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BZINSKÝ CHÝRNIK
Vážení obyvatelia našej obce,

Pomaly sa dostávame do záverečných dní roka 2020. Aj 
preto je asi na mieste krátke zastavenie sa a zamyslenie nad 
nim ako aj zamyslenie sa nad rokom 2021.

Rok 2020 bol určite rokom zvláštnym. Veľa sa už o  tom 
napísalo a ja nebudem opakovať veci, ktoré ho charakteri-
zovali. Určite sa ale zapíše do našich spomienok. Z pohľa-
du obce a organizovania spoločných stretnutí a akcií sme 
stihli zorganizovať iba ocenenie osobností obce, fašiangy, 
uvítanie prváčikov a uvítanie detí do života. Ostatné naplá-

nované akcie sme museli postupne rušiť alebo prekladať. 
Najviac ma asi mrzí zrušenie dní obce, ktoré sme mali na 
tento rok naplánované až na tri dni. Verím však, že fi nančné 
prostriedky, ktoré sme na túto akciu mali nám budú presu-
nuté na budúci rok a že pre vás pripravíme rovnako bohatý 
program. Na jednej strane sa zrušili mnohé naplánované 
akcie na strane druhej sa nám podarilo získať a realizovať 
viacero dotácií.

Medzi prvé, ktoré by som spomenul boli dotácie na re-
konštrukciu a  výstavbu budov dobrovoľných hasičských 
zborov. V  našom prípade sme rekonštruovali hasičskú 
zbrojnicu v Hrušovom a postavili sme novú hasičskú zbroj-
nicu na Hrubej Strane. Hasičský zbor Hrubá Strana okrem 

toho dostal nové hasičské auto IVECO. Som tomu rád, pre-
tože hasiči patrili a  patria medzi organizácie, na ktoré sa 
obec môže kedykoľvek obrátiť. A tým mám na mysli všet-
ky hasičské zbory. Hasičské zbory v Hrušovom a na Hrubej 
strane dostali teda pod stromček pekné budovy a je len na 
nich ako sa budú k nim správať a využívať ich. Druhý ba-
lík dotácií sme dostali z environmentálneho fondu. Jedná 
sa o pridelené dotácie na zakúpenie traktora s čelným na-
kladačom a  vlečkou pre zlepšenie nakladania s  odpadmi 
a dotácie na pokračovanie výstavby zberného dvora spolu 
s nakúpením 6 kusov kontajnerov.

Ako samotný traktor tak vylepšenie zberného dvora nám 
prispejú k zlepšeniu nakladania s odpadmi a som presved-
čený, že aj k zlepšeniu úrovne triedenia odpadu, na ktorom 
sa väčšina z  vás podieľa. Tretí balík dotácií tvorí dotácia 
na zakúpenie zariadení pre plnenie opatrení súvisiacich 
s  pandémiou v  podmienkach obce a  dotácia na opravu 
vojnových hrobov a  pomníkov. O  dotácii pre kúpu zaria-
dení súvisiacich s pandémiou píšeme v samostatnom člán-
ku. Dotácia na opravu vojnových hrobov a pomníkov nám 
umožní dokončiť ich opravu a vyčistenie.

Poslednou dotáciou o ktorú sme bojovali a stále bojuje-
me je dotácia na rozšírenie kapacity triedy materskej školy 
umiestnenej v priestoroch základnej školy. Zabezpečili sme 
spracovanie potrebnej projektovej dokumentácie spolu 
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s  povolením jednoduchej stavby. Všetko tak, aby sme sa 
mohli do výzvy zapojiť. Výzva síce bola nakoniec vyhlásená 
v mesiaci august, no podmienky v nej stanovené nám brá-
nia sa do nej zapojiť. Po doriešení podmienok s minister-
stvom pôdohospodárstva predpokladám zapojenie sa do 
výzvy vo februári 2021.

Samostatnou oblasťou, ktorú sme v priebehu roka 2020 
riešili boli projekty. Prvými a asi najdôležitejšími boli pro-
jekty na vybudovanie kanalizácie a vodovodu v Hrušovom 
a  dobudovanie vodovodu a  kanalizácie v  Bzinciach pod 
Javorinou spolu s vybudovaním obecného vodojemu ako 
aj prípravu pre vyhlásenie ochranných pásiem nášho vod-
ného zdroja Podvišňové. Projekty pre Hrušové sa ťahali už 
dlhú dobu a  ja dnes môžem s  radosťou povedať, že ich 
máme vyčistené o rôzne nejasnosti a získali sme k nim sta-
vebné povolenie. Projekty pre Bzince pod Javorinou boli 
pripravené a spracované v rekordnej dobe na veľmi dob-
rej úrovni a rovnako s radosťou môžem povedať, že máme 
k nim územné rozhodnutie a spracováva sa stavebné po-
volenie.

Všetky projekty týkajúce sa vodovodu a kanalizácie, ktoré 
som spomínal, sú tak pripravené na podanie žiadosti o do-
táciu v  prípade vyhlásenia výzvy na dobudovanie vodo-
vodov a  kanalizácií. Vodný zdroj Podvišňové má konečne 
vykúpené potrebné pozemky a pripravenú záverečnú sprá-
vu pre vyhlásenie ochranných pásiem. Druhým dôležitým 
projektom, ktorému sme intenzívne venovali, bol projekt 
na výstavbu nájomných bytov. Projekt počíta s výstavbou 
12 nájomných bytov nadstavbou dvoch podlaží nad zdra-
votným strediskom. Stavebný projekt bol hotový v  sep-
tembri a v súčasnej dobe sme v štádiu získania stavebného 
povolenia. To je základný predpoklad pre podanie žiadosti 
na získanie dotácie od Štátneho fondu rozvoja bývania. 
Podanie žiadosti predpokladám v  mesiaci február 2021. 
Posledným projektom bola príprava podkladov a zaklada-
teľskej listiny pre zriadenie obecného podniku Prevádzka 
s.r.o., ktorý bude zároveň podnikom sociálnym. Čaká nás 
jeho registrácia a podanie žiadosti na ministerstvo sociál-
nych vecí a rodiny.

K  akciám, ktoré sme boli vzhľadom k  pandémii nútení 
zrušiť sa pridružili aj nezrealizované zámysly z  rozpočtu 
obce. Jednalo sa o rekonštrukciu miestnej komunikácie na 
Cetune (Hrevúšová), výstavbu schodov na hornom cinto-
ríne, vybudovanie ústredného kúrenia v kultúrnom dome 
Hrušové, opravy zvoníc v Hrušovom a na Cetune. Tieto sme 
boli, vzhľadom k  zníženiu rozpočtu obce zo strany štátu, 
nútení zrušiť a presunúť do rozpočtu na rok 2021.

Pre rok 2021 sme pripravili zámysly činností v nasledov-
ných oblastiach:

- Rekonštrukci amiestnych komunikácií  – Cetuna, 
 Hrušové a Bzince pod Javorinou

- Rekonštrukcia triedy materskej školy v  priestoroch 
 základnej školy na zvýšenie kapacity v rámci výzvy MAS 
 Myjava

- Zvýšenie kapacity materskej školy nadstavbou 4 triedy 
 nad hospodárskym pavilónom a zníženie energetickej 
 náročnosti budovy

- Údržba KD Hrušové – vybudovanie ústredného kúrenia 
 a vybudovanie priestoru pred KD

- Rekonštrukcia horný cintorín – 2.etapa – schody od par-
 koviska a rekonštrukcia pomníka Ľudmily Podjavorinskej

- Zriadenie obecného podniku Prevádzka s.r.o.
- Zapojenie sa do výzvy na získanie eurofondov pre 

 realizáciu vodovodu a  kanalizácie v  Hrušovom 
 a v Bzinciach pod Javorinou

- Zabezpečenie údržby – zvonica Hrušové a Cetuna
- Označenie ulíc a častí obce podľa schváleného všeobec-

 ne záväzného nariadenia
- Príprava štúdie alebo projektového zámeru pre vybu-

 dovanie kultúrneho domu v Bzinciach p. J.
- Príprava projektovej dokumentáciena chodník cez obec
- Digitalizácia podkladov na cintoríny
- Vysporiadanie pozemkov pod obecnými budovami  – 

 KD Hrubá Strana
- Obnova a doplnenie dopravného značenia v obci – rea-

 lizácia1.etapy pre miestnej komunikácie
- Vybudovanie chodníka a  priestoru na parkovanie na 

 dolnom cintoríne, výsadba okrasných drevín
- Rekonštrukcia chodníka za potokom – svojpomocne

V  závere môjho príhovoru ďakujem vám občania našej 
obce za ústretovosť a podporu, ktorú ste nám v priebehu 
roka 2020 prejavovali. Napriek našej snahe o  riešenie va-
šich podnetov a návrhov sa nám nie vždy darilo ich riešiť 
k vašej úplnej spokojnosti. Niekedy to bohužiaľ ani nešlo. 
No myslím si, že väčšinu vecí obecných sme spoločnými si-
lami zvládli a verím, že tomu bude tak aj v roku 2021.

Prajem vám pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kru-
hu svojich najbližších. Prajem vám všetkým, aby rok 2021 
bol rokom lepším a zmysluplnejším ako bol tento rok. Aby 
sa veci vrátili k starým dobrým zvykom a tradíciám.

Dušan Málik, starosta

PF 2021
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Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do testo-
vania COVID 19 v Bzinciach pod Javorinou. Najväčšie po-
ďakovanie patrí tým, vďaka ktorým sa testovanie mohlo 
uskutočniť. Zdravotníkom, administratívnym pracovníkom, 
hasičom, policajtom, vojakom, ale aj mnohým ďalším, ktorí 
zabezpečili pokojný priebeh testovania. Odpracovali veľké 
množstvo hodín pre spoločný cieľ  – otestovať čo najviac 
ľudí a pomôcť tak zvládnuť pandémiu koronavírusu nielen 
v našej obci, ale na celom Slovensku. Ďakujeme aj 
všetkým Vám, občania, ktorí ste sa testovania zúčastnili 
a  prispeli tak k  zdarnému koncu tejto pre všetkých veľmi 
náročnej akcie.  ĎAKUJEME! 

VÝSLEDKY TESTOVANIA
I. kolo – celkový počet testovaných osôb – 1349
– dedina – 1059 (odberné miesto Bzince pod Javorinou)
– Cetuna – 290
- pozitívne testovaní – 4
II. kolo - celkový počet testovaných osôb - 1367
– dedina – 1043 (odberné miesto Bzince pod Javorinou)
– Cetuna – 324
- pozitívne testovaní – 3

Mená zdravotníkov: Miroslava Zichová, Alica Majtásová, 
Lenka Šimová, Natália Cabovská, Viera Gašparíková, Ján 
Kováč

Mená dobrovoľníkov  – administrátori : Elena Macová, 
Ivana Vidanová, Stanislava Lacovičová, Martina Durcová, 
Táňa Klempová, Lucia Valová, Martina Bóriková, Stanislav 
Žák, Gabriel Hanus, Branislav Šišovský, Michal Okrucký. 
Všeobecné poďakovanie od Ministerstva vnútra SR samo-
správe Bzince pod Javorinou: Srdečne ďakujeme za Váš prí-
stup a vynaložené úsilie pre úspešné zabezpečenie zložitej 
a dôležitej operácie „Spoločná zodpovednosť“. Počas dvoch 
víkendov ste spolu s Vašimi najbližšími spolupracovníkmi 
na obecnom úrade venovali nemálo z Vášho pracovného 
času aktivitám, bez ktorých by nebolo možné celú operá-
ciu zabezpečiť. Vytvoriť vhodné podmienky a  zabezpečiť 
všetko pre spoľahlivé testovanie v exteriéri nebolo vôbec 
ľahké. Všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na 
príprave a  realizácii testovania, zvládli všetko bravúrne. 
Úprimne ešte raz vďaka všetkým, ktorí vydržali, aj keď zima 
vzhľadom na ročné obdobie takpovediac „liezla pod kožu“. 
Veríme, že spoločnými silami a zodpovednosťou pandémiu 
zvládneme!      redakcia

Všeobecne záväzné nariadenia a obsah zasadaní obec-
ného zastupiteľstva

Stručný obsah v šeobecne záväzných nariadení prijatých 
v roku 2020:
- č. 1/2020 o určení názvov ulíc a iných verejných 
 priestranstiev
 –  jeho účinnosť stanovilo obecné zastupiteľstvo v termí-
  ne od 1. 7. 2021
 – miestnej časti budú mať v adrese názov ulice totožný 
  s názvom miestnej časti
 – centrálna časť obce Bzince pod Javorinou sarozdelí na 
  11 ulíc: Podjavorinskej, Za potokom, Družstevná,
  Na Pažiti, Školská, Za humnami, R. Macúcha, Uličky, 
  Na Chríbe, Lipová, NaHoštáku
 – všetky informácie súvisiace s touto zmenou sa občania 
  dozvedia v druhom štvrťroku 2021.
- č. 2/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času 
 prevádzky služieb na území obce- určuje pravidlá času 
 predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
 obce
- č. 3/2020 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie 
 opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
 kurately – ustanovuje podmienky, na základe ktorých 
 Obec Bzince pod Javorinou pri výkone svojej samospráv-
 nej pôsobnosti poskytuje príspevky v zmysle zákona 
 NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
 a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 
 zákonov.
- č. 4 /2020 - o organizácii miestneho referenda – úče-
 lom je upraviť v súlade ustanoveniami zákona o obec-
 nom zriadení podrobnosti o organizácii miestneho refe-
 renda v Obci.
- č. 05/2020- o podmienkach poskytovania dotácií 
 a finančného príspevku z prostriedkov obce – účelom 
 tohto nariadenia je stanoviť podmienky, vymedziť okruh 

 subjektov a upraviť postup pri poskytovaní dotácií 
 a finančných príspevkov z prostriedkov Obce.
- č. 6 / 2020 - o podmienkach držaniapsov na území 
 obce - predmetom je:
 - úprava podmienok držania a vodenia psov na území 
  Obce
 - stanovenie výšky úhrady za vydanie novej evidenčnej 
  známky psa v prípade jej zničenia, straty alebo odcu-
  dzenia,
 -  zľava z poplatku za psa v osobitných prípadoch
 - úprava podrobností o vodení psov - v katastrálnom 
  území obce je voľný pohyb psov zakázaný na všetkých 
  verejných priestranstvách v zastavanej časti obce, - vo-
  diť psa na verejnom priestranstve v zastavanej časti 
  obce je možné len na vôdzke, bezpečne pripevnenej 
  na obojku alebo prsnom postroji
 - určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný
 - úprava podrobností o znečisťovaní verejných 
  priestranstiev psami.
- č. 7 /2020 – o verejnom poriadku a dodržiavaní čisto-
 ty na území obce- upravuje povinnosti vlastníkov, 
 správcov a užívateľov nehnuteľností a verejných 
 priestranstiev, ako aj obyvateľov a návštevníkov obce 
 Bzince pod Javorinou s cieľom dosiahnuť čisté a zdravé 
 životné prostredie, udržiavať čistotu a poriadok na území 
 obce
 -  za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách a vo 
  všetkých nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území 
  obce zodpovedá ich vlastník (správca),
 - užívateľ alebo platca dane z nehnuteľnosti bez ohľadu-
  na to, akým spôsobom k znečisteniu a narušeniu poriad-
  ku došlo je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie 
  alebo iný neporiadok,
 - vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti či pozemku je 
  povinný nahlásiť pálenie suchých záhradných konárov 
  (zbytkov) na tel. číslo 150. Zároveň musí zabezpečiť 

POĎAKOVANIE ZA ÚČASŤ NA TESTOVANÍ 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO A VŠEOBECNÉ NARIADENIA
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  dostatočnú ochranu pred rozšírením ohňa
 - na verejne prístupných miestach Obce, (napríklad 
  autobusové zástavky, detské ihriská, parky, miestne 
  trhovisko) je zakázané požívať alkoholické nápoje,
 - Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu síl sa 
  rozumie: čas nočného kľudu, nedeľa a dni pracovné-
  ho pokoja. V dobe určenej na odpočinok a rege-
  neráciu síl nie je dovolený výkon činností, ktoré 
  obťažujú hlukom alebo iným obdobným spôsobom, 
  (napr. kosenie, pílenie, rúbanie dreva, hlučné 
  stavebné práce)
 - Zakazuje sa nadmieru primeranú pomerom obťažovať 
  susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, 
  pachom, plynmi, svetlom, tienením, vibráciami, 
  odpadom, parami
 - Na území obce je zakázané používať výbušniny, py-
  rotechnické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 
  31. decembra a 1. Januára kalendárneho roka 
  a okrem akcií podliehajúcich oznamovacej po-
  vinnosti.

Úplné znenie prijatých všeobecne záväzných naria-
dení nájdete na web stránke obce v časti VZN. V pí-
somnej podobe na obecnom úrade u pani Znachoro-
vej.

Stručný obsah zasadaní obecného zastupiteľstva:

Október 2020:
- Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6 
 /2020 o podmienkach držania psov.
- Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 7 
 /2020 o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty.
- Správa HK – Kontrola finančných príjmov a výdavkov za 
 dodávku vody v časti obce H.Strana.
- Správa HK – Kontrola finančných príjmov a výdavkov 
 obce pri likvidácii komunálneho odpadu.
- Protest prokurátora - VZN 2/2020 o pravidlách času pre-
 daja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
- Zapojenie sa do výzvy Environmentálneho fondu pre rok 
 2021 – schválenie.
- Správa z audituindividuálnej účtovnej závierky za rok 
 2019.
- Správa z auditu konsolidovanej účtovne jzávierky za rok 
 2019.
- Schválenie zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti 
 s ručením obmedzeným – Prevádzkas.r.o.
- Schválenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozem-
 ku v miestnej časti Rybníky.
- Schválenie zápisu do Kroniky obce za rok 2019.
- Schválenie žiadosti o prípravu projektu a dohody o spo-
 lupráci pre Centrum sociálnych služieb Hrubá Strana.
- Schválenie montáže anténneho systému v priestoroch 
 zvonice Hrušové.
- Vyhlásenie voľby hlavnéhokontrolóra obce Bzince pod 
 Javorinou.
- Schválenie investičného zámeru, verejného obstarávania 
 a podania žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie 
 nájomných bytov – nadstavba objektu zdravotného stre-
 diska o 12 nájomných bytov cez Ministerstvo dopravy 
 a výstavby SR a ŠFRB.
- Schválenie zmluvy o postúpení užívania poľovného 
 revíru pre Poľovnícke združenie Hrušové.

Rôzne:
- Príprava rozpočtu 2021 - žiadosti – dotácie…finančná 
 komisia – do 23. 11. 2020
- Návrhy poslancov, občanov, organizácií – na udelenie 
 Ceny obce za rok 2020
- Informácia k Vodovodu a Kanalizácii Hrušovéa Bzince 
 pod Javorinou.

December 2020:
- Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 8 
 /2020 zmena VZN č. 2 / 2020.
- Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 9 
 /2020 zmena VZN č. 8 /2019.
- Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
 č. 10/2020 zmena VZN č. 9/2019.
- Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
 č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
 na dieťa materských škôl a žiaka školských zariadení na 
 území obce pre rok 2021.
- Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
 č. 12/2020 o prideľovaní obecných nájomných bytov.
- Schválenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
 č. 13/2020 zmena VZN č. 6/2019
- Schválenie návrhu na úpravu rozpočtu obce č.2 za rok 
 2020.
- Stanovisko HK k návrhu rozpočtu pre rok 2021, Schvá-
 lenie návrhu rozpočtu a priorít pre rok 2021, viacročného 
 rozpočtu 2022 – 2023.
- Prezentácia kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra 
 obce a voľba Hlavného kontrolóra obce.
- Schválenie prenájmu nájomného jednoizbového bytu 
 v priestoroch Základnej školy.
- Schválenie Plánu kultúrnych akcií na rok 2021.
- Pozastavenie platnosti uznesenia č.112/2019 o plate 
 starostu do 31. 12. 2021.
- Schválenie termínov a miesta zasadaní OZ na rok 2021 – 
 10. 2. Bzince pod Javorinou, 14. 4. Hrušové, 23. 6. Cetuna, 
 4. 8. Bzince pod Javorinou, 6. 10. Hrubá Strana, 8.12 Bzin-
 ce pod Javorinou.
- Návrh a schválenie prevodu obecného majetku – Michal 
 Okrucký, Eva Podolanová a Tomáš Podolan, Janka 
 Skovajsová a Miloš Skovajsa, Ľubica Štefanovičová, Peter 
 Trenčiansky, Daniel Jurečko.
- Schválenie obchodnej verejnej súťaže - pozemok s parc.
 č. 4204/2 ostatná plocha o výmere 139 m2, evidovaný 
 Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, katastrál-
 nym odborom na LV č. 1925, v reg. C-KN, k. ú. Horné 
 Bzince.

Rôzne:
- o príprave a priebehu sčítania obyvateľstva – pomoc pri 
 sčítavaní vysvetľovaním
- novoročnés tretnutie s občanmi – 1. 1. 2021 o 16,00hod 
 na OcÚ – udelenie ocenenia “Cena obce” za reprezentá-
 ciu a zviditeľnenieobce za rok 2020 – 16,45hod ohňostroj 
 a občerstvenie.

Úplné znenie zápisníc z jednotlivých zasadaní obecné-
ho zastupiteľstva nájdete na web stránke obce v časti 
Úradná tabuľa – zápisnice zo zasadnutí. V písomnej for-
me sú k dispozícii u pani Kuhajdovej.

4
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Projekt Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 (SODB 
2021) sa začal svojou prvou fázou 1. 6. 2020 sčítaním domov 
a bytov. Sčítanie domov a bytov trvá do 12. 2. 2021 a ply-
nule naň nadväzuje sčítanie obyvateľov od 15. 2. 2021 
do 30. 3. 2021. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia do-
mova a vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac 
ako 10 minút.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby kedy-
koľvek a na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu 
alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár náj-
de na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj 
cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné 
systémy Android a iOS.
Samosčítanie je pre obyvateľov rýchly a jednoduchý spô-
sob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia sú-
kromia.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formu-
lári, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčí-
tania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 
na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie je povinné
Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vypl-
nením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ sa 

v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, 
prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, 
teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Pomoc obyvateľom pri sčítaní
Sčítanie obyvateľov realizujú samosprávy. Ak sa obyvateľ 
nemôže alebo nevie sčítať sám, má možnosť využiť službu 
asistovaného sčítania.
„V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám 
so sčítaním pomôže stacionárny asistent – obecný úrad 
Bzince pod Javorinou – podateľňa. Na území obce budú 
tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť 
obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dô-
vodu imobility), tým, že zavolá na obec – 032/7793202. 
V takomto prípade navštívi mobilný asistent obyvateľa 
doma a sčíta ho.“

Koľko otázok treba vyplniť
„Po autentifikácii čaká obyvateľa sčítací formulár, ktorý ob-
sahuje 14 otázok. Všetky otázky sú doplnené o krátke a vý-
stižné vysvetlivky a preto by vypĺňanie malo byť jednodu-
ché a rýchle.“

Ochrana osobných údajov je priorita
Pri projekte Sčítania obyvateľov domov a bytov 2021 je pri-
oritou ochrana osobných údajov obyvateľov a bezpečnosť 
zberu a spracovania údajov je základnou podmienkou rea-
lizácie sčítania. Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom 
na ochranu osobných údajov SR. Na účely ochrany osob-
ných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpeč-
nostný projekt.

Prekonávať ťažkú situáciu v boji s koronavírusom samo-
správam aspoň čiastočne pomôžu peniaze vyčlenené z vý-
zvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie. Úspešní žiadatelia tak dostanú peniaze na svoje 
projekty aj z eurofondov.

Viac ako 1 milión eur z tejto výzvy ide na podporu 50 pro-
jektov na zmiernenie dosahov pandémie na Slovensku.

Spolu chcú tri zariadenia
Medzi obcami, ktoré uspeli vo výzve, sú aj Bzince pod 

Javorinou v okrese Nové Mesto nad Váhom. Projekt s ná-
zvom Cesta ku zdraviu dostal podporu viac ako 33 tisíc eur. 
Cieľom je zlepšenie ochrany zdravia ohrozených skupín 
obyvateľstva pomocou mobilného hygienicko-sanitačné-
ho zariadenia a motorového prístroja na studené zahmlie-

vanie – sterilizáciu, hygienu a prevenčné činnosti v čase 
pandémií. Podľa starostu Dušana Málika pôjde spolu o tri 
zariadenia.

Prvý prístroj bude slúžiť na protivirotickú sterilizáciu von-
kajších a vnútorných priestorov studeným zahmlievaním 
s možnosťou aplikácie špeciálnych roztokov.

„Tento prístroj má stanovené technické špecifikácie, veľ-
kosti nádoby, tlak a podobne. Druhé zariadenie patrí do 
vonkajšieho prostredia, je to v podstate taká kovová brána, 
cez ktorú sa prechádza a automaticky dochádza k dezin-
fekcii,“ objasnil Málik. Spresnil, že tretím zariadením je prí-
ves alebo mobilné hygienicko-sanitačné zariadenie, ktoré 
obsahuje dve postele, sprchový kút a základné prostriedky 
pre poskytnutie prvej pomoci. Všetky tieto zariadenia sú 
určené predovšetkým na opatrenia súvisiace s COVID-19, 
ale dajú sa využívať nielen pri hromadných akciách obce 
na dezinfekciu priestorov, ale aj pre rómsku komunitu, prí-
padne pre občanov, ktorí potrebujú takúto starostlivosť.

Ak verejné obstarávanie a nákup prístrojov nebudú mať 
zbytočné prestoje a všetko bude v poriadku, nové prístroje 
by nám už mohli slúžiť v prvom ¼ roku 2021.

Dušan Málik, starosta

Spolupráca s dobrovoľníkmi
Cieľom projektu Cesta ku zdraviu je aj vytvorenie spo-

lupráce medzi obcou, miestnym dobrovoľným hasičským 
zborom a záchrannými zložkami s cieľom pomáhať ohroze-
ným skupinám pri predchádzaní vzniku živelných pohrôm, 
pandémií a iných závažných chorôb.

„Chceme tak viesť mladú generáciu k dobrovoľníckym 

PRÍPRAVA NA SČÍTANIE OBYVATEĽOV V ROKU 2021 SA ZAČALA 

V BZINCIACH POD JAVORINOU ZAKÚPIA PRÍSTROJE NA DEZINFEKCIU
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aktivitám, aby sa začala angažovať v prospech spoločnosti.“
V Bzinciach pod Javorinou žije viac ako 2 100 obyva-

teľov.
Obyvateľstvo obce tvoria aj ohrozené komunity, ako 

sú dôchodcovia, marginalizovaná rómska komunita, 
zdravotne postihnutí obyvatelia, sociálne slabšie rodi-
ny – rodiny v sociálnej a hmotnej núdzi, ako aj komuni-
ta miestnych ľudí bez domova.

Ako uvádza obec v žiadosti, ohrozené komunity v obci 
majú nedostatok hygienických štandardov bez dostup-
nosti k stálemu zariadeniu osobnej hygieny.

„Možnosť vykonania osobnej hygieny pre tieto skupi-
ny je nedostatočná, čo znamená určitý druh ohrozenia 
aj pre ostatných obyvateľov.“

Dodržiavanie hygienických štandardov je nevyhnutné 
v ohrozených komunitách a takisto na miestach, kde sa 
zdržiava väčší počet obyvateľov.

Preto je spomínaný projekt pre obec veľmi prospešný 
a zariadenia, ktoré kúpi, veľmi užitočné.

Vírus zatiaľ držia od seba
S koronavírusom tu však zatiaľ výraznejšie bojovať nemuseli.
„Musím si zaklopať, ale sme jedna z obcí, ktorá mala mi-

nimum prípadov.
Mali sme jeden až dva prípady, ale podchytili sme to včas 

a všetko sme vyriešili v pokoji a neboli žiadne stresy.
Samozrejme, ľudia sú opatrní, tak ako všade, ale snažíme 

sa to zbytočne nehrotiť a neuvádzať ich ešte do vyššieho 
štádia nervozity. Mnohí pracujú v Novom Meste nad Vá-
hom, v Starej Turej,“ uviedol Málik.

Termín, dokedy musia zariadenia na dezinfekciu nakúpiť, 
je koniec marca budúceho roka.   redakcia

Keď píšem tento článok, je advent. Čítať ho budeme 
tesne pred Vianocami. V advente očakávame príchod Me-
siáša, Spasiteľa. Tak to bolo i pri prorokovi Izaiášovi, ktorí 
uprostred ťažkých dôb politickej a náboženskej krízy jud-
ského kráľovstva videl, ako sa celá spoločnosť zmieta v ne-
istote a strachu. A do toho ohlasoval nádejnú zvesť o Pá-
nov služobníkovi, ktorý nastolí pokoj. Keď Boh sám príde 
a skrze neho ľudia budú schopní zakúsiť pokoj vo svojich 
srdciach a životoch.

Tieto adventné čítania mi veľmi pripomínajú dnešnú 
dobu. Ale tú mi pripomína i udalosť z Betlehema. Predstav-
me si ten mladý pár na cestách. Pritom novomanželka je 
tehotná. Betlehem (v preklade dom chleba) nehostinný. 
A tak akoby v nútenej karanténe na pár dní zakotvia v maš-
tali. Samota, opustenosť. Možno by si liezli tí dvaja mladí ľu-
dia už na nervy a dostavila by sa ponorková choroba. Tieto 
pocity v dnešnej dobe tak nezriedkavé.

Ale predsa. Hoci samota, vôbec nie opustenosť. Vedia, že 
to Dieťa je dar. Vyťahuje ich z ich zmätkov, chaosu, nechá-
paniu celej tej situácie.Vedia, že to dieťa nie je len ich zá-
sluha. Je to výsledok ich otvorenosti voči životu i v ťažkých 
časoch. A vedia, že ten nový život vstupujúci do ich životov, 

prichádza od Života samého – od Boha. Tento krok Joze-
fa, ktorý po vnútorných bojoch a modlitbách prijal Máriu 
za svoju manželku a Ježiša za syna, tento krok malej naza-
retskej dievčiny, keď prijala Božiu výzvu pre život, bol pre 
ľudstvo všetkých čias veľkým krokom vpred.

Je málo platné vlastniť všemožné výdobytky techniky, je 
málo platné, keď sa človek prechádzal po mesiaci, ak ne-
dokážeme žiť ako bratia na zemi, ako rodina vo svojich do-
movoch.

Pandémia a opatrenia proti nej nás dali nútene do karan-
tény našich domovov ale i našich sŕdc. Učme sa od naza-
retskej rodiny. Chlapi od Jozefa, ako prijať svoje manželky 
a deti. Ženy od Márie vpúšťať do svojich sŕdc Božiu nádej 
i skrze vaše deti. Mládež si už uvedomuje, že škola nie je 
také hrozná, ako si vždy mysleli a radi by sa už do nej vrátili. 
Učme sa všetci z tejto situácie vážiť si všetko to, čo máme. 
A tak nájdeme pokoj a radosť srdca, vlastný rast a dokonca 
i silu pomôcť v tejto dobe núdznym.

Boh si berie na seba ľudské telo. A prišiel nás naučiť 
v tomto našom svete aj z ťažkých vecí urobiť požehnanie. 
Nuž požehnané sviatky Narodenia Pána, milovaní!

Ľudovít Kubán, katolícky kňaz

S krátiacimi sa dňami blížia sa najkrajšie sviatky roka - 
Vianoce. Ale, akého roka! Mnohým z nás sa želanie „Veselé 
Vianoce!“ bude hovoriť ťažko, akosi cez zuby. Prízrak pan-
démie zaplavil naše mysle a tak trochu cítime, že viac či me-
nej ovplyvní atmosféru sviatkov pokoja a rodiny. Majú nám 
v tejto neistej dobe Vianoce vôbec čo povedať? Ja verím, že 
áno. Možno ešte viac než inokedy.

My sme si z vianočného príbehu povyberali len „hrozien-
ka“ a na podstatu sme zabudli. Pre väčšinu tieto sviatky 
znamenajú spoločné chvíle strávené s rodinou, stromček, 
darčeky, plný stôl. Možno ešte cestu do kostola a zaspieva-
nú najkrajšiu pieseň sviatkov- Tichú noc. Možno poniekto-
rým aj príchod Spasiteľa. Tie skutočné, prvé, Vianoce vtedy 
v Betleheme sa však oveľa viac než na túto idylku podobali 
na našu dnešnú apokalyptickú situáciu. „Dlhá a namáhavá 
cesta do Betlehéma Jozefa s Máriou, ktorej sa blížil termín. 
A to len kvôli nariadeniu vrchnosti. Pôrod v maštali v cudzom 
meste, kde nepoznali nikoho. Potom za krátky čas zúfalý útek 
pred krutým vladárom cez stovky kilometrov púšte do Egypta. 

Len sami dvaja, pešo s dieťaťom. Tam ďalšie dva roky preži-
té v neistote, strachu a biede. To všetko v snahe postarať sa 
a uchrániť pred záhubou dieťatko, ktoré je Božím synom.“

Toto je skutočný vianočný príbeh, na ktorý sme už dáv-
no zabudli. Ale takto k nám prišiel Boh. Pri tom všetkom 
utrpení sa však zrodilo čosi nové. Ľudstvu sa otvorili nové 
možnosti ako dať svojmu životu zmysel. Dostali sme príle-
žitosť obnoviť pretrhnuté puto so svojím Stvoriteľom. Celá 
naša civilizácia stojí na tomto príbehu. Milióny ľudí po stá-
ročia vďaka tomu majú možnosť sláviť úžasné sviatky ro-
diny a pokoja. Dnešná situácia sa nám niekedy môže zdať 
ako predzvesť konca sveta. Vďaka Vianociam v nej môžeme 
vidieť prísľub nového začiatku. Aj táto situácia obáv a ne-
istoty sa raz pominie. Ak sa budeme inšpirovať vianočným 
príbehom, môžeme z nej vyjsť posilnení a pripravení na to, 
čo pre nás v budúcnosti pripravil Boh. A keďže nás má bez 
rozdielu naozaj veľmi rád, môžeme mať istotu, že to bude 
stáť za to.

Iveta Kosečková, evanjelická farárka

BETLEHEM DOMA

PANDEMICKÁ VIANOČNÁ NÁDEJ
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Blížia sa Vianoce a to je obdobie, 
kedy v domácnostiach rozvoniavajú 
sladké pečené dobroty. Šikovné ženy 
vypekajú dlho pred sviatkami trvan-
livé pečivo a medovníčky sú mimo-
riadne obľúbené. Zvlášť deti sa tešia, 
keď sa potom môžu podieľať na ich 
zdobení.

V Hrušovom však býva pani Martina 
Drgoňová, rod. Krajčovicová, ktorá pe-
čenie a zdobenie medovníkov povýši-
la nielen na záľubu, ale aj na umenie.

Martinka začala piecť cukrovinky 
s mamou, neskôr aj u svojej tety Olin-
ky Majtásovej. Zdobeniu medovníkov 
sa venuje asi 10 rokov. Ale prvú miku-
lášsku dekoráciu a chalúpku upiekla 
pre svoju vtedy malú dcéru už pred 
22 rokmi. Dnes to už nie je len sladká 
dobrota, trvanlivé slávnostné pečivo, 
ale aj nádherné výtvory, z ktorých sa 
teší nielen ona s rodinou, ale aj mno-
hí známi i neznámi, dokonca aj v za-
hraničí. Najviac medovníkov chystá 
k Vianociam a k Veľkej noci. Tvary 
a zdobenie robí podľa toho, komu sú 
medovníky určené a z akej príležitosti, 
tiež aj na aký účel slúžia.K Vianociam 
vykrajuje stromčeky, ryby, kométy, 
hviezdičky, snehové vločky, rukavičky, 
jablká, vtáčiky, domčeky, hríbiky, pod-
kovičky, snehuliakov, anjelov, k Veľkej 
noci vajíčka, zajace, barančeky a iné 
zvieratká, ktoré polieva farebnou 
polevou v jarných farbách a krásne 
„vykresľuje“ jemným kvetinkovým 
vzorom. K životným jubileám sú to 
hlavne nádherne zdobené srdcia a sr-
diečka, pre deti motívy hračiek.Robí 
i priestorové medovníkové dekorácie, 
ako svietniky, krajinky, kostolíky, ad-
ventné venčeky, ozdoby na zavesenie 
na stromček, ozdoby na stoly. Cennú 

pomoc jej poskytuje manžel, ktorý jej 
vyrobí rôzne vykrajovačky ňou navrh-
nuté. Zhotovuje jej aj rôzne pomôcky, 
ktoré sa nedajú v obchodoch kúpiť.
Napríklad drevené podložky, na kto-
ré svoje medovníkové dielkazostavu-
je. Sú to kruhové podložky odrezané 
z kmeňastromu a len minimálne upra-
vené, aby bola zachovaná krása dreva.

Najdôležitejšia je však príprava ces-
ta a polevy na zdobenie. Dlho hľa-
dala dobrý recept, napokon najlepší 
získala od jednej medovnikárky. Po-
užíva vlastne dva recepty, jeden na 
medovníčky na jedenie a druhý na 
medovníčky, ktorých hlavnou funk-
ciou je zdobiť, dekorovať, robiť radosť. 
Do cesta pridáva maslo, nie marga-
rín.Medovníčky ihneď po upečení 
potiera celým vyšľahaným vajíčkom 
s kvapkou vody. Vtedy zostanú krásne 
a lesklé. Všetkému sa postupne učila 
sama. Pred rokmi čerpala námety z ča-
sopisu Medovníčky. Jeho čísla má od-
ložené dodnes a aj po rokoch v nich 
rada listuje a hľadá inšpiráciu. Hoci 
nevie kresliť – ako o sebe povedala – 
vzory na medové pečivo si neskôr za-
čala vytváraťaj vlastné, ale inšpiráciu 
čerpá aj z internetu. Veľmi dôležité je 
pripraviť si na zdobenie kvalitnú biel-
kovú polevu. Pripravuje ju z bielka, 3 
x preosiateho práškového cukru cez 
jemné sitko. Aby bola pekná biela, 
pridá aj pár kvapiek citrónovej šťavy. 
Mieša ju výhradne ručne vareškou asi 
20 minút. Zdobí pomocou kornútka, 
ktorý si sama vyrába. Vzory robí rôzne, 
od jednoduchých až po tie zložitejšie, 
ako je napríklad čipka. Tiež polieva 
medovník cukrovou polevou a po za-
schnutí dozdobí. Nariedenú polevu 
zase používa na tieňovanie. Pridáva 

i potravinárske farby. Farbu použije 
buď ako náter, alebo na zafarbenie 
bielej polevy. Dlhoročnou prácou sa 
vypracovala k ozajstnému majstrov-
stvu. Jej medovníčky sú nielen chutné, 
ale aj pekné. Tie na dekoráciu a ozdo-
bu sú nádherné a ako darček vzácne.

Martinka Drgoňová patrí k ženám, 
ktoré majú jedinečné schopnosti a vy-
užívajú ich nielen ako vlastnú sebare-
alizáciu, ale aj v prospech a pre pote-
šenie druhých ľudí.

Ľudmila Šupáková

KEĎ MEDOVNÍČKY ROBIA RADOSŤ

V  polovici decembra, konkrétne 15. oslavuje životné 
jubileum naša obyvateľka spisovateľka Mariana Komorová. 

Už ako dieťa milovala 
knihy a  veľa čítala. Veľmi 
skoro začala písať aj ona 
sama. Najprv poviedky, 
ktoré boli uverejnené vo 
viacerých časopisoch. 
Pre rozhlas napísala 
približne 30 umelecko-
životopisných pásem. 
Pracovala na viacerých 
miestach ako knihovníčka 
a  metodička, ale hlavne 
ako redaktorka v novinách 
a v rozhlase.

V  roku 1986 jej vo 
vydavateľstve Mladé 
letá vyšla knižka pre deti 

Najväčšie želanie a  postupne prichádzali ďalšie knihy. Pre 
deti a mládež sú určené knihy Ty si moja pevná loď (1988), 
Milión krokov do bezpečia (1994), Medzi nami Indiánmi 
(1997), kniha pre mládež Jej veličenstvo dospelosť (2001), 
Tajomstvo mušle (2006). Publikácia V hlbinách času obsahuje 
biografi cké glosy menej známych národných dejateľov, 
Hľadať a  nájsť zasa jej rozhlasové literárno-dramatické 
pásma. Vyšli jej aj knihy poviedok Sklenená ovečka (1995) 
a  Sen o  živej vode (2013), romány pre dospelých Sonáta 
pre Beethovena a Sťahovavé vtáky (2013) a eseje Kam vedú 
všetky cesty. Spolu s  otcom Ladislavom Vargom napísala 
štyri knihy: Kľúč od raja (1997), Najmladší veľkňaz (1999) 
Mesiáš (2004), Modrá krv (2001). Teší sa aj z  jeho knihy 
Hviezdny generál.

Pani Mariane Komorovej srdečne gratulujeme 
k narodeninám a želáme jej všetko najlepšie, hlavne dobré 
zdravie a veľa tvorivých síl, ako aj veľa radosti v rodinnom 
kruhu.                      Redakcia 

FOTO: archív redakcie

JUBILANTKA



Určite ste spozorovali, že sa nám rekonštruuje zberný dvor. 
Skvalitní sa zázemie a plocha zberného dvora. Pribudnú 
nám nové kontajnery na triedený odpad, vďaka čomu bu-
deme môcť ešte lepšie separovať privezený odpad na vy-
hodenie. Žiadame vás, aby ste dovezený odpad do zberné-
ho dvora triedili nasledovne:
1. nábytky: 
 -  skrine treba doviezť rozobraté, kovanie odmontované,
 -  čalúnené nábytky treba čo najviac rozobrať, odčalúniť, 
  aby sa samotné drevo dalo ďalej spracovať,
2. oleje: jedlé oleje a tuky – výmenou za toaletný papier
3. elektro:
 chladničky, televízory, práčky…. odovzdať celé, nie 
 rozobrané,
4. stavebný odpad: betón, tehly, obkladačky, dlaždice, 
 porcelán a keramiku - do 1 tony
5. veľké plastové kusy: sudy, stoličky…
6. sklo: 
 – NESMIE SA TAM DÁVAŤ LEPENÉ SKLO, 

PORCELÁN, ZRKADLÁ
 Žiadame Vás, aby ste TABUĽOVÉ SKO A ROZBITÉ SKLO 
 nedávali do plastových mechov pri bežnom zbere skla 
 od domov. Pri ich vysýpaní dochádza k zraneniam 
 pracovníkov Technických služieb. Odporúčame vám 
 zakúpenie zelenej smetnej nádoby na sklo.
7. železo – ak si zaveziete železo do zb. surovín VAŠA 
 v Novom Meste n. V. na Ul. Ľ.Podjavorinskej (pri SPP), 
 chceme vás požiadať, aby ste nám vážny lístok priniesli 
 k nahliadnutiu na OU, započítame to do triedeného 
 odpadu a aj tým pomôžete zvýšiť percento triedenia 
 odpadu. Samozrejme, železo môžete odovzdať aj 
 v zbernom dvore.
8. pneumatiky : žiadame každého občana, aby staré 
 pneumatiky, ktoré vymieňa za nové, vždy nechal v auto-
 servise, v ktorom mu to vymieňajú. Autoservis je po-
 vinný zobrať nepotrebné pneumatiky.
9. tráva, konáre – dovozom do zberného dvora.Občania, 
 ktorí nemajú možnosť odvozu, môžu o to požiadať 
 obecný úrad.
10.  V prípade, že máte väčšie množstvo objemo-
 vého odpadu, objednajte si kontajner na tel. čísle 
 0907164978.
Pre zber – zvoz komunálneho odpadu od domov platí 
všeobecne záväzné nariadenie č.5/2019, ktorým boli 
stanovené odpadové nádoby jednotne pre všetkých, 

a to 120 litrové. Pokiaľ používate väčšie nádoby (240l) 
odporúčame vám tieto si nechať na plasty(označiť si ich 
„plasty“) a na komunálny odpad si zakúpiť nádoby 120 
litrové.
Čím menej budeme triediť, tým viac budeme platiť.
Opäť sa nám zvýšil poplatok za uskladnenie odpadu na 
rok 2021 zo strany Kopaničiarskej odpadovej spoloč-
nosti.
Udržiavajte čistotu a poriadok na stojných miestach, 
v okolí zberného dvora a pri svojich smetných nádo-
bách (v čase vyvážania odpadu) – čistá obec je naša vi-
zitka.
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Milí občania,žiadame vás o odstránenie kameňov (zá-
bran), ktoré máte umiestnené pred svojimi bránami, 
plotmi, pred záhradkami a inými objektami na obecných 
pozemkoch, ako zátarasu pred parkovaním cudzích vozi-
diel. Chodci a cyklisti sa nemajú, kde vyhnúť pri prejazde 
osobných alebo nákladných áut. 

Rovnako vás opakovane žiadame o parkovanie vozi-
diel na svojom pozemku a nie na ceste či chodníku. Ob-
zvlášť dôležité je to v nadchádzajúcom zimnom období  
počas vykonávania zimnej údržby, pri odhŕňaní snehu 
alebo posype komunikácií. Hrozí tu poškodenie strojov 
vykonávajúcich údržbu, no najmä parkujúcich áut – vá-
šho majetku a nemôže byť vykonaná dostatočná údržba 
– odhrnutie snehu.

KAMENE A ZIMNÁ ÚDRŽBA

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU, 
SKLA A PLASTOV

Vývoz komunálneho odpadu prebieha vždy párny 
týždeň:
Bzince  04.01., 18.01., 01.02., 15.02., 01.03., 15.03, 29.03.,                                                                                                                                          

MČ  07.01., 21.01., 04.02., 18.02., 04.03., 18.03., 01.04.,                       

Vývoz skla :  28.01., 03.03.

Vývoz plastov: 12.01., 09.02., 09.03., 09.04.

ZBERNÝ DVOR
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Vážení športoví priatelia, aj napriek zložitým epidemio-
logickým opatreniam na Slovensku by sme Vás chceli po-
informovať o dianí v našom športovom klube PŠK za rok 
2020.

Zimná časť prípravy začala klasicky ako po minulé roky 
množstvom prípravných zápasov.V marci nás všetkých 
prekvapil neviditeľný nepriateľ, ktorý zastavil celé dianie 
v športe aj v spoločnosti. Boli zastavené súťaže, a tak sme 
sa pustili do obnovy kabín a zveľaďovania areálu ihriska. 
V kabínach sme zateplili a znížili strop minerálnou vlnou 
a následne namontovali sadrokartónový podhľad s novými 
úspornými LED svietidlami. Nemohli sme to urobiť všetko 
naraz, nakoľko sme museli kalkulovať s obnovením súťaží 
a s tým spojenými výdavkami na chod klubu.

Nakoľko boli súťaže prerušené nanovo na jeseň, tak sme 
sa pustili do hľadania najvýhodnejších dodávateľov plasto-
vých výplní otvorov - okien a vstupných dverí v kabínach, 
aby sme využili prostriedky od obecného úradu a tým záro-
veň znižovali energetické nároky budovy. Realizácia okien 
prebehne ihneď, ak to dovolia poveternostné podmienky 
vonku, a tým by sme chceli využiť čo najefektívnejšie pro-
striedky na ďalšie zveľaďovanie areálu futbalového ihriska.

Zároveň by sme Vás chceli poinformovať o aktuálnom 
zložení mužstiev PŠK Bzince pod Javorinou. Momentálne 
je činná predprípravka, prípravka, dorast a kategória muži. 
To znamená, že tri mládežnícke mužstvá a jedno mužstvo 
dospelých vo futbale, družstvo dorasteniek vo volejbale 
a hokejové družstvo mužov.

Nové mužstvo máme tzv. predprípravku vo futbale, ktorá 
vznikla v podstate z iniciatívy bývalého hráča a občana Bzi-
niec Milana Horňáka spolu s Miroslavom Haruštiakom. Je 
to veková kategória

5-,6-,7-ročných. Stretávali sa dvakrát do týždňa za veľkej 
podpory Vás rodičov, starých rodičov a hlavne p. Kardiana 
ml. a p. Pálku, ktorým i touto cestou chceme poďakovať za 
pomoc. Takisto ďakujeme obecnému úradu so zastupiteľ-
stvom v Bzinciach pod Javorinou.

Na záver chceme Vám všetkým popriať krásne a ničím 
nerušené vianočné sviatky, pokoj v rodinách a aby sme sa 
mohli opäť stretávať na spoločných športových poduja-
tiach, ako aj pri spoločenskom živote v našej obci Bzince 
pod Javorinou.

V dnešnej dobe máme stále menej záujemcov o futbal. 
Každý rok nám dá zabrať vytvoriť mládežnícke družstvo, 
ktoré odohrá celú futbalovú sezónu. V období puberty 
a dospievania sa veľa aj šikovných detí otočí k futbalu chrb-
tom. Partia sa potrhá a zrazu nezostanú ani hráči, ktorí by 
tvorili základ mužstva a ku ktorým by sa popridávali kama-
ráti, ako to fungovalo v minulosti a ako si z nás, bývalých 

futbalistov, mnohí pamätajú. Preto sme presvedčení o tom, 
že futbal musíme budovať od našich najmenších. Deti je 
potrebné pritiahnuť k futbalu čonajskôr, aby nám ich „ne-
uchytili“ iné športy, ktorých je dnes na dosah ruky veľa. Sa-
mozrejme, musíme ich zaujať a to nie je jednoduché.

Futbal je kolektívny šport a bez hráčov sa hrať nedá. 
Preto sme začiatkom septembra oslovili deti zo škôlky 
a prvého stupňa ZŠ. Zorganizovali sme pre nich športové 
popoludnie, na ktoré prišli deti i s rodičmi, starými rodičmi, 
mnohými fanúšikmi bzinského futbalu. Našťastie sa nám 
podarilo zaujať a na prvý tréning prišlo 8 detí. Veľmi ďa-
kujeme deťom aj ich rodičom. Podpora blízkych je pre ne 
veľmi dôležitá.

Prvý tréning bol na miestnom ihrisku, kde to zrazu ožilo 
a bola radosť sledovať ten neusporiadaný pohyb. Človeku sa 
chvíľami zdalo, že na ihrisku je primálo miesta. Odvšadiaľ sr-
šala energia a radosť z pohybu. Detí sa ujal pán Milan Horňák.

Jeho bohaté futbalové skúsenosti a zápal zrazu ten cha-
os usporiadal. Deti sa snažili počúvať a vykonávať pokyny 
trénera.

Sem-tam to nevyšlo a bolo z toho smiechu. No snaha 
bola úžasná. K našej spokojnosti to deti bavilo a časom 
ich neubudlo, skôr pribudlo. Veď na poslednom jesennom 
tréningu, ktorý sa už konal na umelej tráve pri ZŠ, bolo už 
15 detí. Veríme, že deťom neprejde chuť pokračovať. Dú-
fame, že trénerovi sa neminú dobré nápady ako detizaba-
viť a zaujať, aby pre nich bol tréning skôr zábavou, ako iba 
tréningom. Jedine tieto naše futbalové nádeje sú možnými 
ďalšími pokračovateľmi futbalu u nás v Bzinciach. Preto sa 
budeme snažiť, aby pri futbale ostali a budeme dúfať, že 
z oslovovania najmenších detí sa u nás stane tradícia, vďa-
ka ktorej sa základňa bzinských futbalistov bude rozširovať.

Na záver sa musíme ešte raz poďakovať rodičom, deťom, 
trénerom Milanovi Horňákovi a Miroslavovi Haruštiakovi 
a realizačnému tímu PŠK.

Ďakujeme!
A ak by ktokoľvek mal záujem pridať sa k nám, je tu vždy 

vítaný. Radi ho prijmeme medzi seba.

Výbor PŠK Bzince p. J.

FUTBALISTI  VYUŽILI  PRERUŠENIE  SEZÓNY 
NA  REKONŠTRUKCIU  KABÍN

 1.1.  Vítanie nového roku 2021 – Ocenenie významných 
 osobností obce za rok 2020
24.1. Premietanie rozprávok pre deti v knižnici
6.2.  Bzinské fašángy 
 (obecná zabíjačka, fašiangový sprievod)
7.2.  Premietanie rozprávok pre deti v knižnici
13.2. Fašiangová zábava – Pochovávanie basy

28.2. Spomienková slávnosť pri príležitosti 76.výročia 
 partizánskeho boja v miestnej časti Cetuna
5.3.  MDŽ Cetuna
6.3.  Kreatívny kurz – jarné kúzlenie v kuchyni 
7.3.  MDŽ Bzince
14.3. spomienka pri 70.výročí úmrtia Ľ.R.Podjavorinskej
26.3.  Deň učiteľov

Pripravované podujatia – rok 2021 (január, február ,marec)
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Žijeme bežný uponáhľaný život. Možno trocha iný ako 
sme boli zvyknutí. V každodennom zhone si nestíhame vší-
mať dianie okolo nás. Náhliacich sa dospelých, hrajúce sa 
deti, trocha roztopašnú mládež. Väčšina tínedžerov má svoj 
režim – štúdium, pomoc v rodine, aktivity vypĺňajúce voľný 
čas. Na prvý pohľad sú všetci rovnakí – bezstarostní, veselí. 
Niektorí so slúchadlami v ušiach, iní s kapucňou na hlave. 
Sem – tam sa však nájdu jednotlivci niečim výnimoční. Sú 
to tí, ktorí dostali do vienka nadanie, talent? Niektorí hu-
dobný, iní recitačný, výtvarný či športový. Práve ten posled-
ný, športový darovali víly pri kolíske ERIKOVI GULÁNOVI. 
Svoj talent začal veľmi skoro rozvíjať. Od malička žil s lop-
tou, ktorá sa postupne stávala jeho neodmysliteľnou ka-
marátkou. Najskôr bezcielne behanie za loptou po ulici, ne-
skôr zmysluplné kopanie do brány. V roku 2013 ako žiak ZŠ 
získal registračný preukaz PŠK Bzince pod Javorinou. Práve 
na bzinskom ihrisku získal prvé vedomosti o futbale, prvé 
skúsenosti a začal uvedomelo rozvíjať svoj talent. Pochopil, 
že okrem školského vzdelávania ho napĺňa čaro futbalové-
ho umenia. Počas prebiehania žiackej súťaže hrával za AFC 
Považan Nové Mesto nad Váhom. Na jednom z mnohých 
odohraných zápasov si ho všimol skaut. Najmenší hráč na 
ihrisku, ktorý vsietil prekrásny gól mu učaroval. A tak sa 
Erikovi pomyselne otvorili brány da sveta futbalu. Od roku 
2014 začal pôsobiť v I.lige a hrával 
za Spartak Myjava. Jeden z najväč-
ších úspechov v drese Myjavy SLO-
VAK JUNIOR CUP 2016 kde sa stal 
THE BEST PLAYER OF TEAM. Od roku 
2017 hráč Spartak Trnava. V ostatnej 
prvoligovej sezóne sa umiestnili na II. 
mieste ako dorast U 17. Odhodlanie, 
sebadisciplína, zodpovednosť a veľa 
odriekania sprevádza mladého fut-
balistu v každodennom živote. Musí 
prekonať zložitú cestu, na konci kto-
rej je vytúžený cieľ – úspech vo svete 
futbalu. Prajeme mu všetko naj… 
pevné zdravie, vytrvalosť, nadšenie, 
veľa sebazaprenia, úspechov v nastú-
penej ceste k futbalovým víťazstvám. 

Vďaka patrí celej rodine Erika Gulána za podporu, pomoc, 
povzbudzovanie, zabezpečenie všetkých podmienok, kto-
ré sú potrebné k dosiahnutiu toho, čo si Erik predsavzal. 
Stať sa výborným futbalistom. 

    „Vytrvám, kým neuspejem.“ 
                      Og Mandino

NÁDEJNÝ FUTBALISTA 
Je mladý, je vytrvalý, je talentovaný ! 

„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtáky krídla“
Určite sa vám už stalo, že ste si prečítali knihu, ktorú by 

ste najradšej posunuli niekomu inému. Alebo je to skôr 
literatúra, ktorá vám „nesadla,“ no určite na svojho čitateľa 
ešte iba čaká. Aby sa pod takýmito knihami doma zbytočne 
neohýbali poličky, môžete knihy darovať, vymeniť si cez 
tzv. knižné búdky. Knihy sem nemusíte iba nosiť, ale si ich 
aj vyberať. Samozrejme, bezplatne. 
Pravidlá používania

POŽIČAJ – PREČÍTAJ – VRÁŤ/VYMEŇ alebo DARUJ
Je pekné vidieť a vedieť, že v našej obci žijú ľudia, ktorí 

nezištne a s veľkou ochotou dokážu pomôcť.
Knižnú búdku pre nás zhotovil pán Vladimír Paška 

z Hrušového. Srdečná vďaka!     ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou 

KNIŽNÁ BÚDKA AJ PRED NAŠOU ŠKOLOU...



NEZABUDNUTEĽNÝ ZÁŽITOK
Keď sme dňa 

10.10.2020 prišli s na-
šimi synmi na uví-
tanie do života ob-
čiankov v obci Bzince 
pod Javorinou, boli 
sme veľmi milo pre-
kvapen,í akým milým 
a nezabudnuteľným 
spôsobom nám naša 
obec zachovala v pa-
mäti tento deň a to 
zasadením stromov 
v parku potomkov 
v Bzinciach pod Ja-
vorinou. Je to krásna 
myšlienka a nádher-

né gesto zo strany obce, že vysadením stromov budú môcť 
naše deti  rásť, dospievať a žiť v ich rodnej obci a polievať 

si tento dar v podobe stromu, ktorý si ako rodičia veľmi vá-
žime a z celého srdca ďakujeme.                

 Hricová Alexandra

Dieťaťko otvorilo oči, za čielkom ešte čupí sen.
Ako sa ten svet krásne točí? Nuž dobré ráno, milé dieťa!

Dobrý deň!

ZPOZ pri OcÚ pripravil v sobotu 10. októbra 2020 
v priestoroch obradnej siene uvítanie najmenších občian-
kov našej obce. Uvítali sme občiankov, ktorí sa narodili 
v II. polroku 2019 a za rok 2020.

Za II. polrok 2019 to boli detičky:  Noemi Ella Ondrejičko-
vá, Izabela Sofia Krajčovicová, Vladimír Halík, Linda Hargaš-
ová, Jakub Čičko a Šimon Paška.

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 
2.10.2019 uznesením č.85/2019 schválilo VZN č.7/2019 
Zásady pre poskytnutie príspevku na narodené dieťa. 
Príspevok je 100 eur na jedno narodené dieťaťa od 
1.1.2020. 

V tomto roku sa narodili: Martin a Filip Hrica, Terézia
Košarišťanová, Liliana Kopúňová, Lukáš Harušťák a Marko 
Hložka. Pri príležitosti narodenia svojho dieťaťa rodičia 
zasadili do sadu potomkov okrasný stromček.   
 

J.Kuhajdová, 
tajomníčka ZPOZ

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA
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Pri sčítaní domov a bytov sme zistili, že niektorí vlastníci domov 

nemajú priznanú daň z nehnuteľností. Informácie pri sčítaní 

sme čerpali z katastra nehnuteľností a registra adries a prá-

ve tu sme zistili, že niektorí vlastníci vlastnia v našom katastri 

dom, za ktorý nemajú priznanú daň z nehnuteľností. Vyzýva-

me týchto majiteľov, aby si podali daňové priznanie na Obecný 

úrad v Bzinciach pod Javorinou najneskôr do 31.1.2021. 

Zároveň upozorňujeme majiteľov domov a  bytov v prípade, že 

majú zmenu vo svojom daňovom priznaní – predaj a kúpa ne-

hnuteľností, zmena vlastníka nehnuteľností ako i zmena vlast-

níka psa, úmrtie psa, aby všetky zmeny nahlásili do 31.1.2021 

na Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou. Na obecnom úrade 

si môžete vyzdvihnúť tlačivá potrebné na všetky tieto úkony.

 Janka Kuhajdová

OZNAM

Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze
Čarovný, priateľský a jedinečný projekt…
Cieľom projektu a zároveň našou ambíciou bolo nadvia-

zanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými 
školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania 
prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Od počítačov, 
mobilov, tabletov, televízie či iných závislostí „ťahá“ žiakov 
počítačovej generácie k tomu, že nielen otvára ich fantáziu, 
ale najmä ich detské srdiečka. Urobiť niekomu radosť, do-
kázať prelomiť svoju lenivosť, chcieť poznať nových ľudí…

Žiaci našej školy s radosťou a nadšením vytvárali záložky 
do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárňovali tému: 
Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.

Keďže škola nesie meno našej rodáčky Ľ. Podjavorinskej 
a každoročne organizujeme recitačnú súťaž Podjavorin-
skej Bzince, rozhodli sme sa, že témou projektu bude dielo 
a verše Ľudmily Podjavorinskej.

Záložky si naše deti vymenili so žiakmi z pridelenej part-
nerskej školy ZŠ s MŠ Trstín.

Sme šťastní, že sme mohli svojimi dielami spríjemniť 
chvíle pri čítaní žiakom, ktorí si pripravili záložky aj pre nás. 
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto projektu zamera-
ného nielen na podporu čítania, ale aj podporu tvorivosti, 
originálnosti a priateľstva.

ZŠ nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzince pod Javorinou

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY



Kto Ťa poznal, ten si spomenie,

kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.

Dňa 14.10.2020 sme si pripomenuli 

20. výročie úmrtia našej mamy,

babičky, prababičky 

Emílie JARÁBKOVEJ z Hrušového.

S láskou a úctou spomínajú dcéra Marta 

a syn Ľuboslav s rodinami

Osud je krutý, nevráti, čo vzal.  

Zostali iba spomienky, v srdci žiaľ. 

Už niet návratu a ani nádeje, 

len cestička k hrobu nás k tebe zavedie.  

Kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať, 

spokojný spánok ti priať a s úctou spomínať. 

Dňa 15.októbra 2020  sme si pripomenuli 

40.výročie úmrtia Jána ANČICA

S láskou a úctou spomína celá rodina

Najväčšia láska umiera, keď mama oči zaviera. 

Utíchlo srdce, utíchol hlas mala rada život

a všetkých nás. Slzy v očiach, v srdci žiaľ, 

čo drahé nám bolo, osud vzal. 

Spomienky na teba mama zostanú stále v nás.
Dňa 20. novembra 2020 uplynulo 10 rokov, čo 

nás navždy opustila naša mama a babička 
Oľga PAŠKOVÁ. 

S láskou si na ňu spomína dcéra Janka s rodinou. 
Kto ste ju poznali venujte jej tichú spomienku.

„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto 

ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no 

vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali“. 

Dňa 20. decembra 2020 uplynie 15 rokov, 
odvtedy ako sa s nami navždy rozlúčil náš 

milovaný manžel, otec a starý otec
Gustáv JEŽO.

S láskou a úctou stále spomínajú manželka Žofia, 

dcéry Jarmila a Lenka s rodinami.

12

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

UZAVRELI MANŽELSTVO
Maroš Kapitančík  - Michaela Zelenáková

Marián Kollár – Eva Chmulíková
Pavol Tomeček -  Bibiana Chmulíková
Peter Baran – Mgr. Kristína Danková
Adrián Fogaš – Michaela Masárová

Rudolf Gašparík – MUDr. Nadiya Andreyeva
Michal Macejka – Bianca Zámečníková

 Mladomanželom blahoželáme 
 k uzavretiu manželstva.

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Nela Martáková 

– rodičia Jaroslav Marták a Alena Turanová
Oliver Dolnák - rodičia Marián a Simona Dolnáková

Maja Školníková 
- rodičia Jakub Školník a Lucia Okrucká

Rastislav Gablovský
-  rodičia Adrián a Jana Gablovská

Rodičom blahoželáme k šťastnému 
príchodu ich dieťaťka na svet.

60
Igor Okrucký

Iveta Kačányová
Milan Hrabovský
Miloš Brezinský
Iveta Balocová

Vojtech Cehelník
70

Jaroslava Hrevúšová
Emília Toráčová

Miroslav Harmady
Viera Gulánová

Drahomíra Bílová

Jaroslava Lukáčová
Bc.Mariana Komorová

80
Emília Pražienková

Elena Rojková
Anna Bielčiková
Eva Dudáková

85
Mária Petriláková

Elena Kovačovicová
90

Oľga Hertelová
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BZINSKÝ CHÝRNIK

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Pavol Plašienka vo veku 72 rokov
Milan Rágala vo veku 84 rokov
Jozef Trgiňa vo veku 74 rokov
Ján Jazvinský vo veku 92 rokov
Zuzana Šnábelová      vo veku 34 rokov
Jarmila Mazáková  vo veku 75 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú 
sústrasť nad stratou svojich blízkych.

ROZLÚČILI SME SA

SPOMÍNAME


