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BZINSKÝ CHÝRNIK
Na jeseň v  roku 2018 sa konali komunálne voľby. V našej 

obci sa najviac pozornosti sústredilo na voľbu starostu. Spo-
medzi šiestich kandidátov sa jednoznačným víťazom stal 
Dušan Málik. Päťdesiatosemročný, vysokoškolsky vzdelaný
(titul inžinier) nezávislý kandidát sa ujal svojej funkcie po zlo-
žení sľubu pred notárom.

Tým sa začalo jeho štvorročné obdobie v  najdôležitejšej 
úlohe pre obec. „S novým začiatkom prichádzajú nové výzvy. 
A tie prišli aj s privítaním nového roka. Želám všetkým obyva-
teľom Bziniec pod Javorinou do roku 2019 najmä veľa zdravia 
a  chuti do nového spoločenského života. Budem veľmi rád, 
keď sa budeme viac stretávať na rôznych kultúrnych poduja-
tiach, budeme sa viac rozprávať a tešiť sa so vzájomnej spo-
ločnosti.“

Novozvolený starosta a poslanci už majú za sebou aj usta-
novujúcu schôdzu obecného zastupiteľstva (viď foto). „Už sme 
schválili priority pre tento rok, ktoré sú súčasťou rozpočtu. 
Tie vychádzajú z cieľov, ktoré sme si dali na volebné obdobie 
a z plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Poduja-
tia, ktoré sme schválili pre tento rok, sú kompletne pokryté 
fi nančnými prostriedkami pochádzajúcimi z  rozpočtu obce. 
Nejdeme teda hospodáriť so žiadnym provizóriom.“

Obec je zadĺžená dvomi úvermi, z ktorých jeden sa končí už 
tento rok vo februári. „Financovanie obce je skutočne v dobrej 
kondícii. Štát navyšuje rozpočet pravidelne o  približne 5-7% 
a aj táto suma nám už bola schválená. V apríli preto budeme 
rozpočet obce aktualizovať a  môžeme ním pokryť ďalšie vý-
davky a podujatia.“

Za hlavný cieľ považuje Málik pripraviť písomnú dokumen-
táciu a  projekt na dokončenie kanalizácie a  vodovodu pre 
centrálnu časť obce a Cetunu. „Hlavná ulica a ulica za potokom 
nemajú dodnes kanalizáciu. Budeme radi, ak sa v envirofonde 
nájdu prostriedky a my budeme môcť započať práce čo naj-
skôr. S  výstavbou potom úzko súvisí aj vybudovanie a  opra-

va chodníkov v  tejto časti obce a  zároveň by sme požiadali 
architekta aj o  vypracovanie projektu na výstavbu chodníka 
v  obecnej časti Vrzavka. Samostatne sa môžem vyjadrovať 
o časti Hrušové, kde sme už v procese príprav stavebného ko-
nania kanalizácie a vodovodu. Pokiaľ získame stavebné povo-
lenie, realizáciu budeme riešiť buď formou výzvy alebo úveru.“

K ďalším prioritám obce pre tento rok je dokončenie rekon-
štrukcie materskej škôlky. Sem patrí oprava strechy a zateplenie 
budovy. Ďalej je to dokončenie územného plánu obce so za-
pracovaním požiadaviek občanov ešte v prvom polroku 2019. 
„Rovnako chceme začať rekonštrukčné práce na zdravotnom 
stredisku, pretože v  minulosti neboli vykonané ani základné 
údržbárske práce. Tento rok by sme radi vymenili okná a dvere 
a  so zdravotným strediskom súvisia aj ďalšie plány. Napríklad 
nadstavba, v ktorej by vznikli nájomné byty,“ uviedol Málik a zá-
roveň doplnil, že nájomné byty by po prebudovaní mohli vznik-
núť aj v priestoroch bývalej materskej škôlky v Cetune.

Finančné prostriedky sú vyčlenené aj na pokračovanie prác 
na hornom cintoríne. Týkajú sa rozšírenia parkoviska a vybu-
dovanie centrálnych schodov k hrobu Ľudmily Podjavorinskej. 
„Práce by pokračovali na etapy. Niečo by musela realizovať fi r-
ma, na niektoré práce by sme chceli zamestnať vlastných ľudí 
priamo z obce.“

Už teraz má obec vyčlenených 40 000 eur na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií. S veľkou pravdepodobnosťou sa po-
darí túto sumu ešte aj navýšiť. Takúto sumu chce obec investo-
vať do opráv ciest každý rok počas tohto volebného obdobia.

Citlivou oblasťou, najmä z  estetického hľadiska, je oblasť 
zo Bziniec na Vrzavku popri družstve. „Je pravda, že táto časť 
obce nevyzerá dobre. Zložené panely a  stĺpy sa priebežne 
používajú pri iných opravách. V  pláne je vybudovať zberný 
dvor zatiaľ v  rozsahu ako miesto pre triedený odpad. Okolie 
sa upraví, dovezené kríky sa budú hneď štiepkovať s pomocou 
stroja, ktorý obec plánuje zakúpiť. Vznikne tam kompostovis-
ko a aj priestor pre triedený odpad. Zberný dvor bude podľa 
všetkého otvorený na niekoľko hodín počas dvoch dní v týžd-
ni, pravdepodobne v stredu a v sobotu. Ešte tento rok v ňom 
pribudnú veľkoplošné kontajnery.“

Posledný fi nančný balík bude putovať na tri kultúrne domy. 
V Cetune, v Hrušovom a na Hrubej Strane. „Naplánovaná údržba 
je na štyri roky, každý rok by sa uskutočnili práce v jednom kul-
túrnom dome. Cetuna bude vyžadovať trochu väčšiu fi nanč-
nú injekciu. Samotných Bziniec sa týkajú dva varianty. Prvý je 
prenájom bývalého kultúrneho domu - sály, ktorý je aktuálne 
majetkom družstva, alebo jeho odkúpenie späť do vlastníctva 
obce. Rokovania na tejto úrovni už prebiehajú. Druhý variant 
je vybudovanie úplne nového kultúrneho domu.“

Obec sa nebráni ani čerpaniu fi nančných prostriedkov 
z eurofondov. Starosta pripúšťa, že pokiaľ bude vôľa poslan-
cov, obec sa bude zapájať do výziev. Dušan Málik považuje za 
dôležité aj vizuálne skrášlenie obce, aby návštevníci aj domáci 
nemali pocit temna pri vstupe do Bziniec pod Javorinou.

Tatiana Brezinská

PLÁNY OBCE SÚ SMELÉ, ALE REÁLNE
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Poslanci:
Ing. Pavel Bahník, Miroslav Bušo, Ing. Miloš Jakubec,
Peter Ješko, Ing.Stanislav Maďar, Oľga Majtásová, 
Jana Michalovičová, Marek Vidan.

Zástupca starostu: 
Ing. Stanislav Maďar

Komisie:
- Finančná komisia
- Komisia výstavby a územného plánovania 
- Komisia školstva, kultúry a športu 
- Sociálna komisia
- Komisia verejného poriadku  a životného prostredia

Predsedovia komisie:
- Finančnej komisie: Ing. Stanislav Maďar
- Komisie výstavby a územného plánovania: 
 Ing. Miloš Jakubec
- Komisie školstva, kultúry a športu :
  Jana Michalovičová
- Sociálnej komisie: Ing. Pavel Bahník
- Komisie verejného poriadku a životného prostredia: 
  Marek Vidan

Členovia komisie:
Finančná komisia: 
poslankyňa: Jana Michalovičová
odborníci  z radov obyvateľov obce:
Mgr. Martin Samek, Mgr. Peter Jarábek, Eva Trnková, 
MVDr. Barbora Trebatická, Ing. Eva Podolanová, 
Ing. Miroslava Ochodnická

Komisia výstavby a územného plánovania:
poslanec: Marek Vidan
odborníci z radov obyvateľov obce: 
Ing. Lukáš Stacho, Ing. Gabriela Pálková, Eva Trnková, 
Ivan Galko, Ing. Juraj Letko

Komisia školstva, kultúry a športu:
poslankyňa: Oľga Majtásová
odborníci z radov obyvateľov obce:
Tomáš Miko, Juraj Uhrina, Ivana  
Máliková, Tatiana Klempová, Mgr.AnnaMatějková, 
Jana Kuhajdová.

Sociálna komisia:
poslankyňa: Oľga Majtásová
odborníci z radov obyvateľov obce:
Milada Švajdová, MVDr. Barbora Trebatická, 
Ivana Máliková, Bc. Vlasta Kučerová, Miroslav Tvrdoň, 
Eva Harmadyová

Komisia verejného poriadku a životného prostredia:
poslanec: Miroslav Bušo
odborníci z radov obyvateľov obce: JUDr. Miloš Jakubec, 
Jaroslav Bušo, Miroslav Roubal, Danka Pastorková.

OBECNÍ POSLANCI A KOMISIE 

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019:

 6. 2. 2019 Bzince
 3. 4. 2019 Cetuna
19. 6. 2019  Hrubá Strana

 7. 8. 2019 Bzince
 2. 10. 2019 Hrušové
 11. 12. 2019 Bzince

Obecný úrad, Kultúrna komisia pri OZ a ÚŽS v Bzinciach pod Javorinou, Vás pozývajú na

V kultúrnom programe vystúpia deti zo ZŠ a ženský spevácky súbor Klenotnica

Na pobavenie i do tanca od 15.00-19.00 hod.
budú hrať BEČKOVÍ CHLAPCI.

Po skončení fašiangového sprievodu bude vyhodnotenie najlepšej masky.

Zraz masiek o 13.30 hod.
Fašiangový sprievod 
od 14.00 hod.

7.00 hod. fašiangová zabíjačka

BZINSKÉ FAŠÁNGYFAŠÁNGY
sobota 23. februára 2019 hasičáreň

9.00-14.00 hod. 
ochutnávka 
a predaj 
zabíjačkových 
špecialít

d. 
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Nie tak dávno väčšina z nás sedela pri  štedrovečernom 

stole. A myslím, že nebol veľký rozdiel medzi tým, či sme 

pokrstení alebo nie, či sme katolíci, evanjelici, praktizu-

júci, alebo takzvaní „matrikoví“ kresťania. Sme ľudia. A je 

prirodzené, že potrebujeme chvíle, kedy akosi viac potre-

bujeme zažiť, že hodnota nášho života nie je odvodená 

len od výkonu a zásluh, ale najmä vzťahmi. Vzťahmi 

lásky. Proste byť spolu. Ako často si však vo vzťahoch 

ubližujeme a namiesto radosti a šťastia nás vzťahy akosi 

oberajú o život.

Na Vianoce Boh zjavuje seba v podobe človeka v os-

obe malého Ježiška v Betleheme. Keď bol Ježiš o tridsať 

rokov neskôr pokrstený ako dospelý chlap, Otec ho 

zjavuje ako svojho milovaného Syna a ich vzťah lásky, 

Duch Svätý, sa zjavuje v podobe holubice. Biskup Ríma si 

všíma, že toto všetko sa deje uprostred ľudí.  Ľud netvorí 

iba akési pozadie scény, ale je podstatným prvkom uda-

losti. Pred ponorením sa do vody, Ježiš sa „ponára“ do 

zástupu ľudí, zjednocuje sa s ním, naplno prijíma ľudskú 

situáciu, zdieľa s ľudstvom všetko, okrem hriechu. Vo 

svojej božskej svätosti, plnej milosti a milosrdenstva, sa 

Boží Syn vtelil práve preto, aby vzal na seba a sňal hriech 

sveta: vzal na seba našu biedu, naše ľudské položenie. 

Inými slovami, neprišiel nás súdiť, ale nám ukázať krásu 

lásky a jej nás učiť.  Tak každému z nás, ktorí sme sa zno-

vuzrodili s Kristom v krste, sú určené slová Otca: „Ty si 

môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“. Táto Otcova 

láska, ktorú sme my všetci prijali v deň nášho krstu, je 

plameň, ktorý bol zažatý v našom srdci.  

Keď sa pozrieme okolo seba, vidíme, čoho je človek 

je schopný. Vie i nesmierne ublížiť. Niečo o tom vedia tí, 

ktorých vzťah sa rozpadol a bolo im ublížené a rany srdca 

stále bytostne bolia. Vidíme okolo seba, že sa stráca úcta 

k človeku, radosť z blízkosti druhého.

Boh prišiel zjaviť, že človek má kapacity pre lásku. 

I keď mu bolo ublížené, i keď nad nami vyhráva naše 

ego, i keď sami neviem ako ďalej. Že je schopný všetky 

tieto rany prekonať, je schopný prijať lásku Otca, ktorá 

v človeku obnovuje život a dáva mu znovu silu dýchať 

a milovať. Už nie celkom len tak „ľudsky“, sebecky, ale tak 

viac nesebecky, „Božsky“.

Chcem pozvať všetkých nás, obyvateľov Bziniec, ne-

bojme sa pozerať na Boha, ktorý verí v človeka. Stal sa 

jedným z nás v svojom synovi Ježišovi Kristovi a v krste 

sme sa mu stali podobní. Môžeme mať s ním vzťah. 

Vzťah, ktorý nás naplní Jeho silou lásky. Vzťah, ktorý 

dokáže obnovovať, uzdravovať  naše ľudské vzťahy. 

Vzťah, ktorý dáva život a budúcnosť. Trojjediný Boh verí 

človeku. Verme i my Jemu.

Ľudovít Kubán, farár

Prednedávnom sme oslávili prí-

chod roka 2019. Zemeguľou sa ako 

víchor prehnal dvadsaťštyrihodinový 

kolotoč prípitkov, osláv a veľkolepých 

ohňostrojov. Z vesmírneho hľadiska bol 

celý tento deň len jedným kratučkým 

bezvýznamným okamihom.

V mysliach nás ľudí  boli však ti-

eto chvíle začiatkom čohosi nového.  

Akoby sme to staré mohli hodiť 

za hlavu a ako noví, minulosťou 

nepoznačení, ľudia vstúpiť do novej 

etapy života. Každý mal v kútiku 

srdca nejaké očakávanie a nádej, 

že sa azda posunie o kúsok ďalej 

na kľukatej ceste životom. Dnes 

už však táto eufória zrejme spolu 

s novoročnými predsavzatiami 

u mnohých z nás vyprchala ako 

bublinky zo zabudnutého pohárika 

šampanského. 

Pre Boha, ktorý sa na toto všetko 

pozerá zo svojej perspektívy a zároveň 

vidí do hĺbky každého ľudského srdca 

je dôležitý každý ľudský okamih. Do-

bre nás pozná a vie, že sa nedokážeme 

zo dňa na deň zbaviť svojich zlozvykov. 

Rozumie dobre aj tomu,  že nevieme 

hneď začať mať radi človeka, ktorého 

sme včera nevedeli vystáť. Ale Boh  

nám dal do srdca morálny kompas a 

vôľu, aby sme sa po malých krôčikoch 

mohli stávať lepšími, láskavejšími, 

nesebeckejšími, trpezlivejšími, šte-

drejšími. Nielen novoročné ohňostroje, 

ale každá sekunda, každý okamih 

počas celého roka sú príležitosťami 

na zmenu. Jediné, čo je dôležité, je 

vytrvať v snahe o dobro, v porozumení 

jeden pre druhého, v chápaní ľudí s ich 

nedostatkami a mať ich rád, takých akí 

sú.

Raz starý indián poúčal svojho 

vnuka: „V každom z nás: hovorí mu, 

„žijú dvaja vlci, jeden čierny a druhý  

biely, ktorí medzi sebou neustále 

bojujú. Čierny túži po moci, po ma-

jetku, po ovládaní druhých a chce 

mať všetko pre seba. Biely túži po 

šľachetnosti, po priateľstve, po 

láskavosti a spravodlivosti. Dňom 

a nocou však zápasia medzi sebou.“ 

„A ktorý z nich nakoniec vyhrá?: 

pýta sa chlapec. „Ten, ktorého práve 

kŕmiš.“ odpovedá starec.

Milí Bzinčania, prajem nám 

všetkým, nech  tento rok, ktorý sme 

začali je lepším, než ten minulý. 

Želám  všetkým veľa zdravia a nech 

Vás ochraňuje  na vašich cestách 

nebeský Otec.   

Iveta Kosečková s manželom, 

farárka

UZDRAVUJME MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY

NEKŔMTE ZLÉHO VLKA
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Odišiel si cestou, kde každý ide sám, ale rana spomienok ostala dokorán.

Dňa 31.decembra 2018 uplynulo 20 rokov od  smrti nášho manžela, otca a príbuzného 
Pavla Černého z Hrubej Strany. Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

smútiaca manželka s deťmi a ich rodinami

SPOMÍNAME

UZAVRELI MANŽELSTVO
Daniel Sevald – Bibiana Králiková

Lukáš Schovanec – Barbora Kardianová
Mladomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ROZLÚČILI SME SA
 Emília Kovačovicová  vo veku 76 rokov
 Štefan Toráč vo veku 54 rokov
 Darina Kuzmová vo veku 59 rokov
 Eva Kičková vo veku 94 rokov
 Pavel Krajčovic vo veku 93 rokov
 Jaroslav Gašparík     vo veku 84 rokov
 Elena Gardoňová      vo veku 89 rokov
 Eva Borovjaková vo veku 73 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych. ŠTATISTIKA

SRDEČNE BLAHOŽELÁME
60

Jozef Žák
Miloš Trchala

70
Nadežda Štrbová
Štefan Hruštinec
Eva Haruštiaková

85
Pavel Kotúč

UPOZORNENIE
PRE OBČANOV!

Termín vyberania poplatkov
Od 1.marca 2019 sa vyberajú poplatky za vývoz komunálneho odpadu na rok 2019:
- Fyzická osoba  20 €/osoba
- Chalupári 22 €/nehnuteľnosť
- Právnická osoba podľa počtu vyvážaných smetných nádob

Občania si majú možnosť  zakúpiť  na obecnom úrade smetné nádoby na vývoz komunálneho odpadu  v cene 20 €  
a  žlté smetné nádoby na plasty  v  cene 24 € (ponúknuté nádoby sú 120 l – materiál plast, manipulácia na kolečkách).

Od 1. apríla 2019 sa vyberajú poplatky za daň z nehnuteľností a poplatok za psa na rok 2019.
Poplatky môžete zaplatiť priamo v pokladni na obecnom úrade, poštovou poukážkou alebo  z účtu.

Počet obyvateľov 
k 1.1.2019: 2064
Bzince   1234
Hrušové 250
Vrzávka 64
Cetuna  312
Hrubá Strana 204

Zomrelo: 23 občanov
Narodilo sa: 19 občanov
Počet prihlásených 
občanov:  45
Počet odhlásených 
občanov:  42

Obecný úrad, Kultúrna komisia pri OZ v Bzinciach pod Javorinou 
a ženský spevácky súbor Klenotnica     Vás pozývajú na

Pochovávanie basy

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

sobota 2. marca 2019 o 19.00 hod.

Cena vstupenky: 13 €

vystúpenie orientálnych brušných tanečníc SHAMS z Piešťan na profesionálnej úrovni

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

pozývajú na

úrade u J.Kuhajdovej, čččččč.t. 032/7793234

Reštaurácia Bzince pod Javorinou

Do tanca hrá

K Á B O
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Oznam pre občanov
Kúpele Trenčianske Teplice 
uzavreli s obcou Bzince pod 
Javorinou zmluvu o spoluprá-
ci, kde na základe tejto zmluvy 
je poskytnutá občanom obce 
B z i n c e  p o d  J a v o r i n o u 
50 % zľava na vstup do 
termálnych bazénov SINA, 
Bazén MUDr. Čapka, PII, PIII 
a Bazén Krym v Trenčian-
skych Tepliciach. Zľava vo 
výške 30 % sa poskytuje na 
vstup do vonkajšieho bazé-
na GRAND v Trenčianskych 
Tepliciach.
Zľavy môžu občania využiť 
do 28. februára 2019. 

Predaj procedúr je na č.t. 
032/6514140 alebo 032/6514775  
e-mail: predajprocedur@slktn.


