vedením pána učiteľa Arpáda Michnu 
v budove ešte bývalého MNV (hasičskej zbrojnice) a  začali 
nacvičovať známe piesne z obce i okolia. Na harmonike ich dopre-
vádzal pán Miloš Prokeš. Tento sa neskôr stal i umeleckým vedúcim 
súboru  na dlhé roky.
   V súbore sa vystriedalo za jeho existencie viac ako  tri desi-
atky žien zo Bziniec, Hrušového a Nového Mesta n. Váh. Všetky 
inklinovali k našej obci a oduševnene nacvičovali nové a krásne 
bzinské ľudové piesne, ktoré pre súbor zozbierala pani Katka 
Žoldáková. Interpretácia piesní na kultúrnych podujatiach, rôznych 
oslavách, sobášoch, ale i pri smútočných rozlúčkach bola vždy 
kultivovaná a kvalitná. Náš súbor sa v priebehu dvoch desaťročí stal 
známym a uznávaným nielen v blízkom okolí, ale i v okresnom a 
krajskom merítku a dokonca na rôznych vystúpeniach v Bratislave – 
hlavne na Večeroch Podjavorinského foklóru. Vždy pekne ustrojené 
a naladené naše speváčky dodali „šmrnc“  každému programu, v 
ktorom účinkovali. Najkrajšie a najpôsobivejšie boli, samozrejme, v 
krásnom bzinskom kroji. Ale pekné a usmiate členky Klenotnice sú 

pôsobivé v každom oblečení, ktoré sa strieda podľa druhu podujatia. 
Členky súboru sú i dobré realizátorky „pochovávania basy“, ktoré už 
niekoľko rokov organizujú. V Klube poľnohospodárskeho družstva, 
v kultúrnom dome v Hrušovom alebo v miestnej reštaurácii svo-
jimi vtipnými postrehmi vyobracali poslancov, starostov, hrobárov, 
miestnych elegánov alebo bežných občanov. Ako mažoretky, či 
speváčky, alebo zvodné dámy zaujali osadenstvo zábavy, o ktorej sa 
ešte niekoľko týždňov trúsili po dedine len tie najlepšie spomienky.
   Pod vedením manželov Bánovcovcov – inak učiteľov Základnej 
umeleckej školy v Moravskom Lieskovom, ktorí súbor prevzali 
v roku 1997, sa práca ešte zlepšila a Klenotnica dostala nielen 
kvalitných vedúcich, ale i hudobný doprovod. Súbor veľmi dobre 
spolupracuje so ZPOZ-om pri obecnom zastupiteľtve, ktorý pripravil 
veľa krásnych podujatí, osláv, spomienok a súťažných vystúpení, 
ktoré náš ZPOZ a obec zviditeľnili v rámci celého Trenčianskeho 
regiónu. 
   Dnes kultúrne podujatia či oslavy, ako výročie Cetunského boja, 
oslavy SNP na Rohu alebo ďalšie miestne oslavy, si ani nevieme 
predstaviť bez účinkovania Klenotnice.
   Za tých dvadsať rokov činnosti členky súboru absolvovali stovky 
hodín nácvikov, prešli mnoho kilometrov, zažili rôzne pocity, počuli 
veľa chvál, ale vždy sú to tie skromné ženy ochotné vystupovať a 
prinášať svojím spevom radosť, povzbudenie alebo vzdávať úctu, 
ktoré dáva pieseň.
Všetkým členkám súboru, ktoré účinkovali a účinkujú dlhšie či 
kratšie, tým, ktorí ich viedli a vedú a tiež organizačne viedli alebo 
podporovali, patrí veľká a srdečná vďaka.
Do ďalších rokov želáme Klenotnici veľa dobrých účinkujúcich, 
vedúcich a veľa dobrých programov, ale i poslucháčov. Nech naďalej 
šíria pekným spevom dobré meno obce!
           Ivan Mrázik, člen RR

K Y T I Č K A  V Ď A K Y
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 Vzhľadom na rôzne šumy a reči „o ničení životného prostredia“, 
ktoré kolujú po obci, rozhodli sme sa v spolupráci s vlastníkom 
- výbor Pozemkových spoločenstiev Plešivek, Maleník a Horné 
Hory Bzince pod Javorinou a užívateľom – Ing. Vratislav Eliáš, 
vydať túto krátku správu o stave hospodárenia s lesným majetkom 
spoločenstiev, ktorá by tieto šumy mala uviesť na pravú mieru.
 Všetky hlavné práce v lesníctve sa riadia platným lesným 
hospodárskym plánom, ktorý vyhotovila štátna organizácia 
Lesoprojekt Zvolen, pobočka Piešťany. Lesný hospodársky plán 
(LHP)  pre porasty patriace do majetku urbárov platí od 1.1.20002 
do 31.12.2011. Užívateľ lesa môže vykonávať v lese zásahy len 
podľa LHP a v súlade so zákonom o lesoch (326/2005 Z.z.). LHP mu 
určuje čo, kde a koľko môže byť vyťažené, kde je potrebné vykonať 
zalesnenie alebo iné činnosti v lese. Ďalej je v LHP uvedené, či sa 
jedná o les hospodársky – kvalitný, hlavná je produkcia kvalitnej 
hmoty alebo les ochranný – plniaci hlavne pôdoochranné funkcie, 
napr. na skalnatom podloží, kde kvalita stromov je na nižšej úrovni. 
U poz. spoloč. Plešivek tvoria ochranné lesy až 55 %, čo sa prejavuje 
aj na výške plánovanej ťažby (viď nižšie). U ostatných poz. spoloč. 
je to 12%.U poz. spoloč. Maleník stanovil platný LHP ťažbu na 10 
rokov vo výške 5336 m3, čo je 533 m3 ročne. Do konca roka 2007 
sa urobilo 2665 m3 ťažby oproti možným 3201 m3. To znamená, 
že celkovo sa zatiaľ ťažba neplnila. Naproti tomu sa okrem iných 
činností zalesnilo 1,25 ha, vyžala tráva okolo stromčekov na ploche 
12,51 ha a natreli sa stromčeky proti odhryzu zverou na tej istej 
ploche. Bez týchto činností by zalesnené plochy udusila burina zava-
lená snehom alebo by stromčeky zhrýzla zver a zalesnenie by bolo 
zbytočné. U poz. spoloč. H. Hory stanovil platný LHP ťažbu na 10 
rokov vo výške 4702 m3, čo je 470 m3 ročne. Do konca roka 2007 
sa urobilo 2422 m3 ťažby oproti možným 2820 m3. To znamená, že 
celkovo sa zatiaľ ťažba takisto zašetrovala. Takisto sa zalesnilo sčasti 
samonáletom 1,41 ha. Vyžínanie a náter stromčekov sa vykonalo na 
2,60 ha, resp. 3,40 ha, pretože samonálet rýchlejšie uniká burine a 
zveri. U poz. spoloč. Plešívek je to 355 m3, z čoho je urobených 243 
m3, väčšinou však spôsobené suchárovou a vetrovou kalamitou. Z 
napísaného je vidieť, že na týchto majetkoch nedochádza k žiadnym 
preťažbám. LHP určuje rubnú – obnovnú ťažbu v jednotlivých 
porastoch. Túto ťažbu je nutné urobiť, pretože každá drevina má 
svoju rubnú zrelosť, kedy je výhodné ju vyťažiť, lebo po tomto veku 
už kvalita dreviny a tým aj jej hodnota klesá. Po obnovnej ťažbe, kde 
už chceme podľa LHP dosiahnuť nový les, sa zvyšky dreva upracú 
a plocha sa buď zalesní alebo je už na nej samonálet drevín. Našou 
snahou je nerúbať v lese holiny, ale ponechávať najlepšie jedince, 
aby zanechali svoju genetickú informáciu nasledujúcim pokole-

niam formou semena a následného samonáletu týchto drevín. Toto 
zalesnenie alebo samonálet sa musí udržiavať vyžínaním a náterom 
ako bolo spomenuté vyššie. Neskoršie sa vyrúbavajú nežiadúce 
dreviny ako breza, vŕba a osika, alebo sa porast prerieďuje, tak 
aby vydržal nápor snehu a vetra. To znamená, aby to neboli tenké 
vytiahnuté stromčeky, ktoré ľahko poláme sneh a vietor, ale aby 
pribrali na hrúbke a spevneli. Tieto ťažby sa volajú výchovná ťažba 
– v mladšom veku prerezávka, v staršom veku prebierka. Všetky 
tieto práce sa vykonávajú priebežne podľa platného LHP. Popritom 
sa záujemcom z radov poz. spoloč. vydáva aj palivové drevo, čo sa 
eviduje. Z uvedeného vyplýva, že nejde o ničenie životného pros-
tredia, ale o obnovu lesa tak, aby sa zabezpečilo trvalo udržateľné 
hospodárenie v lese. Čiže starý les, keď dosiahne svoju rubnú 
zrelosť, sa postupne nahradí novým mladým lesom, nie naraz na celej 
ploche, ale v pribehu 20 – 40 rokov podľa výmery porastu. Dôležité 
je, že na ploche vyrúbaného porastu sa ihneď vychováva následný 
mladý porast. Drevo, ktoré sa vyťaží, je samozrejme treba odviezť 
k odberateľovi nákladným autom. Jediná priama cesta vedie cez 
dedinu, pretože s plne naloženým autom je ťažké sa niekde vytáčať 
a hľadať bočné cestičky. Treba si však uvedomiť, že sa nejedná len 
o autá odvážajúce drevo z poz. spoloč., ale aj od štátnych lesov 
(väčšina) a od iných vlastníkov. Všetky tieto autá platia cestnú daň, 
ktorá by sa mala vrátiť do rozpočtu obce na opravu ciest. Že sa cel-
kom tak nedeje, je už iný problém. V roku 1998 sa dokonca podarilo 
zabezpečiť peniaze na opravu cesty do Jelenca v Horných Horách vo 
výške viac ako 650 tisíc Sk. Okrem toho sa cesty priebežne každý 
rok udržiavajú – čistenie priekop a priepustov. Z finančného hľadiska 
vznikajú príjmy za drevo a náklady na všetky činnosti v lese. Okrem 
už spomenutých sú to aj dane z nehnuteľnosti, ktoré sa platia obci 
a činnosť odborného lesného hospodára. Zvyšok sa vypláca formou 
nájmu jednotlivým poz. spoloč. Peniaze z nájmu sú vyplácané každý 
rok na účty poz. spoloč. a nie sú vyplatené jednotlivým vlastníkom 
iba z dôvodu neuzatvorných vlastníctiev. Pretože mnohí vlastníci 
stále nemajú dokončené prevody vlastníctva po zomrelých rodin-
ných príslušníkoch, nie je možné vyplatiť dividendy za tieto podiely. 
Preto sa výbor poz. spoloč. už šiesty rok snaží dať dokopy vlastníc-
tvo k jednotlivým podielom poz. spoloč. Ide o veľmi namáhavú a 
zložitú činnosť, do ktorej zasiahol aj veľmi zle prevedený register 
obnovenej evidencie pôdy, vykonaný pred troma rokmi. Výbor sa 
snaží urobiť poriadok vo vlastníctve za všetkých spoluvlastníkov, 
preto je nutné ho v tejto práci podporiť – hlavne potrebnými dokla-
dmi. Keď to bude hotové a zapísané v katastri nehnuteľností, potom 
môže prísť k výplate podielov.  

SPRÁVA O LESOCH BZINCE POD JAVORINOU

Potvrdil to i IX. ročník súťaže o „Putovný pohár DHZ Hrubá Strana.“ 
Tento sa uskutočnil 30. augusta 2008 v malebnom areáli bývalého 
Pionierskeho tábora Ľ. Podjavorinskej na Hrubej Strane. 
Prispelo k tomu i pekné počasie, znamenite upravené priesto-
ry, dobrá organizácia a veselá, priateľská atmosféra. Súťaže sa 
zúčastnilo 15 mužských a 7 ženských zborov, včítane novout-
voreného dievčenského družstva z Hrubej Strany, ktoré súťažilo 
prvýkrát. Viaceré prihlásené družstvá účasť odvolali, a to pre zmenu 
termínu pre búrkovú smršť v celej Podjavorine. Chýbali nám hlavne 
4 družstvá z Moravy, ktoré mali už iný pevne stanovený program. 
Preteky  v ovládaní hasičskej techniky, osobnej zručnosti a prip-
ravenosti otvorila  p. Ing. Eva Gregušová, zástupkyňa p. starostu. 
Odborný dozor mali: p. Janka Bušová z OV DPO Nové Mesto n/
V., p. Peter Kunkela, viceprezident DPO SR, hlavný organizátor 
predseda DHZ Hrubá Strana, poslanec p. Jaroslav Bušo. Pri náročnej 
organizácii a pri občerstvení pomáhali i ďalší občania, ako pani 

Anna Nešťáková z Podvišňového, účinne sa zapojila tzv. „Hasičská 
rodina STACHOVÁ“ z Podskaly, a to: otec Jozef, synovia Peter a 
Rado. Medzi hasičov patrí i ich dcéra Katka, čerstvá maturantka. 
V originálnej zástere obsluhoval hostí p. Ľubomír Magál, ktorý 
tu v mladosti začínal s hasičstvom a v penzijnom veku sa vrátil 
na Podvišnové – Podkobylie. V súťaži najlepšie obstáli Bzince p. 
J. (získali 41.51b.), Kálnica (36.92) a vzdialený Žiharec – Šaľa 
(34.91).  U mužov prvenstvo dosiahli Tren. Bohuslavice (30.33), 
naša osada Vrzávka (28.45) a  Bzince p. J. (28.19). Preteky vhodne 
zapadli do jubilejnej storočnice DHZ v Bzinciach p.J.  Keďže i v 
minulosti hasičské zbory boli nositeľmi kultúry a osvety, očakávame, 
že za pomoci celej obce dôjde z aktivizovaniu úradne schváleného 
Klubu podjavorinských kopaničiarov Hrubá Strana, ktorý má aj svoj  
erb. Spoločnosť si prácu hasičov veľmi váži, a preto želáme našim 
hasičom ďalšie úspechy v súťažiach, ale aj v príprave na zásahy v 
čase živelných katastrof.                    J.Magál

DOBROVOĽNÝM HASIČOM Z NAŠEJ OBCE SA DARÍ
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   Jedným z najcitlivejších období v živote dieťaťa a jeho rodičov 
je nástup dieťaťa do MŠ. Rodičia i učiteľky musia v tomto období 
spoločne zvládnuť plynulý adaptačný proces včlenenia detí do 
nového prostredia MŠ. 
   Prechodom z rodiny do MŠ sa dieťa učí prispôsobovať novým 
špecifickým požiadavkám, ktoré sú naň v novom sociálnom prost-
redí kladené.  Dieťa v tomto období  prechádza celou škálou emócií 
od úzkosti, obáv až po intenzívne prežívanie radosti, spokojnosti, 
hrdosti. Hlavnou organizačnou formou i metódou v predškolskom 
zariadení je hra.  Učiteľky sa snažia o komplexné poznanie dieťaťa 
a z neho nadväzne vyplývajúce sociálne, výchovné a vzdelávacie 

pôsobenie na dieťa tak, aby sa jeho pobyt v MŠ stal preň príjem-
ným, zaujímavým i radostným. Snažíme sa nasmerovať  všetku našu 
činnosť v prospech dieťaťa, aby mohlo tvorivo spoznávať svet a mať 
z neho radosť. 
   Prostredie našej MŠ je vynovené, doplnené novými hračkami, 
pomôckami, výchovným materiálom. K 1.9.2008 je zapísaných do 
našej MŠ 43 detí. Všetci – rodičia, deti, učiteľky i ostatní zamestnan-
ci si želáme, aby nám nový školský rok priniesol zdravie, radosť a 
spokojnosť  zo spoločnej práce pri výchove a vzdelávaní našich detí. 
                                                                     Danica Podolanová

Z A Č Í N A M E  N O V Ý  Š K O L S K Ý  R O K

. . .  O K T Ó B ROV É  A K C I E . . .

ŠARKANIÁDA
15. 10. 2008

Veľká Javorina
Zraz pred školou o 15:30 hod.

 

JESENNÁ VÝSTAVA
22. 10. 2008

Prehliadka od 15:00 hod. – 17:30 hod.

ZAPAĽOVANIE SVETLONOSOV
22. 10. 2008

Od 17:30 hod. – 18:00 hod.
 

LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
22. 10. 2008

Zraz pred školou o 18:00 hod.

Všetci ste vítaní!

ŠKOLA DOKORÁN

 Tohtoročná jeseň je obdobím, kedy si pripomíname výročie 
narodenia i smrti pána učiteľa Milana Trúsika. 
 Rodák z Lubiny, kde sa narodil 19.11.1928, prišiel učiť na 
miestnu školu v roku jej otvorenia a hneď bol vymenovaný za 
zástupcu riaditeľa.    Podieľal sa na všetkých 
prácach, ktoré súviseli s jej rozbehom a neskôr aj s prístavbou 
telocvične, jedálne a ďalších tried. Učil zemepis a dejepis, no 
venoval sa aj športovej činnosti žiakov. V roku 1973 – 1980 
bol riaditeľom školy. 
 Zomrel 24.9.1988, pochovaný je v rodnej Lubine. 

VÝROČIA :  MILAN TRÚSIK

Čas večný pohyb je,
jak zvonár denne bije pár taktov na rozlúčenie,
a skôr než dokončí spev svojej melódie,
my tiež sa rozídeme. . .

Týmito slovami sme sa posledný školský deň  
lúčili s našou základnou školou, s našimi 
učiteľmi, spolužiakmi. Ukončili sme posledný 
– deviaty ročník. No prv ako urobíme ďalší 
krok, chceme vyjadriť nesmiernu vďaku za Vaše 
úsilie, Vám, drahí naši učitelia. Naučili ste 
nás mnoho potrebných vecí, no najmä ste nás 
naučili byť čestnými, spravodlivými, usilovnými 
a trpezlivými ľuďmi. Naučili ste nás byť takými, 
akými ste i Vy. Naša základná škola nám dala 
všetko, čo sme potrebovali, a teraz s dobrými 
znalosťami môžeme ísť ďalej. I keď už nezasa-
dneme do našich školských lavíc, odnášame si 
okrem množstva užitočných rád najmä spomien-
ky. A tie nám nikto nikdy nemôže vziať. Veľká 
vďaka patrí najmä našej triednej pani učiteľke 
Mgr. Ľudmile Šupákovej, ktorá nám poskytovala 
svoju pomocnú ruku a ochranné krídla vždy, 
keď bolo treba. Za tých päť rokov sa medzi nami 
vytvorilo silné puto. Veď ste to boli i Vy, naša 
pani učiteľka, kto nás viedol vždy tou správnou 
cestou.  A Vy, milí moji spolužiaci? Keď čítate 
tieto slová, možno Vám z očí vypadne jedna či 
dve slzy, nečudo, veď sme boli deväť rokov jeden 
kolektív, vždy ťahajúci za jedno lano. Niekedy 
neposlušní, inokedy tí najlepší, no stále sme 
to boli MY. Tak nebuďme smutní, ale tešme sa 
z toho, že sme niečo také krásne vôbec mohli 
zažiť.                                    Natália Hučková

ČAS VEČNÝ POHYB JE

Ten nádherný kraj náš,
ty mi nedáš.
Inde než na Slovensku,
nebudem počuť 
moju reč materinskú.

Tá moja reč materinská,
je len a len zo Slovenska.
V cudzine je iný kraj,
a tak Slovensko mi naspäť daj.

Slovensko je krásne miesto,
mám tam svoje pekné mesto.
Na Slovensku mám svoj dom
a tak opäť chcem bývať v ňom.
  Veronika Peráčková

Môj kraj je zo všetkých najkrajší,
nikde inde nie je krásnejší.
Máme krásnu reč,
naučiť sa ju nie je ťažká vec.
        Grabriel Hanus

Slovenský jazyk skvelá reč,
naučiť sa ju ľahká vec.
Krásne je tu pod Tatrami,
pod šírimi kopcami.

Je tu čerstvý vzduch
a vôbec žiadny ruch.
Na Slovensku krásne je,
moja vlasť ma zahreje.
  Mirka Kovačovicová

VLASŤ OČAMI 
ŠTVRTÁKOV

REKONŠTRUKCIA 
KOTOLNE ZŠ

  V zmysle rozpočtu OÚ Bzince pod Javorinou 
sa dňa 1.7.2008 začala dlho očakávaná 
rekonštrukcia kotolne, teraz už v dôsledku 
havarijného stavu. Táto rekonštrukcia by mala 
priniesť  hlavne  zníženie nákladov na vyku-
rovanie, čiže ušetrenie množstva plynu a 
zvýšenie účinnosti kúrenia. Rekonštrukcia sa 
týka kotolne, kotlov, rozvodov TUV, kúrenia, 
vyčistenia radiátorov. Pracovníci firmy Stabilit 
Nové Mesto nad Váhom by mali ukončiť práce 
v škole koncom septembra, odskúšať kúrenie, 
nastaviť kotly a zregulovať ich. Vykurovacie 
obdobie, t.j. polovica októbra, by sa malo 
stihnúť. Cena práce a zariadenia je 4 mil. 551 
tisíc Sk.
   Dúfame, že rekonštrukcia  kotolne povedie k 
zlepšeniu podmienok pre prácu našich žiakov 
a zamestnancov, zlepšia sa teplotné pomery  v 
triedach  a v celom   objekte školy a zároveň 
vykurovanie školy bude oveľa úspornejšie.  
    OÚ Bzince pod Javorinou ako zriaďovateľ 
ZŠ podal aj projekt na získanie financií z fon-
dov EU na rekonštrukciu väčšej časti budovy. 
Cieľom je získať peniaze  na zníženie ener-
getických nákladov – výmena okien, zateple-
nie plášťa budovy a náter fasády, výmena 
elektrorozvodov, svietidiel, strešných zvodov, 
vnútorného vybavenia školy.  Tento projekt je 
vyčíslený na niekoľko miliónov Sk a výsledok 
by sme sa mali dozvedieť koncom septembra 
až začiatkom októbra.
   Takú dôkladnú rekonštrukciu by si už škola 
naozaj zaslúžila a treba veriť, že tieto finančné 
prostriedky aj dostaneme.
       Mgr. Martin Samek – riaditeľ ZŠ s MŠ
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ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008
Školu navštevovalo 140 žiakov – 59 na 1. stupni a 81 na 2. stupni.  
Na konci školského roka malo 28 žiakov 1. st. a 9 žiakov 2 st. samé 
jednotky. Jeden žiak vykonal opravnú skúšku. Dvaja žiaci mali zní-
ženú známku zo správania 2. stupňa a jeden žiak 3. Stupňa. Jedenásť 
žiakov dostalo pokarhanie riaditeľa školy. Žiaci vymeškali  8 132 
hodín, čo je priemerne 58,02 hod. na žiaka. 61 hodín bolo neospra-
vedlnených. 
Školský klub detí navštevovalo 30 žiakov. 
Umiestnenie 15-ročných žiakov: gymnázium 3 žiačky, ZSŠOaS 5 
žiakov, SOU 3 žiaci, ZSPŠ 3 žiaci – všetko 4-ročné odbory, 2 žiaci 
– 3-ročné odbory.

Podujatia školy a školského klubu detí
Vedomostné súťaže  a predmetové olympiády:
1. Olympiáda v nemeckom jazyku
• V školskom kole súťažilo 5 žiakov v 2. kategórii.
• Víťazka: Natália Hučková, 9. trieda
• V okresnom kole súťažila druhá Simona Chovancová,
          8. trieda
2. Pytagoriáda – matematická súťaž pre žiakov 3. – 8. ročníka
• Školského kola sa zúčastnilo 47 žiakov. 
• Do okresného kola postúpili:
• 3. ročník: M. Černý,  L. Valová
• 4. ročník: L. Otiepka, R. Zatovič
• 5. ročník: I. Gulánová, P. Tilinger
• 6. ročník: F. Matějka, S. Letková, M. Hargašová
• 7. ročník: D. Magálová, M. Štefanovičová
• 8. ročník: F. Gulán, E. Rybár, S. Chovancová
3. Klokan – celosvetová matematická súťaž  pre žiakov 2. – 9. ročníka
• V školskom kole súťažilo 65 žiakov našej školy.
Záujmovo-umelecké súťaže:
1. Podjavorinskej Bzince – súťaž v prednese poézie a prózy
• V školskom kole súťažilo v šiestich kategóriách spolu 30  
 žiakov.
• Víťazi školského kola: 
• 1. kategória  poézia:   Veronika Peráčková, 3. trieda
                     Patrícia Malinková, 4. trieda 
                                 próza:     Martin Samek, 3. trieda
• 2. kategória  poézia:   Petra Valachová, 5. trieda
                             próza:    Michaela Štefanovičová, 7. trieda
• 3. kategória  poézia:  Nikoleta Atalovičová, 9. trieda
                                 próza:    Kristína Mičová, 8. trieda
• Okresné kolo:  
• Martin Samek, obsadil 2. miesto. 
• Nikoleta Atalovičová
2. Šaliansky Maťko – súťaž v prednese povesti
• Školského kola sa zúčastnilo 10 žiakov.
• Víťazi: 1. kategória : Veronika Peráčková, 3. trieda
                         2. kategória:  Patrícia Malinková, 4. trieda
                         3. kategória:  Viktória Hrončoková, 7. trieda
 3. Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec – súťaž v rétorike
• V školskom kole súťažilo v dvoch kategóriách 17 žiakov.
•            Víťazi: 1. kategória: Ivana Slimáková, 5. trieda
                        2. kategória: Klaudia Kabijevová, 8. trieda
• V okresnom kole Holubyho rétorická Lubina obsadila 
Ivana Slimáková 2. miesto  a postúpila do krajského kola.  
4. Novomestské literárne rozlety 
• V školskom kole súťažilo 10 prác. 
• Do okresného kola postúpili práce Natálie Hučkovej (9.) a 
Kristíny Mičovej (8).
5. Výtvarná súťaž Naša škola k 50. výročiu školy
Športové súťaže
• Súťaž Hliadok mladých CO – 2. miesto chlapci, 3.  
 miesto dievčatá
• Atletické hry – viacero medailových umiestnení

• Cezpoľný beh – súťaž družstiev
• Futbal – dve obvodové kolá, 2. miesto
• Badminton – súťaž jednotlivcov a družstiev
• Stolný tenis – okresné finále
• Vybíjaná mladšie žiačky 
• Hádzaná chlapci – 2. miesto v okresnom kole
• Volejbal – zmiešané družstvo, 3. miesto
• Basketbalová liga základných škôl Podjavorinského  
 regiónu – družstvo dievčat
• Podjavorinské ľahkoatletické hry 
• Mc Donalds cup – minifutbal mladších žiakov
• Ľahká atletika – žiaci 1. stupňa
• Okresné kolo v atletike chlapcov a dievčat
Verejné vystúpenia a slávnosti:
• Deň matiek
• Regionálne stretnutie Zborov pre občianske záležitosti 
• Vystúpenie v miestnom domove dôchodcov
• Príchod Mikuláša
• Karneval
• Vystúpenie pre deti v materskej škole
Výchovné podujatia
• Blší trh – získané finančné prostriedky pre zdravotne  
 postihnuté dievča v našej obci a pre Nadáciu na pomoc  
 detskej onkológii v sume 3.587 Sk
• Vianočné trhy – predaj vlastných výrobkov
• Vianočná koleda – výnos 440 Sk ide na dobročinné  
 účely
• Deň narcisov – dobrovoľníci vyzbierali 11.466,50 Sk
• S príslušníkom Policajného zboru SR sa uskutočnila bese 
 da pre žiakov 8. a 9. ročníka – témy: práva a povinnosti  
 mladistvých, sprejerstvo, alkoholizmus a protidrogová  
 tematika
• V rámci prevencie fajčenia a alkoholizmu sa uskutočnila 
beseda o toxikománii s pracovníkmi Regionálneho úradu Verejného 
zdravotníctva v Trenčíne 
• Ku Dňu boja proti AIDS sme pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka 
zorganizovali besedu o prevencii pred HIV / AIDS
Ďalšie podujatia
• Medzinárodný deň školských knižníc
• Zber šípok  - žiaci nazbierali spolu 644 kg. 
 Najlepší zberači: Simona Tinková, 8. trieda – 64,47 kg, Miroslava 
Hargašová, 6. tr. – 48,87 kg, Monika Hargašová, 9. tr. – 45,91 kg, 
Ladislav Ševčík, 2. tr., 30,95 kg, Peter Tilinger, 5. tr. -27,54 kg, Karin 
Šindelová, 7. tr. – 25,10 kg,  Adela Zatovičová, 9. tr. – 24,13 kg, Filip 
Pastorek, 7. tr. – 22,30 kg
• Návšteva muzikálu Neberte nám princeznú v Bratislave
• Návšteva divadelného predstavenia v Piešťanoch a v  
 Novom Meste nad Váhom - 1. stupeň
• Návšteva Mestskej knižnice Ľ.V. Riznera v Novom Meste  
 nad Váhom
• Návšteva Miestnej knižnice Ľ. Podjavorinskej
• Šarkaniáda Veľká Javorina
• Festival svetlonosov
• Vítanie jari a jesene - výstavky
• MDD – práca polície, hasičov, záchranárov a voj. polície
Exkurzie
• Múzeum SNR Myjava
• Trenčín – výstava Záhradkár, pamätihodnosti mesta 
• Múzeum Ľ.R.Podjavorinskej
Výlety
• Vysoké Tatry – 4 dni – 9. trieda
• Poľsko – Osvienčim – 8. trieda
• ZOO Lešná 5. – 7. trieda
• 1. stupeň  - Bojnice, chata Hrušové - okolie
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Oslavy 100. výročia založenia 
DHZ Bzince pod Javorinou

 V sobotu 6. septembra 2008 sa za účasti prezidenta DPO SR 
pána JUDr. Jozefa Minárika, člena sekretariátu DPO SR pána Jána 
Rotha, člena snemu DPO SR pána Viktora Šima, poslankyne NR SR 
pani Mgr. Tatiany Rosovej, vedúceho úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja pána Ing. Dušana Lobotku, starostov obcí Bzince 
pod Javorinou a Lubina, vzácnych hostí z hasičského, spoločenského,  
kultúrneho a podnikateľského života uskutočnila oslava 100. výročia 
založenia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci. 
        Oficiálna časť sa začala o 11.00 hod. v priestoroch dvora 
hasičskej zbrojnice prednesom básne Modlitba hasiča a príhovorom  
predsedu DHZ Ivana Kučeru, ktorý v priereze zhrnul celú minulosť 
zboru od jeho založenia cez významné medzníky histórie až po 
výpočet súčasných aktivít zboru. Nezabudol ani na členov zboru. Vo 
svojom príhovore spomenul zakladajúcich členov a ďalších aktívnych 
a zanietených veliteľov, predsedov i členov zboru, ktorí mu počas 
jeho histórie venovali roky práce a pomáhali svojim spoluobčanom 
v rôznych ťažkých situáciách.  Potom predniesol prezident DPO SR 
veľmi pútavý a vrúcny príhovor a zároveň ocenil zaslúžilých hasičov, 
ktorí sú členmi nášho zboru viac ako 40 rokov. Prezident DPO SR 
odovzdal pozdravný list DPO SR a ďalej odovzdal vyznamenanie za 
príkladnú prácu našej organizácii pri jej významnom výročí a mimo-
riadne povýšil troch jej členov. Nasledoval príhovor starostu Obce 
Bzince pod Javorinou Ing. Pavla Bahníka, ktorý odovzdal predsedovi 
a veliteľovi DHZ Pamätný list starostu obce. 
 Slávnosť pokračovala pred budovou hasičskej zbrojnice 
ukážkami vozidiel Vojenskej polície, vozidiel Policajného zboru 
SR, Hasičského a záchranného zboru, vozidiel Rýchlej zdravotnej 
pomoci, Záchranného systému Jefta SOS Truck Slovakia a amer-
ických vojenských historických vozidiel z klubu Old Duty Trucks 
Nové Mesto nad Váhom. V dynamickej časti prehliadky predviedli 
príslušníci Vojenskej polície ukážku zásahu pri ochrane a sprevád-
zaní VIP osôb a  príslušníci hasičského a záchranného zboru spolu 
so záchranármi z RZP predviedli svoje zručnosti pri vyslobodzovaní 
zranenej osoby z vraku havarovaného vozidla.
 Oslava storočnice hasičov, ktorá bola zároveň najdôležitejšou 
súčasťou Dní obce spojených s jarmokom, pokračovala stretnutím 
hostí a vyznamenaných hasičov pri pohostení a potom pekným 
kultúrnym programom pre všetkých občanov obce. Vzhľadom k 
tomu, že počasie vyšlo na takto neskorú letnú sobotu priam 
neuveriteľne, hasičská zábava vo dvore hasičskej zbrojnice, ktorá 
praskala vo švíkoch, trvala až do skorého rána.
 Zostáva nám už  iba spomínať na krásne prežitý deň a do kroniky 
napísať akciu DNI OBCE s veľmi dobre organizačne zvládnutým 
priebehom, rekordne veľkým počtom návštevníkov a veľmi pútavým 
programom.
 Ďakujeme hasičom z DHZ Bzince pod Javorinou, sponzorom, sta-
rostovi obce a všetkým zainteresovaným osobám za neopakovateľný 
zážitok, ktorý sa hlboko zapíše do novodobých dejín DHZ a celej obce.
 Ocenení členovia DHZ Bzince p. Jav.
Ďakovný list DHZ Bzince p. Jav. dostali: za 59 rokov členstva p. Milan 
Kuhajda a p. Milan Teplička, za 58 rokov členstva p. Pavol Krajčovic, 
najstarší člen zboru, za 51 rokov členstva p. Dušan Rzavský, za 49 
rokov členstva p. Martin Črmáček, za 47 rokov členstva p. Milan 
Podhradský, za 40 rokov členstva p. Pavol Podhradský.
Pamätný list starostu obce dostali: pp. Pavol Krajčovic, Milan 
Kuhajda, Ivan Kučera, Miloš Gulán, Ján Okrucký, Pavol Kička, Ing. 
Pavol Podhradský, Tibor Harmady.    
          Ing. Pavol Podhradský, veliteľ DHZ Bzince p. Jav.

D N I  O B C EM I N I I N F O R M ÁTO R

     
2. september je  začiatkom školského 
roka. V ZŠ v Bzinciach pod Javorinou  
v tomto školskom roku nastúpilo 
do školy spolu 140 žiakov, z toho 
16 prvákov. Pred budovou školy ich 
hymnou školy privítali riaditeľ, sta-
rosta obce a všetci učitelia.

 
V piatok, 22. augusta 2008, starosta 
obce a  zástupcovia ZO SZPB položili 
vence vďaky k pamätníkom obetí 
vojny pri príležitosti 64. výročia SNP.

  

  V nedeľu, 24.augusta 2008, sa konali 
na vrchu Roh oblastné oslavy 64. 
výročia SNP. Na oslave sa zúčastnil 
podpredseda vlády p. Čaplovič, mi-
nister obrany p. Baška, polankyne 
NR SR = p. Rosová a p. Košútová 
zástupcovia SZPB a ďalší hostia.

V pondelok, 11. augusta 2008, sa 
konal „druhý ročník“ turnaja v pet-
angu. Na provizórnom ihrisku pri 
OÚ súťažilo 8 dvojčlenných družstiev 
v tomto, hlavne vo Francúzsku 
obľúbenom športe. Súboje boli nad-
mieru vyrovnané, no víťaza sme sa 
nedočkali. Turnaj sa totiž hral až do 
večerných hodín a umelé osvetlenie nepostačovalo. Tak dohrávka 
bude asi až o rok!

V pondelok, 11. augusta 2008, sa 
uskutočnil turnaj bzinskej mládeže 
v minifutbale. Do turnaja nastúpili 4 
družstvá, hralo sa systémom každý 
s každým. Z víťazstva sa nakoniec 
tešilo družstvo „Pitbul“.

V sobotu, 9.augusta 2008, sa v KD v 
Cetune konalo posedenie pri country 
hudbe, ktoré zorganizovali poslanci 
OZ,a na ktorom sa mohli neformálne 
stretnúť s pozvanými chalupármi, 
podnikateľmi, ale aj občanmi našej 
obce.  Na počúvanie, ale aj do tanca  
hrala skupina Mustang band z Piešťan.

V sobotu, 9 augusta 2008, sa 
uskutočnili v Cetune - Žákovej doline 
preteky v parkúrovom skákaní o cenu 
starostu obce.
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Kúpila obec rekreačné zariadenie Slov. pošty na Hrubej 
Strane?

 Áno, obec kúpila rekreačné zariadenie na Hrubej Strane 
(bývalá škola).
Kúpa tejto nehnuteľnosti bola odsúhlasená na zasadnutí OZ 3. 
septembra 2008. Budovu sme kúpili hlavne preto, aby sme zís-
kali do majetku obce hlavnú vetvu vodovodu z vodného zdroja 
v Podvišňovom na Hrubú Stranu. Tento vodovod vybudovala 
Slovenská pošta a je jej vlastníctvom. Pripojených je naň aj 
časť domácností na Hrubej Strane, ktoré ale sú závislé práve 

na prevádzke alebo dodávke vody do rekreačného zariadenia. 
Napríklad, nemôžeme prevádzkovať teraz už „Hasičský dom“ 
na Hrubej Strane, pretože tam nie je dostatočný tlak vody.  Tiež 
ďalšie rozširovanie vodovodu a jeho údržba je závislá na „dobrej 
vôli“ majiteľa. Po podpísaní zmluvy a prevode majetku na obec 
chceme ponúknuť rekreačné zariadenie na prenájom. Finančná 
komisia v súčasnosti pripravuje podmienky nájomnej zmluvy, 
ktorá by mala zabezpečiť splácanie úveru na kúpu a samozrejme 
by mala priniesť aj primeraný zisk. Tiež predpokladáme postupné 
rozšírenie vodovodu tak, aby sme zabezpečili pripojenie k vodo-
vodu čo najväčšiemu počtu obyvateľov Hrubej Strany. 

O T Á Z K A  P R E  S T A R O S T U

 Dňa 12. októbra 2008, v 21. nedeľu po Svätej Trojici, sa bude 
konať posviacka evanjelického kostola po oprave.
   Evanjelický cirkevný zbor vykonal v tomto a minulom roku 
viacero veľkých opráv chrámu. 15.5.2007 sa začali práce na 
oprave krovu a strechy veže. Tieto práce vykonávala firma Steva 
- Vazovan  a zmluvná práca bola ukončená 24.10. 2007. Dňa 
22.5.2007 začalo sa aj s opravou lavíc a výmenou podlahy pod 
nimi. Zároveň sa demontovalo preglejkové obloženie stien a 
opravilo murivo vo výške starého obkladu (asi 1,5m). Na obité 
steny sa nahadzovala sanačná omietka používaná na sakrálne 
budovy. Tieto práce vykonávali členovia zboru a firma Masár 
– Expert, obnovu podlahy a lavíc urobila firma O. Durec. Lavice 
boli opravené a zároveň  skrátené tak, že sa neopierajú o steny. 
V septembri urobili členovia zboru svojpomocne omietku steny 
nad schodišťom na chór. V októbri až v decembri sa opravila 
podlaha a lavice na chóre. V roku 2007 odpracovali členovia 
zboru pri opravách asi 500 brigádnických hodín. 

 V tomto roku práce pokračovali. Firma Steva - Vazovan 
opravila pod strechou rímsové štuky  po celom obvode chrámu 
a na čelnej stene pri hlavnom vchode okolo strechy. Majstri 
tejto firmy vyspravili múry, vykonali penetráciu a náter celej 
fasády kostola, obili vonkajší sokel, nahodili ho a natreli. 
Zároveň vykonali aj vonkajšie nátery okien a dverí, ktoré 
najskôr prebrúsili, vytmelili a po natretí ešte nastriekali.  Od 
začiatku júla do polovice augusta firma Medňanský zo Starej 
Turej vymaľovala interiér chrámu. Vo vnútri chrámu sa vykonali 
aj ďalšie menšie opravy a boli kúpené nové koberce.   Práce sú 
dokončené, chrám je pekný a vynovený.
 Pri všetkých prácach, ktoré sa  vykonávali pri oprave chrámu, 
pomáhali ochotní cirkevníci, ktorým patrí srdečné a úprimné - 
ďakujeme. Vďaku chceme vzdať aj Pánu Bohu na slávnostných 
službách Božích 12.10. o 9.30 h. Srdečne ste na tieto slávnostné 
služby Božie  pri posviacke nášho chrámu pozvaní.   
                                   Predsedníctvo cirk. zboru        

O P R A V A  E V A N J E L I C K É H O  K O S T O L A

P O Z V Á N K A
Evanjelický a.v. cirkevný zbor 

v Bzinciach pod Javorinou Vás pozýva dňa 
12.októbra 2008 o 9.30 hod.

 na 
slávnosť Pamiatky posvätenia chrámu

 po generálnej oprave.
Slávnostným kazateľom bude 

Mgr. Ivan Osuský, biskup v.v.

Dňa 12. októbra 2008 sa o 15. hodine  
uskutoční v evanjelickom chráme

 v Bzinciach pod Javorinou 
 koncert známej slovenskej 

gospelovej skupiny 

TIMOTHY. 

Na tento koncert Vás všetkých, 
predovšetkým mládež, srdečne pozývame. 

Vstupné je dobrovoľné.
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P R Á Z D N I N O V Ý  F U T B A L O V Ý  T U R N A J
Viete, kto sú to PITTBUL, RED BULL, BIELY BALET A 
MAFIÁNI? 
Ja už áno. To sú žiacke futbalové mužstvá, ktoré pondelok - 
11.augusta 2008 - zohrali zápasy na umelej tráve. Začiatok bol o 
10:30 hod., počasie nám prialo, slniečko hrialo. Hralo sa dvakrát 
po 10 minút s 5-minútovými prestávkami, keď bolo treba, tak aj 
dlhšími na osvieženie, ktoré zabezpečil obecný úrad.
    Teraz je načase predstaviť Vám i hráčov, ktorí sa skrývajú pod 
názvami mužstiev:
PITTBUL: Erik Mazáň, Juraj Križák, Dušan Biháry, Igor Rágala 
RED BULL: David Drexler, Patrik,Hložka Dominik Mazáň,  Filip 
Matějka 
BIELY BALET: Matúš Zamec, Denis Kovačovic, Jaroslav 
Kovačovic, Adrián Podhradský 
MAFIÁNI: Alexander Kotúč, Marcel Mazáň, Tomáš Masarovič, 
Marián Valo 

   Hralo sa systémom každý s každým, pri rovnakom množstve 
vyhraných zápasov rozhodoval vzájomný  zápas. Poviem vám, bolo 
na čo sa pozerať. Bojovalo sa urputne, o každú loptu a každý kúsok 
trávnika. Sem - tam faul, nedovolený  zákrok, nadávka - za ktorú 
bol trest opustenie hracej plochy na dve minúty, ale nič chalanov  
nemohlo odradiť od hrania futbalu. Padali góly raz do jednej brány, 
raz do druhej.
    Najlepším strelcom sa stal Matúš Zamec s počtom strelených 
gólov 22, Juraj Križák strelil 15 gólov a Alexander Kotúč trafil do 
brány 9 - krát.
   Po odohraní všetkých zápasov, zhodnotení všetkých výsledkov 
bolo umiestnenie takéto:
1. miesto  PITTBUL                            skóre   30 : 11
2. miesto  BIELY BALET                    skóre   22 : 27 
3. miesto  MAFIÁNI                            skóre   18 : 19
4. miesto  RED BULL                         skóre   14:  27

 V družobnej obci Boršice u Blatnice sa v dňoch 19. až 21. sep-
tembra konali oslavy 725. výročia založenia obce a 220. výročia 
vysvätenia kostola. Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia 
našej obce a v sobotu sa v pásme „Vinšování sousedú“ pekným 
programom predstavil tiež súbor Klenotnica. V nedeľu zohrali 
v Boršiciach priateľský futbalový zápas starí páni zo Bziniec. 

Vyvrcholením osláv bol nedeľný krojovaný sprievod obcou 
spojený s prehliadkou krojov zo širokého okolia. Na záver kon-
certovala dychová hudba Boršičanka , ktorú sme mohli počuť aj 
v Bzinciach pod Javorinou v rámci kultúrneho programu počas 
Dní obce. 

V Ý R O Č I E  D R U Ž O B N E J  O B C E



INZERÁT
Kúpim traktor  a sústruh. Č.t. 0905209102

DLŽNÍCI V KNIŽNICI
Vážení návštevníci Obecnej knižnice Ľ. Podjavorinskej v našej 
obci! 
   Dovoľujem si upozorniť všetkých, ktorí majú už dlhší čas 
vypožičané knihy z našej knižnice, aby ich láskavo vrátili. Už 
viackrát som upozorňovala čitateľov, ktorí majú knihy požičané aj 
niekoľko rokov, aby ich priniesli do knižnice. 
   Všetky tieto knihy v našej knižnici chýbajú. Sú čitatelia, ktorí 
by si ich radi prečítali a  čakajú na ne a aj im by sme radi poslúžili 
tak ako i Vám. 
Výpožička knihy podľa knižničného poriadku trvá najviac 2 mesi-
ace. Po tomto čase je čitateľ povinný knihu vrátiť alebo ak ju ešte 
potrebuje, aspoň to ohlásiť knihovníčke. 
Upozorňujem všetkých, že knihy budeme vymáhať úradnou cestou!  
Za pochopenie Vám srdečne ďakujem.   A.Okrucká,knihovníčka

BLAHOŽELÁME
70

Mária Toráčová, č.d.344
Vladimír Slávik, č.d.1209

80
Milan Kotúč, č.d.479

85
Mária Bednáriková, č.d.344

90
Emília Nešťáková, č.d.1396
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Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Dňa 20.augusta 2008 uplynul rok od smrti
 môjho manžela 

Milana Skovajsu.
  S úctou a vďakou spomína manželka s deťmi.

Ako ticho si žila,
tak ticho si odišla.
Skromná vo svojom živote,
veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 23.septembra 2008 uplynul rok od smrti 
našej mamy, babičky, prababičky a sestry
 Anny Harmadyovej, rod. Kotúčovej
S úctou a vďakou spomína syn a dcéra s rodinami,
                                 brat s rodinou a ostatná rodina

Klesli ruky, ktoré veľa pracovali,
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Stíchol dom, záhrada, dvor,
už nepočuť tvoje kroky v ňom.
Dňa 19.októbra 2008 uplynie rok , čo nás navždy 
opustil môj manžel, náš otec, dedko a pradedko 

Ján Malečka z Cetuny
S láskou si spomína manželka, dcéra a syn s rodinami.

Mal som Vás všetkých rád
a chcel som ešte žiť,
no prišla osudná noc
a musel som navždy odísť.
Neplačte za mnou moji drahí,
nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené „muselo sa stať.“
Dňa 20.októbra 2008 si pripomenieme 
1.výročie úmrtia nášho vnúčika, syna a brata

Peťka Hrašného,  21-ročného zo Starej Turej
S láskou naňho spomínajú babičky Katarína, Mária, mama Eva, otec 
Pavol, sestra Zuzka a ostatná rodina

  S P O M Í N A M E

ROZLÚČILI SME SA
Milan Tomašovic, č.d.1009 vo veku 74 rokov
Anna Dlhá, č.d.947 vo veku 74 rokov
Dušan Chovanec, č.d.1119 vo veku 62 rokov
Jozef Kováčik, č.d.942 vo veku 54 rokov
Vladimír Popelka, č.d.142 vo veku 53 rokov
Anna Gulánová, č.d.344 vo veku 79 rokov
Katarína Šuleková, č.d.344 vo veku 94 rokov
Milan Podhradský, č.d.282 vo veku 79 rokov
Anna Setváková, č.d.1236 vo veku 87 rokov
Ján Tomašovic, č.d.1021 vo veku 82 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom,
ktorí prišli odprevadiť 12.septembra 2008 na poslednej ceste 
nášho manžela, otca, starého otca a príbuzného 

Milana Podhradského.
Zároveň ďakujeme  všetkým za kvetinové dary a sústrastné slová.

UZAVRELI  MANŽELSTVO
Aleš Tinka – Ing. Martina Masárová

Ing. František Juhás – Lenka Hornáčková
Peter Okrucký – Andrea Kollárová

Mário Macejka – Ing. Katarína Babjaková
Miroslav Harmady – Mgr. Katarína Gajdošechová

Miloš Maco – Elena Proksová

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

NARODILI SA
Kristína Krajčovicová 

rodičom Martinovi a Zuzane Krajčovicovej
Lívia Schindlerová 

rodičom Michalovi a Mgr. Ivete Schindlerovej

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.


