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Milé čitateľky, čitatelia
 našich obecných novín, v ktorých Vás chceme postupne informovať o tom, čo sa v našej obci udialo, ale aj o 
pripravovaných novinkách. Chceme sa zamerať len na informovanie. Kritiku ponecháme iným.
 Od budúceho roku budeme noviny  vydávať v pravidelných štvrťročných intervaloch. Chceme Vás ich prostred-
níctvom vtiahnuť do histórie obce, predstaviť významných ľudí, známe, ale aj menej známe zákutia, ale aj zaujíma-
vosti, ktoré sa vyrábajú alebo tvoria v našej obci. Aj preto radi privítame všetkých, ktorí k tomu chcú prispieť, majú 
zaujímavé staré fotografie, predmety súvisiace s našou históriou, ale aj iné, ako notoricky známe historické fakty a 
zaujímavosti o  našej obci a udalostiach v nej a chcú sa s nimi podeliť prostredníctvom ich zverejnenia v obecných 
novinách. 
 Jednotlivé články Vám priblížia niektoré z mnohých akcií, ktoré sa v priebehu roka konali v našej obci a foto-
galéria iba potvrdí, že je možné riešiť aj dlhodobo problematické záležitosti, ak sa spojí chuť a ochota obecného 
úradu, ľudí a zodpovedných organizácií.
 Ale nie každý problém má okamžité riešenie a treba dôsledne zvažovať všetky pre a proti, ako aj možnosti obce 
a hľadať to správne riešenie. Nutným predpokladom pre riešenie mnohých z nich sú Územný plán a Plán rozvoja 
obce – po starom Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré je nutné aktualizovať. To sa však nedá bez 
toho, aby sme poznali Vaše predstavy, potreby a očakávania a verím, že sa aktívne zapojíte do ich aktualizácie 
zasielaním návrhov a pripomienok a účasťou na ich prerokovávaní. 
 Čo dodať na záver?
 Je tu čas najkrajších sviatkov, sviatkov pokoja, lásky a porozumenia, čas Vianoc. Napriek tomu, že sú každý 
rok, ich atmosféra sa nedá ničím nahradiť, je plná spomienok i očakávaní. Je to čas, kedy si uvedomujeme silu 
priateľstva, lásky, úcty a obetavosti, čas, ktorý má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, 
ale srdcom.
 V mene svojom, ako i v mene pracovníkov obecného úradu Vám všetkým želám do nastávajúcich krásnych 
chvíľ veľa zdravia, lásky a potešenia z najbližších a ľudí Vám blízkych.
 Šťastné a veselé Vianoce

Ing. Alena Šoltysová, starostka obce

 Znovuobnovená krása bzinského 
kroja zdobí Obecný úrad vďaka 
šikovným rukám pani Krajčovicovej, 
ktorá  kroj nájdený v skrini úradu 
takto vyprala, vybielila, naškrobila a 
doplnila chýbajúcimi mašľami. A teraz 
k nemu pribudli aj čižmy, darované 
pani Okruckou. Ďakujeme.

ZNOVUOBJAVENÁ KRÁSA 
BZ INSKÉHO KROJA

POĎAKOVANIE 
 Sme hrdí, že máme medzi nami občanov, 
ktorí bez nároku na odmenu darovali 10, 20 
a 80 krát nenahraditeľný liek a pochopili výz-
nam darovania krvi.
 Za tento humánny čin patrí naše úprimné 
poďakovanie spoluobčanom oceneným SČK 
plaketou MUDr. Jánskeho.
GULÁNOVÁ Zuzana    - bronzová plaketa
HRONČOK Tibor         - strieborná plaketa
GERŽA Ľuboš             - strieborná plaketa
MALÍČEK Rudolf         - strieborná plaketa
MAREKOVÁ Jozefína - strieborná plaketa

SKOVAJSA Miloš      - diamantová plaketa

 DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
Ohrozenie života, integrovaný záchranný systém  112
Prvá pomoc     155
Poliklinika Stará Turá – ústredňa  032 7763551
LSPP Nové Mesto n./V.   032 7712444
Hasičská a záchranná služba   150
Polícia      158

PORUCHY
Elektrina    0800 111 567
Plyn     0850 111 727
Voda a kanalizácia (Bzince, Cetuna, Vrzávka) 
                  0800 115 495
Zdravotné stredisko Bzince pod Javorinou        7793251
Pošta            7793263
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N A Š I  J U B I L A N T I

 Medzi najkrajšie podujatia, ktoré v priebehu každého 
roka pripravuje Zbor pre občianske záležitosti pri OÚ v 
našej obci, patrí stretnutie jubilujúcich spoluobčanov a 
jubilujúce manželské páry.
 Tohto roku v rámci Mesiaca úcty k starším boli poz-

vaní jubilanti, ktorí dovŕšili 60,70,80,85,90 a viac rokov.
 Stretli sa aj jubilujúce páry manželov, ktorí si v 
tomto roku pripomenuli spoločne 25 rokov spoločného 
manželského života – strieborné svadby (12 párov), 50 
rokov spoločného manželského života – zlaté svadby 
(2 páry) a 60 rokov spoločného manželského života – 
diamantové svadby (1 pár).
 Jubilujúci jednotlivci sa stretli v obradnej sieni 
obecného úradu. Vekom sú to naši občania a občianky, 
ktorí  v doterajšom svojom živote už niečo pre spoločnosť, 
pre obec i pre svoje rodiny urobili. Väčšinou si užívajú 
zaslúžený dôchodok, ale ešte sú platnými vo svojich 
rodinách, lebo sa starajú o vnúčence, o svoje príbytky 
či záhrady. Pri stretnutí v obradnej sieni ich pozdravila 
svojim príhovorom pani starostka obce Ing. Šoltysová, 
zaspieval im súbor Klenotnica a svojimi básňami ich 
pozdravila Janka Kuhajdová. Každý jubilant dostal malý 
darček a podpísal sa do pamätnej knihy obce. Na pria-
teľské posedenie a malé občerstvenie sa potom všetci 
spoločne presunuli do miestnej reštaurácie. V družnej 
debate si zaspomínali na prežité roky a rôzne rodinné 
udalosti, ktoré im život priniesol, veď mnohí sa už tak 
často ani nestretávajú vzhľadom na rozsiahlosť obce.

 

Jubilujúce manželské páry sa stretli na ďalšom stretnutí 
6.novembra 2015. Od nepamäti manželskému životu 
predchádzala obyčajne láska dvoch mladých ľudí. 
 Do obradnej siene prijali pozvanie tieto šťastné
páry:
- DIAMANTOVÁ svadba: 
manželia Ján a Emília Krajčovicoví

- ZLATÁ svadba: 
manželia Ivan a Elena Durcoví,
manželia Ján a Anna Kovačovicoví

- STRIEBORNÁ svadba:  
manželia Peter a Janka Zámečníkoví 
              Pavol a Danka Tilingeroví, 
              Miroslav a Viera Hargašoví, 
              Igor a Marie Halgasoví, 
              Jaroslav a Elena Hložkoví, 
              Ivan a Zora Okruckí,
              Miloš a Janka Jurigoví. 

Nezúčastnili sa: Juraj a Ľubica Letková, Milan a Iveta 
Gulánová, Roman a Jozefína Fogašová, Jozef a Renáta 
Heráková.
 Speváčky z Klenotnice, básne, príhovor starostky 
obce a krásne tóny flauty navodili atmosféru svadob-
ného obradu. Potom nasledoval zápis svadobných 
párov do pamätnej knihy obce, gratulácie, odovzdanie 
darčekov a kvetov. Ku gratulácii sa pripojili i zástupco-
via spoločenských organizácií DHZ Bzince, DHZ Hrubá 
Strana, MO Jednoty dôchodcov a miestnej členskej 
základne Jednoty spotrebné družstvo. Nechýbali rodin-
ní príslušníci našich jubilujúcich párov. Vydarené podu-
jatie pokračovalo tradične v našej reštaurácii. Svadobnú 
atmosféru tu navodil harmonikár Klenotnice a ženy z 
tohto súboru. Pri speve a občerstvení si jubilujúce páry 
spomínali na úsmevné príhody. Napokon sa všetci 
účastníci zhodli, že je pravdou to známe: 

Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš,
 čo sa s ním vysokej staroby dožiješ.

Ivan Mrázik, predseda ZPOZ
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 Dňa 23.5.2015 sa v obradnej sieni uskutočnilo sláv-
nostné uvítanie detí do života. 
 Pozvanie starostky obce a Zboru pre občianske 
záležitosti prijali rodičia detí narodených v roku 2014 

a 2015 aby sa nielen zoznámili, ale aby ich slávnostne 
privítali do rodiny Bzinčanov, ktorá je teraz bohatšia o: 
Filipa Jána Hendrycha, Patríciu Hantákovú, Rebeku 
Švachovú, Filipa Žáčika, Luciu Jančovú, Filipa 

Klima, Barboru 
Durcovú, Patrika 
Galku, Michala 
Korytára, Ažbetu 
Pilátovú, Kristínu 
Z a t o v i č o v ú , 
Adelu Martákovú, 
Tobiasa Mosného, 
T o b i a s a  
V a l e n č í k a , 
M i c h a e l u 
K o v á č o v ú , 
Timoteja a Ireneja 
Kalinku, Damiana 
O n d r e j i č k u , 
Lukáša Lorenca, 
V a n e s u 
P l a š i e n k o v ú , 
Natáliu Vríčanovú, 
Dorotu Klempovú 
a Mart ina 
Bradáča.
  
Všetkým prajeme 
veľa šťastia.

N A R O D I L I  S A
december r.2014

Michaela Kováčová
 – rodičom Michalovi a Mgr. Ivete Kováčovej

r.2015
Dorota Klempová 

– rodičom Michalovi  a Tatiane Klempovej
Damián Ondrejička 

– rodičom Jurajovi Ondrejičkovi a Kataríne Príbojskej
Lukáš Lorenc  

- rodičom Igorovi Lorencovi a Petre Okruckej
Timotej a Irenej Kalinkovci

 – rodičom Henrichovi a Agnese Kalinkovej
Annemarie Vroemenová 

– rodičom Jorisovi a Kataríne Vroemenovej
Vanesa Plašienková 

– rodičom Dušanovi a Monike Plašienkovej
Natália Vríčanová 

– rodičom Lukášovi Vríčanovi a Sabine Galkovej
Kristína Puterová 

– rodičom Jurajovi a Eve Puterovej
Andrea Baranová 

– rodičom Andrejovi Baranovi a Ing. Miroslave Kičkovej
Adell Ostrovská 

– rodičom Danielovi a Martine Ostrovskej
Mathias Štefánik 

– rodičom Jánovi Štefánikovi  a Klaudii Korytárovej

Kristína Kukučová
 – rodičom Marekovi a Barbore Kukučovej

Alica Bednáriková 
– rodičom Miloslavi a Monike Bednárikovej

Eliška Porubská 
– rodičom Jaroslavovi a Ľubici Porubskej

Vladimír Nemec 
– rodičom Vladimírovi Nemcovi a Bc.Zuzane Geržovej

Simona Gablovská  
- rodičom Adriánovi a Jane Gablovskej

Filipe Soares De Carvalho 
- rodičom Joao Pedro Belo Soares De Carvalho 

a Martine Drobnej
Patrik Pecka 

– rodičom Rastislavovi Peckovi a Sone Karabovej 
Hrankovej

Dominik Belák 
– rodičom Milanovi Belákovi a Mgr. Simone Potfajovej

Adam Leonard Antala
 – rodičom Radoslavovi Antalovi a Michaele Valovej

Rudolf Kačány 
– rodičom Zdenkovi a Monike Kačányovej

Alica Hricová 
– rodičom Martinovi Hricovi a Alexandre Klimovej

Rodičom blahoželáme
 k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

PRIVÍTALI SME NOVÝCH OBČANOV OBCE 

BZINSKÝ CHÝRNIK
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ŠKOLA INFORMUJE
Medzinárodný deň školských knižníc

 Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských 
knižníc bolo Žiaci v školskej knižnici – v centre 
vzdelávania. 
 Pretože si v tomto roku pripomíname 200. výročie 
narodenia Ľudovíta Štúra a tento rok bol vyhlásený za 
Rok Ľudovíta Štúra, rozhodli sme sa, že aj my naším 
podujatím priblížime žiakom život a dielo tejto výz-
namnej osobnosti. Naše podujatie malo názov Ľudovít 
Štúr, tá tvoja slovenčina... Naším cieľom bolo zau-
jímavými a zábavnými formami poskytnúť  žiakom nové 
vedomosti o Ľudovítovi Štúrovi – o jeho živote, diele a 
zápasoch, o jeho slovenčine. 
 V školskej knižnici a v učebniach sa postupne vy-
striedali žiaci 5. – 9. ročníka, aby riešili rôzne úlohy pri-
merané svojmu veku. 

Záložka do knihy spája školy
 Žiaci 6. ročníka sa zapojili do slovensko - českého 
projektu Slovenskej pedagogickej knižnice Záložka do 
knihy spája školy. Žiaci vyrábali záložky, aby si ich vyme-
nili s partnerskou triedou zo ZŠ Václava Havla Poděbrady 
v ČR. Záložky z Čiech priviezol pán riaditeľ V. Špinka, 
ktorý prišiel k nám do školy v rámci projektu Erasmus+. 
Zároveň naši šiestaci poslali záložky jeho žiakom. 
Triedy si vymenili aj sladkosti a chystajú sa spoločne 
pracovať na projekte v rámci programu eTwinning.
                        Medzinárodný projekt
 V októbri sme privítali u nás v škole učiteľov z Českej 
republiky zo Základnej školy Václava Havla Poděbrady. 
Táto škola je našou partnerskou školou v  medzinárod-
nom internetovom projekte žiakov eTwinning, ale aj v 
rámci projektu Erasmus+, mobilita pracovníkov v oblasti 
školského vzdelávania - vzdelávacia mobilita jednot-
livcov. Cieľom tohto vzdelávania učiteľov je formou  
job-shadowingu, priameho pozorovania práce kolegu, 
získavať nové poznatky, zlepšovať svoje pedagogické a 
didaktické kompetencie. Teší nás, že naša škola a naši 
učitelia majú potenciál byť poskytovateľom takéhoto 
vzdelávania českých kolegov. Českí učitelia u nás hos-
pitovali spolu na  12 hodinách, zúčastnili sa zasadnutia 
metodických orgánov, besedovali s vedením školy. 
Priestor bol aj na poznávanie nášho kraja a osobností. 
Českí kolegovia navštívili Múzeum Ľ. Podjavorinskej v 
našej obci, ďalej Košariská a Bradlo, ale aj okolité hrady. 

Druhá skupina učiteľov príde do našej školy na jar.
                            Zbierka hornín 
 Naša bývalá žiačka Adelka Zatovičová, dnes štu-
dentka geológie, inštalovala v škole svoju zbierku 
hornín, ktorú zhromaždila na svojich vychádzkach 
do okolia našej obce. Ďakujeme a želáme jej veľa 
úspechov v ďalšom štúdiu.

Súťaž zručnosti
 Žiaci našej školy sa 22.10.2015 zúčastnili súťaže 
zručnosti žiakov novomestského okresu. Súťaže sa 
zúčastnili Kristián Chmulík (9.ročník), Martin Uhrina, 
Filip Cabala, Natália Klbíková, Alica Majtásová (8. 
ročník). Súťažili v kategóriách strojárstvo, elektrotech-
nika a informatika. Za odmenu sa najlepší súťažiaci 
zúčastnili 3.11. exkurzie do vedecko-zábavného centra 
ATLANTIS v Leviciach.  Ďakujeme všetkým za repre-
zentáciu našej školy. 

Vzdelávanie učiteľov
 Naša škola sa zapojila do projektu ŠIOV -  Národný 
projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej 
školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníct-
vom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na roz-
voj pracovných zručností a prácu s talentami. Škola tak 
získala veľa výborných a hodnotných pomôcok na fyzi-
ku, chémiu, biológiu a techniku. Naše učiteľky 2. stupňa 
Ing. Miroslava Kusendová, Mgr. Jana Ševčíková, Mgr. 
Alexandra Zimová absolvovali týždňové školenia, vypra-
covali metodické listy k dodaným pomôckam  a zúčast-
nili sa monitorovania využívania týchto pomôcok na 
rôznych školách. Takisto učitelia z iných škôl hospitovali 
na hodinách v našej škole.  Mgr. Andrea Madunická 
sa zúčastnila školenia z oblasti výchovného poraden-
stva.

FAREBNÁ JESEŇ
 Tento jesenný festival sa každoročne začína na Stráni 
nad dedinou, kde sa mladší žiaci tešia zo Šarkaniády, 
teda púšťania šarkanov. Potom pokračuje podujatím, 
ktoré nesie názov Hovorme o jedle. Žiaci písali slohové 
práce na tému Naše záhrady a sady, ďalej pripravovali 
a ochutnávali jedlá z ovocia a zeleniny. Každá trieda 
zhotovila výstavku z plodov našich záhrad, sadov, lúk 
i lesov. Prehliadka svetlonosov je vždy krásna, plná 
fantázie. Škoda, že záverečný lampiónový sprievod pre 
zlé počasie nemohol prejsť ulicami obce.

 MOJA BABIČKA
 Keď mi moja mama opisovala jej babičku, predstavil som 
si babičku z rozprávky. Moja babička vyzerá inak. Nenosí kroj 
ani ručník, nemá biele vlasy a nebýva v malej chalúpke.
 Aj keď má moja babička 68  rokov, oblieka sa mo-
derne, vlasy si farbí na hnedo a býva v modernom dome. 
Inak ale robí všetky veci tak, ako mamina babička. Už je na 
dôchodku, a tak má dosť času na svoju kvetinovú a zeleni-
novú záhradku, kde trávi voľný čas od jari do jesene. Okrem 
záhradky chová veľa sliepok a kohúta. Cez prázdniny u 
nej trávim veľa času a pomáham jej v záhradke aj na poli. 
Niekedy by som jej mohol pomáhať aj viac, ale keď nie všet-
ky práce na poli ma bavia. Najradšej som u nej v lete večer 

a grilujeme si na záhradke. Dokiaľ sa griluje večera, s bratom, 
bratrancom a strýkami hráme na dvore futbal. Babička sa na 
to hnevá, lebo jej  loptou lámeme kvety. Chodím k nej rád, aj 
keď nemá doma počítač, ale to pre mňa nie je veľký problém, 
lebo si väčšinou donesiem svoj notebook. Rád si pochutnám 
na jej sladkých múčnych jedlách a dobrotách, ktoré má pre 
mňa vždy skryté v špajzi.
 Mám už len túto babičku. Druhá mi zomrela ešte keď som 
nebol ani na svete a na prababičku si už veľmi nespomínam, 
lebo keď zomrela, bol som ešte dosť malý. Preto som veľmi 
rád, že ju mám a dúfam, že bude ešte dlho zdravá a prežijeme 
spolu ešte veľa pekných chvíľ.                                      
           Denis Gábor, 7. trieda

BZINSKÝ CHÝRNIK
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BOL U NÁS KYSUCKÝ PRAMEŇ
 Známa ľudová hudba Kysucký prameň z obce 
Oščadnica v našom amfi teátri koncertovala 15.augusta 
2015.

 Zišlo sa tu množstvo mladých i starších poslucháčov 
z celého podjavorinského kraja. Všetci boli nadmie-
ru spokojní a potlesk bol mohutný po každom bloku 
krásnych a melodických piesní. Tento súbor tu bol 
v kompletnom obsadení, je na škodu, že v priebe-
hu nasledujúceho týždňa jeden člen ľudovej hudby 
nešťastnou náhodou prišiel o život.

BZINSKÝ CHÝRNIK

ZB IERANIE ORECHOV S LEOM

ZBIERANIE ORECHOV S LEOM 
 Nebaví ma zbierať orechy. Keď však zbieram orechy 
s Leom, tak to je zábava! Leo je môj pes.
 V jeden deň tato vyšiel na strom. Otriasol ho a milión 
orechov spadlo na zem. A keď orechy padali na zem, 
tak si ich Leo odnášal v papuľke  na kôpku. Pár orechov 
si rozmelnil v puse. A zjedol ich bez škrupiny. Leo ľúbi aj 

zelenú šupku. Potom sme už začali zbierať.  Keď som 
sa zohla po orechy,  Leo mi vyskočil na chrbát a všetky 
orechy mi vypadli z rúk. 
Ja síce orechy veľmi nemusím, ale Leo áno. Ale keď 
ich neľúbim, to neznamená, že ich nepomáham zbierať. 
Zbieram ich stále. Samu ma to nebaví, ale s Leom je 
život iný.                       Agáta Gašparíková, 7. trieda

ŽIVOT STROMU
 Narodil som sa v škôlke – nie v  normálnej , ale 
ovocinárskej. Jedného dňa si ma kúpila milá rodina. 
Tešil som sa na dobré jablká z môjho stromu. Budem 
sa rád pozerať na to, ako deťom chutia moje plody. 
Doniesli ma do záhrady a čakám, kedy ma zasadia. 
Otec priniesol rýľ, vyhĺbil jamu, mama nabrala do krhly 
vody a poliala ma. Deti podupali zem okolo mňa. Už ma 
zasadili a je to super . 
 Je jar a rozkvitám. Moje kvety sú nádherné ružové a 
voňajú po jablkách. Deti sa tešia na moju úrodu. Prešli 
dva roky, končí sa jar a začína sa leto. Deti oberajú 
prvé jabĺčka, tešia sa, chrumkajú a robia zo mňa džús. 
Pomaly sa už končí leto, všetko zo mňa opadáva. Listy, 
zvyšné jabĺčka a niektoré konáre, ktoré sú suchšie. Moje 
listy vytvárajú červeno-žlto-hnedý koberec. Schovávajú 
sa tu drobné húseničky,  ba aj ježko . Začína sa zima. 
Chladí ma sneh,  keď padá na moju korunu stromu. Aj 

keď mám už veľa rokov, som ako nevesta, mám nád-
herné biele šaty a krásny dlhý biely závoj. Deti stavajú 
a vešajú na mňa kŕmidlo pre vtáčiky. Keď to vidím, chce 
sa mi plakať, lebo vidím malé uzimené  húseničky, ako 
mi lezú pod kôru a mňa to škrabká . Prišiel ďateľ,  snaží 
sa ma ešte vyliečiť, klope mi na kôru,  snaží sa urobiť 
dieru do mojej kôry, aby vybral drobný hmyz. Už prišiel 
asi môj koniec. Moja rodina sa odsťahovala, deti majú 
svoje deti a do domu sa nasťahovala nová rodina,  ktorá 
ma radšej umelé, postriekané jablká z obchodného 
reťazca ako domáce skvelé jabĺčka. 
 Prišiel ten deň , keď ma išli rezať. Bol som smutný, 
ako si ma niekto nemôže vážiť. Ďakujem mojej dobrej 
rodine. Teším sa, že ľúbili moje jabĺčka, že deti rástli aj 
vďaka mne. Sú už veľké, majú svoje deti a sadia nové 
stromy v nových záhradách. A ja žijem v nich.

                                            Sabina Malíková, 
8. trieda
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 Pestrofarebné lístie padá zo stromov a formuje na 
zemi prekrásnu mozaiku, akú nevytvorí žiadny umelec 
na svete. Je to znak jesene prispievajúci k neopako-
vateľnej atmosfére nevšednej chvíle. 
 Krásny deň „ babieho leta „ – nedeľa – sviatočný 
deň. Evanjelický a. v. kostol v Bzinciach pod Javorinou 
víta prichádzajúcich z blízka i z ďaleka. Jeho dvere sú 
otvorené pre všetkých ľudí dobrej vôle. Mimoriadne 
slávnostne znie organová hudba. Do kostola vstupujú 
„ zlatí konfi rmandi „ vedení p. univerzitným profesorom 
vo výslužbe Igorom Kiššom a domácou p. farárkou Mgr. 
Ivetou Kosečkovou. Nie je to tak, ako bolo 25.apríla 
1965. V ten deň priviedli štrnásťročných konfi rmandov 
rodičia, krstní rodičia, starí rodičia, aby potvrdili svoju 
krstnú zmluvu. Mladí ľudia plní očakávania, životného 
elánu sa zaradili medzi dospelých členov evanjelického 
cirkevného zboru v Bzinciach. Roky prebehli veľmi 
rýchlo, všetko je akési iné. Len konfi rmandi sú tí istí, 
o niečo síce starší, ale predsa túžiaci po priateľstve, 
milom slove, príjemnom stretnutí. Veľmi úprimné slová 
adresoval p.univerzitný  profesor jubilantom i ostatným 
prítomným na službách Božích. Práve on, vtedajší 
mladý bzinský p. farár,  vykonal konfi rmáciu. Teraz 
spolu s p. farárkou sprítomnili priebeh udalostí tak, ako 
pred päťdesiatimi rokmi. Spomienkovú slávnosť obo-
hatilo vystúpenie cirkevného spevokolu a báseň plná 
lásky. Všetky piesne a modlitby dotvárali dôstojnú a 
vznešenú atmosféru, ktorá sa dá precítiť len pri takejto 

príležitosti a stáva sa nezabudnuteľnou. 
 Za jubilujúcich konfi rmandov sa prihovoril p. Ján 
Hložka , ktorý v krátkosti zhrnul spomienky konfi rmačnej 
prípravy, poďakoval za úprimné  slová a pekný priebeh 
slávnosti. Nech odovzdané kytice kvetov vyjadrujú 
vďaku a úctu žijúcim, ale aj všetkým blízkym do nebies. 
Ďakujeme za pohodovú atmosféru, priateľské stretnutie 
a hlavne šíriacu lásku medzi ľuďmi.
 Pamätajme si  a dodržiavajme po celý ďalší život 
slová J. A. Komenského, učiteľa národov: „ Boh zaiste 
chce, aby medzi nami bola namiesto násilia láska, mie-
sto hádok prostota viery, namiesto roztržiek spoločná 
znášanlivosť.“
   Text a foto . Mgr. Ž. Hložková

ZLATÁ KONFIRMÁCIA

 

„Hlahol zvonov nás pozýva do chrámu Božieho poďa-
kovať za dary zeme.“ Tak zneli úvodné slová p. farárky 
Mgr. Ivety Kosečkovej v nedeľu 18.októbra 2015 v 
evanjelickom kostole v Bzinciach pod Javorinou. Obsah 
služieb Božích bol venovaný poďakovaniu za úrodu. 
Ukážky z dopestovaných plodov sa skveli pred oltárom 
v plnej svojej nádhere. Ovocie, zelenina, obilné klasy 
– to je len malá časť z plodov, ktoré sme pozberali na 
jeseň z našich záhrad. Aj napriek nie najlepšiemu poča-
siu máme čo na stoly, máme čo do úst vložiť, máme za 
čo ďakovať. Krojované dievčatká vedené p. farárkou 

niesli v rúčkach dary leta. Vytvorili dojímavú atmosféru, 
rozcítili všetkých prítomných. Ďakujeme za dopriatu 
úrodu, tešme sa z nej, lebo hrôzy vojen, nedostatku, 
živelné katastrofy sužujú našu planétu čoraz viac. 
Vďaka, že žijeme tu, v našej krásnej domovine, ako-tak 
chránení pred hrozivými neduhmi civilizácie. Len ten, 
kto skúsil, pochopí! Krátky program detí –  prednesené 
básničky Tamarkou Gulánovou, Diankou Šimkovou, 
Simonkou Porubskou a Timkom Stanom, zaspievané 
pesničky, organová hudba leteli do nebeských obláčikov 
ako najväčšia vďaka za hojnosť pokrmov pre všetkých. 
Doplnili tak slová p. farárky, ktoré vyslovila ako úprimné 
poďakovanie za úrodný rok. Lahodným spevom piesní 
a modlitieb vyjadrili všetci svoje poďakovanie za to, že 
môžeme v pohode a spokojnosti hľadieť do ďalších dní. 
 Ruský spisovateľ F. M. Dostojevskij vyslovil krásnu 
myšlienku: „ Keby každý človek zasadil čo i len jeden 
strom, tento svet by sa stal rajskou záhradou. Keby 
každý človek čo i len jedného urobil šťastným, šťastný 
by sa stal celý svet“. 
 Srdečné poďakovanie za pekný priebeh ďakovných 
služieb Božích patrí hlavne p. farárke Mgr. Ivete 
Kosečkovej, p. učiteľke Mgr. Ľubici Valovej a všetkým 
ochotným deťom za príjemné dopoludnie strávené 
v evanjelickom kostole.
                            Text a foto: Mgr. Želmíra Hložková

P O Ď A K O V A N I E  Z A  Ú R O D U

BZINSKÝ CHÝRNIK
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DARČEK OD JEŽ IŠKA
     To boli krásne Vianoce!  Bielučké ako krídla holubičky. 
Aj dedinka, v ktorej žila rodina Chudíkovcov, mohla 
smelo konkurovať krásne namaľovanej pohľadnice. 
Sneh pokryl domy, cestu, stromy. Ich  predtým nahé 
konáre, trasúce sa od zimy, zaodeli sa do ľahučkého 
snehového plášťa.
     A len padal a padal. Najväčšiu radosť mali z neho 
deti, už menej toľkou nádielkou boli nadšení dospelí. 
Aj Pavol Chudík zobral do ruky už ktovie po koľký raz 
lopatu a poriadne sa zapotil, kým odhrnul sneh od vcho-
du do domu a tiež aj cestu pred ním.
 „Pomáhali“ mu aj jeho dvaja malí pomocníci – 
päťročná Veronika a o niečo starší Paľko. Kým oni traja 
zastupovali snehový pluh, mama v kuchyni pripravovala 
štedrú večeru. Už mala takmer všetko hotové, ostávalo 
už len upraviť sviatočne stôl – pekný obrus,  taniere, 
príbory... A uprostred stola – sviečka. Zapaľovali ju 
iba na Vianoce. Na taniere každému položila oblátky, 
strúčik cesnaku a nechýbal ani med, ktorý o malú chvíľu 
rozdelí na oblátku všetkým. 
 A vonku zatiaľ „snehový pluh“ skončil svoju prácu. 
Otec, Veronika, Paľko pripomínali troch snehuliakov. 
Zakrátko však nadobudli svoju pôvodnú podobu. Mokré 
šaty zo seba dolu, prikázala mama a prezliecť sa do 
sviatočného, lebo dnešný večer bol vskutku sviatočný. 
Štedrá večera sa potom mohla začať. Aj sviečočky na 
vyzdobenom stromčeku zažmurkali na znak súhlasu. 
Už je čas.     
 Otec, mama, Veronika a Paľko... Zhromaždili sa 
okolo stola. Najskôr zapálili sviečku. Mihotavý plamien-
ok sa napokon ustálil a horel jasne. Osvecoval im tváre 
i srdcia, kde sa ukrývali spomienky na tých, ktorí už 
medzi nimi neboli. Predišli ich do večnosti, no zabudnúť 
sa nedá, spomienky sa nemôžu stratiť, tak ako sa nikdy 
nestratí láska.
  Na štedrý večer má všetko svoj určený poriadok. 
Najskôr sa pomodlili, mama na oblátky položila lyžičku 
medu a ešte ním aj urobila krížik svojim dvom deťúren-
com. Potom nasledovala večera. Po nej sa v modlitbe 
poďakovali Pánu Bohu za dary, ktoré požili z jeho 
štedrosti a z práce svojich rúk. Potom samozrejme 
nasledovala veľká radosť z darčekov, ktoré si našli pod 
stromčekom. Hoci neboli honosné, boli darované z 
lásky.
  Minúty, hodiny sa pomaly míňali. Blížila sa chvíľa, 
kedy sa v blízkom kostolíku slávnostne rozozvučia 
zvony. A dnes budú znieť slávnostnejšie než inokedy. 
Zvolávajú na oslavu malého Jezuliatka, ktoré sa v 
túto noc narodí, aby roztvorilo spolu so svojou Matkou 

Máriou náruč všetkým. Všetkým.
  Čo s malou Veronikou? Bez slov sa pýtali rodičia 
jeden druhého. Ostane jeden z nich s ňou doma? Je 
taká krehká, maličká a vonku poriadne prituhlo. Ich dile-
mu vyriešilo malé dievčatko samo – na tenký svetrík si 
natiahlo kabátik, a v domácich papučkách sa postavilo 
ku dverám. Jasné, že idú všetci, celá rodina.
  - Dobre, - súhlasila napokon mama. – No musíme 
sa lepšie obliecť, vieš, holubička moja? Dáme si teplý 
svetrík, teplé čižmičky, kožúšok a vlnenú čiapku. Tak, a 
teraz – môžeme ísť aj my dve. Potom  spoločne vykroči-
li do mrazivej noci. Sneženie utíchlo, nebo bolo plné 
hviezd. Svietili ako pravé diamanty. Ukazovali cestu – 
ako pred viac než dvomi tisícročiami pastierom, ktorí sa 
prišli pokloniť novonarodenému Kráľovi kráľov.
 Ako otec s mamou predpokladali, Veronika o malú 
chvíľočku v kostole zaspala. Pritúlenej do otcovho 
náručia prisnil sa jej sen – ten malý Ježiško z jasličiek 
– prišiel k nej. Pošúchal jej studené rúčky a prikryl ju 
malým teplým kožúškom, ktorý mu priniesol malý past-
ierik. Veď v maštaľke, kde ho objímala jeho mamička 
Mária, teplo nebolo, hoci zvieratká, čo tam boli usta-
jnené, dýchali ako najviac vládali. Aby ich aspoň trochu 
zohriali, tak ako on teraz malú Veroniku.
 Polnočná svätá omša sa končila. Pieseň Tichá 
noc svätá noc sa niesla celým priestorom a po jej 
skončení sa veriaci rozchádzali do svojich domovov. 
Aj Chudíkovci prišli do vyhriatych izieb. Starší, Paľko, 
nezaspal. Vydržal. Dokonca pri oltári aj miništroval.
     A Veronika? Otec s mamou ju opatrne vyzliekli z 
teplého kabátika, stiahli jej z nôh teplé čižmičky. Obliekli 
jej pyžamko a potom – šups do postele.  Dievčatko sa 
schúlilo pod perinkou a na tvári malo nádherný úsmev. 
Sen, ktorý sa začal v kostole, mal pokračovanie... 
     Malý Ježiško k nej prišiel v sníčku opäť, aby sa poďa-
koval. Za to, že ona, maličká, ho v dnešnú svätú noc 
prišla privítať. A neprišiel s prázdnymi rukami, niesol v 
nich aj darček – plamienok viery.
     - Opatruj si ho, - pošepkal jej do uška. – Chráň si ho 
po celý svoj život...
     Vonku sa opäť rozsnežilo. Aj otec s mamou sa už 
chystali spať, no predtým podišli k posteliam svojich 
dvoch detí. Obe už spali. Veronika sa ešte stále usmi-
evala a zdalo sa, akoby v rúčkach niečo tuho stískala. 
To dar, ktorého sa jej, maličkej, dostalo. Nič to, že svätú 
omšu prespala, anjeličky boli hore miesto nej.  Miesto 
nej spievali – 
     Sláva Bohu na nebesiach a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle!                          Mariana Komorová

BZINSKÝ CHÝRNIK
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PROTIPOVODŇOVÝ VOZÍK PRE NAŠU OBEC
 Od piatku 9.10. 2015 môže naša obec v prípade 
mimoriadnych udalostí využívať protipovodňový 
prívesný vozík.
 Vozík obsahuje čerpadlo, generátor elektriny, pre-
nosné osvetlenie, protipovodňové bariéry a náradie. 
Kľúče od vozíka prevzala z rúk podpredsedu vlády SR 
a ministra vnútra Roberta Kaliňáka starostka obce spolu 
s veliteľom DHZ obce.
 Dodanie vozíkov vybraným obciam TSK je súčasťou 
projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý je 
fi nancovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom 
Operačného programu Životné prostredie.

PAMIATKA POSVÄTENIA CHRÁMU

 V čase padajúcich listov jesenného čara ale aj 
sychravých dní sa každý rok koná pamiatka posväte-
nia chrámu Božieho. V roku 2015 si od tejto udalosti 
pripomíname  v Bzinciach pod Javorinou 220 rokov. 
Postavenie kostola bola nielen pre cirkevný zbor, ale aj 
pre dedinu  veľká udalosť. Každoročne ľudia vyjadrov-
ali vďaku Pánu Bohu, aby chrám bol zachovaný pre 
budúce generácie. Členovia cirkevného zboru obnovo-
vali a udržiavali kostol po celé roky,  aby bol ozajstným 
stánkom modlitieb a prosieb. Nech sú jeho lavice vždy 
obsadené oddanými veriacimi ako v tento významný 
deň. 25. októbra 2015 na okrúhle výročie boli pozvaní na 
služby Božie ctení hostia. Brat biskup VD Mgr. Slavomír 
Sabol - poslúžil kázňou slova Božieho. Liturgovali: Mgr. 
Milan Kubík, senior vo výslužbe, Mgr. Milan Hargaš, 

farár vo výslužbe, Mgr. Pavel Černaj, Mgr. Dušan Cina 
a domáca p. farárka Mgr. Iveta Kosečková. Program 
služieb Božích doplnila hudobná skupina z Vrboviec, 
domáci spevokol a krátky program detí. Boží dom tu 
stojí pre všetkých. Vstúpte, ďakujte, zveľaďujte! Nech 
slúži nám i našim potomkom dlhé roky!
 Pri tejto príležitosti bol zasadený strom reformácie 
bratom biskupom VD Mgr. Slavomírom Sabolom. Po 
zaspievaní piesne sa prítomným prihovoril Mgr. Dušan 
Cina. Slávnostné služby Božie na pamiatku posväte-
nia chrámu boli ukončené apoštolským požehnaním. 
Srdečná a úprimná vďaka všetkým, ktorí prispeli k dôs-
tojnému priebehu spomienkovej slávnosti.
 ,,Požehnanie netkvie v odmenách, ale v sile vydržať!“ 
                                                           J.T. Towbridge
      Text a foto: Mgr. Želmíra Hložková

BZINSKÝ CHÝRNIK

 PAMIATKA ZOSNULÝCH
 Život človeka je ohraničený určitou dobou pobytu 
tu na Zemi. Každý má inú dobu pobytu medzi svojimi 
blízkymi či priateľmi. Je to zákon života a smrti a je 
nepremenný.
 V každom roku je len jeden deň na to, aby sme si 
spomínali spoločne na tých, ktorí nám odišli do večno-
sti – je to Pamiatka na zosnulých. Určite si v rodinách 
najbližší spomínajú na tých, čo už nie sú s nimi i 
inokedy, v priebehu roka.
 V našej obci sa už roky zaužívala spoločná spomien-
ka na našich zosnulých ekumenickou spomienkou v 
dome smútku. Cirkev evanjelická, rímskokatolícka a 
ZPOZ i tohto roku usporiadali spoločne spomienku na 
našich zosnulých na veľmi dobrej úrovni. Túto udalosť 

kladne pochopili i naši občania a zaplnili dom smútku. 
Do spomienky na zosnulých slovom Božím sa pri-
hovorili kazatelia obidvoch našich cirkví a starostka 
obce s príhovorom. Vystúpenie súboru Klenotnica a 
spevokolov obidvoch cirkví obohatili básne v prednese 
Janky Kuhajdovej a krásne tóny fl autistky Veroniky 
Peráčkovej. Nezabudlo sa ani na našich významných 
rodákov, kazateľov obidvoch cirkví, ktorí odpočívajú 
na našich cintorínoch, na padlých spoluobčanov a 
martýrov z I. a II. svetovej vojny. Mnohí z nich odpočí-
vajú na rôznych miestach v Európe alebo sú nezvestní.
 Podobná spomienka na zosnulých sa konala i v 
Kultúrnom dome Hrušové, kde slovom Božím poslúžila 
pani farárka Juríková z Lubiny, starostka obce, súbor 
Dolinka a básňami J.Kuhajdová.   Ivan Mrázik, člen RR
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO 
Zástupca starostu  Miloš Prokeš
Bzince pod Javorinou  Vlasta Kučerová, Bc.

 Ján Chorvát
 Stanislav Maďar Ing. 
 Dušan Málik Ing.
 Lukáš Stacho Ing.

Cetuna    Eva Trnková
 Miloš Prokeš

Hrubá Strana  Jana Bušová
Hrušové  Peter Jarábek Mgr.

KOMISIE 
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Finančná komisia a správy 
obecného majetku

Stanislav Maďar Ing. 

Komisia kultúry, školstva a športu  Ján Chorvát
Komisia stavebná a územného 
plánovania

 Eva Trnková

Komisia verejného poriadku 
a životného prostredia

 Dušan Málik Ing.

Sociálna komisia  Vlasta Kučerová, Bc.

 Každý rok sa v našej obci koná DEŇ OBCE. I v tomto 
roku sa takéto podujatie uskutočnilo 5. septembra 2015. 
Pre našich občanov i návštevníkov z okolitých obcí sme 
pripravili kultúrny program, v rámci ktorého vystúpili 

deti z miestnej základnej školy so svojím programom, 
dva domáce spevácke súbory Dolinka a Klenotnica, 
kysucká heligonkárka Vlasta Mudríková a vyvrcholením 
bolo vystúpenie ľudovej hudby Borovienka z Lančára. 
Pre návštevníkov bolo zabezpečené bohaté občerstve-
nie, remeselnícke stánky a stánky s rozličným tovarom.  

D E Ň  O B C E

BZINSKÝ CHÝRNIK
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Čistenie Vrzavského potoka

F O T O G A L É R I A

Spevňovanie brehov potoka pri Rybnickej ceste

Cetuna, čistenie priepustov a priekop

 Rybnická cesta, čistenie priekop

 Čistenie rómskeho dvora

BZINSKÝ CHÝRNIK
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50
Nováková Anna
Baláž Jaroslav

Kvasničková Iveta
Miklánková Anna
Michaliszko Ján

Fogašová Jozefína
Žák Pavel

         Znachor Milan 
Klimo Rastislav

Peráčková Alena
Krajčovic Martin

Kovačovicová Jana
Šimová Viera

Seevaldová Zdenka
Hollá Alena

Ing. Kostelanský Miroslav
Kardian Pavol

Balážová Magdaléna
Hargaš Peter

Hadáčková Miroslava
60

Hrevúšová Darina
Martáková Eleonóra

Turanová Anna
Bušo Zdenko

Tvrdoňová Anna
Kizsková Zdena

Gulán Miloš
Samotný Jaroslav

Andelová Viera
Hornáček Ľuboš

Harmadyová Janka
Kičková Elena

Belková Blažena
Potfajová Oľga

Cimprichová Veronika
Brezinská Margita

Drgonec Ján
Kovačovic Ľubomír

Ing. Plešková Jarmila
Proksa Jaroslav
Černuška Jozef

Ing. Bahník Pavel
Švoková Vlasta
Sadloň Jaroslav

70
Haruštiak Ján

Gulánová Emília
Hargaš Milan

Machovicová Viera
Durcová Elena

Rágalová Eleonóra
Podhradský Jaroslav
Brezinská Magdaléna

Magálová Anna

Stacho Jozef
Ilenčík Ivan

Bučko Dušan
Ing.Tallová Slávka
Turanová Božena

Majtás Ján
Osuský Štefan

Mazáková Jarmila
Kovačovicová Eva
Gašparíková Anna

Ostrovský Bohuslav
Pašková Vlasta

Borovjaková Eva
Zemanovič Vladimír

Valová Božena
75

Rzavský Dušan
Barvíková Božena

Fogaš Jozef
Ančicová Emília
Klimová Božena

Harmadyová Emília
Miháliková Oľga
Haruštiak Milan

Pražienková Emília
Tučka Pavol

Rojková Elena
Bielčiková Anna
Dudáková Eva

80
Mikuláš Pavel
Macúch Milan

Kučerová Viera
Hrevúšová Zdena
Petriláková Mária

Kovačovicová Elena
Rágala Milan

85
Pastorek Milan

Ďuriš Ján
Krajčovic Ján
Hrevúš Ján

Hertelová Oľga
90

Hargašová Mária
Mizeráková Anna
Sapáková Anna
Krajčovic Pavel

Uličná Anna
95

Ján Bušo
Anna Bušová
Malečka Pavel

97
Emília Nešťáková

v

B
D

BLAHOŽELÁME
V tomto roku sa dožili krásneho životného jubilea: - Na základe uznesenia OZ č.23/2015 zo dňa  

     4.marca 2015 boli za ďalších sobášiacich na obdo -
   bie rokov 2015-2018 zvolení Ing. Dušan Málik a 
    Ing. Lukáš Stacho
- Na základe uznesenia OZ č.33/2015 zo dňa 8.aprí-
    la 2015 boli stanovené sobášne dni a hodiny nas-
    ledovne:              

piatok od 12.00-17.00 hod.
sobota od 9.00-17.00 hod.

- Na základe uznesenia OZ č. 13/2015 zo dňa 21.
    januára 2015 bol schválený poplatok za uzavretie 
    manželstva mimo  obradnú sieň 150 eur.
Poplatky zo zákona pri uzavretí manželstva sú:
≈ uzavretie manželstva pred iným než príslušným 
    matričným úradom medzi štátnymi občanmi 16,50 €
≈ povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než 
   príslušným matričným úradom medzi štátnymi ob-
    čanmi SR 16,50 €
≈  povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  
    16,50 €
≈ povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než
      príslušným matričným úradom medzi štátnym obča-
    nom SR a cudzincom 33 €
≈ uzavretie manželstva medzi štátnym občanom
    SR a cudzincom 66 €
 Tieto poplatky sa netýkajú uzavretia manželstva      
cirkevným obradom.
 Poplatky za overovanie:
≈   za overenie podpisu                 1,50 €
≈   za overenie fotokópie               1,50 €/strana
Občianske obrady:
- pohreby
- uvítanie detí do života
- prijatie jubilantov
- ekumenická pamiatka zosnulých
- rozlúčka s MŠ
- rozlúčka s deviatakmi
- uvítanie prvákov
- pozvanie učiteľov z príležitosti Dňa učiteľov
- a ďalšie iné vykonávajú členovia zboru pre občian-
     ske obrady pri obecnom úrade.

P O Ď A K O V A N I E
 Touto cestou chcem poďakovať občanom 
miestnych častí Cetuna a Vrzávka, ktorí mi dali svoj 
hlas vo voľbách do Obecného zastupiteľstva obce 
Bzince pod Javorinou dňa 15.11.2014.
 Za kandidáta na poslanca uvedených miestnych 
častí obce Bzince pod Javorinou som išiel ako 
nezávislý občiansky kandidát  s podporou strany 
Smer - SD. Funkciu poslanca budem vykonávať tiež 
ako nezávislý poslanec podľa svojho najlepšieho 
vedomia a svedomia v prospech obyvateľov našej 
obce v zmysle Zák. č. 369/1990 Zb, o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov.        Miloš Prokeš

OKIENKO Z MATRIKY

BZINSKÝ CHÝRNIK
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BZINSKÝ CHÝRNIK

ROZLÚČILI SME SA
December r.2014

Ján Krajčovic č.d.344 vo veku 83 rokov
Emília Harmadyová č.d.494 vo veku 85 rokov

r.2015
Oľga Ostrovská č.d.1018 vo veku 81 rokov

Anna Okrucká č.d.170 vo veku 83 rokov
Vladimír Potfaj č.d.1317 vo veku 62 rokov

Emília Ďurišová č.d.4 vo veku 76 rokov
Vlasta Bahníková č.d.1034 vo veku 84 rokov

Mária Slimáková č.d.28 vo veku 72 rokov
Anton Fulier č.d.942 vo veku 76 rokov

Oľga Černáková č.d.931 vo veku  82 rokov
Dušan Harmady č.d.437vo veku 60 rokov

Ing. Ján Štepanovič Bratislava vo veku 70 rokov
Aněžka Podolanová č.d.1479 vo veku 75 rokov

Milan Jánoška č.d.1081 vo veku 77 rokov
Mária Bednáriková č.d.344 vo veku 91 rokov
Alžbeta Sláviková č.d.420 vo veku 90 rokov
Anna Trchalová č.d.105 vo veku 81 rokov

Pavol Múdry Papraď vo veku 55 rokov
Milan Herák č.d.23 vo veku 62 rokov

Ivan Jurica č.d.1191 vo veku 66 rokov
Mária Kopcová č.d.431 vo veku 76 rokov

Anna Haruštiaková č.d. 458 vo veku 84 rokov
Martin Črmáček č.d. 106 vo veku 89 rokov

Milan Kotúč č.d. 479 vo veku 86 rokov
Anna Gašparíková č.d.1271 vo veku 79 rokov

Anna Koštialová č.d.145 vo veku 94 rokov
Miroslav Kopec č.d.459 vo veku 75 rokov
Ján Kabijev č.d. 1017 vo veku 81 rokov

Marta Gašparíková č.d.1234 vo veku 83 rokov
Anna Miklánková č.d.1570 vo veku 91 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

Spomienka na teba mama 
stále v našich srdciach žije,

i keď ťa čierna zem už 5 rokov kryje.
Už sa k nám nevrátiš, už niet nádeje.

Len cestička k tvojmu hrobu nás k tebe zavedie.
Dňa 20.novembra 2015 uplynulo  
5 rokov, čo nás navždy opustila 

naša drahá mama, svokra, babička, 
prababička a svatka 
OĽGA PAŠKOVÁ.

S láskou, vďakou a úctou 
si na svoju mamu spomína dcéra 

Jana s celou rodinou.

Čas letí závratnou rýchlosťou. 
Málo je chvíľ, v ktorých sa stíši, 

aspoň trochu zastane. 
Takou chvíľou bol pre nás 

24. november 2012, kedy si k sebe 
Pán Boh zobral nášho milovaného 

brata, švagra, uja, bratranca 
ĽUBOŠA VARGU.

S láskou a smútkom v srdci si na neho 
spomína celá rodina, priatelia a známi. 

Nech mu Pán Boh dožičí za všetko utrpenie, 
ktoré na Zemi zakúšal, hojnú odmenu v nebi.

  S P O M Í N A M E

UZAVRELI MANŽELSTVO
Tomáš Michalovič – Miriama Filipová

Marek Gulán – Ana Petrovičová
Ondrej Ševček – Mgr. Daniela Ančicová

Michal Hollý – Gabriela Jurkovičová
Tomáš Gajdošech – Monika Malíková
Michal Pagáč – Miroslava Hložková
Tomáš Mazal – Miroslava Kurnická
Juraj Pilát – Katarína Strážovská

Kamil Pilát – Mgr. Katarína Hladká
Roman Pavlovič – Marianna Gulánová

Zdenko Hudec – Monika Vallová
Mário Ostrovský – Iveta Valachová

Cory Dean Reid – Ing. Alexandra Turzová
Ing. Dávid Ondruš – Mgr.Natália Pribišová
Ing. Richard Bahník – Mgr. Lucie Šinová

Bc. Ján Kováč – Lucia Čuláková
Kingsley Chinedu Anaba – Žaneta Gordíková

Dominik Šimo – Bc.Lenka Krajčovicová
Ján Ferianec – Nataša Radenová

B L A H O Ž E L A N I E
Dňa 24. septembra 2015 sa dožila 
významného jubilea 95 rokov pani 

Anna BUŠOVÁ z Hrubej Strany – Rybníkov.
Do ďalších rokov jej želajú 

pevné zdravie dcéry a syn s rodinami. 
Ku gratulácii sa pripája 8 vnúčat, 6 pravnúčat, 

ostatná rodina a všetci známi

BZINSKÝ CHÝRNIK


