
   Druhá svetová 
vojna – najväčšia 
pohroma ľudstva - 
trvala dlho. V polo-
vici roku 1944 už 
bolo jasné, že fašiz-
mus bude porazený, 
lebo utrpel veľkú 
porážku na rus-
kom fronte. Ruské 
vedenie sa rozhod-
lo zahnať nemecké 
vojská až do Berlí-
na, tam kde sa zro-

dil Hitlerov sen o dobytí Európy a podmaniť si takto všetky jej národy.
 V jednotlivých krajinách, kadiaľ mohli nacistické vojská vstupovať, 
mohutnel odpor a tým vznikali ozbrojené skupiny, ktoré sa chceli priči-
niť o urýchlenie porážky nacistov.
 Na Slovensku bolo 29.augusta 1944 vyhlásené Slovenské národné 
povstanie. Národ nášho malého územia otvorene a so zbraňou v ruke 
povstal. Presila nemeckého vojska a jeho veľká výzbroj boli príčinou 
rozdrobenia Povstania po dvoch mesiacoch od jeho vyhlásenia. Povsta-
lecké jednotky boli čiastočne zatlačené do hôr a velitelia uväznení. 
No zároveň vznikali ozbrojené partizánske skupiny, ktoré prepadávali 
nemecké posádky alebo zásobovacie konvoje pre vstupujúce jednotky z 
východu.
 V podjavorinsko-podbradlanskom kraji bola zorganizovaná II. 
Stalinova partizánska brigáda. Táto operovala na strednom Považí a na 
moravsko-slovenskom pomedzí. V našom Podjavorinskom kraji sa do 
odboja zapojilo množstvo partizánov, ale i bežných občanov, u ktorých 
mali partizáni podporu a pomoc. Vznikol tu známy partizánsky oddiel 
hneď po vyhlásení povstania s názvom Hurban, ktorý viedol známy 
lubinský rodák a náš občan Miloš Uher. Po mnohých menších i väčších 
bojoch si získal rešpekt u nemeckých posádok v Novom Meste nad 
Váhom a Trenčíne. Neskôr bol tento oddiel začlenený do II. Stalinovej 
brigády, ktorej zo začiatku velil pplk. Iľja Danielovič Dibrov - ruský 
veliteľ. Po jeho smrti prevzal velenie Jozef Brunovský, ktorý bol vycvi-
čený v Rusku. Brigáda, skladajúca sa z partizánov mnohých národností 
- jadro tvorili Slováci, ďalej tu boli Česi, Ukrajinci, Bielorusi -  kontro-
lovala územie od Trnavy po Vlársky priesmyk (Púchov). V mnohých 

bojoch, ktoré počas celej zimy 1944-1945 zviedli s okupačnými nemec-
kými vojskami, dokázali odvahu a statočnosť a tiež spôsobili okupantom 
veľké škody. Hory Javoriny im dávali dobrý úkryt a možnosť manév-
rovania, ľud lubinských, myjavských, bzinských a bošáckych kopaníc 
im poskytoval pomoc, ktorá najmä počas zimy a nemeckých nájazdov a 
prepadov znamenala veľmi mnoho.
 S takýmto stavom nebolo spokojné nemecké velenie, do precho-
du frontu cez náš kraj chcelo partizánske hnutie zlikvidovať. Z tohto 
dôvodu chcelo zradou a podvodom zasadiť partizánom v Javorine tvrdý 
úder a dôsledne sa naň pripravilo podobne, ako to bolo v obciach Ostrý 
Grúň a Kľak na Strednom Slovensku. Zvlášť dobre vycvičená jednotka 
EDELWEISS bola do tohto kraja premiestnená. Bzinská kopanica Cetu-
na s okolitými usadlosťami mali byť svedkami krvavého prepadnutia, 
čo sa udialo 27.februára 1945. Zo všetkých strán postupovali nemec-
ké jednotky s úmyslom zničenia Cetuny a jadra II. Stalinovej brigády 
– oddielu Hurban. Na veliteľa oddielu Miloša Uhra bola vypísaná odme-
na 10.000,- Sk. Za dažďa a po celý deň zúril boj muža proti mužovi 
o každý dom alebo stodolu. Presila okupantov bola značná, no úsilie a 
odvaha partizánov i miestnych občanov nedovolila, aby okupanti zreali-
zovali pôvodný úmysel. Cetuna nepadla, no cena bola krutá. V boji padol 
veliteľ Miloš Uher, jeho zástupca Anton Jakubík a 16 ďalších partizánov, 
veľa bolo i ranených. Nemci nedosiahli svoj cieľ, za prepad zaplatilo 
životmi niekoľko desiatok útočníkov, a v podvečer neslávne odtiahli. 
Zobrali však so sebou ďalších piatich občanov, ktorí sa už  domov živí 
nevrátili.
 Veľká cena za slobodu – strata vzácnych životov, mnoho bolestí a 
strádania ranených, materiálne škody, životy nevinných obyvateľov nás 
všetkých zaväzuje pamätať na tých, čo nás obránili a podieľali sa na 
našej slobode.
 Odvtedy, čo táto významná udalosť v našej obci zapísala Cetunu 
do dejín, uplynie 65 rokov. Už dve generácie našich občanov tu prichá-
dzajú vzdať hold a spomínať na hrdinov, ktorí padli, aby sme my žili!
 I tohto roku v nedeľu 28.februára sa v Cetune stretneme, aby sme 
položili vence a kvety k pamätníku tých, ktorí tu preliali svoju krv. Pietna 
spomienka začne o 14.00 hod. kladením vencov k pomníku a po nej bude 
v miestnom kultúrnom dome kultúrny program  pod názvom „NEZA-
BUDNUTEĽNÍ“ a priateľské posedenie. Srdečne Vás pozýva vedenie 
obce, oblastný výbor SZPB v Novom Meste nad Váhom a miestna orga-
nizácia SZPB v Cetune na túto spomienkovú slávnosť pri príležitosti 
65.výročia partizánskeho boja v Cetune.                   I. Mrázik, člen RR
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A J  P O D  J A V O R I N O U  S A  R O D I L A  S L O B O D A

 Milovníkov kníh chceme upozorniť na novú knihu Mariany Komo-
rovej, rod. Vargovej.  Kniha vyšla pred Vianocami a jej názov je Hľadať 
a nájsť. Autorka v nej formou esejistického rozprávania sleduje životné 
osudy a diela piatich spisovateľov 20. storočia. Sú to Sigrid Undsetová - 
nositeľka Nobelovej ceny, Paul Claudel, Archibald Joseph Cronin, Fran-
cois Mauriac, Axel Munthe. Všetky rozprávania majú spoločný motív 
- motív hľadania životnej pravdy, zmyslu ľudského bytia i cesty k Bohu. 
Kto si knihu prečíta, určite ho bude  motivovať k prečítaniu si niekto-
rých kníh týchto autorov. Kniha je určená širokému okruhu čitateľov, ale 
zvlášť tým, čo majú radi knihy o hľadaní cesty životom, knihy, ktoré sú 
sondou do duše citlivých a premýšľajúcich ľudí. 
 Literárny vedec PaeDr. Július Lomenčík napísal o knihe:
„M. Komorová ... vyslala sondu do vnútra literárnych diel a životov 
kresťanských autorov, aby čitateľovi na základe nahliadnutia do ich 
textov a zákutí životných osudov popularizačne vyfabulovala  príbehy 
o hľadaní cesty k Bohu nie na dogmatickom, ale človečensky večnom 

odkrývaní Pravdy svedomia človeka neustále sa zmietajúceho v našli-
apnutí na komunikačnú cestu k ľuďom strhávajúc pri tom, po častiach 
človekovo tajomstvo.
Zjednocujúcim činiteľom príbehov je riešenie morálnych problémov a 
hodnotových systémov, ktoré svojimi životnými osudmi  pretavenými do 
prozaických a básnických výpovedí (piati spisovatelia vyššie, pozn.r.)
nastoľujú a Komorová ich s primeraným kritickým odstupom prináša 
čitateľovi  v predkladanej knihe na svetlo sveta cez vnútorné peripetie 
svojho srdca v podobe esejistických koláží s typicky ženským citom pre 
vystihnutie podstaty v  miniatúrnej skratke.“            
 Mariane Komorovej tak vyšla už ôsma kniha, ďalšie tri vydala v 
spoluautorstve  so svojím otcom L. Vargom. Bolo by vhodné, aby sme 
sa zaujímali o literárne práce autorky, našej rodáčky a po rokoch opäť  
spoluobyvateľky, ktorá sa obetavo stará o svojho chorého brata. Jej knihy 
majú čo povedať všetkým, ale hlavne mládeži.                                   

–ľš-

N O V Á  K N I H A  M A R I A N Y  K O M O R O V E J



 V sobotu dňa 23.januára 2010 som sa zúčastnila výročnej 
členskej schôdze Jednoty dôchodcov v Hrušovom. V mene starostu 
obce a poslancov OZ v Bzinciach pod Javorinou som pozdravila 
túto milú spoločnosť a poďakovala som všetkým členom, ale hlavne 
predsedovi p.Branislavovi Ostrovskému za ich peknú prácu, za 
ochotu stretávať sa, organizovať milé akcie, pričom si aj zaspie-
vajú. 
 Poďakovala som za prácu a účasť na spoločenských podujatiach 
súboru Dolinka. Schôdze sa zúčastnili aj pracovníčky Poštovej 

banky z Bojníc, ktorá členov informovala o možnosti založenia si 
nového typu účtu a vystavenia platobnej karty. Po výročnej správe 
predsedu JDS prišli na rad pekné piesne členov a malé posedenie pri 
varenom víne. 
 Poinformovala som prítomných o možnostiach opatrovateľskej 
služby, výlete, ktorý každoročne organizujeme a zaželala som 
všetkým hlavne zdravie a rodinnú pohodu pri ich peknej práci. 
                                                      

 Ing. Alena Stachová
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V Ý R OČN Á  S C H Ô D Z A  J D S

U D E L E N I E  ČE S T N É H O  O BČ I A N S T V A
Obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí dňa 6.12.2009 na 
návrh starostu obce jednohlasne toto uznesenie:

UZNESENIE číslo 449/2009
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou schvaľuje a 
súhlasí s udelením čestného občianstva Obce Bzince pod Javorinou 
pri príležitosti 65. výročia cetunského boja pre p. Františka Bíma, 
pobočníka kapitána Uhra. Slávnostné udelenie sa uskutoční 
28.02.2010. 

 František Bím, plukovník 
v.v., prešiel ťažkými bojmi 
proti fašizmu v našom kraji a 
zúčastnil sa aj boja v Cetune 
27.2.1945. Keď sa 7. mája 2009 
zúčastnil seminára Občania 
podjavorinského kraja v domá-
com a zahraničnom odboji 
Miškech Dedinke, ochotne sa s 
nami – starostom obce a kroni-
kárkou - po skončení podujatia 
stretol, aby nám porozprával, 
ako on prežíval cetunský boj, 

čo sa dialo v Cetune a v okolí pred vypuknutím boja i po jeho 
skončení. Z jeho slov bolo jasné, že to bol boj ťažký, neľútostný, do 
ktorého sa partizáni museli vrhnúť nečakane, za skorého rána. Terén 
bol náročný, nepriateľ zákerný a v presile, veľmi zlé a nepríjemné 
počasie sťažovalo situáciu. Po jeho skončení smútok nad mŕtvymi, 
nad stratou statočných spolubojovníkov a kamarátov.  Spomienky 
Františka Bíma sme zaznamenali aj na zvukový nosič. 
 Pán František Bím sa narodil v roku 1925 a pochádza z  kraja 
pri Roudnici nad Labem, z Rohatcov. Spomína si na tento kraj ako 
krásny kút, bohatý na plody zeme. Už ako chlapec pociťoval ako 
krivdu a nespravodlivosť rozpínavosť sudetských Nemcov, rozbitie 
Československa a príchod Nemcov do Prahy, ale aj prenasledovanie 
a vraždenie Židov. Po skončení meštianskej školy prišiel v roku 

1939 do Zlína do známej firmy Baťa. Zo Zlína nebolo na Slovensko 
ďaleko a odpor Slovákov k fašizmu oslovil mladého chlapca 
tak, že odišiel na Slovensko a v našom kraji nadviazal kontakt s 
protifašistickým odbojom. Postupne si získal dôveru partizánov 
a samotného Miloša Uhra natoľko, že sa stal jeho pobočníkom. 
Zúčastnil sa všetkých ťažkých bojov v našom kraji, kde bol dvakrát 
ranený, na bošáckych kopaniciach ťažko.  Prežil vďaka obetavosti a 
odvahe jednoduchých ľudí z kopaníc, ktorí mu riskantne zabezpečili 
lekársku pomoc a liečenie. Po oslobodení ešte krátko zostal v našom 
kraji, bol pri prevoze a pochovávaní mŕtvych spolubojovníkov na 
Rohu. Po vojne odišiel domov a  dostal sa do poddôstojníckej školy 
a k armáde. No ani ďalšie roky neboli pre Františka Bíma pokojné 
a ľahké. Keďže prejavoval nesúhlas s komunistickým režimom, bol 
odsúdený na 27 rokov ťažkého žalára. V Leopoldove odsedel 15 
rokov, z toho 6 rokov v samoväzbe. 
 František Bím žije dnes vo Švajčiarsku, ale veľmi rád i často 
prichádza nielen do Čiech, ale aj k nám, do nášho kraja, s ktorým je 
spätý, pretože tu prežil chvíle svojej mladosti – ťažké, ale hrdinské. 
Spoznal tu veľa jednoduchých, no statočných a svojím zmýšľaním i 
činmi pokrokových ľudí. Pri našom rozhovore nám kládol na srdce, 
aby sme nezabúdali na tieto tradície a boli na ne hrdí. Vysoko si 
vážil svojich spolubojovníkov, no zvlášť vyzdvihoval osobnosti 
MUDr. Bedřicha Placáka a veliteľa Miloša Uhra. Toho vykresľoval 
ako charakterného a statočného človeka, veselého, ktorý sa netajil 
láskou k svojmu ľudu. Tí dvaja, ale i všetci ostatní si zaslúžia našu 
úctu. To je odkaz pána Františka Bíma pre nás i budúce generácie.   
 Prezident republiky Ivan Gašparovič udelil Františkovi Bímovi 
v roku 2004 Rad Bieleho dvojkríža II. triedy.      
 Naša obec pozvala pána Františka Bíma na spomienkovú 
slávnosť do Cetuny, kde sme mu chceli odovzdať naše ocenenie. 
Žiaľ, zo zdravotných dôvodov sa našej akcie zúčastniť nemôže. 
Prajeme mu skoré uzdravenie a veríme, že našu obec navštívi a 
budeme mu môcť osobne odovzdať udelené „Čestné občianstvo“. 
Autentický záznam rozprávania p. Bíma sa pokúsime zverejniť na  
webovej stránke našej obce.                                          –ľš-   -pb- 

 Výročnej členskej schôdze Miestneho spolku Slovenského Čer-
veného kríža v Hrušovom sa zúčastnila riaditeľka Územného spolku 
SČK v Trenčíne MVDr. Mgr. Jana Kopiová. Schôdzu viedol tajom-
ník spolku p. Jaroslav Bachleda.  
 Správu o činnosti predniesol  p. Branislav Ostrovský, ktorý 
vedie organizáciu už 33 rokov. Konštatoval, že spolok v Hrušovom 
má 55 členov a pomerne vysoký priemerný vek svojich členov. 
V tomto roku sa im podarilo získať 5 nových členov. Členovia sa 
pravidelne zúčastňujú odberu krvi, no i svojou prácou sú prospešní 
celej osade. Dbajú o vzhľad verejných priestorov, organizujú bri-
gády – jarné upratovanie, úpravu cintorína. Zúčastňujú sa osláv na 

Rohu, ale aj iných spoločensko-kultúrnych podujatí v obci a okolí. P. 
Ostrovský poďakoval všetkým darcom krvi a členom za ich aktívnu 
činnosť. Vyzdvihol dobrú spoluprácu s OÚ a starostom obce Ing. P. 
Bahníkom, ktorý sa schôdze zo zdravotných dôvodov nezúčastnil, 
a tak sa prítomným prihovoril poslanec p. Igor Gulán.  Za aktívnu 
činnosť poďakovala miestnemu spolku aj p. J. Kopiová a zároveň 
pozvala súbor Dolinka, ktorého členovia sú zväčša členmi SČK, na 
vystúpenie do Domu Humanity v Trenčíne. 
 Niektorí aktívni členovia boli za svoju činnosťpri príležitosti ich 
životných jubileí ocenení. Po diskusii sa členovia a hostia mohli pri 
občerstvení porozprávať o problémoch, ktoré ich trápia a zaujímajú.

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA MS SČK V HRUŠOVOM
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Z A S E  O  O D P A D O C H
 O odpadoch sme toho napísali a nahovorili veľa. Aj v našej 
obci sa už tri roky  snažíme hľadať čo najvhodnejšie riešenie 
vývozu komunálneho odpadu tak,  aby sme zabránili jeho vývozu 
na nelegálne skládky.   
 Minulý rok sme zriadili "zberný dvor", kde môžu občania 
ukladať veľkoobjemový odpad. No žiaľ, mnohí občania si myslia, 
že sme zriadili smetisko a vôbec nerešpektujú, aký odpad sa tam 
môže ukladať a ani to, že "zberný dvor" má určenú aj prevádzkovú 
dobu. A tak odpady vyvážajú hlavne vtedy, keď je zatvorené! Čo 
nás ďalej môže mrzieť, je fakt, že sa, síce nie veľmi, ale predsa, 
znížil podiel separovaného odpadu. Asi sme pohodlnejší. Veď načo 
by sme separovali, však obec nám vyvezie všetko, čo dáme aj vedľa 
smetnej nádoby. Ale tu nemalo ísť o to, či aj ten neseparovaný odpad 

vyvezieme, ale malo by ísť o to, aby sa vyseparovaný odpad ďalej 
spracoval a neničil nám životné prostredie. Na to ale treba aby sme 
všetci pochopili, čo v budúcnosti môže to množstvo odpadu pre náš 
zdravý život znamenať. 
 Samozrejme, že nezanedbateľná je finančná otázka. Veď v 
uplynulom roku obec doplatila za vývoz odpadu viac ako 17 tisíc €. 
Aj z tohto dôvodu sme museli upraviť poplatok za vývoz  odpadu na 
osobu na 13 €. Uvažujeme aj o obmedzení prevádzkovej doby  zber-
ného dvora, prípadne zavedenie paušálneho poplatku za uloženie 
poplatku. V zmysle platnej legislatívy by náklady a poplatky 
za vývoz KO mali byť vyrovnané. Už vieme, že ani po zvýšení 
poplatku tento stav nedosiahneme. Riešenie môže byť len v zlepšení 
separovania tých komodít, ktorých odvoz obec zabezpečuje.    -pb- 

O K I E N K O  P R E  P R Í R O D U
 Dňa 19.1. sa v Bzinciach pod Javorinou stretli zástupcovia 
Občianskeho združenia Pre Prírodu so starostami mikroregiónu Javorina. 
Na tomto stretnutí bola dohodnutá  intenzívnejšia vzájomná spolupráca 
v blízkej budúcnosti. Vytvorenie „okienka Pre Prírodu“ v obecných 
novinách je prvým krokom k našej budúcej intenzívnejšej spolupráci. 
Ponúknutý priestor chceme využiť na propagáciu našej činnosti, na 
informovanie o našich aktivitách s možnou účasťou verejnosti. Radi 
prispejeme informáciami o vzácnych a výnimočných prírodných loka-
litách Vášho regiónu, takisto o zaujímavostiach či „aktualitách“, ktoré 
sa práve dajú pozorovať v prírode v kraji pod Veľkou Javorinou. Ale na 
úvod sa patrí predstaviť. Takže kto sme a čo robíme:

 Občianske združenie Pre Prírodu vzniklo v Trenčíne pred 12 
rokmi, presne na Deň Zeme 22. apríla 1998, ako funkčné spoje-
nie dobrovoľníkov, profesionálov a verejnosti,  ktorí spoločne chránia 
prírodné hodnoty stredného Považia. Za tento čas sme realizovali tak-
mer dve desiatky projektov, ktorých sa zúčastnili stovky dobrovoľníkov 
z celého Slovenska  aj zo zahraničia. Nás ale teší najmä účasť miest-
nych obyvateľov a sme radi, že takíto ľudia sú aj medzi Vami. Dúfame, 
že sa čoskoro budeme môcť stretnúť na nejakej akcii priamo u Vás, pod 
Javorinou.
 Naše poslanie napĺňame rôznymi aktivitami a projektmi, ktoré 
možno zhrnúť do 12 okruhov:
1. Praktická starostlivosť o najcennejšie časti prírody – kosením, 
odstraňovaním náletových a nepôvodných drevín udržujeme každoročne 
viac ako 18  hektárov chránených území a genofondových plôch;
2. Výkup a prenájom pôdy v chránených územiach – prenajaté 
plochy obhospodarujeme tak, aby boli zachované vzácne druhy a bio-
topy. Doteraz máme v dlhodobom prenájme viac ako 40 ha v území 
európskeho významu Tematínske kopce a viac ako 18 ha v prírodnej 
rezervácii Beckovské Skalice;
3. Záchrana ohrozených druhov rastlín a živočíchov – každoročné 
Žabie Taxi je záchranou pre tisícky žiab počas ich jarnej migrácie cez 
frekventované úseky ciest, program S.O.S ovocné sorty mapuje a popu-
larizuje staré tradičné odrody ovocných drevín;
4. Starostlivosť o vzácne a chránené dreviny – pomáhame odborne 
ošetriť chránené stromy - Trenčianske ginká, Mitické gaštany, platan v 
Soblahove, oskorušu v Ostrove pri Piešťanoch;
5. Podpora a propagácia prírodovedného výskumu v regióne 
– podporujeme výskumníkov, vydávame zborníky inventarizačných 
výskumov v edícii Strom poznania;
6. Environmentálna výchova a vzdelávanie – každoročne pripravu-
jeme exkurzie pre verejnosť s odborným výkladom, realizované besedy 
a prednášky na školách a obciach možno rátať na desiatky;
7. Práca s mládežou spojená s praktickou ochranou prírody – 
stredoškoláci a vysokoškoláci prichádzajú na letné pracovné ochranár-
ske tábory alebo na jarné a jesenné víkendové brigády. Počet táborov a 
víkendoviek už presiahol stovku;
8. Publikačná a propagačná činnosť – brožúrky, pohľadnice, kalen-

dáre, informačné tabule v chránených územiach, výstava Sedem divov 
prírody, environmentálny občasník Trenčín 21 (v spolupráci s CEA 
Trenčín);
9. Obhajoba občianskych záujmov – angažujeme sa pri záchrane 
zelene v meste Trenčín a tvorbe strategických dokumentov (Územný 
plán mesta Trenčín, Generel zelene);
10. Regionálna spolupráca - spoločné projekty s obcami, mikro-
regiónmi, odbornými organizáciami (Štátna ochrana prírody SR) a 
mimovládnymi environmentálnymi organizáciami; 
11. Medzinárodná spolupráca – výmena skúseností s ochranármi 
desiatich európskych krajín v projekte Ten for Nature;
12. Aplikované projekty – vypracovanie odborných dokumentácií 
(prípravná dokumentácia k projektu Čistá Vlára, Vplyv pripravovaného 
JV obchvatu Trenčína na biotu), realizácia revitalizačných opatrení 
(výsadba brehových porastov).

A na záver ešte trochu filozofie:

 Každý ľudský počin je skôr či neskôr sprevádzaný otázkou 
„Prečo?“. Niektoré odpovede  sú všeobecne  prijímané ako správne 
- „Pre deti.  Pre vlasť.  Pre ľudstvo.“ Iné môžu byť sporné: „Pre seba. 
Pre zisk. Pre slávu.“ .  
 Keď vznikalo občianske združenie Pre Prírodu, tiež sme si kládli 
takúto otázku. Prečo cítime  potrebu  robiť to, čomu sa všeobecne 
hovorí ochrana prírody?  Prečo treba prírode pomáhať? Veď sily 
prírody sú obrovské. Skúste zabrániť príchodu jari, zastaviť príboj 
alebo zabrániť sopke v erupcii. Nedá sa. Napriek tomu, že uznávame 
nezmernú silu prírody, poznáme aj jej slabosť a zraniteľnosť. Chápeme 
ochranu prírody ako pomoc tomu najbezbrannejšiemu, niekomu kto sa 
nevie ozvať a brániť si svoje práva. A ak sa aj ozve, má smolu, pretože 
väčšina ľudí zatiaľ nepočuje alebo nechce počuť nárek zomierajúcich 
morí, tichý ston vymierajúcich druhov či  kvílenie upaľovaných detí 
desiatok druhov rastlín a živočíchov pri vypaľovaní pralesov alebo len 
zarastených medzí niekde na Slovensku. Tak ako vzdialené národy 
potrebujú pri komunikácii prekladateľov, potrebuje ich aj príroda 
pri komunikácii so svojimi vzďaľujúcimi sa deťmi - ľuďmi.  Práve 
týmito prekladateľmi by chceli byť členovia občianskeho združenia Pre 
Prírodu. A nielen prekladateľmi požiadaviek a návrhov Prírody nám 
ľuďom, ale aj predkladateľmi riešení a vízií. Riešení a vízií ako sa vrátiť 
späť k prírode, ale nie do jaskýň a na stromy, ale medzi všetko to živé 
a inšpiratívne, čo nám môže pomôcť pochopiť našu minulosť, naplniť 
našu prítomnosť a predvídať našu budúcnosť.
 Aktivity občianskeho združenia Pre Prírodu sú rôznorodé. Musia 
byť také, lebo ľudia, ktorých chceme oslovovať sú rôznorodí a Príroda, 
ktorú chceme poznávať a chrániť je tiež rôznorodá. Napriek tejto 
rôznorodosti budeme mať na otázku „Prečo?“ vždy jasnú a jednoduchú 
odpoveď - „Pre Prírodu“. 
                       
          D. Stano, M. Ďurček, K. Rajcová
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O T Á Z K A  P R E  S T A R O S T U
Pán starosta, ako hodnotíte uplynulý rok ?
 Na túto otázku odpovedám v  našich obecných novinách už 
po tretíkrát  v tomto volebnom období. Rád by som  preto na túto 
otázku odpovedal z pohľadu  plnenia úloh, ktoré prijalo a schválilo 
obecné zastupiteľstvo na začiatku volebného obdobia na roky 
2007 – 2013. To, prečo si OZ úlohy plánovalo až do konca roka 
2013 a nie do konca tohto volebného obdobia, bola nadväznosť na 
získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Práve možnosti získania finančných prostriedkov z EÚ sme sa 
snažili prispôsobiť aj oblasti rozvoja obce. Vzhľadom k tomu, že na 
začiatku volebného obdobia neboli ešte celkom známe podmienky 
na ich čerpanie, ale len oblasti, ktorých sa budú týkať, tak prípra-
vu projektovej dokumentácie  sme prispôsobovali postupnosti 
zverejňovaných  výziev na ich podávanie.  Napríklad,  naša obec 
nemohla podať projekty na rozšírenie, resp. dobudovanie kana-
lizácie a vodovodov, ktoré sme si určili ako prioritné, pretože naša 
obec nie je v tzv. póle rastu.  Museli sme sa zamerať na tie výzvy, 
kde sme mali šancu uspieť. Ako postupne ministerstvá otvárali jed-
notlivé výzvy, snažili sme pripravovať podklady na vypracovanie 
žiadostí.   
 Tak sme doteraz pripravili tieto projekty:
- rekonštrukciu základnej školy zameranú na zníženie energe-
tickej náročnosti – projekt sme podali ešte v roku 2008, no uspeli 
sme až  v roku 2009. V súčasnosti pripravujeme podklady na pod-
pis zmluvy s MVRR s predpokladom realizácie v priebehu roka 
2010, 
- Rekonštrukciu centra obce – projekt je schválený, pripravu-
jeme podklady na podpis zmluvy s riadiacim orgánom, MVRR. 
Predpoklad realizácie rok 2010,
- Nákup multifunkčného automobilu zameraného na čistenie 
komunikácií  - žiadosť je podaná na MŽP, čakáme na vyhodnote-
nie, predpoklad realizácie rok 2010
- Rekonštrukciu verejného osvetlenia – spracovaná je projektová 
dokumentácia, je zverejnená výzva, žiadosti sa budú podávať v 
priebehu mesiaca marca. Ak budeme úspešní, predpokladáme rea-
lizáciu v roku 2011,
- Spracovaný máme projekt vybudovania zberného dvora, pred-
pokladáme, že žiadosť budeme podávať možno koncom roka 2010 
alebo až v roku 2011,

- Pripravujeme výstavbu multifunkčného ihriska v Hrušovom, 
realizovať by sa malo v tomto roku. Predpokladané náklady 
40.000,-€ ( 1,2 mil SK.) Na týchto nákladoch sa bude obec 
spolupodielať sumou 8.000,-€ ( 240.000,-Sk )
 Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré by  obec mala 
získať realizáciou týchto projektov prakticky v tomto roku, pred-
stavuje čiastku zhruba 1.600 000,-€ - v slovenských korunách 48 
miliónov. Z tejto čiastky musí obec zaplatiť v rámci 5% spolufi-
nancovania zhruba 80 000,-€ ( 2,4 mil. Sk ). K výške prostriedkov, 
ktoré  preinvestujeme, to nie je veľa, ale v rámci  obecného rozpočtu 
je to hlavne v tomto roku, po skrátení dotácií z podielových daní zo 
štátneho rozpočtu, až na hranici možností. 
 Spomenúť musím aj začiatok rekonštrukcie viac ako 40. 
ročných plynových rozvodov  v obci, ktoré síce boli plánované, 
ale nie už v roku 2009. Ako som informoval v septembrovom 
vydaní našich novín, to urýchlené riešenie rekonštrukcie, bolo 
dané schválením opravy hlavnej cesty cez obec Trenčianskym 
samosprávnym krajom, ktorí opravu aj financoval. Viem, že mnohí 
občania kritizovali termín, kedy sa s prácami začalo. Tiež som si 
predstavoval, že celá akcia sa bude realizovať cez leto, ale nie vždy 
všetko dopadne tak, ako by sme to chceli. V rekonštrukcii plynu 
sa bude, dúfam, čo najskôr, pokračovať. Po rekonštrukcii plynu 
budeme samozrejme opravovať aj miestne komunikácie, ktoré už 
opravu skutočne potrebujú.
 Z finančne náročnejších prác ešte spomeniem opravu cesty cez 
Rybníky v dĺžke 760 metrov, opravu časti cesty na Hrubej Strane 
na Žabie. Postupne sme začali s opravami kultúrnych domov. 
Kompletne sme zrekonštruovali kotolňu a kúrenie v KD v Cetune, 
kúrenie a kuchyňu na Hrubej Strane, zrekonštruovali sme kuchyňu 
a opravili kúrenie v KD v Hrušovom.  Požiadali sme tiež minis-
terstvo školstva o finančný príspevok na rekonštrukciu kúrenia 
v základnej škole. Boli sme úspešní a ministerstvo nám prispelo 
sumou viac ako 49.000,-€ ( 1.5 mil. Sk ) 
 Čo sa nám ani v tomto roku nepodarilo, to je pokročiť v pre-
vádzke obecného vodovodu. Stále nemáme podpísanú zmluvu s 
oprávnenou osobou, ktorá by odborne zabezpečovala jeho pre-
vádzku a hlavne by zabezpečila potrebnú údržbu a opravy. Žiaľ, o 
náš vodovod nie je zatiaľ zo strany podnikateľov záujem.   

M E D Z I N Á R O D N Ý  D EŇ  Ž I E N
 Aj tento rok si dňa 8. marca pripomenieme sviatok, ktorý 
je určený ženám. Poznáme ho pod skratkou MDŽ a oslavuje sa 
každoročne vo väčšine štátov na svete. Niekedy sa tento sviatok 
chápal aj tak, že je ho nutné oslavovať preto, aby ženy získali pocit, 
že spoločnosti na nich záleží a že sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 Ak si niekto myslí, že toto bol hlavný dôvod ku vzniku tohto 
sviatku, tak je skutočne na veľkom omyle. Podstata oslavy sviat-
ku má hlboké korene v minulosti. Práve 8. marca 1908 sa v 
USA konal veľký štrajk newyorských robotníčok za zrušenie 
desaťhodinového pracovného času a lepšie pracovné podmienky 
pre pracujúce ženy. Štrajk bol veľmi tvrdo potlačený. Proti 
štrajkujúcim ženám totiž polícia zakročila ostrou streľbou. Veľa 
žien bolo usmrtených a ťažko zranených. Práve na počesť týchto 
statočných žien vznikla v roku 1910 na medzinárodnej konferen-
cii žien, ktorá sa konala v Kodani, myšlienka oslavovať tento deň 
ako sviatok žien – Medzinárodný deň žien. V Európe sa najskôr 
oslavoval v Nemecku, Dánsku, Švajčiarsku a Rakúsku. Postupne 
sa preniesol do celého sveta. Prvé roky osláv boli predovšetkým 
v znamení boja žien za sociálne práva, volebné práva žien a 
lepšie postavenie žien v spoločnosti. Samozrejme, že tak ako 

sa menila doba, tak sa postupne menili aj požiadavky žien.
 Je pochopiteľné, že pre dnešnú mladú generáciu žien sú mnohé 
veci už samozrejmosťou. Dnešné ženy majú totiž oveľa viac práv, 
ako ich predchodkyne. Môžu študovať na akejkoľvek škole, sú 
súčasťou politiky, zastávajú vedúce funkcie v hospodárskej sfére 
a majú volebné právo. Napriek uvedeným skutočnostiam je však 
v postavení žien stále čo vylepšovať. Skutočnosť, že ženy napriek 
rovnako dosiahnutému vzdelaniu ako muži zarábajú veľmi často 
menej, je alarmujúca. Smutný je aj ten fakt, že mnohé ženy vo 
výrobnej sfére pracujú aj dnes veľakrát vo veľmi ťažkých pra-
covných podmienkach. V poslednej dobe sa často objavuje aj 
fenomén domáceho násilia a psychického teroru na ženách. Aj 
novodobá spoločnosť má teda v oblasti ženských práv a starostli-
vosti o ženy stále čo riešiť.
 Ja by som na záver svojej úvahy chcel vyjadriť všetkým ženám 
srdečnú vďaku za ich úsilie, starostlivosť a predovšetkým materin-
skú lásku, ktorú od nich dostávame. Pri príležitosti sviatku MDŽ 
prajem všetkým ženám v našej obci v mene redakčnej rady veľa, 
zdravia, šťastia v ich osobnom i pracovnom živote.
                                                   Dušan Chudý – redakčná rada
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      Dňa 5. februára sa uskutočnila výročná členská schôdza 
Dobrovoľného hasičského zboru v Bzinciach pod Javorinou. Hasiči na 
nej privítali hostí – p. Smolinského, p. Krúpu a p. Trúsika,  zástupcov 
okolitých zborov a družobného zboru zo Žiaru. Správu o činnosti pred-
niesol veliteľ  DHZ Ing. Pavol Podhradský. Podrobne rozobral činnosť 
zboru, pričom sa pochvalne vyjadril o viacerých úspešných podujatiach, 
ktoré sa pozitívne odrazili v živote obce, no v záujme zlepšenia práce v 
budúcnosti bola v niektorých bodoch jeho správa aj kritická. 
 DHZ má 86 členov, z ktorých je 41 aktívnych a 45 prispievajúcich, 
12 členov tvorí hasičský dorast a 10 je žien. 
 Podrobne rozobral činnosť družstiev mužov i žien a ich umiestnenia 
v jednotlivých súťažiach. Navrhol, opatrenia, ktoré by viedli k tomu, 
aby družstvá boli ešte úspešnejšie. Vyzval mládež k ešte väčšiemu úsiliu 
v tréningoch a ubezpečil ich, že ak sa budú chcieť zúčastniť ďalších 
hasičských súťaží, ktoré organizujú iné zbory, ich záujem zbor podporí a 
bude sa snažiť aj o lepšie vybavenia družstiev technikou. 
 Správa sa zmienila i o technickom vybavení zboru. V tomto roku  
zakúpili  dodávku TAZ 1500, ktorá by mala slúžiť mladým hasičom na 
prepravu na tréningy, či súťaže. Treba ju však spolu s Aviou   udržiavať  

v dobrom stave, čo je hlavne úloha strojníkov. Zboru sa celkom 
nepodarilo zariadiť garáže tak, aby boli ozajstnými garážami a skladom 
hasičskej techniky. Táto úloha zostáva hasičom na tento rok. Takisto je 
nutné zadovážiť si novú nádrž na vodu, pretože tá, ktorú využívajú, ničí 
ostrými okrajmi savice. Požiarnici veria, že s podporou obecného úradu 
a OZ sa im to podarí. 
 Pozitíva činnosti boli predovšetkým pri organizovaní takých aktivít, 
ako  bolo veľké jarné upratovanie, ktorým hasiči 4. apríla privítali jar. 
Na akcii sa zišlo  prekvapivo dosť občanov. Hasiči zmobilizovali všetky 
miestne organizácie a rozdelili rajóny. Na hlavnej ceste nad dedinou 
osadili dočasné dopravné značenie a pustili sa do upratovania. Zvlášť 
kritická bola situácia v priekopách okolo hlavnej cesty do obce. Hasiči 
tu nazbierali strašné množstvo odpadu, ktorý tam nahádzali väčšinou 
cudzí občania. V tento pekný jarný deň odviedli hasiči naozaj výbornú a 
prospešnú  prácu pre celú obec. 
 30. apríla pripravili pre občanov Bziniec stavanie mája, tentokrát však 
už aj s  družobnými hosťami, hasičmi zo Žiaru na čele s pánom starostom
Moravčíkom. Pripravili zmluvu o spolupráci, ktorú podpísali pri slávnost-
nom obede v reštaurácii. Po postavení mája sa  podával guláš a nasle-
dovala zábava v podaní žiarskej bežnej univerzálnej kapely Milana Kučeru.
 Hasiči opäť v spolupráci so ZRPŠ zorganizovali Deň detí a  za 
výraznej spolupráci mamičiek pripravili pre deti rôzne hry a súťaže. 
Koncom júna spolu so školou zorganizovali školskú akadémiu, na ktorú 
sa dôsledne pripravili hasiči i škola, deti si pripravili pekný program, 
ľudí sa zišlo veľa, ale počasie prerušilo a napokon aj ukončilo krásne 
podujatie. Šťastie s počasím nemali hasiči  ani tretí júlový víkend, 
kedy pre svojich členov  a miestnych školákov pripravili víkendovú 
stanovačku na Zámečníkech lúke. Okrem toho toto podujatie nebolo v 
škole dostatočne spropagované. A napokon počasie neprialo ani 4. sep-
tembra jarmočnej zábave. 
 Správa rozobrala aj činnosť výboru a bola doplnená viacerými 
štatistickými údajmi. 
 Zbor si stanovil  úlohy na tento kalendárny rok. Táto organizácia je 
jednou z mála, ktoré v obci vyvíjajú aktívnu a bohatú činnosť. Želáme 
im, a zároveň celej obci, aby v práci neustávali a aby sa im darilo 
podchytiť a rozšíriť prácu s mládežou a deťmi.                              –ľš-

Plán kultúrno-spoločenských podujatí v  Bzinciach pod Javorinou na rok 2010 
Mesiac Obecné podujatia Podujatia organizácií Iné 
Január Vítanie nového roka v kostoloch   Výročné schôdze organizácií Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – ekumen. stretnutie 

v r.- k. kostole (22.1.) 
Karneval ZŠ (29.1.) 

Február 28.2. 65. výročie cetunského boja 13.2. Pochovávanie basy - Klenotnica  
Marec Okresné kolo Podjavorinskej Bzince 

Okresná prehliadka ZPOZ 
Odber krvi v obci– MS SČK
MDŽ – Únia žien

Svetový deň modlitieb – ekumen. stretnutie v ev. kostole    

Apríl  65.výročie oslobodenia obce – 8.4. 
Krajské kolo Podjavorinskej Bzince 

30.4. – DHZ  – stavanie májov 
Babinec - Cetuna 

Výročie narodenia Ľ. Podjavorinskej
Deň narcisov - ZŠ

Máj Deň matiek - 9.5. Staffí deň – Hrubá Strana Výročie skončenia II. svetovej vojny 

Jún Zájazd dôchodcov  
Juniáles – škola a Rodičovské združenie, 
DHZ

Odber krvi v obci - MS SČK MDD – ZŠ, obec, DHZ 

Júl 25.7. – Stretnutie bratstva Čechov
a Slovákov na Javorine 

Futbalový turnaj
Turnaj starých pánov – 31.júla 

Letné zájazdy na kúpaliská 
2.- 4.7 Letný hasičský tábor – DHZ,ZŠ,obec 

August Výročie SNP – krajské oslavy na Rohu – 
29.8.
SNP – kladenie kvetov k pamätníkom  

DHZ Hrubá Strana – 11. roč. pohárovej 
súťaže – 14.8. 

Podjavorinský pohár – súťaž v parkúrovom skákaní – klub 
Redhors - 8.8. 
Posedenie pri country hudbe – KD Cetuna 

September 3.-4.9. Bzinský jarmok a deň obce Výstava plodov a kvetov – Únia žien Farebná jeseň – ZŠ 
Ukončenie leta na CETUNE  -11.9. 

Október Návšteva divadel. predstavenia – kult. 
komisia  
Pamiatka zosnulých - dom smútku, cintorín 
Hrušové

 Posedenia jubilantov a jub. sobáše – ZPOZ 

November  Odber krvi v obci-MS SČK
December  Štefanský volejbalový turnaj 

Vianočný stolnotenisový turnaj 
Príchod Mikuláša Bzince, Cetuna 
Vianočné posedenie v Hrušovom a Hrubej Strane 
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K A R N E V A L  V  Š K O L E
 Na záver prvého polroka, 
v deň rozdávania polročných 
vysvedčení, sa v škole uskutočnil 
karneval, ktorý pripravil pre žiakov 
školy a materskej školy školský 
klub detí. Predstavili sa krásne aj 
vtipné masky a v nich malí škôlkari 
i najstarší žiaci. Najlepšie masky 

boli ocenené a odmenené a šťastlivci 
vyhrali aj pekné ceny v tombole. 
Našimi sponzormi boli: pp. Mráziková, 
Gemel, Durcová, Drápalová, Stanová, 
Podhradská, Peráček, Lacovičová, 
MUDr. Skovajsová, OZ Podjavorinskej 
deti, Obecný úrad Bzince p. J., pekáreň, 
p. Michalovičová, ZRPŠ. 

VIANOCE V ŠKOLE
 Advent je slovo latinského pôvodu, ktoré znamená príchod. Aj v 
našej škole znamená príchod, a to nielen Vianoc, ale aj podujatí, ktoré 
prezentujú šikovnosť žiakov, podporujú ich tvorivosť a vynaliezavosť, 
ale hlavne ich učia byť ohľaduplnými, tolerantnými a láskavými. 
 Učitelia nacvičili so svojimi žiakmi pekný program plný vinšov, 

spevu, hudby aj tanca. V čase od Mikuláša do Vianoc pripravili v obci 
a na osadách tri kultúrne podujatia, ktoré podčiarkli radosť z blížiacich 
sa sviatkov. Škola nezabudla na svojich partnerov, priaznivcov ani na 
domov dôchodcov, a tak sa žiaci vybrali po obci, aby im urobili radosť 
spevom kolied.  
 Vianočné trhy usporadúvame už šiesty rok. Do vianočne vyzdo-
benej školy prichádzajú rodičia s deťmi, bývalí žiaci, ale aj občania 
Bziniec pod Javorinou, aby podporili deti a kúpili si ich výrobky. Deti 
pre nich pripravili svietniky, medovníky, anjelov z rôznych materiálov, 

stromčeky z drôtu i látky a iné milé ozdoby na vianočný stôl i stromček. 
Príprava nikdy nie je jednoduchá. Vyžaduje si veľa času, trpezlivosti a 
ochoty nielen zo strany žiakov, ale aj učiteliek. Vo výrobe svietnikov z 
prírodných materiálov sú už dievčatá majsterkami a návštevníci si ich 
radi odnášajú domov.   
 Tým sa naša práca neskončila. Čakala nás posledná decembrová 
akcia nazvaná Blší trh. Deti ponúkali všetko, čoho sa mohli zriecť 
a čo poslúži druhým. Na chodbe vznikla tržnica plná predavačov a 
kupujúcich, vďaka darcom aj stánok s občerstvením. Najstarší žiaci 
zorganizovali tombolu a  dražbu. Dražili sa kresby bývalej žiačky, ale 
aj „listiny“, ktoré oprávňovali triedu zorganizovať si jednu vyučovaciu 
hodinu po svojom. Blší trh bol tak plný napätia, ale aj veselosti. Peniaze 
získané na tejto akcii posielame každoročne na detskú onkológiu. Naši 
žiaci veľmi ochotne prispejú na pomoc chorým deťom. 
 Snažíme sa takto, aby predvianočné podujatia naučili našich žiakov 
konať  v živote dobro.                               Ing. Miroslava Kusendová

V I A N OČN Ý  T U R N A J   V  S T O L N O M  T E N I S E
 Podjavorinský športový klub Bzince pod Javorinou usporiadal 19. 
12. 2009 tradičný vianočný turnaj v stolnom tenise, ktorý sa odohral v 
telocvični miestnej základnej školy. Zúčastnili sa hráči: Ľ. Mosný.  Z. 
Mosný,  J.Bončo, Bončo ml., Brindžák, Uhlík st., Uhlík ml., B. Valo, J. 
Kovačovic, M. Podhradský, M. Petrilák, Sadloň, Miklánek st., Miklánek 
ml., Jurda. Najstarší hráč mal 62 rokov a najmladší 12 rokov. Náročnosť 
turnaja potvrdzuje i viac ako 50 odohraných zápasov.

 Víťazom turnaja sa stal Miloš Podhradský, druhý bol Milan Petrilák, 
tretí Brindžák a štvrtý Ľubo Mosný.
 Na turnaji boli i fanúšikovia a niektorí z nich (Mikušík, Hložka 
a Jazvinský) ako už tradične odohrali aj svoj miniturnaj v mariáši. 
Za pomoc pri organizovaní stolnotenisového turnaja a zabezpečenie 
občerstvenia treba poďakovať Ľubovi Mosnému.                   
                      B. Valo
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 Dňa 22.12.2009 sme sa na dolnobzinskom cintoríne navždy rozlúčili 
s pani učiteľkou Zdenkou Prokešovou.
 Mnohé generácie našich občanov si ju pamätajú ako učiteľku  
miestnej základnej škole. Tu začala pracovať hneď po otvorení školy a 
ako zástupkyňa riaditeľa odišla z nej v roku 1990 do dôchodku. V škole 
pôsobila 32 rokov. Venovala sa hlavne mimovyučovacej a mimoškolskej 
aktivite žiakov. Bola spoluzakladateľkou okresnej súťaže mladých reci-
tátorov Podjavorinskej Bzince, ktorá sa v škole uskutočňuje od roku 
1969. Aj vďaka nej a jej manželovi M. Prokešovi nadviazala škola spo-
luprácu s moravskou školou v Babiciach a spoločné aktivity škôl i obcí 
veľmi podporovala. Zapojila sa do Pedagogického čítania, kde zachytila 
prácu pokrokových učiteľov nášho kraja. Bola ocenená titulom Vzorný 
učiteľ. Až do posledných dní života sa zaujímala o svojich bývalých 
žiakov a tešila sa z ich úspechov.  
 Pani Prokešová sa aktívne zúčastňovala na kultúrnom a spoločenskom 
dianí v našej obci. Venovala sa práci s mládežou, pôsobila v miestnych 
spoločenských organizáciach, v zbore pre občianske záležitosti a po 

odchode do dôchodku sa stala predsedníčkou Miestnej organizácie Únie 
žien Slovenska. Spolu s nebohým manželom Milošom založili v obci 
štyri spevácke súbory, z ktorých dva posledné vytrvali do dnešných 
čias – Klenotnica a Dolinka. Bola aktívnou členkou Únie slovenských 
novinárov – seniorov, v ktorej pravidelne prispievala do celoslovenskej i 
regionálnej tlače, najmä do týždenníka Kopaničiar expres. Bola členkou 
redakčnej rady a aktívnou prispievateľkou miestnych novín Bzinský 
chýrnik. V roku 2001 jej udelili ako prvej žene čestný titul "Významná 
osobnosť Podjavoriny". 
 
  Nie plač a slzy zanechávam.
  Nie bolesť, čo už dnes nebolí.
  Len s rosou líham na noc k trávam,
  len čo som rada mala – zanechávam …
  Vám škovran do spomienok šveholí.
  Všetko, čo žije po mne v mojom mene
  v práci a v láske, to ma pripomenie …

Obecný úrad Bzince pod Javorinou
Únia žien Bzince pod Javorinou

R O Z L ÚČK A

Z Á P I S  Ž I A K O V  D O  1 .  R OČN Í K A
 Zápis prvákov pre školský rok 2010/2011 sa uskutočnil 2. a  3. 2. 
2010 v čase od 13. 00 do 17. 00 hod. v priestoroch našej základnej školy. 
Zápis je veľká udalosť tak v živote dieťaťa, ako aj rodičov. Veľa ľudí 
má z prvého kontaktu so školou strach a ten prenáša i na dieťa. Mylná 
je i predstava, že sa deti pri zápise testujú. To, čo sa deje v triede, nie 
je nijakým tajomstvom, pretože rodičia sú pri svojom dieťati. Príjemné 
prostredie, priateľský prístup, stretnutie s novými budúcimi učiteľkami: 
to všetko je zápis do prvého ročníka. Ide o prvý kontakt dieťaťa so školou 
iného typu, ako doteraz poznalo. O to, aby deti a ich rodičia mali zo 
zápisu ten najlepší dojem, sme sa snažili aj my - učitelia. Pred samot-
ným zápisom sa najskôr  predškoláci z našej MŠ do školy prišli pozrieť, 
dostali pozvánky na zápis a školáci im predviedli krátky program. Po 
programe si škôlkari aj so svojimi pani učiteľkami poprezerali triedy, 
učebne a priestory školy. Na zápis už prišli so svojimi rodičmi a niektorí 
sa už správali v škole ako doma. Každé dieťa prežívalo deň zápisu inak. 
Niektorí sa už od rána nevedeli dočkať toho veľkého kroku v ich živote, 
iní tam išli s malou dušičkou, čo sa len od nich bude chcieť.
 My, učitelia, sme sa snažili, aby tento deň pre dieťa a jeho rodičov 
bol naozaj nezabudnuteľný. A myslím, že sa nám to podarilo. Pre deti 

sme pripravili so staršími žiakmi našej školy scénku o princeznej a troch 
trpaslíkoch, ktorá ich počas celého zápisu a plnenia úloh sprevádzala. 
Trieda bola vyzdobená a deti sa nachvíľku ocitli v rozprávkovej kra-
jine. Pokiaľ sa rodičia venovali vypisovaniu dotazníka, ich dieťaťu sa 
venovali vyučujúci prvého stupňa. Zisťovanie vedomostí sa konalo 
hravou formou. Pre každé dieťa bol pripravený pracovný list, v ktorom 
boli úlohy zamerané na zisťovanie slovného prejavu dieťaťa, zisťovanie 
jemnej motoriky, matematických predstáv, zrakovej orientácie a pod. 
 Nakoniec dostali deti darčeky od sponzorov a zápisný diplom za 
odvahu a vedomosti, ktoré ukázali na zápise. Počas celého zápisu hrala 
na školskej chodbe veselá hudba a na stene sa premietala prezentácia s 
názvom „ Čo ponúka naša škola.“  Zápisu sa zúčastnilo 20 detí. 
 Na záver by som chcela dať  rodičom dobrú radu. Niet sa čoho 
obávať, milí rodičia! Vaše dieťa je múdre a plné očakávaní z nového a 
nepoznaného. Nestrachujte sa a neprenášajte svoje obavy na dieťa! Škola 
je pre dieťa krásnym okamihom a plná príjemných prekvapení. Všetci sa 
v škole snažíme, aby tu bolo Vášmu dieťaťu v prvom rade dobre, aby sa 
naučilo písať, čítať, počítať, ale si aj slušne povedať svoj názor. 
Tešíme sa na všetky deti!                                         Kolektív učiteľov

ZA PANI UČITEĽKOU ZDENKOU PROKEŠOVOU
     Človeku je vždy smutno, keď z kruhu živých 
odchádza človek. A hoci viera v Boha nás učí, že 
nie je to navždy, že raz príde čas, keď sa s ňou opäť 
stretneme, predsa len srdce zaplače. Po každom, 
kto prekročil prah smrti, ostáva prázdne miesto. 
I v srdci. U najbližších pozostalých, ale i u tých, 
ktorí ho poznali. Ktorým sa navždy zapísal do 
spomienok.
      22. decembra 2009 som odchádzala z dolnobzin-
ského cintorína so slzami v očiach. Nehanbila som 

sa za ne, lebo ako jedna z mnohých som na poslednej ceste tohto života 
odprevadila do večnosti pani učiteľku Zdenku Prokešovú. Jej srdiečko 
dotĺklo 19. decembra 2009. Unavené – nevládalo ďalej. Rozdalo sa 
svojim najbližším. Rozdalo sa aj ďalším z rodákov – nemalému počtu 
žiakov, ktorým do sŕdc vštepovalo slušnosť a úctu voči druhým. Ja sama, 
jedna z jej žiačok, som ju poznala práve takúto. Pokojne, s nadhľadom, 
dokázala uviesť na pravú mieru naše dospievajúce mysle.
 Keď sme si ako obec v roku 2008 pripomínali 50. výročie otvorenia 
miestnej základnej školy, s bázňou som vstupovala do budovy, kde som 
prežila roky poznávania i formovania môjho myslenia. Práve učitelia to 
boli, ktorí mi na tejto ceste pomáhali. Defilovali pred mojím vnútorným 
zrakom i tí, ktorí už nežijú. 

Učiteľ dokáže mnoho – je hybnou pákou malého, ale už i väčšieho 
človiečika. Veľa, veľa záleží práve na učiteľoch. Dôkazom toho je 
skutočnosť, že na nich spomíname do konca života. V dobrom, ale i 
zlom. 
 Ja osobne na pani učiteľku Zdenku Prokešovú budem spomínať len 
v dobrom. Bola nielen múdra, ale i láskavá a obetavá. Znalá veci, ktorej 
sa venovala po celý svoj život. 
 A ešte za niečo by som jej chcela aj takto, verejne, poďakovať. Bola 
hrdá na prácu a tvorbu môjho nebohého otca – spisovateľa Ladislava 
Vargu. Dokázala oceniť jeho duševný potenciál, rozhľadenosť, lebo 
sama poznala námahu, ale i radosť, ktoré tvorivá činnosť prináša. 
 Je mi smutno, pani učiteľka, lebo už sa ma neopýtate, čo nového 
zas chystám pre svojich čitateľov. Môžem Vás však uistiť, že pri mieste 
Vášho posledného odpočinku sa zastavím po každý raz, keď prídem 
na cintorín. A chodím tam často, za otcom i mamou. Popri ich hrobe 
postojím aj pri Vašom. A možno nebudem odchádzať len so smútkom 
v srdci, možno sa v myšlienkach prenesiem do rokov, v ktorých slnko 
hrialo hrejivejšie a Vianoce boli akési krajšie. Lebo som bola ešte dieťa 
a Vy múdra a láskavá učiteľka.
 Tak zbohom, pani učiteľka! Odpočívajte v pokoji, nech je Vám zem 
Vašej milovanej dedinky ľahká!    
                                                                          Mariana Komorová



BLAHOŽELÁME
50

Tibor Tománek, č.d.1295
Oľga Ančicová, č.d.1170

60
Miroslav Ištok, č.d.326
Jozef Stacho, č.d.1431

Dušan Ostrovský, č.d.499
70

Ján Gulán, č.d.227
Dušan Rzavský, č.d.307

Emília Ostrovská, č.d.991
80 

Jaroslav Krška, č.d.1376
Emília Magálová, č.d.1407
Milan Pastorek, č.d.1620

85
Mária Hargašová, č.d.1472

90
Mária Havierniková, č.d.344
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Odišli, ale za všetko dobré, čo nám dali, ďakujeme. 
Žijú s nami v našich srdciach a spomienkach. 

Na svojich rodičov 
Evu Okruckú, rod. Rojkovú 

pri 20.výročí úmrtia 
a Pavla Okruckého 

pri 14.výročí úmrtia si s láskou spomínajú 
vďačné deti Ivan, Elena, Eva a Blažena 

so svojimi rodinami.

  S P O M Í N A M E

ROZLÚČILI SME SA
Oľga Chudá, č.d.514, vo veku 77 rokov

Anna Surmannová, č.d.344, vo veku 88 rokov           
Alžbeta Lošáková, č.d.344, vo veku 83 rokov

Anna Macková, č.d.344, vo veku  90 rokov
Rudolf Magál, č.d.1407, vo veku 85 rokov

Zdenka Prokešová, č.d.576, vo veku 75 rokov
Martin Vallo, č.d.995, vo veku 88 rokov

Jozef Magál, č.d. 1537, vo veku  52 rokov
Emília Žabková, č.d.1117, vo veku 85 rokov

Zdenka Rzavská, č.d.1148, vo veku 69 rokov
Emília Gašparíková, č.d.1154, vo veku 82 rokov
Margita Ostrovská, č.d.985, vo veku 94 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

TAKÝ BOL RUDOLF MAGÁL
 Bol človek, ktorý mal rád prírodu a ľudí. 
Záležalo mu na krajšom a lepšom vzhľade 
kopaníc, lebo sa tam narodil, aj tam býval. 
Počas II. svetovej vojny bol zajatý Nemcami, 
čo sa tiež podpísalo na jeho zdravotnom 
stave. Napriek tomu bol vitálny po celý život. 
Zaslúžil sa o vybudovanie obchodu na Hrubej 
Strane, kde potom aj pracoval. 
 Spolu s mládežou vybudovali kultúrny dom, kde sa hrávali 
divadlá, rôzne zábavné podujatia, zábavy, plesy, schádzala sa 
tam mládež i starší z celého okolia. Bol tiež iniciátorom výstavby 
cesty spájajúcej Hrubú Stranu-Brestové, ktorá  bola pripojená až 
po Cetunu. Je pýchou kopaníc, premávajú tu autobusy aj všetky 
ostatné vozidlá. Pritom si urobil včelársky kurz v Liptovskom 
Hrádku. Pokiaľ vládal aj včely sa mu darili, aj medu bolo 
dosť. V obci bol aj poslancom a členom komisie pre výstavbu. 
Zistil, že Železničné staviteľstvo Bratislava hľadá miesto na 
pioniersky tábor. Hneď sa tohto chopil, priviedol ich na miesto 
a začal budovať. Tam strávil najkrajšie roky svojho života. Za 
tie roky sa v tábore počas prázdnin odrekreovalo tisíce detí. Bol 
to Medzinárodný tábor Ľ.Podjavorinskej Bzince pod Javorinou. 
Všetko zabezpečoval autom, staral sa o správny chod kuchyne a 
celého priestranstva. Na nič nezabudol. V tábore sa organizovali 
školenia, letné školy v prírode, svadby a rôzne športové poduja-
tia. Medzi tým sa oženil s manželkou Milkou, ktorá mu pomáha-
la. Žili spolu 31 rokov na kopaniciach uprostred prírody, ktorú 
mal tak rád. Tejto práci odovzdával celé svoje srdce a napĺňala ho 
radosťou až do dôchodku. Vychovali syna Ota a dcérku Hanku, 
spolu sa tešili z piatich vnúčat.
 Sily ho opúšťali. Rád sedával pri dome na lavičke a tešil sa z 
prichádzajúcej jari, no nedožil sa jej. V malom domčeku v lone 
prírody vo veku 85 rokov dosníval a pokojne usnul. Syn, dcéra a 
80 ročná manželka ďakujú všetkým, ktorí ho za krásneho počasia 
odprevadili na poslednej ceste. 

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Tak náhle mi prestalo srdce biť,

 že som sa nestihol s vami rozlúčiť. 
Nech živá spomienka vo vašich srdciach znie: 

„Zbohom, moji milí, na večné stretnutie“. 

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa dňa 11.januára 2010 prišli rozlúčiť s 

mojím manželom a naším bratom 
Jozefom Magálom zo Bziniec pod Javorinou -  Hrubá Strana, 

ktorý nás opustil vo veku 52 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

             Smútiaca manželka Zdenka a sestry s rodinami

O Z N A M Y
 Dňa 27.februára 2010 sa o 22.30 hod. uskutoční na Rádiu 
Slovensko priamy prenos z vysielania nočnej PYRAMÍDY z našej 
obce, ktorý bude zameraný na Cetunský boj.

 KLZISKO NA ŠKOLSKOM DVORE  
Po dlhom čase si zase naše deti môžu vyskúšať korčuľovanie  na 
prírodnom ľade. Na školskom dvore skupinka dobrovoľníkov - rodičov 
vytvorila nádherné klzisko. A keď niektorí dospelí tvrdia, že mládež 
nevie pomáhať, tak nemajú pravdu. Len ich treba správne motivovať. 
Deti z našej školy sa veru chytili lopaty a odhŕňali sneh, len aby si 
mohli zakorčuľovať  a zahrať hokej. Klzisko využívajú žiaci a učitelia 
na telesnej výchove a  v školskom klube detí. Sme radi, že sa našli 
ochotní ľudia a pomohli s  realizáciou klziska.             Ľ. Sameková
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