
 V dnešnom modernom svete už naše deti a vnuci  ťažko chápu 
spomienky  mnohých starších na II. svetovú vojnu. Bola to veľmi ťažká 
a krvavá udalosť XX. storočia v celom svete. Nikdy v histórii ľudstva 
na zemeguli v nezmyselných bojoch človeka proti človeku nezahynulo 
alebo nezostalo také množstvo zmrzačených a nešťastných ľudí. Okrem 
toho to boli obrovské materiálne straty na  zničených domoch, fabrikách, 
historických pamiatkach, zdevastovaných poliach, lúkach i lesoch. 
Hodnoty, ktoré sa nedajú vyčísliť, nás i dnes v čase mieru musia nútiť 
rozmýšľať, prečo sa to udialo.
Udialo sa to preto, lebo človek menom Adolf Hitler a jeho prisluhovači 
chceli  ovládnuť nielen Európu, ale ajďalšie kontinenty – Áziu a Afriku, 
aby im slúžili nielen ľudia, ale všetko bohatstvo, ktoré tieto kontinenty 
a krajiny vlastnili.
 Ich šialený zámer sa vďaka spojeniu všetkých mierových síl sveta 
nepodarilo presadiť. Vojna skončila totálnou porážkou podnecovateľov 
vojny a nastolením mieru. V tomto roku si pripomenieme 66.výročie 
skončenia tohto vojnového požiaru. Pamätníky na boje vo svete sa ťažko 
dajú spočítať a vôbec sa nedajú spočítať ľudia, ktorí v priebehu tejto II. 
svetovej vojny prišli o život.
 Jeden z pamätníkov stojí v našom kraji pod Javorinou v našej miest-
nej časti  Cetuna.  Jej názov je nezmazateľne zapísaný medzi bojmi za 
slobodu v strede Európy na mape malej krajiny Slovensko. História 
uznáva, že slovenský ľud povstal proti nenávideným okupantom a 
pričinil sa o porážku fašizmu, ktorý chcel vládnuť celému svetu.
 Slovenské národné povstanie bolo vyhlásené 29.augusta 1944. Už 
vtedy bolo zjavné, že okupačné nemecké vojská budú porazené a pre 
urýchlenie porážky bolo vyhlásené toto povstanie i pre ochranu nášho 

územia. Následkom zrady a presily bolo Povstanie potlačené. Utvorili 
sa však partizánske jednotky po území Slovenska, ktoré ustupujúcim 
nemeckým vojskám spôsobovali škody. V podbradlansko-podjavorin-
skom regióne pôsobila II. Stalinova partizánska brigáda pod velením 
plukovníka Iľju Danieloviča Dibrova a po jeho smrti kapitána Jozefa 
Brunovského.
 V našich horách Javoriny pôsobil oddiel Hurban, ktorého veliteľom 
bol kapitán Miloš Uher  - lubinský rodák a náš občan.
 Pamätným dňom nášho kraja je 27. február 1945, kedy sa odohral 
v Cetune neľútostný boj medzi partizánmi a fašistickými prisluhovačmi 
proti partizánskej jednotke Edelweis a HG. Cieľom týchto hrdlorezov 
bolo zničiť osadu Cetuna a priľahlé podhorské kopanice a tiež poraziť 
partizánov, ktorí mali podporu miestnych obyvateľov. Presila votrelcov 
bola značná, ale statočný boj partizánov v celodennom boji za nepri-
aznivého počasia nedovolil, aby  Cetuna padla. Bol to najťažší boj v 
tomto priestore, no nepriateľ musel ustúpiť so značnými stratami. Straty 
partizánov boli veľké, veď padol veliteľ oddielu kpt. Miloš Uher, jeho 
zástupca Anton Jakubík a ďalších 16 partizánov. Navyše päť miestnych 
občanov bolo odvlečených a zavraždených rukou gestapa.
Na túto smutnú udalosť si v našom kraji spomíname každoročne. Pri 
pamätníku sú vždy položené kvety a vence na počesť padlých v tomto 
kraji i celom partizánskom povstaní.
Sloboda – to krásne slovo znamená život a voľnosť pre tých, čo žijú, 
ale i minulosť, ktorú poznačila krv, bolesť a strata životov tých, čo sa 
o ňu pričinili.
      Nezabúdajme na tých, ktorí padli, aby sme my žili!
                                             Ivan Mrázik – člen SZPB a RR Bzch
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DVOJMESAČNÍK OBCE BZINCE POD JAVORINOU
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PLÁN KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ V  BZINCIACH POD JAVORINOU NA ROK 2011 
Mesiac Obecné podujatia Podujatia organizácií Iné 
Január Vítanie nového roka v kostoloch a pri 

pamätníku Ľ.R.Podjavorinskej
Výročné schôdze organizácií  Karneval ZŠ,  22.1. stolný tenis – s obcou 

Babice
Február 6.2. Spomienka na p.J. Bahnovú 

27.2. 66. výročie cetunského boja 11.2. VČS DHZ Bzince 
Zápis žiakov do 1. ročníka- ZŠ 
História obce a zboru 
Návšteva divadelného predstavenia -  JDS 26.2 

Marec 6.3. 60. výročie úmrtia Ľ.R.Podjavorinskej Odber krvi v obci– MS SČK
MDŽ – Únia žien, ZŠ 
„Zaspívej si slavíčku“ ZŠ Bzince p.J., Babice  

Svetový deň modlitieb – ekumen. stretnutie  
v ev. kostole
Turistický pochod „Krajom Ľ. Podjavorinskej“
Pochovávanie basy – Klenotnica 5.3. 

Apríl  66.výročie oslobodenia obce
Okresné kolo Podjavorinskej Bzince 

30.4. – DHZ  – stavanie májov 
Veľkonočná zábava DHZ Cetuna 

Deň narcisov – ZŠ 
16.4. – jarné upratovanie - DHZ

Máj Deň matiek - 8.5. OÚ, ZŠ 
Krajské kolo Podjavorinskej Bzince 

Výlet do ZOO v BA- OZ  Podjavorinskej deti Výročie skončenia II. svetovej vojny 
Staffí deň - 2011 

Jún Zájazd dôchodcov  
Rozlúčka s predškolákmi a žiakmi 9. ročníka ZŠ 
Juniáles – Rodičovské združenie

Odber krvi v obci - MS SČK
Okresná súťaž DHZ 
Školská akadémia- ZŠ     

MDD – ZŠ, obec, DHZ Bzince p/Jav.,
OZ Podjavorinskej deti 

Júl 31.7. – Stretnutie bratstva Čechov a Slovákov 
na Javorine 

Futbalový turnaj
8.-10.7. Hasičský víkend v stanoch 

Letné zájazdy na kúpaliská 

August Výročie SNP –  oslavy na Rohu
SNP – kladenie kvetov k pamätníkom  

Turnaj starých pánov – 6.8. Podjavorinský pohár – súťaž v parkúrovom 
skákaní – klub Redhors - 13.8. 
Posedenie pri country hudbe – KD Cetuna 13.8. 

September Deň obce - Bzinský jarmok
Privítanie prváčikov

Výstava plodov a kvetov – Únia žien Farebná jeseň – ZŠ 
Ukončenie leta na CETUNE

Október Návšteva divadel. predstavenia – kult. komisia  
Pamiatka zosnulých 

Brigáda na úprave okolia domu smútku ÚŽS Zájazd do Poľska
Jesenná maškaráda v KD Hrušové 

November Posedenia jubilantov   a  jub. sobáše  – ZPOZ Odber krvi v obci-MS SČK   Karneval MŠ 

December Návšteva družobnej obce Babice  Štefanský volejbalový turnaj 
Vianočný stolnotenisový turnaj 

Príchod Mikuláša Bzince, Cetuna, Hrubá Strana
Vianočné posedenie v Hrušovom  

S P O M I E N K Y  N A  B O J  Z A  S L O B O D U
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Dňa 19.01.2011 sa v Bzinciach pod Javorinou uskutočnilo zasad-
nutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach 
pod Javorinou

1. zobralo na vedomie
• správu o činnosti HK za rok 2010
• návrh plánu práce HK na prvý polrok 2011
• informáciu o pláne kultúrno-spoločenských akcií v roku 2011
2. schválilo
• schválilo predsedov a členov komisii OZ na volebné obdobie  
 2011 -2014
• poskytnutie úveru na pre financovanie výstavby ihriska 
 v Hrušovom a úveru na úhradu rekonštrukcie kotolne ZŠ
• členov komisie pre vybavovanie sťažností 
              sobášiacich: Ing. Pavel Bahník - starosta obce, Ing. Eva Gregušová
 - zástupca starostu obce a Ing. Pavol Podhradský - poslanec OZ 
 a sobášnych dní: piatok od 12,00 h a sobota, 
      poplatok 200,- Eur za obrad mimo sobášnu sieň
• dodatok č. 13 k VZN č. 23/1999 o podmienkach predaja výrob-
 kov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci
     Bzince pod Javorinou
• zásady odmeňovania poslancov  a členov komisií.

• odpustenie poplatkov za vývoz komunálneho odpadu p. Jane 
 Petrilákovej a p. M. Šnábelovej
• návrh termínov zasadnutia OZ
• rozdelenie poslaneckých obvodov v Bzinciach pod Javorinou
      Ing. Eva Gregušová – od č.d. 200 – 253
           Mgr. Sameková Ľubica – od  č.d. 370 – 402, 423 – 431, 486 – 570
      Pavel Hložka – od č.d. 62 – 173
      Ján Chorvát – od č.d. 1 – 61, 458 – 485, 571 – 622
         Ing. Pavol Podhradský – od č.d. 258 – 367, 403 – 423, 432 - 458
3. ukladá 
• starostovi obce a komisii VP a ŽP preveriť možnosti zapojenia
 sa do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a pripraviť 
 podklady k žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
 na financovanie projektu v oblasti kriminality.

Rozpis zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011
Termín         Miesto
19. január o 16.00 hod.        obecný úrad  Bzince pod Jav.
23. marec o 16.00 hod.        obecný úrad  Bzince pod Jav.
25. máj o 16.00 hod.        kultúrny dom v Hrušovom
24. august o 16.00 hod.        kultúrny dom Cetuna
19. október  o 16.00 hod.       obecný úrad  Bzince pod Jav.
7. december o 16.00 hod.       kultúrny dom Hrubá Strana

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 Pán starosta, nastupujete na svoje druhé volebné obdobie. 
Ako by ste charakterizovali to uplynulé a aké sú vaše plány na 
budúce štyri roky.
 To štvorročné obdobie vo funkcii starostu uplynulo z môjho 
pohľadu veľmi rýchlo. Je to možno dané tým, že  často sa 
snažíme niečo urýchliť, aby sme stihli požadovaný termín, aby 
sme vyhoveli požiadavkám občanov, aby sme rozmýšľali nad 
novými skutočnosťami. Pozícia starostu nesie zo sebou veľa 
zodpovednosti, ale dáva mu aj veľa možností tvoriť a presadzovať 
svoje myšlienky do každodenného života obce. Nie je to bežné 
zamestnanie, ohraničené osemhodinovou pracovnou dobou. Je 
to možno „poslanie“, ktorému sa človek musí oddať celý, bez 
ohľadu na pracovný čas. Musí vedieť presvedčiť poslancov, ale aj 
ostatných občanov obce. A to nie je jednoduché. O tom, ako sme 
plnili program rozvoja obce v uplynulom období, som odpovedal 
v októbrovom čísle našich novín. Tam boli spomínané konkrétne 
aktivity. Ja by som teraz azda spomenul niektoré súvislosti vzťahu 
medzi občanom a samosprávou. Z mojich skúseností za tie štyri 
roky  je zrejmé, že občan vníma samosprávu ako inštitúciu, 
od ktorej požaduje zabezpečenie dobrých a rýchlych služieb. 
Občan nerozlišuje, čo je v pôsobnosti samosprávy, či nepožaduje 
porušovanie platnej legislatívy. Je isté, že niektoré zákony občanom 
nevyhovujú, každý by ich chcel mať prispôsobené iba svojim 
potrebám bez toho, aby bral do úvahy aj druhý subjekt vzájomného 
spolunažívania. Tu prichádza do úvahy len jedno, snaha vzájomne 

si porozumieť. Samozrejme, že na prvom mieste by mal byť 
občan, on by mal byť uspokojený predovšetkým. A to by malo byť 
prvoradou úlohou samosprávy. Obec, starosta, poslanci obecného 
zastupiteľstva a občania by mali mať  spoločné problémy, ale mali 
by mať aj spoločné riešenia. Najdôležitejšia je určite vzájomná 
komunikácia, výmena názorov, počúvanie. Výsledkom by mal byť 
spoločný názor, spoločný postup, spoločné riešenie problémov 
obce. No nie vždy je to možné.
 Svoje plány na budúce volebné obdobie som predstavil pred 
voľbami v novembri minulého roku. Teraz je mojou úlohou 
prezentovať svoje predstavy  poslancom obecného zastupiteľstva a 
v spolupráci s nimi pripraviť konkrétny plán rozvoja našej obce na 
štvorročné obdobie. Základom budú nasledovné priority: 
1.) Dokončiť realizáciu schválených projektov a pripraviť podmienky  
 pre získanie finančných prostriedkov na nové projekty  
2.) Realizovať postupnú rekonštrukciu obecných budov s cieľom 
 zníženia energetickej náročnosti
3.) Hospodárne využívanie obecného majetku
 Konkrétny program rozvoja obce bude prerokovávaný na 
marcovom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, 
že sa bude prerokovávať a schvaľovať   program rozvoja obce na 
budúce obdobie, bol by som rád, keby sa do tohto procesu zapojili 
aj občania  a predložili svoje návrhy buď priamo na obecnom 
úrade,  prostredníctvom poslancov, alebo priamo na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 23.marca 2011.

Komisia Predseda komisie Navrhované mená členov komisie OZ 
verejného poriadku 
životného prostredia 

Ing. Pavol Podhradský Mgr. Jana Majtásová, Bc. Jana Žáková,  
Pavol Kička, JUDr. Miloš Jakubec,, Maroš Paška 

finančná a správy 
obecného majetku 

Ján Nociar Ján Chorvát, Tomáš Miko, Peter Stacho, Martin 
Samek, Jana Michalovičová, Stanislav Maďar 

kultúry, školstva  
a športu 

Mgr. Ľubica Sameková Ján Chorvát, Jana Klbiková,  
Zdena Kráľovičová, Rastislav Klimo 

Stavebná a územného 
plánovania 

Ing. Eva Gregušová Peter Stacho, Pavel Hložka, Mgr. Jana Majtásová, 
Lukáš Stacho, Štefan Hruštinec 

sociálna Pavel Hložka Mgr. Jana Majtásová 

OTÁZKA PRE STAROSTU

PREDSEDOVIA A ČLENOVIA KOMISIÍ OZ NA VOLEBNÉ OBDOBIE 2011 -2014
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ČINNOSŤ  STAVEBNEJ KOMISIE 
Vážení spoluobčania!
 V prvom rade by som chcela poďakovať tým občanom, ktorí 
mi prejavili dôveru v komunálnych voľbách a pričinili sa o to, že 
aj v rokoch 2011- 2014 sa budem môcť podieľať na rozvoji obce 
v oblasti investičnej výstavby. 
 Na predvolebných zhromaždeniach bola od niektorých 
obyvateľov  prezentovaná  myšlienka, že v „Bzinciach sa nič 
nerobí, Bzince stagnujú“. Vážení spoluobčania, myslím si, že 
táto myšlienka vyšla z nepoznania a nezáujmu občanov o 
dianie v obci. Možno bola chyba aj z našej strany, že pri plnení 
svojich povinností sme Vám poskytovali málo informácii o 
skutočnostiach, ktoré predchádzajú zhotoveniu  diela. To by sme 
chceli v nasledujúcom období zmeniť a venovať viac pozornosti  
informáciám, ktoré Vám poskytujeme na stránkach obecných 
novín a niektoré informácie opakovať aj viackrát, aby boli 
zrozumiteľné a nedošlo k zámene informácii, ako sa to stalo v 
minulosti.   
 Všetci veľmi dobre vieme, že doba sa mení a tým sa zmenil 
aj náš prístup k hodnotám života, vytratila sa spolupatričnosť, 
komunikácia medzi ľuďmi. V návale povinností a rýchlosti života 
sme pri budovaní vlastných hodnôt akosi pozabudli na hodnoty 
spoločné, ktoré je potrebné tiež budovať spoločnými silami. 
Ako bude naša obec vyzerať v budúcnosti nie je len vecou pár 
poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisii, je to vecou 
nás všetkých. Všetci si musíme vstúpiť do svedomia a opýtať sa, 
čo chcem v živote dosiahnuť, čím sa chceme prezentovať a ako 
chceme prispieť k rozvoju obce.   
 Budovanie a rozvoj obce je vecou nás všetkých.

 Vážení občania, aj v nasledujúcom  volebnom období stavebná 
komisia bude zasadať jedenkrát za mesiac vždy prvú stredu v 
mesiaci o 16,00 h. Cieľom stavebnej komisie nie je len investičná 
výstavba v obci, ale aj riešenie z oblasti výstavby rodinných 
domov, vodovodu, kanalizácie, úpravy miestnych komunikácii, 
úpravy a výstavby chodníkov, rekonštrukcia obecných budov. 
Veľmi radi na zasadnutiach stavebnej komisie privítame aj 
podnety z Vašich radov, čo v oblasti investičnej výstavby by 
ste si predstavovali a ako by ste si mysleli,  ktorým smerom by 
sa obec mala uberať. Členovia stavebnej komisie počas svojich 
zasadnutí poskytujú občanom informácie a pomoc v zmysle 
platnej legislatívy SR.
 Informácie o činnosti stavebnej komisie sa budete môcť 
dozvedieť na stránkach obecných novín, internetovej stránke 
obce, na zasadnutiach stavebnej komisie a zasadnutiach obecného 
úradu.
             Ing. Eva Gregušová

OZNAM
Oznamujem všetkým občanom, ktorých sa dotýkala prekládka 
VTL plynovodu v Bzinciach pod Javorinou a nemajú uzatvorenú 
Zmluvu o zriadení vecného bremena, aby sa prihlásili na Obecnom 
úrade č.t. 032/7793235 resp. osobne u prednostky obecného 
úradu.
                         Ing. Eva Gregušová

HOSPODÁRENIE V LESE ,,URBÁRU“ V BZINCIACH p. J.
 Pretože sa blíži koniec platnosti lesného hospodárskeho plánu 
(LHP), ktorý platil od roku 2002 a je platný do konca roku 2011, 
radi by sme Vás znovu informovali, ako sa plní platný LHP na 
majetku pozemkových spoločenstiev v Bzinciach pod Javorinou.
Tak ako sme Vás upozornili už v minulom článku, všetky hlavné 
práce v lesníctve sa riadia platným lesným hospodárskym plánom. 
LHP určuje, čo, kde a koľko môže byť vyťažené, kde je potrebné 
vykonať zalesnenie alebo iné činnosti v lese.  
 U poz. spoloč. Maleník stanovil platný LHP ťažbu na 10 rokov 
vo výške 5336 m3, čo je 533 m3 ročne. Do konca roka 2009 sa urobilo 
3259 m3  ťažby oproti možným 4264 m3. To znamená, že celkovo 
sa zatiaľ ťažba neplnila. Naproti tomu sa okrem iných činností 
zalesnilo 2,73 ha, vyžala tráva okolo stromčekov na ploche 14,39 
ha a natreli sa stromčeky proti odhryzu zverou na tej istej ploche. 
Bez týchto činností by zalesnené plochy udusila burina zavalená 
snehom alebo by stromčeky zhrýzla zver a zelesnenie by bolo 
zbytočné. U poz. spoloč. H. Hory stanovil platný LHP ťažbu na 10 
rokov vo výške 4702 m3, čo je 470 m3 ročne. Do konca roka 2009 
sa vyťažilo 3610 m3  dreva oproti možným 3760 m3. To znamená, 
že celkovo sa zatiaľ ťažba takisto „zašetrovala“. Takisto sa zalesnilo 
sčasti samonáletom 1,41 ha plochy. Vyžínanie a náter stromčekov sa 
vykonal na 2,90 ha, resp. 4,00 ha, pretože samonálet rýchlejšie uniká 
burine a zveri. U poz. spoloč. Plešívek je možné vyťažiť 355 m3, z 
toho je výťažených  293 m3, väčšinou však spôsobené suchárovou a 
vetrovou kalamitou.
 V roku 2010 sa ťažilo na Maleníku špeciálnymi strojmi, z 
ktorých jeden rezal stromy priamo v lese hlavicou na hydraulickom 
ramene – tzv harvestor - a druhý nakladal hydraulickou rukou 
drevo na seba a vozil ho na odvozné miesto – tzv. forvarder alebo 
vyvážačku. Týmto spôsobom sa vyťažilo 1590 m3 oproti 2077 m3 
ostávajúcich do naplnenia plánu. Pomocou strojov sa vyviezla aj 
haluzina, ktorá sa spracovala do štiepky. Takto sú plochy nachystané 
na jarné zalesňovanie. Tiež sa podporil rast mladých stromčekov 
vyžínaním buriny a náterom proti zveri na 1,88 ha. V Horných 
Horách sa na jar urobil dorub nad zmladením v Dolných dolinkách, 

kde sa vyťažilo 330 m3 prevažne buka. V lete tu padla kalamita 
v svahu nad chatami. Predbežné odhady sú na 1500 m3 dreva z 
vyvrátených stromov. Zatiaľ sa podarilo spracovať 881 m3 dreva. 
Tak isto sa snažíme otvorené plochy hneď vyčistiť od haluzia, tak 
aby sa mohli hneď na jar zalesniť. Na Plešivku sa nevykonávala 
žiadna ťažba, iba chystanie dreva v samovýrobe.
 Vydávanie dreva v samovýrobe prebiehalo doteraz systémom, 
že žiadateľ o palivové drevo v samovýrobe sa prihlásil nájomcovi 
a ten mu ukázal miesto, kde môže chystať palivové drevo a vydal 
lístok na chystanie dreva. Žiadateľ si drevo nachystal a doviezol, za 
čo zaplatil nájomcovi manipulačný poplatok 1,70 € za priestorový 
meter dreva (prm). Od roku 2011 bude vydávanie samovýroby 
palivového dreva prebiehať nasledovným spôsobom. Pretože nebolo 
jasné, či je žiadateľ aj vlastníkom podielu v urbároch a stúpa 
počet záujemcov z radov urbárnikov, bude sa žiadateľ o palivové 
drevo v samovýrobe hlásiť u stanovených zástupcov urbárov, 
a to u pani Evy Harmadyovej na obecnom úrade v Bzinciach 
p/J. a u pána Romana Gašparíka v Cetune, č.d. 1275. Títo si 
žiadateľa aj s kontaktným tel. číslom zapíšu a na najbližšej schôdzi 
výboru bude zoznam žiadateľov schválený (hlavne, či sa jedná o 
spolupodielnika). Schválený zoznam sa odovzda nájomcovi na 
vybavenie. Nájomca bude potom žiadateľov postupne vybavovať na 
základe telefonického dohovoru. Vzhľadom na množstvo žiadateľov 
sa stanovilo maximálne množstvo 10 prm na jedného žiadateľa 
v jednom roku. Žiadosti sa začnú prijímať od marca a chystanie 
palivového dreva sa ukončí v novembri bežného roka.
 V prípade, že žiadateľ nie je schopný si zabezpečiť palivové 
drevo samovýrobou (starší občan a pod.), bola by možná dohoda  
doviesť palivové drevo za odplatu 22,- €/prm v platnom maximálnom 
množstve pre žiadateľa z radov urbárnikov. O schopnosti zabezpečiť 
si palivové drevo samovýrobou bude rozhodovať výbor urbáru 
pri schvaľovaní žiadosti, na základe upozornenia žiadateľa pri 
prihlásení sa zástupcovi urbáru. 

         Podpísaní: výbor pozemkových spoločenstiev a nájomca lesa
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SPOMIENKA 100. VÝROČIA NARODENIA ZASLÚŽILEJ UČITEĽKY
JANKY ANNY BAHNOVEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pochádzala z dedinky Pukanec, kde uzrela svetlo 
sveta 1.februára 1911. Rodičom Jánovi Bahnovi a matke 
Zuzane, rodenej Hruškovičovej sa narodila ako prvorodená 
dcéra. Neskoršie pribudli do rodiny dvaja chlapci - Vladimír 
Bahna, národný umelec, bol známym filmovým režisérom a 
druhý brat MUDr. Ladislav Bahna, CSc., bol onkológ a potom 
riaditeľ Onkologického ústavu v Bratislave.
 Z Pukanca sa rodina presťahovala do Modry, kde deti cho-
dili do základnej školy. Janka pokračovala v ďalších štúdiách 
na strednej škole a v Učiteľskom ústave v Modre, kde v r.1929 
maturovala. Svoju učiteľskú dráhu začala v malej dedinke 
Šudince neďaleko známych kúpeľov Dudince. Po troch rokoch 
ju volali učiť do Ľudovej školy v Modre, kde i ona bola 
žiačkou. Ďalšie tri roky potom učila na Dievčenskej škole v 
Modre.
 Ďalšou jej školskou zastávkou na jeden rok bola malá 
škola v Hrádku nad Váhom. Tu trieda evanjelickej školy bola 
v rodinnom dome súkromného majiteľa, ktorý ju daroval 
evanjelickej cirkvi.
V poradí štvrtou zastávkou bola škola v Košariskách pod majes-
tátnym pamätníkom slovenského bohatiera M.R.Štefánika. 
Pôsobila tu štyri školské roky k plnej spokojnosti občanov a 
rodičov. Po celý čas tu bola s ňou jej mamička.
 V roku 1942 prešla na Ľudovú školu do Turán pri Martine. 

Tu sa však zdržala len štyri mesiace, lebo osamelá matka 
chorľavela a potrebovala opateru a jej pomoc. Následne spolu 
s matkou na 3 roky zakotvili v lieskovskej doline v štátnej 
škole Moravské Lieskové-Plevovec. Tu spoznali kopaničiarsky 
ľud a krásu podjavorinského kraja. Prežili tu prechod frontu a 
ukončenie II. svetovej vojny.
 Od 10.septembra 1945 sa ujala žiakov Štátnej školy 
v Hrušovom, kde plnila svoje učiteľské poslanie plných 
23 rokov. Vystriedala učiteľa Štefana Chlebíka, ktorý tu 
pôsobil 16 rokov. Ona sa oddávala svojim žiakom úplne a 
zároveň pomáhala rodičom,  pracovala v spoločenských orga-
nizáciách a v komisiách národného výboru. Bola dlhoročnou 
predsedníčkou Červeného kríža.
 Spomienky na túto učiteľku, vychovávateľku a občianku 
sú medzi jej žiakmi a deťmi týchto žiakov  a ostatných 
občanov stále krásne a vzácne. Pani učiteľka Bahnová bola 
ozaj učiteľkou, ktorú jej žiaci vnímali na vyučovaní i mimo 
školy. Vedela zaujať svojich žiakov a tak oni nenútene prijí-
mali od nej učivo ako rozprávky. Bola múdra, prísna, milá, ale 
i spravodlivá. Viedla svojich žiakov k ovládaniu spisovného 
jazyka, k láske k rodnému kraju, k národnému povedomiu a 
k nábožnosti. Takto roky napĺňala svoje  životné krédo: „Len 
vtedy život mám, keď iným som ho dala“. V Hrušovom dala 
základy vzdelania mnohým budúcim lekárom, učiteľom, tech-
nikom, dobým odborníkom alebo len prostým robotníkom. 
Každý, kto prešiel jej učiteľskou rukou, s vďačnosťou spomína 
na osobnosť učiteľky, ktorá mu dala nielen návod na štúdium 
na ďalších školách, ale i zodpovednosť k práci a k osobnému 
životu.
 Za úspešnú pedagogickú prácu bola v roku 1955 vyzna-
menaná titulom „zaslúžilá učiteľka“, ktorý prijala na Karlovej 
univerzite v Prahe.
 Na zaslúženom odpočinku žila v Hrušovom i v Lubine. 
V Lubine veľakrát krátkodobo zastupovala svojich neprítom-
ných kolegov na základnej škole. Po krátkej chorobe zomrela 
11.januára 1989 a svoj večný sen sníva na hrušovskom cin-
toríne vedľa svojej mamičky  a brata Ladislava.
 Jej bývalí hrušovskí žiaci, Obec Bzince pod Javorinou a 
ECAV Lubina usporiadali 6.februára 2011 celodennú spo-
mienku na túto „našu“ učiteľku. V kostole v Lubine sa konali 
spomienkové služby Božie. Týchto sa zúčastnilo veľa jej 
žiakov, kolegov učiteľov a veriacich, ako i jej rodinných 
príslušníkov.
 Potom na cintoríne v Hrušovom bola pietna spomienka s 
položením venca od obce a kvetov od bývalých žiakov.
 Odpoludnie v Kultúrnom dome v Hrušovom bolo vyplnené 
kultúrnym programom detí Základnej školy Bzince pod 
Javorinou a učiteliek tejto školy. Zaplnený kultúrny dom sa 
oboznámil v programe účinkujúcich so životom a dielom tejto 
vzácnej osobnosti, ktorá pôsobila 34 rokov v našej obci a svo-
jim žiakom dala základy morálky a vedomostí pre život.
 Vďaka patrí všetkým účinkujúcim a obci, ktorá bola garan-
tom nasledovaniahodného podujatia. Rodina pani učiteľky si 
veľmi váži túto spomienku.          
                                   Ivan Mrázik 
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 Je už dlhoročnou tradíciou, že sa na Silvestra stretajú 
občania z oboch strán česko – slovenskej hranice na vrchu 
Javorina, aby spoločne prežili posledný deň v starom 
roku. 
 Aj tento rok sa ich zišlo asi viac ako tisíc. Po zasp-
ievaní českej a slovenskej štátnej hymny sa prítom-
ným prihovoril zástupca hejtmana Zlínskeho kraja a 
predsedníčka prípravného výboru javorinských slávností. 
V každom z príhovorov rezonovali pekné vzájomné 
vzťahy medzi oboma národmi žijúcimi na pomedzí. 

Mnohým účastníkom chýbal príhovor „niekoho“ zo slovenskej 
strany. 
 Po zapálení vatry bratstva sa medzi účastníkmi „rozhorela“ 
aj dobrá nálada podporená domácou slivovičkou. 
 A tak sa, aj napriek treskúcej zime, postupne začali vytvárať 
hlúčky spevákov a krajinou zneli krásne české a slovenské 
pesničky. 

S T R E T N U T I E  N A  J A V O R I N E

K N I H Y  S Ú  ĽUĎO M  T O ,  ČO  K R Í D L A  V T Á K O M
 Už od roku 1927, kedy boli v Horných a Dolných Bzinciach 
založené knižnice, ľudia ich v hojnom počte navštevovali. Čítali 
a vzdelávali sa. Ešte predtým, ako boli tieto obecné knižnice 
založené, každá bzinská cirkev mala svoju knižnicu, v ktorej 
si občania a cirkevníci knihy požičiavali a tak sa vzdelávali 
väčšinou v zimných mesiacoch.  Rozširovali si tak vedomosti, či 
už hospodárske alebo cirkevné.
 Teraz však v našej obci máme knižnicu vybavenú tak, že si 
tu čitateľ môže vybrať z náučnej, hospodárskej, historickej alebo 
zábavnej literatúry. Žiaľ, dnes, v dobe dostupnosti internetu, 
televízie alebo iných médií, našu knižnicu navštevuje čoraz 
menej čitateľov. 
 Knihovníčka sa snaží doplniť knižný fond knihami, ktoré 

píšu aj nové slovenské spisovateľky. Ponuku máme naozaj 
pestrú.
 Deti a mládež si tu môžu nájsť pre ponaučenie alebo pobave-
nie knihy rôzneho žánru.
 Mňa však trápi aj to, že niektorí čitatelia si aj knihy požičajú, 
ale zabudnú ich vrátiť. Už som veľakrát upozorňovala tých 
čitateľov, čo majú dlhší čas knihy požičané, aby ich láskavo 
priniesli do našej knižnice.
 Trápi ma aj interiér knižnice, ktorý by veľmi potreboval 
obnovu. Budem apelovať na zriaďovateľa tejto inštitúcie, aby 
postupne zakúpil aj nejaké spoločenské hry, čím by sa zvýšila 
návštevnosť a dúfam aj čitateľnosť.
                                      Anna Okrucká, knihovníčka

S P O M I E N K O V Á  S L Á V N O SŤ
 V nedeľu 27. februára 2011 sa uskutočnila spomienková 
slávnosť pri príležitosti 66. výročia partizánskeho boja v 
Cetune. Slávnosť začala  položením vencov pri pamätníku 
padlých a umučených, pokračovala programom a prího-
vormi hostí. 
 Účastníkom spomienkovej slávnosti sa prihovoril sta-
rosta obce, ktorý privítal hostí: poslanca NR SR p. Dušana 
Bublavého, kanceláriu prezidenta SR zastupoval p. Boris 
Sopira, prítomná bola delegácia TSK, riaditeľ múzea SNP z 
Banskej Bystrice, členovia OV SZPB z NMnV a Trenčína 
a ďalší hostia. 
 Slávnostný príhovor predniesol podpredseda OV 
SZPB v Novom Meste nad Váhom plk. Vladimír Repčík. 
Účastníkom sa prihovoril aj poslanec NR SR p. Bublavý. 
 Po skončení oficiálnej časti bolo pre pozvaných hostí  pri-

pravené občerstvenie v KD.Viac ako 200 účastníkov vzdalo hold 
hrdinom, ktorí položili svoje životy za našu slobodu.
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CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
 Koncom minulého roka sa stretli zástupcovia obcí 
Babice a Bziniec pod Javorinou, aby pripravili spoločný 
projekt cezhraničnej spolupráce s názvom „Športom k 
priateľstvu“.  
 Tento projekt neúspešne podala dvakrát obec Bzince, 
preto sme sa teraz dohodli, že sa pokúsime o jeho realizáciu 
ne českej strane. Termín na podanie žiadosti bol 10. január 
2011.
 Súčasťou projektu sú zaujímavé športové stretnutia vo 
futbale, hokeji, tenise, volejbale, stolnom tenise. 
 Dúfajme, že naši českí priatelia budú úspešnejší ako my 
a projekt  bude schválený. 
 Rozpis spoločných športových stretnutí zverejníme po 
schválení projektu.

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
 Podjavorinský športový klub Bzince pod Javorinou 
usporiadal 19.2.2011 stolnotenisový turnaj. Tradične sa tento 
turnaj koná na konci roka, ale z dôvodu úpravy palubovky v 
telocvični ZŠ sa uskutočnil v náhradnom termíne. Kvalita bola 
už tradične na dobrej úrovni a víťazom sa stal Ľubomír Mosný, 
na druhom mieste  sa umiestnil Ing. Miloš Podhradský a tretí 
skončil Ing. Dušan Málik. Ďalšie miesta obsadili Jaroslav 
Kovačovic, Milan Petrilák, Ján Miklánek, Ing. Branislav Valo, 
Dušan Málik ml. a Ing. Peter Macúch.
 PŠK ďakuje za organizáciu turnaja Ľubovi Mosnému 
a sponzorom - pánom Ing. Dušanovi Málikovi a Jánovi 
Hložkovi. Po vyhodnotení turnaja boli všetkým zúčastneným 
hráčom odovzdané ceny a podané občerstvenie.
                                                                    Branislav Valo
 

 V decembri, týždeň pred Ščefánom, sa uskutočnil už 
tradičný volejbalový turnaj „Memoriál Tomáška Kabijeva“ (3. 
ročník), určený len pre Bzinčanov a priateľov spomínaného 
Tomáška. Zúčastnili sa ho nielen oldtimeri ale aj mlaďoši - 
žiaci ZŠ, čo je, samozrejme,  hlavne v tejto dobe  potešujúce. Aj 
keď kvalita hry bola niekedy „srandovná“, nasadenie všetkých 
zúčastnených hráčov bolo obrovské. Myslím si, že nezáleží ani 
tak na konečnom poradí zúčastnených družstiev, ako na účasti, 
výkone a dobrom pocite  každého jednotlivca. Počet hráčov a 
družstiev sa z roka na rok zvyšuje, a preto v ďalšom ročníku 
musíme počet štartujúcich družstiev obmedziť na maximálne 
5 družstiev. Je to z časových dôvodov. Ďakujem všetkým 
hráčom, divákom, rozhodcom, sponzorom i organizátorom za 
účasť na tomto podujatí. Turnaja sa zúčastnili tieto „mančafty“ 
: PACH (Hrušovania), FILIPOVCI (žiaci ZŠ), TONAJ  (orga-
nizátor),  HADE (Angličania) a POSLEDNÍ (tí skončili ozaj 
poslední). Hráčov menovať ozaj nebudem, bolo nás skoro 40. 
Už sa teším na nasledujúci ročník.
 Rodený Bzinčan, organizátor a Tomáškov nielen učiteľ, ale 
aj kamarát  Peter Peráček 

 
 
 

 V mesiacoch december, január a február sa opäť rozbe-
hol na plné obrátky volejbalový kolotoč pre našich žiakov 
v celoslovenskej súťaži Minimax volley. Naši chalani hrajú 
v Trenčianskej skupine a dievčatá pre zmenu v Nitrianskej 
skupine. Tento školský rok som prihlásil do tejto súťaže iba 
po jednom družstve. Jadro oboch tímov tvoria žiaci 6. triedy. 
Obom družstvám sa neuveriteľne darí, čo je, samozrejme, 
výsledkom tréningovej driny spomenutých družstiev. Chlapci 
zatiaľ z dvanástich zápasov vyhrali jedenásť a sú s veľkým nás-
kokom na prvom mieste. Dievčatá zatiaľ zo štyroch zápasov v 
Nitre tri vyhrali a tiež sú prvé. Dievčatá čakajú ešte 4 zápasy a 
chlapcov 12. Verím, že sa prebojujeme do záverečného turnaja 
o postup na Majstrovstvá Slovenska a pri troške šťastia tam aj 
uspejeme. Tento školský rok nás reprezentujú títo žiaci: Erik 
Harmady, Martin Samek, Patrik Mazák, Adrián Podhradský, 
David Podhradský, Martin Krajčovic, Lucia Valová, Adriana 
Gulánová, Veronika Peráčková, Miroslava Kovačovicová, 
Karin Machajdíková a Ivana Jurigová. Musím poďakovať 
nášmu p. starostovi za finančnú podporu – preplácanie ces-
tovného v celkovej sume zhruba 150€. Bez tejto pomoci by sme 
túto súťaž nemohli hrať.                           
                                                                                            
 
 Dňa 23.2.2011 sme organizovali Okresné finále vo 
volejbale žiakov. Naši chlapci po tuhých bojoch, po dvoch 
výhrach a jednej prehre s neskorším víťazom, skončili na 
peknom druhom mieste. Vyhrala ZŠ Tematínska Nové 
Mesto, druhé miesto obsadili naši žiaci, na treťom mieste 
skončili žiaci zo ZŠ Odborárska Nové Mesto n. V. Všetkým 
našim žiakom ďakujem za pekné športové výkony.                                                                        
                                                                                       
                                  Mgr. Peter Peráček 

ŠPORT V OBCI - 
DECEMBER 2010 - FEBRUÁR 2011

ŠPORT 
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
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BLAHOŽELÁME

50
Ján Poláček, č.d.615

Nadežda Okrucká, Bc. č.d.575
Janka Skovajsová, č.d.499

Michal Hollý, č.d.1037
Jaroslav Gulán, č.d.1587

60
Anežka Bučková, č.d.489

Anna Osuská, č.d. 117
Ján Rojko, č.d.1116

70
Anna Mráziková, č.d.987

Elena Petriláková, č.d.371

80
Mária Pačesová, č.d.344
Rudolf Bielko, č.d.344

85
Martin Črmáček, č.d.106

90
Alžbeta Lysá, č.d.1015

Anna Koštialová, č.d.145

N A R O D I L I  S A
Veronika Titlová 

rodičom Davidovi a Vladimíre Titlovej z Cetuny

Zuzana Kotrasová
rodičom Martinovi a Kataríne Kotrasovej z Hrušového

Alex Urban
rodičom Tomášovi a Janke Urbanovej z Vrzávky

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu
ich dieťaťa na svet.

ROZLÚČILI SME SA

Eva Juríková, č.d. 1035 

vo veku 95 rokov

Anna Revayová, č.d. 344 

vo veku 95 rokov

Amália Oríšková, č.d. 521 

vo veku 81 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

Touto cestou úprimne ďakujeme 
všetkým príbuzným, 
susedom a známym, 

ktorí dňa 16. decembra 2010 
odprevadili na poslednej ceste 

nášho milovaného manžela, otca, 
starého otca, brata, švagra a príbuzného

Jaroslava Hrevúša z Cetuny,
ktorý nás tak náhle opustil 

dňa 13. decembra 2010 
vo veku 61 rokov. 

Všetkým ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary 
a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

        

 Smútiaca rodina

POĎAKOVANIE
Touto cestou ďakujem rodine Vidanovej za finančnú 

pomoc pre Katku a Zuzku.      
                            Mária Šnábelová (mama)
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  S P O M Í N A M E
Už nevidíš slnko, krásny deň, 

na Ružinovskom cintoríne 
snívaš svoj večný sen.

Už niet návratu ani nádeje, 
len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie. 

Odišiel si od nás, my zostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, 

ktorí ťa radi mali.
Dňa 3. januára 2011 sme si pripomenuli 1.výročie úmrtia 

nášho drahého 
Jozefa Magála z Hrubej Strany

S úctou a láskou spomínajú manželka a sestry s rodinami.

 

Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ s nami.

Dňa 17. februára 2011 sme si pripomenuli 
5.výročie úmrtia

Anny Rúrovej z Hrubej Strany
S láskou spomínajú manžel, 

deti s rodinami a vnúčatá

Zostala tichá spomienka 
a bolesť v srdci...

Dňa 19. januára 2011 uplynul rok od smrti 
našej mamy, babičky, prababičky

Zdenky Rzavskej z Cetuny
S láskou, vďakou a úctou spomínajú

 deti s rodinami.

Aj keď si odišla, nie si medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš 

a stále si s nami. 
Dňa 25. januára 2011 uplynul rok, čo nás 

navždy opustila naša sestra, teta a príbuzná
Emília Gašparíková z Cetuny

S láskou a úctou spomínajú 
sestra Oľga s rodinou, brat Milan s rodinou 

a celá ostatná rodina.

Čas plynie, spomienky zostávajú. 
Nič viac ti už nemôžem dať, len kytičku 

kvetov na hrob a s láskou spomínať.
Dňa 22. februára 2011 uplynulo 12 rokov, 

čo ma navždy opustil 
môj milovaný manžel 

Karol Slávik
S láskou a úctou si na neho spomína 

manželka s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku s nami.

Kytičku kvetov na hrob kladieme,
 pokojný večný spánok Ti prajeme. 

Z tvojich očí žiarila láska a dobrota, 
budeš nám chýbať do konca života.
Dňa 13. januára 2011 uplynul 1 rok, 
čo nás navždy opustila naša milovaná 
mama, svokra, babička a prababička

Emília Žabková z Cetuny
Kto ste ju mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku.

Dňa 19. marca 2011 si pripomenieme 
40 rokov od úmrtia môjho brata

Ivana Korytára
S láskou a úctou si na neho spomína 

sestra s rodinou.

Dňa 15. apríla 2011 
si pripomenieme 6 rokov od úmrtia 

mamy, babičky a prababičky 
Emílie Korytárovej

S láskou a úctou si spomína
 dcéra s celou rodinou.

Ako si ticho odišla, tak ticho si žila.
Skromná vo svojom živote, v láske a dobrote.

Dňa 15. januára 2011 sme si pripomenuli 15.výročie 
od smrti mojej mamy, svokry, babičky, 

prababičky a praprababičky
Kataríny Hrevúšovej, rod. Gulánovej z Hrubej Strany

S láskou a úctou spomínajú jej najbližší.

Že sa rana zahojí, je len klamné zdanie,
v srdci bolesť ostala

 a nám len spomínanie.
Dňa 22. februára 2011 uplynulo 25 rokov, 

čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, dedko a pradedko

Štefan Petrov z Cetuny
Dňa 24. februára 2011 sme si pripomenuli 

i jeho nedožité 85. narodeniny.
S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.

Stíchol dvor, záhrada, dom. 
Už nepočuť tvoje kroky v ňom, 

hoci si odišiel, 
niet ťa medzi nami, 

ale v našich srdciach budeš stále s nami.
Dňa 24. februára 2011 sme si pripomenuli 

10.výročie nášho otca a starého otca
Jozefa Mosného z Hrušového

S láskou spomínajú syn a dcéra so svojimi rodinami.
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