
 V sobotu 18. júna 2011 sa v 
Čachticiach konala okresná súťaž 
DHZ okresu Nové Mesto nad 
Váhom. Za našu obec sa súťaže 
zúčastnilo 5 mužských a 2 ženské 
družstvá. V konkurencii 38 
požiarnych družstiev najlepšie za 
našu obec obstálo družstvo DHZ z 
Vrzávky, ktoré obsadilo vynikajúce 
2 miesto. Vrzavčania sa tak po 
treťom mieste v minulom roku  dos-
tali o priečku vyššie. Takže o rok by 
sme im dopriali aj víťazstvo!
   Umiestnenie ostatných družstiev 
bolo nasledovné: Cetuna 5., 
Hrubá Strana 6. miesto, Hrušové 
14., Bzince pod Javorinou 22. 
Umiestnenie našich žien: Cetuna 
3. miesto, Hrubá Strana 4. miesto. 
Žiaľ,  ženám z Cetuny sa nepo-
darilo obhájiť 1. miesto z minulého 
roka. Do krajskej súťaže  tentokrát 
nepostúpilo žiadne družstvo z 
našich DHZ. Hasičom ďakujeme za 
výbornú reprezentáciu našej obce a 
želáme im, aby svoje kvality preu-
kazovali len na súťažiach a nie pri 
hasení požiarov.                     red.
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ÚSPECH VRZAVSKÝCH HASIČOV NA OKRESNEJ SÚŤAŽI

    Túžbou každej gazdinky 
je nielen pripraviť pre svo-
jich blízkych dobré jedlo, ale 
zároveň aj krásne a vábivé 
pre oči. Veď najskôr jedia oči 
a potom maškrtný jazýček.
 Tak ako býva zvykom 
na Cetune, pani Anka 
Tvrdoňová  pripravila nové 
stretnutie s odborníčkou a 
zručnou ženou na pečenie a 
zdobenie zákuskov a slad-
kých tort. 

 Stretnutie sa uskutočnilo dňa 25.06.2011 v KD Cetuna, kde 
pani Marta Kovačovicová zo Bziniec odovzdala svoje skúsenosti 48 
ženám. Záujem bol obdivuhodný, zišli sa tu ženy z Cetuny,  Bziniec, 
Hrušového,  Lubine, Hrnčiarového, zo Starej Turej, a dokonca i z 
Piešťan.
 Pani Kovačovicová pripravila pre každú ženu korpus, ktorý 
si každá naplnila a ozdobila podľa svojej fantázie. Rozprávala o 
pečení, zdobení a zvykoch pri zhotovovaní sladkostí, ktoré nesmú 
chýbať na žiadnej oslave a potešia pri posedení s kávičkou. Celé 

popoludnie ubehlo ako voda, ženy sa pýtali, písali si recepty a radili 
si navzájom.
 Záver bol ohromujúci, pohľad na stôl so všetkými tortičkami 
očaril aj pána starostu Ing. Paľka Bahníka, ktorý prišiel ochutnať 
a poďakovať ženám za hojnú účasť a pani Tvrdoňovej poďakoval 
za organizovanie kurzov z rôznych oblastí, ako pečenie, varenie, 
studená kuchyňa, aranžovanie a pod..
 A koniec bol najsladší – tortička s kávičkou. Ženy odchádzali 
plné dojmov a tešia sa na nové stretnutie.      O.A.

SLADKÁ KRÁSA V CETUNE
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 Už mesiac nám nesvieti lampa verejného osvetlenia. Prečo sa 
tieto poruchy neodstraňujú rýchlejšie?
 Verejné osvetlenie v obci je už  viac rokov  vo veľmi zlom 
stave, prakticky na hranici životnosti. Niektoré  svetelné zdroje 
majú možno aj 30 rokov. Ich údržba je finančne náročná, no čo 
je horšie, že interval porúch je niekedy kratší ako jeden mesiac! 
Často sa nám stáva, že na druhý deň po oprave svetlo bliká, 
prípadne vôbec nesvieti. Od roku 2007 sme postupne najhoršie 
svietidlá menili, no to bolo len čiastočné riešenie. V roku 2009 sme 
v rámci projektov EÚ spracovali a podali projekt na kompletnú 
rekonštrukciu verejného osvetlenia. Všetky svetelné zdroje budú 
nahradené novými, šetriacimi. V súčasnosti stále prebieha na 
ministerstve hospodárstva hodnotenie projektov, zatiaľ nikto nevie 
povedať, kedy budú zverejnené výsledky hodnotenia. Dúfam, že naša 
obec bude úspešná a budeme môcť urobiť rekonštrukciu verejného 
osvetlenia. Dovtedy budeme vykonávať len základnú údržbu. Preto 
prosím občanov o toleranciu, hlavne v letných mesiacoch, kedy 
interval opráv osvetlenia je väčší ako v zime. 
 Aké škody boli spôsobené obci krádežami v minulom období 
a ako boli hradené?
 V minulom období – od roku 2009, boli spáchané tri vlámania 
do obecných budov, nerátam vykradnutie obchodu Jednoty, ktorý v 
tom čase sídlil v obecnej budove. Prvé vlámanie bolo do predajne 
novín, kde bola spôsobená škoda na tovare a majetku do 1000 EUR. 
Páchateľ nebol doposiaľ vypátraný, polícia prípad odložila. Ku 
koncu roka 2009 bolo uskutočnené vlámanie do budovy obecného 
úradu, kde bola vyčíslená škoda na majetku viac ako 5.000 EUR. 
Časť škody, na ktorú sa vzťahovala poistka, uhradila poisťovňa 
(1.500 EUR). Páchatelia neboli zistení, polícia prípad odložila. 
Posledné vlámanie bolo do predajne novín, kde páchatelia spôsobili 
škodu na tovare a majetku viac ako 3.000 EUR. Tu bol páchateľ 
vypátraný, bol to náš občan Rastislav K. Vzhľadom k tomu, že 
páchateľ zomrel, obec škodu nemôže vymáhať.  V tomto roku ku 
krádeži, prípadne poškodeniu majetku obce nedošlo. Obec prijala 

viacero opatrení, ktoré by mali znížiť prípadné škody spôsobené na 
obecnom majetku. 
 Už viac ako rok sa hovorí o úprave centra obce. Kedy sa 
tento projekt bude realizovať?
 Je pravdou, že projekt úpravy centra obce sa mal realizovať už 
v minulom roku. V júni minulého roka sa uskutočnilo výberové 
konanie na realizátora stavby, bola vybraná firma, čakali sme už len 
na podpis dodatku k zmluve s ministerstvom výstavby. K podpisu 
nedošlo a dokonca sme museli súťaž zrušiť a vypísať novú. Po 
dvoch námietkach firmy Strabak a.s. sa až po súhlasnom stanovisku 
Úradu pre verejné obstarávanie mohlo v obstarávaní pokračovať. 
Tak sme stratili prakticky jeden rok. V súčasnosti je už všetko 
v poriadku, do konca augusta budeme mať asi všetky doklady a 
dúfam, že v septembri začneme „konečne“ s realizáciou. Termín 
ukončenia bude závisieť hlavne od počasia. Ja verím, že to bude do 
konca novembra.
 Od začiatku augusta je prerušená prevádzka zberného 
dvora. Kedy bude opäť otvorený?
 K prerušeniu prevádzky tzv. zberného dvora sme museli 
pristúpiť z dvoch dôvodov. Jedná sa o finančné zabezpečenie 
vývozu odpadu a druhým je nedisciplinovanosť našich občanov. 
Pri analýze financovania vývozu odpadu sme zistili, že poplatky za 
vývoz odpadu výrazne prevyšujú príjmy, ktoré máme od občanov. 
Vzhľadom k možnostiam rozpočtu obce  v tomto roku už nemôžeme 
výrazne dotovať vývoz odpadu, jednoducho nemáme na to peniaze. 
Druhý dôvod je daný správaním sa občanov. Na zberný dvor, resp. 
do jeho okolia vozia odpady, ktoré tam nepatria. Jedná sa napríklad o 
pneumatiky, dokonca z traktora, zostatky z rozoberaných osobných 
áut,  značne sa zvýšil počet sedacích súprav, okien a podobného 
odpadu. V zmysle zákona sa veľkoobjemový odpad má „zbierať“ 
dvakrát do roka. No vzhľadom k tomu, že nechceme aby tento odpad 
skončil niekde, kde nemá, budeme sa snažiť prevádzku obnoviť, 
prípadne, ako som už avizoval, vyberať poplatok podľa množstva 
odpadu.

OTÁZKA STAROSTOVI

 Obecný úrad v Bzinciach pod Javorinou vzhľadom na 
zvyšujúci sa počet prípadov zaburinenia poľnohospodárskych 
i nepoľnohospodárskych pozemkov v zmysle zákona 220/2004 
Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o 
zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/ upozorňuje 
vlastníkov prípadne užívateľov poľnohospodárskej, resp. i 
nepoľnohospodárskej pôdy na ich povinnosti, ktoré im vyplývajú 
zo zákona v súvislosti so starostlivosťou o poľnohospodársku 
pôdu a jej ochranu.
 Podľa ustanovení § 3 zákona je každý vlastník /užívateľ/ 
poľnohospodárskej pôdy povinný okrem iného vykonávať také 
opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych 
vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred 
jej poškodením ako aj predchádzať výskytu a šíreniu burín 
na neobrobených pozemkoch, tiež zabezpečiť využívanie 
poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická 
stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných 
procesov v krajinnom prostredí.
 Riadnym plnením týchto zákonom stanovených povinností, 
ktoré bude komisia verejného poriadku a životného prostredia, 
ako aj orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (Obvodnú 
pozemkový úrad Nové Mesto nad Váhom) kontrolovať, 
predídete konaniu vo veci priestupku, správneho deliktu na 
úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy v zmysle § 25 zákona, 
za ktorý možno uložiť pokutu do výšky  330 €.
         komisia verejného poriadku a životného prostredia

ZABURINENIE POZEMKOV POTRAVINOVÁ POMOC
 Obec Bzince pod Javorinou bude  realizovať projekt dodávky 
potravinovej pomoci, do ktorého sa SR zapojila v rámci európskeho 
programu potravinovej pomoci najodkázanejším osobám. Hlavným 
cieľom distribúcie potravín je pomôcť osobám v núdzi tým, že im budú 
bezplatne distribuované základné potraviny - pšeničná hladká múka a 
bezvaječné cestoviny. V rámci tohto projektu môže byt občanom bezplatne 
poskytnutých 20 kg múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
 Na potravinovú pomoc majú nárok:
- deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách
- deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti
- obyvatelia v domovoch dôchodcov a v ústavoch sociálnej starostlivosti
- deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
- fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku  
  k dávke
- osoby na hranici životného minima ( rodičia a deti, na ktoré sú 
   vyplácané dotácie)
- poberatelia dôchodku, ktorých výška dôchodku nepresahuje 305, 00
   eur mesačne
/ nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku /
 Potravinová pomoc b ude občanom v hmotnej núdzi poskytnutá na 

základe potvrdenia Úradu práce a dôchodcom na 
základe potvrdenia Sociálnej poisťovne o výške 
dôchodku.

 Žiadame občanov, ktorí spĺňajú uvedené kritériá a majú záujem o 
potravinovú pomoc, aby sa do 31. augusta 2011 prihlásili na Obecnom 
úrade v Bzinciach pod Javorinou, kde budú zaevidovaní do zoznamu 
uchádzačov o potravinovú pomoc.
 Termín poskytnutia potravín prihláseným občanom bude zverejnený 
prostredníctvom miestneho rozhlasu, plagátmi a na webovej stránke obce.
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H A S IČ I  C E Z  L E T O  N E Z A H ÁĽA J Ú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V druhý júlový víkend zorganizovali bzinskí hasiči tradičnú 
stanovačku na Zámečníkech lúke. Celý týždeň pripravovali veci, 
robili nákupy, dolaďovali všetko potrebné, aby tento tretí ročník 
stanovačky bol zase o niečo lepší, ako tie predchádzajúce. V piatok 
popoludní naložili do auta veci a najmenších účastníkov stanovačky 
a spoločne s Boršickými hasičmi vyrazili. Po upršaných dňoch bol 
prejazd v poslednom úseku  pred lúkou dosť problematický, takže 
sa museli všetci zapojiť do tlačenia áut, aby vôbec cez zablatený 
terén prešli. Po rozložení stanov nasledovala večerná zumba party 

a opekačka. Na druhý deň už od rána rozvoniaval guláš, ktorý sa 
však pre veľký úspech mnohým ani neušiel. Sobotňajšie popoludnie 
patrilo tým najmladším. V spolupráci hasičov s niekoľkými rodičmi 
sa podarilo pripraviť pre deti branný pretek, ktorý pozostával 
zo streľby zo vzduchovky, ďalej hod granátom, lezenie po lane 
zavesenom medzi dvomi stromami, streľba z praku a niekoľkými 

vedomostnými kvízmi. Navečer sa opäť opekalo, spievalo pri 
táboráku, hrali sa rôzne hry ako petanque, bedminton, futbal. Takže 
môžeme skonštatovať, že tretí ročník hasičskej stanovačky bol zase 
o niečo atraktívnejší ako predchádzajúce. 
 V sobotu 23.7.2011 sa v Boršiciach uskutočnilo medzinárodné 
hasičské stretnutie, na ktoré pozvali  organizátori okrem našich 
hasičov a hasičov zo Žiaru aj dobrovoľných hasičov z Poľského 
Rudyszwaldu a českých Kozmíc pri Ostrave. Hasiči si zmerali 
sily v nezvyčajnom požiarnom útoku z klasickej nádrže za pomoci 
plávajúceho čerpadla a zároveň pri prekonávaní prekážok a odnášania 
zranenej osoby.  V popoludňajších hodinách sa súťažilo v minigolfe. 
Organizátorom patrí veľká vďaka za pozvanie, za skvelú atmosféru 
a príjemne strávený víkend. Určite sa naši hasiči budú snažiť niečo 
podobné zorganizovať aj u nás, takže sa bude na čo tešiť.
 Hasiči organizovali okrem týchto dvoch aktivít aj prvé stretnutie 
s deťmi  ku hre Plameň, čo je súťaž školopovinných detí vo veku 
8-15 rokov.  Ukázali deťom hasičskú techniku, vysvetlili im 
najzákladnejšie veci okolo fungovania dobrovoľných hasičov a 
oboznámili ich s pripravovaným krúžkom mladých hasičov pre 
spomínanú hru Plameň. Po otvorení školského roku sa uskutoční 
ďalšie stretnutie s deťmi, kde by sa už začali pripravovať na jesenné 
kolo tejto súťaže, ktorá sa v tejto časti bude konať formou branného 

preteku podobnému ako zorganizovali v rámci stanovačky.
 Zmysluplné využitie voľného času pre deti by malo byť aj 
naďalej prioritou nielen pri organizovaní podobných akcií hasičmi, 
ale mali by sa pripojiť aj iné organizácie, škola alebo obec.  
 Vo štvrtok 4.augusta museli hasiči už aj ukázať, že nielen 
stanovačky a súťaže, ale aj hasenie požiarov im nerobí žiadne 
problémy. Po spozorovaní hustého čierneho dymu v časti Oholín 
naskákali do auta a vyrazili na miesto požiaru. Po príchode na 
miesto zistili, že sa jedná o úmyselné svojvoľné spaľovanie odpadu 
za účelom získania kovového materiálu. Na kope horeli chladnička, 
káble, staré pneumatiky a rôzny iný odpad, ktorého zvyšky po 
horení by sa dali speňažiť vo výkupe kovového šrotu. Na zahasenie 
tohto požiaru bolo použitých asi 700 litrov vody a pomohol aj 
náhodne okoloidúci bager, ktorý pomohol požiarovisko rozhrnúť.  
Takéto nezodpovedné konanie našich spoluobčanov by nám malo 
byť mementom zvlášť v letných mesiacoch pred veľkými požiarmi. 
Ochrane životného prostredia sa venuje čoraz viac pozornosti, takže 
obdobné  konania budú čoraz viac sledované a v takýchto prípadoch 
sa budú vinníci trestať pokutou. 
 Všetkým hasičom patrí vďaka nielen za organizáciu týchto 
aktivít, ale aj pomoc a spoluprácu pri organizovaní Javorinských 
slávností, kde aj napriek typicky jesennému sychravému počasiu 
vydržali a pomohli organizátorom zabezpečiť samotný priebeh 
osláv. 
 Na záver leta a prázdnin pripravujú naši hasiči v piatok 
2.septembra v rámci dní obce tradičnú jarmočnú zábavu, na ktorej 
budú podávať guláš, cigánsku pečienku a budete sa môcť zabaviť pri 
dobrej hudbe, ak im aj túto zábavu opäť počasie neprekazí. 
                       Ing. Pavol Podhradský
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V Ý Z N A M N Í  O BČA N I A  A  R O D Á C I
V dnešných spomienkach sa venujeme 
trom rodákom z Hrušového

JUDr. Martin OSTROVSKÝ
 Narodil sa 8. marca 1918 v Hrušovom 
v poradí ako tretie dieťa z piatich v skrom-
nej maloroľníckej rodine. V početnej 
rodine a pri malom hospodárstve nikdy 
nebolo chleba nazvyš, o to viacej bolo 
lásky a súdržnosti a tiež kresťanskej 
výchovy. V rodnej obci šikovný syn 
Martin navštevoval ľudovú školu od 

prvej po piatu triedu. Ako prvý Hrušovan pokračoval v štúdiách 
na Štátnom reálnom gymnáziu v Novom Meste nad Váhom, kde 
maturoval v júni r.1937.
 V štúdiu pokračoval na Právnickej fakulte Masarykovej univer-
zity v Brne. Po rozdelení československého štátu prešiel v r.1938 
na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde v 
decembri 1942 promoval na doktora práv.
Pracovať začal v r.1943 v Bratislave v Roľníckej komore, kde si 
osvojil základy ekonomiky poľnohospodárstva a tomuto odboru 
zostal verný po celý pracovný život. V roku 1945 ho pridelili na 
Jednotný zväz slovenských roľníkov, ktorý postupne nahradil 
Roľnícku komoru. Na Povereníctvo poľnohospodárstva prestúpil v 
júni 1949. O dva roky bol vymenovaný za riaditeľa Výskumného 
ústavu ekonomiky poľnohospodárstva. Tento ústav riadil do roku 
1963.
 V tomto výskumnom ústave pôsobil potom naďalej ako vedúci 
oddelenia,  riadil výskumný a riešiteľský kolektív v oblasti orga-
nizácie a riadenia poľnohospodárskych podnikov. V tomto období 
pokračoval v publikačnej činnosti a vykonával rôzne funkcie vo 
vedeckých a redakčných radách na vysokých poľnohospodárskych 
školách v Nitre, v Brne a v Prahe. Ďalej pracoval ako predseda alebo 
člen odborných komisií v oblasti ekonomiky Československej aka-
démie poľnohospodárskych vied a Slovenskej poľnohospodárskej 
akadémie.
 Ako skúsený odborník v oblasti poľnohospodárstva bol vyslaný v 
r.1973 do Moskvy. Pracoval ako expert v Rade vzájomnej hospodár-
skej pomoci po dobu 6 rokov. Po skončení funkčného obdobia sa 
vrátil do Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva v 
Bratislave, kde vo výskume pracoval nepretržite do roku 1988 už aj 
ako dôchodca.
 S manželkou Emíliou, rod. Kovačovicovou z Lubiny uzavreli 

manželstvo v r.1948. Spolu vychovali dve deti – Igora a Tatianu. 
Rodina prežila veľa krásnych a šťastných rokov, ale z Bratislavy sa 
často vracala na návštevu „svojho“ podjavorinského kraja. Okrem 
svojich súrodencov  s ich rodinami tu mali mnoho dobrých priateľov 
a známych, s ktorými sa radi stretávali. JUDr. Martin Ostrovský bol 
dobrý, priateľský, ale i prístupný človek. Svoje starosti a trápenia, 
ktoré vždy prežíval, zostávali schované v jeho duši. Pomôcť, ak 
bolo niekomu treba, to vždy považoval za svoju povinnosť. Roky 
zaslúženého dôchodku prežíval väčšinou v Hrušovom, kde si 
zakúpil rodinný dom. Tu boli dvere otvorené jeho najbližším, ale i 
ostatným susedom a spoluobčanom, ktorí ho napokon v máji roku 
2000 odprevadili do rodnej zeme hrušovského cintorína.

MUDr. Pavel MICHALOVIČ
 Pochádzal z roľníckej rodiny a narodil 
sa 29.augusta 1926 ako prvý syn rodičov, 
ktorí dokonale poznali hrudu rodnej zeme 
a celý život pracovali na svojich poliach 
od skorého rána do neskorého večera. 
Svojich dvoch synov zahrňovali od mala 
rodičovskou láskou, ale i láskou k práci a 
povinnostiam.
 Pavel začal navštevovať školu v 
Hrušovom u známeho učiteľa Štefana 

Chlebíka, ktorý mu dal základy pre budúce školy, ale i cieľ pred 
žiaka, ktorý mal znásobiť svoje predpoklady pre iné povolanie ako 
bolo hrdlačenie na poli. Odporučil ho ako veľmi chápavého žiaka na 
Gymnázium M.R.Štefánika v Novom Meste nad Váhom.
 Po úspešnom skončení gymnázia pokračoval v štúdiu na 
Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. U tohto 
študenta bolo zaujímavé, že keď prišiel počas štúdií občas domov, 
nebolo preňho problém napásť kravy, keď rodičia pracovali na poli, 
alebo vystriedať ukonaného otca za pluhom pri oraní.
Po skončení štúdia čerstvý lekár dostal umiestenku do nemocnice 
v Poprade. Toto podtatranské mesto mu bolo súdené na celý život. 
Pracoval ako internista  v ambulancii. Neskôr ako primár a napokon 
ako riaditeľ nemocnice.
 Mesto Poprad sa značne rozšírilo, rozrástla sa i nemocnica pod 
jeho vedením. Dobre spolupracoval s priateľmi z Chirany Stará 
Turá, ktorá do tejto nemocnice predávala svoje najmodernejšie 
výrobky sedemdesiatych a osemdesiatych rokov minulého storočia.
Doktor Michalovič si našiel v Poprade manželku, s ktorou vycho-

AKÁ SI MI KRÁSNA, TY  RODNÁ  ZEM  MOJA ...
 Dňa 16.júna 2011sa vybrala skupina 47 seniorov zo ZO JDS 
zo Bziniec pod Javorinou obdivovať krásy Slovenska. Ako prvé 
sme navštívili Múzeum slovenskej dediny v Martine. Je najväčšou 
národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Rozprestiera sa 
na ploche 15,5 ha a sústreďuje asi 150 obytných, hospodárskych, 
technických i sakrálnych stavieb z regiónov Orava, Kysuce, Turiec, 
Podjavorníky a Liptov. Zámer vybudovať takéto  múzeum v prírode 
vznikol zo spolupráce architekta Dušana Jurkoviča a správcu 
Slovenského národného múzea Jána Geryka. Stavebné práce začali 
v r.1967 a  Múzeum slovenskej dediny sa priebežne dobudovávalo. 
Jednou z najstarších stavieb je rímsko-katolícky kostol z r.1422, 
ktorý bol prestavaný v r.1792 na novší spôsob. V r.1974 ho sem 
priviezli z Rudna. Po prenesení rekonštrukčné práce trvali ešte 
15 rokov. Dokončený bol v r. 1994 a do „prevádzky“ uvedený v 
r.2001. Vtedy bol vysvätený a zasvätený sv. Štefanovi. Dodnes sa 
tam konávajú každú 2.nedeľu až do jesene ekumenické, evanjelické 
bohoslužby, ako aj katolícke sv. omše, dokonca tam mali 2 krsty a 4 

sobáše. Kostol je celý z dreva a vo vnútri je barokový oltár z r.1707, 
primerane zdobený plastikami, má 218 rokov a je raritou múzea.
 Druhá zastávka viedla do kúpeľného mesta Turčianske Teplice. 
Tu si prišiel každý na svoje. Vodychtiví účastníci si polebedili, zap-
lávali a zrelaxovali v Aquparku – v termálnom kúpalisku, iní využili 
možnosť osobnej havajskej masáže, ktorú poskytol odborník. Boli aj 
takí, ktorí sa poprechádzali po meste, po parku, navštívili rodný dom 
Mikuláša Galandu. Po výbornom obede sme ešte v meste navštívili 
niektoré cukrárne, zaplnili vonkajšie terasy a pochutnali si na zákus-
koch, káve či varenej čokoláde a inom občerstvení. Tieto kúpele 
patria medzi najstaršie na Slovensku. Liečia sa tu choroby obličiek, 
močových ciest a pohybového ústrojenstva. Liečivé pramene dosa-
hujú teplotu 40-47 stupňov Celzia. Toto mesto vďaka kúpeľom je 
ideálne na oddych, rekreáciu a regeneráciu. Stojí za to, vrátiť sa tam 
ešte raz.
            Mgr. Viera Sláviková
        predsedníčka ZO JDS Bzince pod Javorinou
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PRVÉ STRETNUTIE VEĽKEJ RODINY MAGÁLOVCOV
 Do pozvánky na stretnutie  bolo vybrané motto od Marcusa 
Aureliusa:
„Konár odrezaný od ostatných konárov, je odrezaný aj od celého 
stromu“. Tak aj človek, ak sa rozíde s ostatnými, odpadne tým aj
od celej spoločnosti. Z histórie je známe, že rodiny a rody si náležite
evidovali svoje generačné potomstvo v obrazovej podobe rodo-
kmeňov a vecných znakov - erbov. V čase keď na Slovensku vládli ma-
ďarskí a židovskí grófi, šľachtici a statkári, upevňoval sa poriadok 
vytváraním a vedením rodokmeňov. I dnes sa oprávnene hlása, že 
v štruktúre spoločnosti a štátu je práve rodina základným pilierom.
 Dňa 30.júla 2011 sa uskutočnilo prvé stretnutie širokej rodiny 
Magálovcov v našej obci na Hrubej Strane. Upršaná sobota pred 
javorinskými slávnosťami 2011 neodradila vyše 80 účastníkov z  
Bratislavy, Košíc, Nového Mesta nad Váhom, Starej Turej, Dolného 
Srnia, Piešťan, Hlohovca, Dolného Trhovišťa i z Nemecka zúčastniť 
sa tejto akcie. Mnohí príslušníci mladšej generácie sa vôbec po 
prvýkrát stretli, videli a poznali.
 Každá rodina dostala vzorne vypracovaný písomný rodokmeň 
spolu s CD vetvy  Štefana Magála (1871-1935) s fotografiami jeho 
6 synov a 1 dcéry s partnermi.
Štefan Magál bol váženým a umným obyvateľom obce Moravské 
Lieskové a riadil podielové vlastníctvo lesného hospodárstva 
formou urbariátu. Veľkou udalosťou pre urbariát bolo každoročné 
vyúčtovanie, tzv. počty. Výborníci boli pri počtoch pohostení voňa-
vou praženicou s klobásou a  „hriatym“ zo slivovice s oškvarkami. 
Nechýbali ani tradičné lekvárové a syrové báleše a makovníky.
 Rekonštruovaná sála kultúrneho domu na Hrubej Strane 
účastníkov privítala odbornou estetickou výzdobou a skvelým 
pohostením. Každý člen rodiny sa potešil spomienkovým perníčkom 
s nápisom MAGÁLOVCI 2011. Po privítacích slovách sa predstavili 
vnúčatá, pravnúčatá, ďalšie dve generácie a ostatní príbuzní. Vo 
veľkej rodine Magálovcov sa našli pre spoločnosť významné osoby, 
účastníci SNP, vojenskí hodnostári, starostovia obcí, profesori a 
učitelia, vedúci hospodárski pracovníci a umelci. 
 Spomenulo sa i zveľaďovanie osady Hrubá Strana, ktoré 
iniciovali a organizovali potomkovia po Štefanovi Magálovi. Boli 

to zbierky a dobrovoľné brigády na kultúrnom dome (1946), 
dotiahnutie autobusovej dopravy na Hrubú Stranu, vybudovanie 
futbalového ihriska klubu AC Javorina na Šancoch, zriadenie 
potravinárskej predajne vedľa kultúrneho domu, zriadenie  a vedenie 
detského tábora na Hrubej Strane. 
 Rodinné rozhovory končili v družnej atmosfére až v skorých 
ranných hodinách.                             Ing. Ján Magál z Bratislavy

 V nedeľu 31.júla 2011 sa  konali tradičné Slávnosti bratstva 
Čechov a Slovákov na Javorine. Svojou históriou siahajú až do 
19. storočia, keď sa na najvyššom vrchu Bielych Karpát schádzala 
slovenská a česká inteligencia, ale aj obyčajní ľudia.    
 Už celé dva týždne pred ich konaním robilo organizátorom 
veľké problémy počasie. Najhoršie bolo, že práve v nedeľu, v 
čase konania slávností, sa na Javorine „čerti ženili“. Pri kladení 
vencov pri pamätníku bratstva na hranici bol taký silný vietor 
a dážď, že účastníkom trhal dáždniky a prakticky okamžite boli 
všetci premoknutí. Vzhľadom k tomu, že nebol predpoklad na 
zlepšenie počasia, členovia prípravného výboru museli pristúpiť k 
úplnému zrušeniu programu. Je to veľká škoda, pretože  aj tento 
rok bol pripravený bohatý kultúrny program, v ktorom sa mali  
predstaviť viaceré súbory z Čiech a Slovenska. No na Javorine 
je počasie nevyspytateľné, a tak  druhýkrát po sebe sa, žiaľ, 
Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov neuskutočnili. Potešujúca 
je správa, že sa uskutočnilo stretnutie hejtmanov a županov kra-
jských samospráv, ktorí vydali vyhlásenie, že spoločne zakladajú 
združenie „Javorina“, ktoré by  malo zabezpečovať v spolupráci s 
primátormi a starostami miest a obcí spod Javoriny organizovanie 
javorinských slávností. Takže sa nemusíme  báť o budúcnosť 
tohto určite významného podujatia.      red

vali syna a dcéru s vysokoškolským vzdelaním. Syn pokračoval v 
otcových „šľapajách doktora“ a dnes i jeho syn študuje na Lekárskej 
fakulte v Prahe. Syn Peter pracuje ako športový lekár popradských 
hokejistov a iných športovcov.
 V Hrušovom mal veľa priateľov, ktorých ponavštevoval pri 
občasných návštevách. Mnohým spoluobčanom a rodine pomáhal 
v chorobách i pri hospitalizácii v nemocnici. Zaujímavosťou je, že 
do nemocnie v Poprade doviezli mladého pacienta, ktorý mal pri 
turistickej cyklistike škaredý pád. Bol bez dokladov a pri vizite ho 
doktor Michalovič spoznal, že je to jeho blízky sused, ktorý učil vo 
Svite. Informoval rodičov a zariadil liečbu a všetko dobre skončilo 
– postihnutý mohol povedať: „V núdzi poznáš priateľa“. Pán dok-
tor Pavel Michalovič už nie je medzi živými – zomrel 30.decembra 
1985 v Poprade, ale spomienky staršej generácie Hrušovanov na 
neho sú trvalé.

Ing. Miroslav MRÁZIK 
 Narodil sa 2.februára 1930 V 
Hrušovom, otec bol strojný zámočník 
a matka podomová obchodníčka. V 
hrušovskej škole patril k veľmi dobrým 
žiakom a tak pán učiteľ Chlebík rozhodol, 
že Mirečko pôjde do Gymnázia v Novom 
Meste nad Váhom. Rodičia súhlasili, no 
dochádzka do Nového Mesta cez vojnové 
roky bola náročná. Autobusy málo chodili, 
išlo sa na bicykloch i pešo, alebo v zime 

na lyžiach. Cez SNP určitú dobu sa do školy nechodilo. Maturoval v 
r.1949 a jeho spolužiakmi boli okrem iných JUDr.Miloš Haruštiak, 
MVDr. Milan Krokvička, Ing. Ján Srnánek – všetko známi bzinskí 

futbalisti a tiež farár Mgr. Milan Kubík.
Vo vysokoškolskom štúdiu pokračoval na Technickej univerzite 
v Bratislave. Vybral si málo známy odbor – konštrukcia a stavba 
lodí a automobilov. Promoval v r.1953, hneď nastúpil pracovať do 
Lodeníc Gábora Steinera, n.p. Komárno. Krátko po nástupe do práce 
musel odslúžiť dva roky vojenskú prezenčnú službu. Od r.1955 
pracoval ako zástupca vedúceho konštruktéra. Vtedy bol hlavný 
a náročný odberateľ riečnych a námorných lodí Sovietsky zväz. 
Zaujímavosťou bolo, že v tejto funkcii musel ísť otca presviedčať na 
vstup do JRD (r.1959).
Ďalšou jeho zastávkou bolo Generálne riaditeľstvo ťažkého stro-
járenstva Martin, kde pracoval od roku 1965. Tu viedol sek-
ciu výstavby lodí a výrobu automobilov. Generálne riaditeľstvo 
Martin bolo prakticky najväčším odvetvím strojárenstva v bývalom 
Československu.
V Rade vzájomnej hospodárskej pomoci pôsobil ako expert pre 
výstavbu lodí a zúčastňoval sa na rokovaniach o výstavbe lodí v 
rámci bývalých socialistických krajín, ale i ostatných výrobcov lodí 
v Európe. Martin bolo mesto veľkého rozmachu hlavne zásluhou 
Martinských strojární – veľkého výrobcu tankov pre socialistické 
štáty, ale i iných veľkých strojárenských komplexov.
S manželkou lekárkou si postavili v Martine rodinný dom a vycho-
vali dve deti. Na vrchole pracovných síl podľahol zákernej chorobe 
10.mája 1987. Svoj večný sen sníva na cintoríne v Hrušovom.
Malá obec Hrušové mala jednotriednu školu, dvoch veľkých 
učiteľov a okrem spomínaných odborníkov i v ďalších rokoch veľa 
vzácnych osobností roztrúsených po našom malom Slovensku, ktorí 
i v ťažkých podmienkach dokázali cieľavedome študovať a odovzdať 
spoločnosti získané vedomosti.
              Spracoval: Ivan Mrázik, člen RR BzCh

SLÁVNOSTI NA JAVORINE 
POKAZILO POČASIE
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Z U M B A  -  P O P O L U D N I E

 V sobotu 25.6.2011 sa priaznivci zumby stretli vo dvore 
bzinskej požiarnej zbrojnice na ZUMBA - POPOLUDNÍ, 
ktoré usporiadala Miestna organizácie Únie žien v spolupráci s 
Dobrovoľným hasičským zborom v Bzinciach pod Javorinou.
 Účastníci sti-
hli odcvičiť len 
pár minút a potom 
nás prudký dážď 
donútil docvičiť 
v telocvični 
miestnej základ-
nej školy. Po 
vyčerpávajúcom 
vyše  2-hodi-
novom cvičení 
sme si pochut-
nali na  vyni-
kajúcom guláši, 
ktorý uvaril p. 
Dušan Málik, a 
vyžrebovali sme 

tombolu. 
 Ďakujeme za podporu pri  organizovaní tejto akcie Ing. 
P.Bahníkovi,  starostovi obce, vedeniu  miestnej základnej 
školy za prenájom telocvične, bzinským hasičom  za poskyt-

nutie priestorov 
požiarnej zbro-
jnice, sponzo-
rovi - pekárni 
v Bzinciach p. 
Jav. a v nepo-
slednom rade 
š é f k u c h á r o v i 
p. Málikovi za 
výborný guláš. 

                       
                     MO 
Únie žien 
Slovenska v 
Bzinciach p. 
Javor.

TURNAJ V ČAMPRLLE
 Dňa 25.júna 2011 sa na miestnom futbalovom ihrisku 
uskutočnil turnaj v čamprlle. Niekoľko podobných turnajov 
sa už konalo v minulých rokoch. Tohtoročný sa niesol pod 
hlavičkou  „ O pohár starostu obce“.
 Súťažili štyri družstvá a víťazom sa stalo družstvo v zložení:  
T. Kovačovic, P. Hložka, T.Chorvát, M. Pavlík.
 Druhé miesto – Kovačovic L., Kovačovic D., Macúch m., 
Podhradský P.

 Tretie miesto: P. Jurda, J.Sadloň, Paul, Ľ. Jošťák.
 Pre hráčov i divákov bolo pripravené občerstvenie a napriek 
občasným dažďovým prehánkam vládla všeobecne dobrá a 
veselá nálada. O rok v júni bude repete. 
 Záverom ešte poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na príprave a realizácii tohto turnaja. 
                                                                                   J.V.
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TRADIČNÝ TURNAJ STARÝCH PÁNOV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V sobotu 6.augusta 2011 sa  konal tradičný turnaj starých pánov 
za účasti družstiev z Babíc, Žiaru a domácich Bziniec. Tento rok 
sa nezúčastnil turnaja výber Dukly Trenčín a na poslednú chvíľu 
odvolali svoju účasť aj futbalisti z Boršíc. Napriek tomu mal turnaj 
dobrú úroveň, ktorú umocnil aj  legendárny československý komen-

tátor Karol Polák. Najlepšie družstvo  po minuloročnom neúspechu 
priviezli Babičania, ktorí obsadili prvé miesto. Druhí boli futbaloví 
veteráni zo Žiaru a tretie miesto zostalo pre domácich. Počas pres-
távky medzi zápasmi sa tiež uskutočnila súťaž v kopaní jedenás-
tok, rozhovor s bývalým slovenským reprezentačným trénerom p. 

Jankechom.  Turnaj bol v tomto roku organizovaný v rámci projektu 
cezhraničnej spolupráce obcí Babice a Bzince. V rámci tohto pro-
jektu boli poskytnuté prostriedky na občerstvenie hráčov, víťazné 
družstvo dostalo  sadu dresov a každé družstvo tričká. 
 

Pripravené bolo aj občerstvenie (guláš a cigánska pečienka) pre 
návštevníkov a, samozrejme, nechýbala ani bohatá tombola. 
Sobotňajšie popoludnie vyvrcholilo zábavou. Vzhľadom na to, že 
sa nad organizátormi „zmilovalo“ počasie,  všetci, ktorí prišli na 
futbalový štadión, prežili peknú „športovú“ sobotu. 

PRETEKY V PARKÚROVOM SKÁKANÍ
 

  Po ročnej prestávke sa v Žákovej doline stretli vyznávači 
parkúrového skákania, aby si zmerali svoje sily, ale aj pobavili obe-
censtvo. 
 Za krásneho počasia  súťažilo viac ako 30 súťažiacich v troch 
kategóriách. 
 Tešiť sa opäť mohli  aj naše deti, pre ktoré bol tiež pripravený 

zaujímavý program aj sladké odmeny. Výborné občerstvenie prip-
ravili aj naši poľovníci, a tak každý, kto prišiel v sobotu do Žákovej 
doliny, musel byť spokojný s pekne prežitým popoludním. 
 Určite treba poďakovať organizátorom tohto podujatia rodine 
Kýškovej a p. Žiakovej a všetkým brigádnikom, ktorí pomohli pri 
príprave tohto podujatia. 
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BZINSKÝ CHÝRNIK

UZAVRELI  MANŽELSTVO

Ing. Lukáš Stacho – Lenka Andelová

Dušan Úradníček – Erika Srnánková

Miroslav Breznický – Jana Landsfriedová

Jiří Krákora – Ing. Katarína Krákora Brenková

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

P O Z V Á N K Y

50
Ing. Alena Stachová, č.d. 89

Jozef Hornáček, č.d.433
Vladimír Kučera, č.d.922
Jaroslav Bušo, č.d.1567

Igor Gulán, č.d.913
Peter Korytár, č.d.241

60
Drahomíra Koníková, č.d.602

Janka Mareková, č.d.977
Pavel Podhradský, č.d.171

Mgr. Viera Medzayová, č.d.393
Ján Kovačovic, č.d. 1082

70
Jaroslav Filús, č.d.1202

Oľga Rapantová, č.d. 1155
Vlasta Kuhajdová, č.d. 484
Anna Malečková, č.d. 147

Vlasta Tomašovicová, č.d.1009

80
Anna Okrucká, č.d. 170

Margita Gerasimová, č.d.344
Jozef Čukan, č.d. 1100

85
Anna Hargašová, č.d. 1312

BLAHOŽELÁME

ROZLÚČILI SME SA
Emília Ostrovská, č.d.991 vo veku 71 rokov

Emília Ševčovicová, č.d. 470 vo veku 83 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

 Nedeľa 19. júna 2011 nepríjemne zasiahla do života 
rodiny Šindlerovcov z Lubiny. Požiar zničil celý dom. Za 
niekoľko hodín zostali bez strechy nad hlavou. Rodina 
Šindlerová je známa aj občanom Bziniec pod Javorinou, 
stretnút ich môžeme pri rôznych akciách pripravovaných 
rímsko-katolíckou cirkvou, ale i obcou. Aj občania našej 
obce sa zapojili do organizovanie pomoci a finančne prisp-
eli rodine Šindlerovcov a tak im pomohli pri prekonávaní 
tejto ťažkej situácie. Finančné príspevky môžete stále 
posielať na číslo účtu 0276082836/0900. Viac informácií 
môžete získať na http://www.progis.sk/poziar/. 

POĎAKOVANIE ZA POMOC

TSK, ObÚ Nové Mesto nad Váhom, 
OV SZPB Nové Mesto nad Váhom, 

Obec Lubina  v spolupráci s mestami a obcami 
podjavorinského regiónu 
Vás pozývajú na krajské 

oslavy 67.výročia SNP 
v nedeľu 28. augusta 2011 na vrchu Roh pri Lubine.

Program:
14.00 hod. - PIETNY AKT KLADENIA VENCOV 
                   (pamätník na vrchu Roh)
15.00 hod. - KULTÚRNY PROGRAM 
                   (amfiteáter Roh Lubina)

Účinkujú: spevokol KLENOTNICA zo Bziniec pod Javorinou, 
Foklórny súbor ZAKARPATIA Užgorod, 

Foklórny súbor KRAJŇANEC Krajné, 
Dychová hudba BODOVANKA Krivosúd-Bodovka, 

Country skupina DOSTAVNÍK Bánovce nad Bebravou.

V sobotu 27. augusta 2011 
– MLÁDEŽ A SNP  

(amfiteáter Roh Lubina)
18.00 hod. Stretnutie pri vatre bratstva

DNI OBCE
Obec Bzince pod Javorinou Vás pozýva na tradičné 

DNI OBCE spojené so Bzinským jarmokom, 
ktoré sa budú konať v dňoch 2. a 3.septembra 2011.

V piatok vystúpi o 16.00 hod. Rómska kapela 
a večer bude tanečná zábava, ktorú poriada 

DHZ Bzince pod Javorinou na hasičskej zbrojnici.
V sobotu 3. septembra 2011 je pripravený  bohatý kultúrny program 

so začiatkom o 14.30 hod., kde vystúpia deti zo ZŠ Bzince pod 
Javorinou, DH Bošáčanka, spevácky súbor Klenotnica a mužský spe-
vácky súbor z Boršíc u Blatnice a na záver hudobno-spevácka skupina 

CARMEN.

Miestna organizácia Únie žien Slovenska v spolupráci 
s kultúrnou komisiou pri Obecnom úrade v Bzinciach pod Javorinou 

Vás pri príležitosti „Dní obce Bzince pod Javorinou“ srdečne 
pozývajú na malú výstavku:

KVETY A PLODY JESENE
ktorá sa uskutoční 2.-3. septembra 2011 od 8,00 h do 16,00 h

 vo vstupných priestoroch Obecného úradu v Bzinciach p. Javorinou.
Pokiaľ sa chcete popýšiť bohatou úrodou zeleniny a kvetov 

vo Vašej záhrade, prineste prosím exponáty 
na Obecný úrad v dňoch 30. a 31.8.2011 od 7.00 h do 14.00 h, 

vo vestibule je pripravená prepravka.


