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BZINSKÝ CHÝRNIK
Obec Bzince pod Javorinou vstúpila do nového roka 

s  odhodlaním pokračovať v  rozrobených projektoch, ale 
aj pustiť sa do realizácie nových. Ešte na decembrovom 
obecnom zastupiteľstve poslanci schválili vyrovnaný rozpočet 
a potvrdili už rozbehnuté investície. O plánoch a cieľoch pre 
rok 2020 hovorí starosta obce Dušan Málik.

S  akými ambíciami vstupujú Bzince pod Javorinou do 
nového kalendárneho roka?

- V  prvom rade sú to opravy miestnych komunikácií, na 
ktoré bola vyčlenená čiastka 40 000 eur. Stavebná komisia už 
vyberá úseky ciest vhodné na opravu priamo v obci a potom 
v  obecných častiach v Cetune a  na Hrubej Strane. Ďalej je 
to spracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie 
vodo-vodu a  kanalizácie pre Bzince pod Javorinou. Už sú 
rozbehnuté prvé stretnutia na trasovanie týchto úsekov. 
A  musíme vyriešiť vlastný vodojem, ktorý je potrebný 
nielen pre samotné Bzince ale aj Hrušové, a  to z  dôvodu 
budúceho zaťaženia siete. Pokračujeme aj v  investíciách do 
horného cintorína, kde je potrebné dobudovať schodisko 
od parkoviska po hrob Ľudmily Podjavorinskej. Rozpočet by 
nemal presiahnuť 10 000 eur. S rovnakou sumou počítame aj 
pri rekonštrukcii kultúrneho domu v Hrušovom.

Na jeseň sme spomínali možnú rekonštrukciu obecného 
úradu, po ktorej by sa výdavky na energie znížili až o 85%. 
V akom štádiu je tento plán?

- Ešte na jar sme podali prvú výzvu príslušnému ministerstvu, 
ale pre nedostatok prostriedkov bola v tom čase zamietnutá. 
Na jeseň sme žiadosť zopakovali a zatiaľ čakáme na výsledky. 
Podobne sme na tom aj s  plánovanými opravami materskej 
škôlky. Tam zas všetko stojí na vyjadrení sa Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. K problematike som 
sa vyjadril v jednom z minulých čísiel Bzinského chýrnika. Stále 
dostávame vyhýbavé odpovede, ktoré nič neriešia. Firma je 
vybraná, verejné obstarávanie je zrealizované, čaká sa už len 
na stanovisko ministerstva.

Súvisí s  tým aj plánovaná rekonštrukcia zdravotného 
strediska?

- V tomto prípade čakáme na podpis koncesnej zmluvy, čiže 
subjektu, ktorý vyhral verejné obstarávanie. Pokiaľ sa nám 
vráti podpísaná, tak najskôr sa začne s prestavbou materskej 
škôlky v Cetune na nájomné byty a následne dôjde k oprave 
a vybudovaniu nájomných bytov nad zdravotným strediskom. 
Ak by predsa len k podpisu zmluvy nedošlo, musíme to riešiť 
inými fi nančnými prostriedkami, ktoré pokryjú nevyhnutnú 
opravu strechy na stredisku. Minulý rok sme získali ešte 
dotáciu dvakrát po 30 000 eur na vybudovanie hasičských 
zbrojníc pre Hrušové a Hrubú Stranu. V tomto prípade sa už 
pripravuje verejné obstarávanie, následne sa oslovia fi rmy 
a  po podpísaní zmluvy s  Ministerstvom vnútra SR dôjde 
k realizácii ešte v priebehu tohto roka. Ešte chcem podotknúť, 
že došlo k podpisu zmluvy na spracovanie zmien a doplnkov 

územného plánu č.2/2020. Po prvom stretnutí so zhotoviteľom 
boli zapracované do týchto zmien požiadavky občanov 
a  obce. V  súčasnej dobe sa spracováva pracovná verzia. Po 
jej dodaní budeme informovať občanov o  ich požiadavkách 
v rámci verejného stretnutia, ktorého termín včas oznámime.

Minulý rok sme informovali občanov aj o  tom, že sa 
Bzince zapojili do projektu Zelené obce. V akom štádiu je 
táto časť plánov?

Zmluvu máme podpísanú. Kompetencie pre realizáciu 
v tomto prípade spadajú pod Slovenskú agentúru životného 
prostredia, ktorá centrálne vybrala fi rmu a  tá sa podieľa 
na zazelenaní viacerých obcí na Slovensku. Takže už len 
čakáme na vhodné poveternostné podmienky na výsadbu 
stromčekov. Podľa predbežných informácií by k  tomu malo 
dôjsť na jar alebo na jeseň tohto roka.

Stromy sa však budú v obci sadiť aj pri inej príležitosti…
- Áno, obecným zastupiteľstvom bol schválený návrh VZN 

o  vzniku Sadu novorodencov ako aj zásady pre vyplatenie 
odmeny pre rodičov pri narodení dieťaťa, ktoré je platné od 
1.  1.  2020. V  praxi to znamená, že každému novorodencovi 
spoločne s  rodičmi sa vysadí jeden strom. Aj takto chceme 
pomôcť nášmu životnému prostrediu. Druhou príjemnou 
správou je, že rodičia novonarodených detí môžu požiadať 
o  príspevok na dieťa vo výške 100 eur. Podmienkou je, aby 
nemali voči obci žiadne podlžnosti, mali trvalý pobyt na území 
obce a, samozrejme, vyplnili žiadosť. Prvýkrát by sme to chceli 
zrealizovať v rámci uvítania do života.

Posledná otázka, ktorou uzavrieme tento rozhovor, 
smeruje k triedeniu odpadov. Zdá sa, že je to nekonečný 
príbeh.

- V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí aktívne 
triedili a  triedia. Vďaka nim sme vylepšili naše percentá. 
Napriek tomu však poplatok za odpad na osobu stúpne. Sami 
pri zvoze vidíme, že je mnoho našich spoluobčanov, ktorí 
ešte stále netriedia odpad. Myslím si, že toto ich správanie 
poškodzuje snahy tých, ktorí poctivo odpad triedia. S  nimi 
to budeme musieť aj na základe požiadaviek občanov, ktorí 
triedia svoj odpad, začať riešiť individuálne formou kontroly.

Na záver rozhovoru je potrebné spomenúť ešte jednu vec 
a  to, že v  rámci Všeobecno záväzného nariadenia o  daniach 
a  poplatkoch za smeti sme uviedli do života aj možnosť 
parkovania súkromných áut na verejných priestranstvách 
za predpokladu, že občania nemajú možnosť zaparkovať 
svoje autá vo svojich garážach a  dvoroch. V  priebehu roka 
by sme radi vyčlenili a  upravili miesta na parkovanie. Asi to 
nebude úplne pokrývať požiadavky a  potreby občanov, no 
radi by sme v  maximálnej miere dosiahli to, aby súkromné 
autá nebránili prejazdu áut záchranárskych, smetiarskych, 
posýpacích a odhŕňajúcich sneh. Samozrejme aj to, aby naša 
obec vyzerala krajšie.

Tatiana Brezinská

OBEC SCHVÁLILA JEDNORAZOVÝ PRÍSPEVOK 
NA NOVORODENCA
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„Cena človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“
Albert Einstein

Svitol prvý deň nového roku – 1. január 2020. Deň, ktorý si 
takmer všetci ľudia pri prvom stretnutí popriali hlavne veľa 
zdravia, spokojnosti, pohody, lásky, úspechov a šťastia v ro-
dinnom i pracovnom živote. Bolo tomu tak i na Obecnom 
úrade v Bzinciach pod Javorinou. Popoludní tu prilákala oby-
vateľov mimoriadna udalosť. Po prvýkrát si prevzali navrh-
nutí laureáti Cenu obce Bzince pod Javorinou. „Schádzame 
sa tu na prahu nového roku pri udeľovaní cien obce. Myslím 
si, že je povinnosťou obce a poslancov obecného zastupiteľ-
stva prejaviť svojim občanom úctu za ich prínos pri repre-
zentácii obce na verejnosti doma i v zahraničí, za jej rozvoj 
v rôznych oblastiach ako aj za každodennú mravčiu prácu 
v prospech nej. Vážení laureáti, som rád, že ako starosta mám 
tú česť vám odovzdať cenu obce za rok 2019. Prajem vám do 
ďalších rokov života veľa energie, zdravia, sily, spokojnosti,“ 
uviedol Dušan Málik.

Ľuboš GERŽA – za významnú činnosť pri záchrane životov, 
dlhoročný darca krvi a krvnej plazmy (178 krát), ocenený dia-
mantovou Kňazovického plaketou.

Anna KRAJČOVICOVÁ – za významné výsledky vo verej-
no-prospešnej činnosti v oblasti kultúry, členka speváckeho 
súboru Klenotnica. Spieva, recituje, stará sa o kroje, pomáha 
uväzovať ručníky ku kroju i súborom v susednej obci Lubina.

Ivan KUČERA – za činnosť v Dobrovoľnom hasičskom zbo-
re pri záchrane životov, majetku obce a jej občanov. Je pred-
sedom DHZ, za roky vykonanej práce mu bolo udelených 
viacero vyznamenaní, z nich najvyššie - Titul zaslúžilý člen 
dobrovoľnej ochrany SR.

Mgr. Miroslava LACOVÁ – za vynikajúce výsledky vo ve-
rejnoprospešnej práci v oblasti školstva. Pri príležitosti Dňa 
učiteľov jej boli udelené mnohé ďakovné listy, vyznamena-
nia a ocenenia z rúk ministra školstva, prednostu Krajského 
úradu v Trenčíne, primátora Nového Mesta nad Váhom ako 
výbornej učiteľke, riaditeľke ZUŠ na Starej Turej.

V roku 2019 prevzala z rúk ministerky školstva Martiny 
Lubyovej ocenenie – malú medailu sv. Gorazda za dlhoročnú 
prácu v oblasti školstva a výnimočné výsledky dosiahnuté vo 
výchovno-vyučovacom procese.

Mgr. Ľudmila ŠUPÁKOVÁ – za významné výsledky v publi-
cistickej a verejnoprospešnej práci. So svojimi žiakmi sa zú-
častnila množstva súťaží, pripravila veľa programov, získala 
mnohé ocenenia od Okresného úradu v Novom Meste nad 
Váhom a Trenčíne hlavne pri príležitosti Dňa učiteľov. Je člen-
kov redakčnej rady Bzinského chýrnika a kronikárkou obce

Eva TRNKOVÁ – za vynikajúce tvorivé výsledky v umeleckej 
činnosti doma i zahraničí. Jej záľubou sú ručné práce - hlavne 
výšivka. Vzory si vymýšľa a kreslí sama. Nádherne zdobí vajíč-
ka korálkami, vyrába madeirové kraslice, robí reliéfne vosko-
vanie a perforované vzory. Reprezentuje nimi našu obec na 
Slovensku i v zahraničí.

Za všetkých ocenených sa úprimnými slovami vďaky priho-
voril Ivan Kučera. Pokoj a radosť v duši spôsobili i slová bás-
ne v prednese Jany Kuhajdovej, matrikárky obecného úradu. 
Slávnostnú časť oceňovania ukončil ohňostroj v strede obce.
Úprimná vďaka za milé chvíle, dôstojne, príjemne strávené 
popoludnie a hlavne za pozornosť predstaviteľov obce Bzin-
ce pod Javorinou venovanú svojim občanom. Zostáva veriť 
a dúfať, že starosta obce, ktorý sa s plnou zodpovednosťou, 
s nasadením všetkých svojich vedomostí a síl pustil do ne-
ľahkej práce, vytrvá a naďalej bude aj so svojimi poslancami, 
celým kolektívom pracovať v prospech občanov, v prospech 
všestranného rozvoja obce. Nech cena obce aj v ďalších ro-
koch nájde svojho adresátov.

Želmíra Hložková

Javorina, Javorina aj pre dvoch Bzinčanov
O niekoľko dní neskôr sa v Novom 

Meste nad Váhom konala Slávnosť 
podjavorinských rodákov s názvom Ja-
vorina, Javorina. Počas podujatia udelili 
ocenenia úspešným podjavorinským 
rodákom. Odovzdali tri Ďakovné listy, 
tri tituly Kvalitný produkt Podjavoriny 
a tri tituly Významná osobnosť Podjavo-
riny. Titul Významná osobnosť Podjavo-
riny si prevzal náš rodák Ivan Kučera (na 
fotografii) za dlhoročnú obetavú čin-
nosť v Dobrovoľnej požiarnej ochrane 

Slovenskej republiky. V roku 2019 bol povýšený do hodnosti 
vrchný inšpektor. Ďakovný list si prevzal Peter Milata, ktorý 
pochádza z našej obce, žije na Starej Turej. Venuje sa športo-
vej streľbe, vedie strelecký krúžok pri ZŠ v Starej Turej, pôsobí 
ako tréner a rozhodca v Streleckom klube. Jeho záľubou ja 
hra Slovenská dáma. V roku 2014 sa stal Majstrom Slovenska 
v Slovenskej trojradovej dáme.

Želmíra Hložková

OBEC BZINCE POD JAVORINOU OCEŇOVALA VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI 
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Pod záštitou Trenčianskeho osvetového strediska, 
Obecného úradu a  Evanjelickej a. v. cirkvi v  Bzinciach pod 
Javorinou sa ešte v  októbri konala spomienková slávnosť 
venovaná významným osobnostiam, ktoré sa v  obci 
narodili alebo v  nej žili. Zapísali sa veľkými písmenami do 
celonárodnej i  svetovej histórie. Na slávnostných službách 
Božích v evanjelickom kostole priblížil život a dielo veľkých 
synov slovenského ľudu biskup západného dištriktu Ján 
Hroboň a pred obecným úradom starosta Dušan Málik. Veľmi 
výstižne povedal o živote, práci všetkých štyroch dejateľov. 
Vyzdvihol ich prínos a  význam pre dnešok. Zúčastnení 
príbuzní, hostia a občania si pripomenuli:

− 100. výročie narodenia profesora svetového mena 
 PhDr. Rudolfa Macúcha, ev. a. v. kňaza, slovenského 
 vedca, orientalistu, odborníka na semitské jazyky, 
 univerzitného profesora.

− 100. výročie úmrtia Karola Rudolfa Riznera, národného 
 buditeľa, organizátora cirkevného života, kantora, 
 básnika, otca spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej.

− 110. výročie úmrtia Jána Pravoslava Lešku, ev. a. v. kňaza, 
 slovenského spisovateľa a  národovca, novinára, pre-
 kladateľa, pre svoju výrečnosť nazývaný Ján Zlatoústy.

− 50. výročie úmrtia Juraja Struhárika, ev. a. v. kňaza, 

 

kazateľa, zanieteného bojovníka za práva slovenského 
 ľudu, rodoľuba a národovca.

Nech veniec vďaky pod pamätnou tabuľou na obecnom 
úrade pripomína okoloidúcim tých, ktorým bola spomienka 
venovaná. Neopísateľný zážitok z  citového, zmysluplného 
podujatia sa určite navždy zapíše do ľudských sŕdc. Zostáva 
len dúfať a veriť v slová, ktoré sú na plakete štvorlístka

Ľ. Podjavorinskej v  miestnom parku:  „Je iste svätou 
povinnosťou, čo spravodlivé za tým stáť, čo krásne dobré 
nasledovať, čo lásky hodno milovať.“

Text a foto: Želmíra Hložková

Na ZŠ Bzince pod Javorinou sa ešte 15. novembra 
2019 konala popularizačná prednáška o  neživej prírode 
(geodiverzite), ktorú organizovala Mendelova univerzita 
v Brne v spolupráci s Mikroregiónom Javorina a MAS Východne 
Slovácko. Prednáška bola jednou z  akcií organizovaných 
v  rámci projektu Akčný plán pre ochranu geodiverzity, CZ 
/ FMP / 6c / 01/015, fi nancovaného zo zdrojov EÚ - Fondy 
malých projektov Interreg V-A SK-CZ.

Žiaci siedmych, ôsmych a  deviatych tried sa zoznámili 
s pojmom geodiverzita (respektíve neživá príroda), dozvedeli 
sa, že ju možno nájsť takmer všade v našich životoch (napr. 
v  triede, vonku na ulici, pri pohľade z  okna, na výlete). 
Nejedná sa totiž len o  „šutre“, ako vtipne niektorí z  nich 
podotkli, ale aj o hory, údolia, vodné prvky v krajine, pôdu 
alebo stavebné a priemyselné materiály, s ktorými sa denne 
stretávame. Žiaci si mohli prezrieť a ohmatať vzorky hornín 
z  blízkeho okolia aj vzorky vybraných minerálov a  nejaké 
polodrahokamy. Spoločne s  lektorkami sa venovali aktivite, 
ktorá umožnila poznanie života v  dávnych geologických 
dobách a  nakoniec sa pokúsili priraďovať vzorky horniny 
k obrázkom, ktoré predstavovali jej využitie, napr. Bridlice - 
strešná krytina (obrázok bridlicové strechy), žula - dlažobné 
kocky (obrázok dlažby), ametyst - šperk.

Ako spomienku na túto prednášku si žiaci odniesli vzorky 

ametystov, kalcitu, rohovke (pazúrikov) alebo sopečného 
skla. Ukázalo sa, že ak žiaci majú možnosť zblízka si pozrieť 
a ohmatať konkrétne horniny a minerály, téma geodiverzity 
(neživej prírody) je pre nich veľmi zaujímavá. Práve snaha 
priviesť študentov k väčšiemu záujmu o krajinu najbližšieho 
okolia svojho domova tzv. „Rodnú hrudu“ je jedným z cieľov 
cezhraničného projektu Akčný plán pre ochranu geodiverzity.

Zuzana Plašienková

SPOMIENKA VENOVANÁ VÝZNAMNÝM OSOBNOSTIAM

PREDNÁŠKA O NEŽIVEJ PRÍRODE (GEODIVERZITE)
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Nachádzate sa v  osade Cetuna, ktorá je miestnou časťou 
obce Bzince pod Javorinou.

Zo všetkých partizánskych bojov v  Bielych Karpatoch 
proti nemeckým fašistom, slovenským gardistom (POHG) 
a  edelweisovcom bol najtragickejší práve tu v  Cetune 27. 
februára 1945. Bol to nerovný boj. Padol v  ňom kpt. Miloš 
Uher, jeho zástupca nadpor. Anton Jakubík a  štrnásť ich 
spolubojovníkov. Po skončení boja telá veliteľa a  jeho 
zástupcu dočasne ukryli. Miestni obyvatelia urobili pre nich 
truhly, vozom ich odviezli na miestnu časť Hlúbiková a tu ich 
v lese dočasne pochovali.

Na druhý deň sa Nemci a  gardisti vrátili, zobrali šesť 
miestnych občanov. Ich mená sú na pomníku i na spoločnom 
hrobe v  Dolných Bzinciach. Odvliekli ich do Nového Mesta 
nad Váhom na gestapo a vypočúvali ich drsným spôsobom. 
Začiatkom marca ich odvliekli na dnes už bývalý cintorín 
v  Novom Meste nad Váhom. Sami si museli vykopať jamu, 
potom ich zastrelili a  zahrabali hlinou. Po oslobodení ich 
spolu pochovali na dolnom cintoríne v  Bzinciach. V  roku 
1946 im bol postavený pomník z  dobrovoľných fi nančných 
príspevkov rodinných príslušníkov a  dobrovoľných 
fi nančných zbierok. Pomník postavil Daniel Kulíšek, kamenár 
z Nového Mesta nad Váhom v hodnote 17.000 Kčs.

Po boji v Cetune fašisti ďalej pokračovali vo svojej činnosti 
až do oslobodenia obce a okolia sovietskymi a rumunskými 
vojskami.

Po skončení vojny mŕtve telá kpt. Miloša Uhra a  nadpor. 
Antona Jakubíka exhumovali, uložili do cínových rakiev. 
Preniesli ich na katafalk pripravený pri pohostinstve 
Gašparíkovcov (dnešný obchod). Zišlo sa tu veľa ľudí 
zo širokého okolia. Sprievod potom pokračoval cez 
Bzince, Lubinu na vrch Roh. Tu ich pochovali s  ostatnými 
spolubojovníkmi. Dnes je tu pamätník, kde sa každoročne 
pripomína výročie SNP.

Na vrchu Roh sú pochovaní len tí, čo padli v  boji proti 
fašizmu so zbraňou v  ruke. Partizánom však pomáhali 
i  miestni občania, bez ktorých by to ťažko zvládli. Z  nich 
viacerí za túto činnosť boli zlikvidovaní buď v koncentračnom 
tábore alebo inak.

Fotografi e na pomníku patria občanom Cetuny a blízkeho 
okolia i tým, čo sú pochovaní v spoločnom hrobe v Dolných 
Bzinciach. Občania Cetuny sa po určitom čase rozhodli 
postaviť im pomník. Nebolo to jednoduché. Zvolili si 
prípravný výbor, ktorý sa ujal organizačnej časti.

Tvorili ho: Štefan Zemanovič  – predseda, Daniel Hrevúš, 
Martin Plašienka, Ján Hrašný, Daniel Machajdík, František 
Roubal.

Prebehlo viacej stretnutí a  diskusií. Bolo treba vyhľadať 
miesto pre stavbu pomníka, nájsť projektanta a  staviteľa. 
Samozrejme, rozhodla aj fi nančná ponuka, lebo bolo 
potrebné zabezpečiť i peniaze. Členovia výboru sa dohodli, 
že požiadajú Slovenskú banku v  Novom Meste nad Váhom 
o  otvorenie šekového účtu. Tá ich požiadavke vyhovela. 
Vydala väčšie množstvo šekov s  číslom S  5088. Tie sa 
rozposlali spoločenským organizáciám i  jednotlivcom. 
Takto sa vyzbieralo 74.000 Kčs. Odtiaľto sa čerpali peniaze 
na stavbu pomníka. Základný kameň bol daný 17. mája 
1948 za účasti zástupcov ONV, odboru školstva, osvetovej 
rady v  Novom Meste nad Váhom, miestnych funkcionárov 
a občanov i z okolia.

Kameň na stavbu doviezli z  hôr Javoriny, pomník podľa 
projektu postavil Pavel Tinka z  osady Hrnčiarové, všetka 
neodborná práca bola zabezpečená zdarma miestnymi 
občanmi. Žulovú dosku s  fotografi ami a  menami zhotovil 
kamenár Cehlárik z Trnavy. Práca prebiehala v období 1947-
1948.

Slávnostné odhalenie pomníka prebehlo 12. septembra 

1948 za účasti štátnych i  straníckych orgánov, zástupcov 
ONV Nové Mesto nad Váhom, zástupcov OV protifašistických 
bojovníkov z  Uherského Hradišťa a  Brna, predstaviteľov 
miestnych národných výborov, spoločenských organizácií 
i  ľudí z  okolia. Hlavným rečníkom bol povereník školstva 
a kultúry spisovateľ Ladislav Novomeský. Deti miestnej školy 
tiež prispeli svojím programom.

Odvtedy sa o  pamätník starajú jednotlivé generácie. Pri 
výročí boja v Cetune tu býva každoročne pietna spomienka.

Mier je krehký. Vidíme, čo sa deje vo svete. Neustále napätie 
medzi národmi. Snažme sa i my o dobré medziľudské vzťahy. 
Nech nám to pripomína i tento pamätník s menami ľudí, ktorí 
nemali to šťastie prežiť život v mieri.

Konkrétne údaje boli čerpané z knihy Štefana Zemanoviča
s názvom Spomienka.
„Život mŕtvych je uložený v pamäti žijúcich.“
„Prirodzenosť si žiada, aby človek pomáhal človeku, nech 
je to ktokoľvek, už len preto, že je to človek.“        Cicero

Emília Pražienková



PÔST – LÁSKA K SEBE SAMÉMU

VEĽKONOČNÉ ZAČÍNANIE, 
POVSTAŇME A KRÁČAJME ĎALEJ

POMÔŽME SPOLOČNE
MALÉMU ALEXEJOVI
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Na hodine náboženstva sme so žiakmi hovorili o hlavných 
prikázaniach Biblie. Miluj Boha nadovšetko a  blížneho ako 
seba samého. Teda láska k Bohu, k druhému človeku a k sebe. 
Tri druhy lásky, tri postoje, ktorými ich dosahovať. Modlitba, 
almužna, pôst. Modlitba – láska k Bohu. Almužna (odoprieť si 
niečo z hmotných vecí a darovať chudobnejším odo mňa) – 
láska k blížnemu. A tretia dvojica je zaujímavá. Pôst – láska 
k sebe.

A  dnešný človek to akosi podvedome vníma. Preto 
často chodíme do fi tnes centier, dodržujeme rôzne diéty, 
vyhľadávame rôzne zážitkové aktivity. Človek chce byť 
radostný. Jedni to chcú dosiahnuť takýmto obmedzovaním, 
druhí naopak dopriatím si všetkého až nad mieru. Ale 
radostní akosi nie sme. Ak sa pokúsime zistiť, čo je za tým, 
prečo človek napriek snahe a  užívaniu si nie je radostný, 
zistíme, že je to sebectvo. V  tomto svetle duch kajúcnosti 
odkazuje úplne opačným smerom. Na niečo, Niekoho, iného 
a nového.

Pôstny postoj má vychádzať z poznania vlastnej krehkosti, 
zaťaženosti, a v neposlednom rade, z vedomia vlastnej viny. 
Pôstom hľadám cestu k  väčšej vnútornej slobode od seba 
samého a  svojich zlých sklonov. Pôst má byť vyjadrením 
spolupráce s  Bohom na mojom vnútornom očistení. Keď 
takto vytváram priestor pre Boha, potom Boh prichádza 
na uvoľnené miesto a zakladá v ňom svoje kráľovstvo lásky 
a pokoja.

Keď sa postím iba preto, že by som sa mal, alebo zo strachu, 

či len z  nejakej vlastnej ambície si niečo dokázať, budem 
nespokojný a radosť mi to neprinesie. Na druhej strane, i keď 
som hladný až mi z toho škŕka v bruchu, môžem sa radovať, 
pokiaľ ten nepríjemný pocit obetujem v  láske. Ponúknem 
ho Pánovi Ježišovi ako zmiernu obetu za svoje hriechy, ako 
prejav snahy napodobňovať jeho lásku dávajúcu sa pre 
dobro druhého, alebo i  ako spôsob hľadania slobody od 
svojej sebastrednosti a  závislostí. Takýto postoj má hĺbku 
a býva požehnaný, hoci je to stále hlad.

Ale pozor. Neklaďme na seba prílišné nároky, aby náš pôst 
„nesmrdel“ výkonom a osobnou ambíciou. To nie je láska. Tam 
radosť nenájdeme. Sme dopredu odsúdený k  neúspechu, 
sklamaniu, frustrácii, výčitkám sebe samým. Alebo sa 
môžeme radovať z každého drobného sebazáporu, ktorý sa 
nám podarí. Sv. Terézia z Lisieux takto dávala Pánovi drobné 
darčeky. Hovorí: „Pane Ježišu, nie som schopná ti sľúbiť, že 
budem dneska celý deň dobrá. Ale túto hodinu by som sa 
o  to chcela pokúsiť. A  potom tú ďalšiu…“ To sú tie drobné 
darčeky lepšie než dopredu stanovené veľké úlohy. A možno 
toto je cesta k záchrane klímy a životného prostredia. Možno 
sa zaprieť a separovať smeti, či vypnúť motor auta, keď idem 
na nákup.

Nuž prajem nám všetkým, aby sme zažívali skutočnú radosť. 
Boží syn nám to prišiel ukázať. Cez svoje sebazapierania 
objavme radosť zo zmŕtvychvstania Ježiša Krista a objavme 
v Ňom i seba.

Ľudo Kubán, katolícky farár

Tento rok, azda aj vďaka klimatickým zmenám, sme si 
veľa snehu neužili. Aj tak však všetci cítime, že príroda sa 
prebúdza k novému životu. Namiesto ťaživej, hmlistej šede 
si užívame dni plné jarného slnečného svitu dopĺňané 
štebotom navrátivších sa vtáčikov.

Za niekoľko týždňov budeme svätiť Veľkonočné sviatky. 
Pre nás, kresťanov, znamenajú pripomenutie si nesmiernej, 
odpúšťajúcej Božej lásky. Ani ostatní však nemusia ostať len 
odkázaní na to, aby si užili deň voľna naviac, dobre sa najedli 
či pripomenuli si ľudové tradície.

Všadeprítomné znaky obnovujúceho sa života každému 
z  nás pripomínajú, čo je v  žití najdôležitejšie: dokázať 
začať znova. Každá bolesť raz prestane, každé zlyhanie 
sa dá prekonať. Je to len na našom rozhodnutí. Môžeme 
donekonečna smútiť nad stratami, ktoré nás postihli, 
nariekať nad doterajšími neúspechmi, zlostiť sa na neprajný 
osud. Alebo to môžeme zobrať ako novú šancu na to, aby 
sme začali znova. Pokúsme sa využiť inšpiráciu kresťanského 
zmŕtvychvstania či začínajúcej jari a pozbierať všetky sily na 
nový reštart.

Ak sme urobili niečo zle, uznajme si to a obráťme list. Ak 
sme niekomu ublížili skúsme to odčiniť a potom požiadajme 
o  odpustenie. Každý jeden z  nás robí chyby. Nikto nie je 
imúnny voči omylom a  nikto z  nás nie je dokonalý. Všetci 
padáme. Ale podstatné je to, že dokážeme vstať a  kráčať 
ďalej. To je to, čo z našej obyčajnej existencie robí dôstojný 
ľudský život.

Toto je hlavné posolstvo Veľkej noci či Sviatkov jari, ak 
chcete. Nám, kresťanom, to pripomínajú udalosti, ktoré sa 
odohrali na Golgote a rovnako to však platí pre všetkých ľudí 
dobrej vôle.

Iveta Kosečková, evanjelická farárka
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ZLEPŠILI SME SA V TRIEDENÍ ODPADU 

V BZINCIACH PRIBUDNÚ DESIATKY NOVÝCH STROMOV

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU , SKLA A PLASTOV

Musíme sa navzájom pochváliť, ale samozrejme, treba sa aj 
naďalej zlepšovať.

Výpočet triedenia odpadu za rok 2019 nám dopadol lepšie 
ako za rok 2018. Stále sa však musíme napredovať v triedení, 
aby nám klesol poplatok za odpad. Náš výsledok je na úrovni 
24,31 %.

Poplatok za tonu komunálneho odpadu
% triedenia 2019  2020  2021
1. x ≤ 10 17 €/tonu 26€/tonu  33€/tonu
2. 10 < x ≤ 20 12 €/tonu 24€/tonu 30€/tonu
3. 20 < x ≤ 30 10 €/tonu 22€/tonu 27 €/tonu
4. 30 < x ≤ 40 8 €/tonu  13 €/tonu 22 €/tonu
5. 40 < x ≤ 50  7 €/tonu  12 €/tonu 18 €/tonu
6. 50 < x ≤ 60 7 €/tonu  11 €/tonu 15 €/tonu
7. x > 60 7 €/tonu 8 €/tonu 11 €/tonu

Je potrebné prekonať percentuálnu hranicu vytriedeného 
odpadu cez 40%, aby sa nám poplatok začal znižovať. 
Najväčší podiel vo výpočte je za BIO odpad. Ak nemáte 
vlastné kompostovisko, nie je to problém. Pokojne môžete 
nosiť kompost na kompostovisko na zberný dvor.

Žiadame občanov, aby všetko, čo patrí do zberného 
dvora tam aj nosili a to v čase ofi ciálnych otváracích hodín. 
Rozmohol sa nám totiž nešvár: pohádzaný odpad po 
priekopách alebo sa nám začínajú tvoriť veľké kopy odpadu 
za zberným dvorom. V období vianočných sviatkov, museli ísť 
pracovníci obecného úradu upratovať priestor pred zberným 
dvorom, pretože to tam vyzeralo ako na skládke. Preto Vás 
touto cestou vyzývame, aby ste odpad- nábytky, pneumatiky 
či elektro, vyvážali až bude zberný dvor otvorený.

Pokiaľ máte záujem o vyvezenie odpadu do zberného dvora 
počas stránkových hodín, stačí zavolať na OcÚ. Zamestnanec 
úradu vám pôjde odomknúť. Vzhľadom k  tomu, že niektorí 
občania nerešpektujú vyššie uvedené, bolo potrebné zaviesť 
monitorovanie zberného dvora kamerovým systémom. 
Záznamy budeme vyhodnocovať. Rovnako ako výsledky 
z kontroly smetných nádob pri vývoze odpadu.

Zuzana Plašienková

Obec Bzince pod Javorinou v auguste minulého roka podala 
žiadosť o poskytnutie podpory v rámci národného projektu 
s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry 
v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska. A bola úspešná. 
Obci bola schválená výška podpory v sume 16 273,29 EUR na 
realizáciu výsadby drevín, ktorá bude prebiehať približne 
v mesiaci apríl - november v určených zónach obce. Jedná sa 
o plochu pri potoku, ktorá sa tiahne pozdĺž chodníka popri 
potoku Kamečnica s  troma rozšírenými zelenými plochami. 
V súčasnosti je tam 50 stromov v druhovom zložení smrek, 
lipa, tuja, borovica a kríky, ktoré sa doplnia výsadbou ďalších 
72 kusov stromov v  zložení javor, jaseň, lipa, tis, borievka, 
čím sa miesto stane atraktívnejším a  priláka vás prejsť sa 
popri potoku. Ďalšou plochou je priestor pred objektom 
školy a  popri zásobovacej a  prístupovej komunikácii, ktorá 

plní účel okrasnej výsadby. Tu sa vysadia stromy druhu lipa, 
hloh a borievka v množstve 10 kusov. Treťou zónou ja plocha 
pri čističke odpadových vôd, kde sa v  súčasnosti nachádza 
len trávnatý porast a dreviny urobia okolie príťažlivejšie. Na 
výsadbu sa použije 27 drevín rodu javor a borovica.

Monika Znachorová

Vývoz komunálneho odpadu prebieha vždy 
párny týždeň: 
Bzince  02.03., 16.03., 30.03., 14.04., 27.04., 11.05,   
 25.05., 08.06., 22.06.                                                                                                             
MČ  05.03., 19.03., 02.04., 16.04., 30.04., 14.05.,   
 28.05., 11.06., 25.06.                      
Vývoz skla :  12.03., 21.05.
Vývoz plastov: 10.03., 07.04.,05.05., 02.06., 30.06.,  
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Oznam o zápisoch 
Zápisy sa uskutočnia nasledovne:  1.ročník ZŠ – 6.4.2020  |  Materská škola – 4.-5.5.2020

Obecný úrad, Kultúrna komisia 
pri OZ v Bzinciach pod Javorinou 

a spevácke súbory Klenotnica a Dolinka
Vás pozývajú na

Pochovávanie basyPochovávanie basy
piatok 28. februára 2020 o 19.00 hod.

Reštaurácia Bzince pod Javorinou

Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade u J.Kuhajdovej, č.t.032/7793234

Cena vstupenky:
15 €

vystúpenie 
FLAMENGO 

Do tanca hrá
hudobná skupina

TREND

(večera, ½ l vína, káva, ½ l minerálky)

Miestna organizácia Únie žien Slovenska v Bzinciach pod Javorinou v spolupráci 

s Podjavorinským športovým klubom v Bzinciach pod Javorinou Vás srdečne pozývajú na

9. ročník turistického pochodu

Krajom Ľudmily Podjavorinskej,

2 trasy pochodu sú nasledovné:
Trasa 1: Bzince pod Javorinou – Maleník – Hrabové
/okraj – Cetuna  a späť po tej istej trase.
Trasa 2 (pre zdatných turistov): Bzince pod Javorinou 
– Maleník – Hrabové/okraj –  Cetuna – Javorina 
– späť návrat po tej istej trase alebo po žltej značke 
do Starej Turej a odtiaľ autobusom do Bziniec.

ktorý sa uskutoční dňa 18. apríla 2020 (sobota).

Pochod sa začne o 9,00 h položením kvetov pri pamätníku 

nár.um. Ľudmily Podjavorinskej v parku v Bzinciach pod Javorinou.

Tempo pochodu a čas návratu do Bziniec je individuálny. 

Pri návrate možno použiť autobus SAD 

(odchod z Cetuny  o 13,03 h a o 16,53 h).

Trasa č. 1 je vhodná aj pre rodiny s deťmi a menej zdatných turistov. 
Ukončenie trasy 1 bude v Cetuni pri KD opekačkou – kto si, 

čo prinesie,  pitný režim k opekačke bude zabezpečený.  

26.4.1872 – 2.3.1951

Súčasťou pochodu bude výklad doc. Aleša Bajera z Mendelovej univerzity v Brne 

ku geologickým zaujímavostiam Podjavorinského regiónu. Účasť je na vlastné riziko. 

Keďže sa budeme pohybovať v blízkosti štátnej hranice zoberte si so sebou platný 

doklad totožnosti a kartičku poistenca (v prípade úrazu). 

FOND MALÝCH PROJEKTŮ
Tato akce se koná v rámci udržitelnosti projektu "Akční plán pro ochranu geodiverzity",   

 reg.č. CZ/FMP/6c/01/015 spolufinancovaného ze zdrojů EU –   Fondu malých projektů Interreg V-A Slovenská-Česká republika.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Šimon Paška

rodičia Vladimír Paška a Jana Korytárová

Filip a Martin Hrica
rodičia Martin a Alexandra Hricová

Rodičom blahoželáme k šťastnému 
príchodu ich dieťaťka na svet.
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60
Tibor Tománek
Oľga Ančicová

Ján Mičke
Jozef Kovačovic
Ondrej Kačáni
VladmírVolár
Marta Bušová

Ľubomír Zámečník

70
Miroslav Ištok
Jozef Stacho

Dušan Ostrovský
Anna Heráková

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Ivan Žabka vo veku 72 rokov   |   Ján Teska vo veku 80 rokov   |   Viera Haluzová vo veku 76 rokov
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou svojich blízkych.

ROZLÚČILI SME SA

... a človek pretrvá v deťoch, vo veciach 
a v slovách, čo vyslovil  a uviazli nám v pamäti 
a možno z tvárí vnukov, z ich pováh niektorá 

jeho črta jasne zasvieti.
Dňa 28. februára 2020 by sa bol dožil 

75 rokov náš manžel, otec, starý a prastarý 
otec Ing. Ján Kovačovic

S láskou spomína celá rodina.

Dňa 11.12.2019 sme si 
pripomenuli 30 rokov 

od úmrtia mamy 
Emílie Evinicovej 

a 37 rokov od úmrtia otca 
Jána Evinica. 

S láskou a úctou si spomínajú 
syn s rodinou a dcéra s rodinou

Hoci si odišla, niet ťa medzi nami, 
ale v našich srdciach budeš stále s nami. 

Dňa 19.1.2020 uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustila naša mama 

Zdenka Rzavská 
zo Bziniec pod Javorinou, časť Cetuna. 

S láskou, vďakou a úctou 
spomínajú deti s rodinami.

Odišiel dobrý človek, každý ho mal rád,
Odišiel nám do nenávratna,
teraz musíme len spomínať.

Dňa 24. februára 2020 si pripomenieme 
1. výročie úmrtia manžela, otca, 

starého otca a príbuzného 
Štefana Osuského.

S láskou a úctou si na neho spomína manželka, 
deti s rodinami a celá rodina.

SPOMÍNAME

- Počet obyvateľov: 2091
- Z toho: 
 Bzince   1201
 Hrušové 242
 Cetuna   314

 Hrubá Strana  209
 Vrzavka  70
Prihlásení na obci 55
Zomrelo:  23 občanov
Narodilo sa:  27 detí

Štatistika: Stav obyvateľov k 1.1.2020


