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DVOJMESAČNÍK OBCE BZINCE POD JAVORINOU

BZINSKÝ CHÝRNIKBZINSKÝ CHÝRNIK

       DEŇ OBCE  
 Svitol krásny slnečný letný deň 31. august 2013. Na prvý pohľad 
deň ako mnohé iné. Pre nás obyvateľov malebnej dediny pod 
Javorinou však výnimočný. Schádzajú sa pozvaní hostia, domáci aj 
cezpoľní. Čo ich prilákalo, prečo vlastne prišli ? No predsa program 
ku Dňu obce. V dopoludňajších hodinách bol otvorený jarmok so 
všetkými atrakciami čo k nemu patria. Zruční remeselníci, predajco-
via rôzneho tovaru, stánky s občerstvením, kolotoče, strelnice. Prišli 
si na svoje malí i veľkí. Medzi ľuďmi panovala dobrá nálada, ktorú 
doplnila hudobná produkcia p. M. Kopca. Hlavná časť slávnost-
ného dňa začala o 13,3O hodine. Sprievod hostí na čele s minis-
trom školstva SR  D. Čaplovičom, poslancom  NR SR p. Mgr. D. 
Bublavým, starostom obce Ing. P. Bahníkom, primátormi a starosta-
mi okolitých miest a obcí sprevádzaný občanmi vykročil od obec-
ného úradu k parku. Obnovený priestor oddychu, tichého zamysle-
nia pri pohľade na pamätník našej rodáčky Ľ.R.Podjavorinskej a 
pamätník vojnových obetí nabáda k spomienkam. Tichý šum lístia 
košatých líp pôsobí ako balzam a lieči dušu dnešných ľudí. Po 
krátkych príhovoroch p. starostu a p. ministra bola prestrihnutá 
páska a pomenovaný zelený priestor v strede obce na Park národ-
nej umelkyne Ľudmily R. Podjavorinskej. Symbolicky zasadená lipa 
- strom slovanstva, nech aj ďalším generáciám pripomína súdržnosť 
slovanských národov. Malé krojovanky a krásne znejúca národná 
pieseň „ chytili za srdce“ snáď každého z prítomných. Občanom 
bola odovzdaná do užívania nová tržnica a hlavne krásny amfiteáter 
v priestore medzi Obecným úradom a Zdravotným strediskom. Jeho 
vybudovanie bolo veľmi potrebné, aby aspoň čiastočne nahradil 
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SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV A SLOVÁKOV NA VEĽKEJ JAVORINE
 V nedeľu 28. júla 2013 sa  konal XXI. ročník Slávností bratstva 
Čechov a Slovákov na Javorine. Po troch rokoch bolo na Javorine 
krásne slnečné počasie, pofukoval príjemný vetrík, ktorý aspoň tro-
cha zmierňoval na Javorinu nezvyčajne vysokú teplotu.  Organizátori 
pripravili bohatý program. Na dvoch pódiách sa predstavilo 15 
súborov z Čiech a Slovenska. Slávnosti otvorili zástupcovia štyroch 
susediacich krajov - Trenčianskeho, Zlínskeho, Juhomoravského 

a Trnavského. Oficiálnu slávnosť narušilo neodôvodnené odpoje-
nie elektrickej energie zo strany prevádzkara Holubyho chaty na 
Javorine p. Martinčeka. No aj napriek nefungujúcemu ozvučeniu 
zneli Javorinou hymny oboch štátov, ktoré si spoločne zaspievali 
obyvatelia podjavorinských miest a obcí. Na Javorinu prišlo odha-
dom viac ako 2 000 návštevníkov, pre ktorých okrem programu 
bolo pripravené aj bohaté občerstvenie, ale aj výrobky domácich 
remeselníkov. Opäť aj tento rok boli slávnosti predovšetkým stret-
nutím priateľov z oboch strán Javoriny.

kultúrny dom, ktorý v obci chýba. Buďme vďační, vážme si prácu 
a čas tých, ktorí sa o zrekonštruovanie stredu obce zaslúžili. Stálo 
to veľa obetavosti, námahy a sebazaprenia p. starostu a celého 
obecného zastupiteľstva. Patrí im poďakovanie, že dokázali využiť 
európske fondy a poskytnúť časť financií z obecného rozpočtu. Veď 
bude slúžiť nám všetkým, našim deťom i vnúčatám. Nedovoľme ho 
preto ničiť mládeži ani dospelým, ktorí si nevedia nájsť inú zábavu 
ako znehodnocovať to, o čo sa nezaslúžili. Všímajme si dianie okolo 
seba aby sme sa nemuseli hanbiť za správanie našich spoluobčanov. 
Kultúrny program v novom amfiteátri vniesol dobrú náladu medzi 
prítomné obecenstvo. Rozozvučali sa veselé piesne detí i dospelých, 
tóny heligonkárov a príjemné sprievodné slová. Super náladu uro-

bila dychová hudba Váhovanka. Prítomným sa len ťažko odchádza-
lo, lebo tam kde vládne príjemná atmosféra sa človek dobre cíti, 
zabudne na bolesti a starosti. Vyvrcholením programu bola tanečná 
zábava v hasičskej zbrojnici. Aj tá sa pýši novým prístreškom pre 
zabávajúcich sa. Nemôže ich prekvapiť  dážď, ktorý obyčajne ukončí 
zábavu. Veľký počet návštevníkov, bohatá tombola presvedčili, že 
ľudia sa vedia zabaviť a odreagovať aj napriek nie ľahkej dobe v 
ktorej žijeme. Nech obnovený stred obce, nová tržnica a priestor 
pre kultúru slúžia občanom, potešia tých, ktorí navštívia našu obec. 
Veríme do budúcna, že fondy EÚ sa budú môcť využiť  na obnovu 
ďalších budov a častí obce.           
                           Text: Mgr. Želmíra Hložková, Foto: Ján Chorvát
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 24. a 25. augusta 2013 sa pri pamätníku SNP na vrchu  Roh 
konali Krajské oslavy SNP. V sobotu sa v amfi teátri uskutočnilo 
stretnutie účastníkov odboja, členov SZPB ale aj občanov z pod-
javorinského regiónu pod názvom Stretnutie generácií. Tradičnú 
vatru zapálila dcéra kpt. Miloša Uhra p. Zora  Uhrová. Nedeľné 
oslavy začali položením venca pri rodnom dome kpt. M.Uhra v 
Lubine. Popoludní oslavy pokračovali pietnym aktom kladenia 
vencov pri pamätníku na vrchu Roh. Vence k tumbám Bziniec 
a Cetune položil aj starosta obce, poslanci OZ a členovia MO 
SZPB. Slávnostný príhovor pri pamätníku predniesol poslanec 
NR SR p. Dušan Bublavý a predseda ÚR SZPB p. Pavol Sečkár. 
Oslavy pokračovali bohatým kultúrnym programom v amfi teátri. 
Počas programu OV SZPB udelil Ďakovné listy viacerým 
predstaviteľom  podjavorinského regiónu za príkladnú pomoc, 
spoluprácu a organizáciu krajských osláv SNP.  
 Starosta obce sa 29.augusta 2013 zúčastnil aj celosloven-
ských osláv SNP v Banskej Bystrici. Položil veniec vďaky k 
tumbe Cetune, ktorá sa nachádza v Národnom pamätníku SNP. 

Celonárodných osláv sa zúčastnil prezident SR, Rumunska, 
predseda NR SR, predseda  Štátnej dumy Ruskej federácie, 
predseda vláda SR a ďalší významní hostia.

PRIPOMENULI SME SI 69.  VÝROČIE SNP

 Vojny v histórii ľudstva boli vždy hrozná udalosť, no II. sve-
tová vojny v doterajšej histórii bola najstrašnejšia. Nevyčísliteľné 
škody materiálne, ekologické, morálne, ale predovšetkým utrpe-
nie ľudí a strata miliónov životov.
 Ani tí, čo ju rozpútali istotne nepočítali, že bude trvať tak 
dlho, čo všetko sa zničí a aké následky zanechá ľudstvo.
 Vojnu rozpútalo nacistické Nemecko vedené Adolfom 
Hitlerom, ktoré si chcelo podmaniť celú Európu. Jeho vojská 
boli na tú dobu dobre vyzbrojené najmodernejšou technikou, 
získavali postupne väčšinu krajín kontinentu. Vyznačovali sa 
krutosťou v bojoch i na bezbranných obyvateľoch. Počiatočné 
vojnové úspechy im dodali odvahy napadnúť i najväčšiu krajinu 
Európy – Rusko. Rýchly postup na východe im dával nádej, no 
rozloha Ruska a veľkosť jeho armády, ako i odpor voči fašizmu 
prispel k obratu a po bojoch pri Stalingrade boli nemecké vojská 
nútené ustupovať. Odpor voči fašizmu narastal v celej Európe. 
Mocnosti USA, Anglicko, Francúzsko vytvorili západný front, 
čím Nemecko vojnovými stratami v Rusku bolo nútené stále 
ustupovať. Zároveň nastal celkový odpor v porobených štátoch 
voči fašistickému Nemecku a tým sa začal odboj proti nemeckej 
armáde vo väčšine štátov Európy.
 Naše Slovensko neostalo  bokom a 29. augusta 1945 bolo 
v Banskej Bystrici vyhlásené Slovenské národné povstanie. 
Slovenský národ sa takto otvorene postavil proti ustupujúcim 
nemeckým vojskám. Povstanie bolo v priebehu dvoch mesiacov 

potlačené, ale dalo základ vzniku partizánskych skupín, ktoré na 
mnohých úsekoch robili záškodnícke akcie proti okupantom.
 V našom Podbradlansko.-javorinskom regióne bola vyt-
vorená II. partizánska Stalinova brigáda vedená podplu-
kovníkom Dibrovom. Po jeho smrti sa veliteľom brigády stal 
npor.Brunovský. Veliteľom oddielu Hurban, ktorý pôsobil v 
Myjavskom a Podjavorinskom kraji bol lubinský rodák a náš 
občan Miloš Uher.
 Do pomoci povstaniu sa zapojili mnohí občania spod 
Javoriny a najmä občania podhorských kopaníc. Bez pomoci 
týchto občanov by počas krutej zimy boli mali partizáni sťaženú 
pozíciu. I v tomto kraji krutosť fašistov a ich prisluhovačov 
viedla k mnohým bojom a tiež stratám zo strany partizánov i 
občanov.
 Tí, ktorí sa slobody nedožili odpočívajú svoj večný sen 
na vrchu Roh nad Lubinou, alebo na cintorínoch vo svojich 
obciach. Pamiatku padlých a umučených si vďační občania pri-
pomínajú každoročne na spomienkových oslavách.
 Vyhlásením Slovenského národného povstania a otvoreným 
partizánskym bojom proti nemeckým fašistom sa slovenský národ 
dejinne zapísal do porážky Nemecka. Je to čin nezmazateľne 
zaznamenaný do dejín malého národa spod Tatier.
  Česť a sláva všetkým, ktorí sa o to zaslúžili!                      

   Ivan Mrázik, 
člen RR

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE - DEJINNÁ UDALOSŤ NÁRODA!
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 7. JÚLA 2013
 Schválenie programu zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice
 Starosta obce predniesol  prítomným poslancom OZ  program  
zasadnutia a návrh na overovateľov zápisnice a to:  p. Mgr. Janu Bilovú 
Majtásovú  a p. Jána Chorváta.
Uznesenie č. 252/2013
OZ schvaľuje program zasadnutia OZ a overovateľov zápisnice.
1.  Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
K bodu 1.
Starosta obce informoval o nasledujúcich možnostiach napojenia sa 
miestnej časti Hrušové na vodovod:
- RÚVZ neschvaľuje napojenie z vlastného vodného zdroja - 
Hrušové,
- TVS - obec čaká na písomné stanovisko na možnosť napojenia sa 
na cetunský vodný zdroj,
- Obec Lubina nemá výhrady na napojenie sa na obecný vodovod, 
RÚVZ žiada doklad o tom, že vodný zdroj (Rybníček) je postačujúci.
Uznesenie č. 253/2013:
OZ berie na vedomie kontrolu úloh so zápisnice.
2.  Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012
 Predložený návrh záverečného účtu obce Bzince pod Javorinou 
za rok 2012 obsahuje všetky požadované náležitosti. Je spracovaný 
prehľadne, odborne a vhodne s tabuľkovými prehľadmi a komentármi, 
ktoré zvyšujú jeho vypovedaciu hodnotu. Návrh záverečného účtu 
obce Bzince pod Javorinou za rok 2012 v zmysle § 9 ods. 2 zákona 
o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v 
obci obvyklým. Prerokovaním záverečného účtu 3.7.2013 dochádza 
k porušeniu § 16 bod 12 zák.č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších 
zmien. Účtovná závierka za rok 2012 bola vykonaná podľa zákona č. 
431/2002 Z.z, o účtovníctve v  znení neskorších predpisov. Účtovná 
závierka za rok 2012 vyjadruje vo všetkých  významných súvislostiach 
fi nančnú situáciu obce Bzince pod Javorinou k 31.12.2012 a výsledok 
hospodárenia za uvedený rok je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Jednou z dôležitých povin-
ností obce podľa § 15, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. je aj povinný 
prídel do rezervného fondu vo výške 100% z prebytku hospodárenia. 
Uvedená povinnosť bola určeným prídelom dodržaná. V zmysle § 16 
ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy HK 
odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu 
záverečného účtu obce Bzince pod Javorinou za rok 2012 výrokom 
„celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad“.
Uznesenie č. 254/2013:
OZ berie na vedomie Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce 
za rok 2012
3. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie záverečný účet 
obce za rok 2012. 
Uznesenie  č. 255/2013
OZ schvaľuje celoročné hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad.
4. Informácia HK č.3/2013 – Stav znižovania  záväzkov obce  z 
roku 2012
HK predložil poslancom OZ Informáciu HK č.3/2013 o stave znižovania 
záväzkov obce z roku 2012. V tejto informatívnej správe sú prehľadne 
uvedené záväzky obce z minulých období, na ktoré treba brať ohľad 
pri rozhodovaní o použití kreditných fi nančných prostriedkov obce. Z 
prehľadu je vidieť, že objem nezaplatených faktúr je vysoký, ale oproti 
predchádzajúcim obdobiam je značne znížený. Treba prijať účinné 
opatrenia na zlepšenie platobnej disciplíny. Nie je možné, aby sme 
evidovali drobné záväzky z rokov 2008, 2009, 2010 ... . Obec nie je 
ohrozená zavedením ozdravného režimu.
Uznesenie č.256/2013
OZ berie na vedomie  informáciu HK č.3/2013 o  znižovaní záväzkov 
obce z roku 2012.
5.  Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na druhý polrok 2013
HK predložil poslancom OZ návrh plánu kontrolnej  činnosti na druhý 
polrok 2013.

Uznesenie č.257/2013
OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti HK obce na druhý polrok 2013.
6. Dodatok č.3/2013 k VZN č.5/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu v obci  Bzince pod Javorinou
Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na Dodatku č.3/2013 k 
VZN č.5/2009 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 
v obci  Bzince pod Javorinou, ktorý sa zmeny legislatívy v odpadovom 
hospodárstve pri nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom.
Uznesenie č.258/2013
OZ schvaľuje Dodatok č.3/2013 k VZN č.5/2009 o zbere, preprave a 
zneškodňovaní komunálneho odpadu v obci  Bzince pod Javorinou
7. Žiadosť Oľgy Ančicovej o odkúpenie pozemku parc.č. 4123/8 v 
k.ú. Horné Bzince v reg. C KN 
Tento bod nebol prerokovaný na zasadnutí OZ, na jeho schválenie je 
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov OZ.
8. Výsledok verejno – obchodnej súťaže na odpredaj pozemku v 
Rybníkoch – kat. územie Dolné Bzince
Tento bod nebol prerokovaný na zasadnutí OZ, na jeho schválenie je 
potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov OZ.
9.  Hodnotiaca správa ZŠ za šk. rok 2013/2013
Starosta obce udelil slovo riaditeľovi ZŠ Mgr. Martinovi Samekovi, 
ktorý predložil poslancom OZ Hodnotiacu správu ZŠ za šk. rok 
2012/2013.
Uznesenie č.259/2013
OZ berie na vedomie Hodnotiacu správu ZŠ za rok 2012/2013.
10.  Návrh na veliteľa OHZ Bzince pod Javorinou
Starosta obce predložil poslancom OZ návrh na schválenie veliteľa 
OHZ p, Zicha, uvedený návrh je odsúhlasený  OR HaZZ.
Uznesenie č.260/2013
OZ schvaľuje veliteľa OHZ Bzince pod Javorinou a to p. Zicha.
11.  Informácia o činnosti komisií OZ
Predsedovia komisií OZ predložili poslancom OZ informáciu o činnosti 
svojich komisií.
Uznesenie č.261/2013
OZ berie  na vedomie informáciu o činnosti komisií.

Rôzne
Organizačné zabezpečenie Dňa obce
Starosta obce informoval poslancov OZ o organizačnom zabezpečení 
Dňa obce Bzince pod Javorinou. 
Uznesenie č.262/2013
OZ berie na vedomie organizačné zabezpečenie Dňa obce Bzince pod 
Javorinou
Rekonštrukcia centra obce, obecná tržnica, rekonštrukcia plynu
Starosta obce informoval poslancov OZ o postupe prác pri rekonštrukcii 
centra obce, obecnej tržnici a rekonštrukcii plynu.
Uznesenie č.263/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce.
Výstavba nájomných bytov
Starosta obce informoval poslancov  OZ o možnosti výstavby nájom-
ných bytov na Pažiti na základe  dohody s vlastníkom pozemku.
Uznesenie č.264/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o výstavbe nájomných 
bytov.
Projekt „Zateplenie MŠ“ 
Starosta obce informoval poslancov OZ o zadaní na vypracovanie pro-
jektu „Zateplenia MŠ“ projektantovi Ing. Miklánkovi.
Uznesenie č.265/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o vypracovaní projektu 
„Zateplenia MŠ“.
Kultúrno – spoločenské akcie počas leta.
Starosta obce informoval poslancov OZ o poriadaných kultúrno- 
spoločenských  akciách počas leta.
Uznesenie č.266/2013
OZ berie na vedomie informáciu starostu obce o poriadaných kultúrno- 
spoločenských  akciách počas leta.
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OBEC PRIPRAVUJE VÝSTAVBU NÁJOMNÝCH BYTOV
 Obec Bzince pod Javorinou 
pripravuje výstavbu nájomných 
bytov v lokalite Pažiť, smerom k 
bývalej tehelni. Malo by sa jednať 
o dvoj- a trojizbové malometrážne 
byty. 
 Celá výstavba by mala byť 
realizovaná z prostriedkov 
Štátneho fondu rozvoja bývania. 
 V prvej etape by sa jednalo o 
12 bytov. Predpoklad začatia, ale 
aj ukončenia výstavby, ak nám 
bude schválená dotácia, je rok 
2014. 
 V prípade záujmu o takýto 
druh bývania, vyplňte dotazník 
(nájdete ho na obecnej web strán-
ke  alebo na OÚ)  a doručte ho 
na OÚ. Tam získate aj viac infor-
mácií o tomto projekte.

 Dňa 2. augusta 2013 zomrel bývalý starosta našej obce 
Ing. Ján Kovačovic. Narodil sa 28. februára 1945 v Bzinciach 
pod Javorinou. Po skončení školy v rodnej obci študoval 
na Strednej poľnohospodárskej škole v Novom Meste nad 
Váhom a potom na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre.  
Ako poľnohospodársky inžinier pracoval najprv ako agronóm 
na JRD, potom dal svoje sily na takmer dvadsať rokov do 
budovania obce a do služby občanom. V roku 1981 sa stal 
podpredsedom MNV a v roku 1983 bol zvolený za predsedu 
MNV v Bzinciach pod Javorinou. Funkciu predsedu a neskôr 
starostu obce vykonával v rokoch 1983 až 2002. Boli to roky 
zodpovednej a namáhavej práce v prospech občanov našej 
obce. Výsledkom jeho úsilia sú mnohé stavby, ktoré budú 
slúžiť ľuďom ešte dlhé roky. Hneď po nástupe do funkcie sa 

úspešne popasoval s dostavbou materskej školy a detských 
jaslí. Potom nasledovali ďalšie úlohy, ďalšie projekty: nová 
budova MNV, dom smútku, vodovod, čistiareň odpadových 
vôd a časť kanalizácie, ale aj domov dôchodcov, oprava ciest 
a vodovodov v rôznych častiach obce i osád a mnohé ďalšie 
úlohy. Usiloval sa o dobré vzťahy s poľnohospodárskym 
družstvom ako dôležitým výrobným podnikom v obci, z 
ktorého aj sám vyšiel. Dbal aj o kultúrny a spoločenský život 
v obci, o rozvoj školstva a kultúry. Veľmi mu záležalo na 
tom, aby občania sa cítili naozaj Bzinčanmi, aby cítili hrdosť 
na svoju obec. Keď sa zmorený a unavený vracal z pochôd-
zok po úradoch z veľkých miest, neraz si povzdychol: Moje 
zlaté Bzince! Nech v pokoji navždy odpočíva v svoje rodnej 
obci, ktorú mal tak rád! 

ŽIL MEDZI NAMI

 V zmysle zákona č. 39/2007 
o veterinárnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov, 
musia byť všetky psy, mačky a 
fretky povinne označené čipom. 
Povinnosť označiť tieto zvieratá 
čipom končí 30.septembra 2013. 
Od tohto dátumu musia byť všetky 
psy, mačky a fretky začipované!

UPOZORNENIE PRE 
CHOVATEĽOV PSOV, 
MAČIEK A FRETIEK
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 Vytúžené prázdniny, čas oddychu nič nerobenia, 

nič neučenia, len „leňošenia“. Takto  všeobecne chápu  

dvojmesačný prázdninový oddych naše deti. My sme však 

predsa, tento čas nič nerobenia prerušili týždenným pobytom 

v západných Tatrách. S našou pokonfirmačnou mládežou 

sme u pána Milana Kučeru zažili pekný týždeň- turistiku, 

kúpanie, súťaže, hry. Nezabúdalo sa ani na Božie slovo, kde 

sa preberala téma o nasledovaní Pána Ježiša a učeníctvo.  S 

rozhovormi na danú tému a modlitbami sme  uzatvárali každý  

deň nášho pobytu. Myslím, že čas strávený   mimo domu, 

mimo počítačov, televízorov, bol  časom, keď sme si uvedo-

mili, že aj takto v rozhovoroch sa dá  zažiť požehnaný čas.  

 A aby nebolo naším najmenším ľúto, že sa chodí na 

výlety iba s veľkými mali sme v našom zbore počas druhého 

augustového týždňa štvordňový denný detský tábor. Začínal 

vždy ráno o 9:00 h. Naše stretávanie  sa začínalo témou o pro-

rokovi Danielovi. Tento mladý chlapec žijúci v Babylonskom 

zajatí spolu s ostatnými priateľmi, mal čo povedať do  života 

detí, ale aj nás dospelých. Jeho viera a dôvera v Hospodina 

mu dávala silu na každý deň a on sa opieral o Božiu ochranu 

a požehnanie, ktoré ho sprevádzalo aj v skúškach života. 

Obohatený tak o ďalšiu múdrosť  z Božieho slova sme sa 

večer rozchádzali do svojich domovov. Nechýbali hry a 

súťaže, vyrábanie darčekov pre najbližších. V posledný deň  

denného tábora sme zavŕšili  klasickou  opekačkou, potom 

nočným pochodom dedinou  a nocľahom na fare. Aj keď 

počet detí, ktoré sa denného tábora zúčastnili nebol taký ako 

v minulé leto, predsa som za nich Bohu vďačná, že chceli 

prísť  a tráviť spoločné chvíle hrami, súťažami a samozrejme 

počúvaním Božieho slova. Každé dieťa si so sebou domov 

odnieslo cenu, ktorú počas tábora získalo.

 Počas  spoločných dní našich detí, mládeže  utužili sa 

nielen kamarátske vzťahy ich navzájom , ale čo je hlavné, 

spoznali aký je život s Tým, ktorý ich miluje a chráni.

  Dúfame, že na budúci rok sa naše spoločné stretnutie s 

deťmi a mládežou na táboroch rozšíria o ďalšiu radu záujem-

cov. Budeme radi a radi ich medzi nami privítame.  

               I.K

LETNÝ TÁBOR POKONFIRMAČNEJ MLÁDEŽE 
A LETNÝ TÁBOR DETÍ

 Tak ako každý rok, tak aj 2. septembra 2013 sa otvo-

rili brány škôl, aby sa začal nový školský rok. Školský rok 

slávnostne otvorili riaditeľ školy Mgr. Martin Samek a 

starosta obce Ing. Pavel Bahník. Po prejavoch,  hymne SR 

a hymne školy boli prváci slávnostne pasovaní žiakmi devi-

ateho ročníka do „veľkej školy“.

 V školskom roku 2013 – 2014 nastúpilo do školy  v 

Bzinciach pod Javorinou 125 detí a do materskej školy 44 

detí.  Na zápise sme mali 16 detí, z toho sme prijali  14 

prváčikov. Naďalej ponúkame výučbu troch cudzích jazykov 

– anglický, nemecký a ruský jazyk, ako aj množstvo rôzno-

rodých krúžkov pre voľné využitie času. ZUŠ Moravské 

Lieskové aj v tomto roku ponúka  hru na keyboard a flautu 

pre našich žiakov. Školská jedáleň ponúka pre deti desiatu, 

chutné obedy a pestrý olovrant v škôlke.

 Všetkým žiakom prajeme, aby  v tomto školskom roku boli 

dobrými žiakmi a robili radosť nielen učiteľom, ale hlavne 

rodičom a dobre prezentovali našu obec.                   MS

B Z I N S K Á  Š K O L A  N A  P R A H U
 Š K O L S K É H O  R O K A  2 0 1 3 - 2 0 1 4
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 Dňa 25.6.2013 sa uskutočnili v Trenčíne Majstrovstvá Slovenska 
vo volejbale žiakov základných škôl  Midicoolvolley. Zúčastnilo 
sa ho 24 najlepších družstiev z celého Slovenska. Som rád, že aj 
naša škola  patrí do skupiny elitných škôl v tejto súťaží. V súťaži  
Midicoolvolley  bolo celkovo v kategórii starších žiakov zapojených 
viac ako 400 škôl z celého Slovenska. Aj keď sa do tohto finále 
neprebojovali naše dievčatá, tie skončili v kvalifikačnom turnaji v 
Leviciach na 3. mieste, naši  žiaci  postúpili do Trenčína bez pro-
blémov (v skupine porazili Čachtice, Levice,  Trenčín, Komjatice 
a spolu s Novým Mestom nad Váhom postúpili do Trenčína).  

V kútiku duše sme s chlapcami dúfali, že skončíme lepšie ako 
pred dvoma rokmi v Košiciach – tam sme skončili na 4. mieste. 
Bohužiaľ, vylosovanie našej základnej skupiny nám neprialo. Tu 
sme narazili na tie najlepšie školy na Slovensku, a to Svidník a 
Revúcu, popri tom i Nové Mesto nad Váhom. Do finálových bojov 
postupovali prvé dve školy (Svidník, Revúca).  My sme porazili 
Nové Mesto nad Váhom a stretli sme sa v ďalších bojoch so školami 
o konečné 7. až 14. miesto. Chlapci statočne bojovali a skončili sme 
na 7. mieste. Našu školu reprezentovali títo žiaci : Erik Harmady, 
Patrik Mazák,  Martin Samek, Dominik Mazáň, David Podhradský, 
Adrián Podhradský a Martin Krajčovic. Poďakovanie patrí aj našej 
skandovacej skupine vedenej p. uč. Samekovou, ktorá bola zložená 
z dievčat -  volejbalistiek. Dostať sa na Majstrovstvá Slovenska v 
hocijakom športe nie je vec každodenná a už to vôbec nie je vec 
náhody. Aby sme dosiahli takýto výsledok, konkrétne v tomto 
športe, pri týchto žiakoch a v našich podmienkach,  trvala príprava 
nášho družstva žiakov 4 roky, a to  takmer každodenného tréningu. 
Myslím si, že máme byť u nás v Bzinciach na čo hrdí. Ďakujem 
žiakom za vzornú reprezentáciu školy aj obce. 
Video z celého turnaja nájdete na stránkach českej volejbalovej 
reprezentácie.                           

   Mgr. Peter Peráček
P.S. Poďakovanie patrí aj učiteľovi a trénerovi chlapcov Mgr. 
Petrovi Peráčkovi, ako aj všetkým, ktorí sa svojou pomocou 
podieľali na tomto výsledku.

ÚSPECH ŽIAKOV NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY

  Na záver 
š k o l s k é h o 
roka prip-
ravili učitelia 
a žiaci školy 
z á v e r e č n ú 
školskú akadé-
miu. 
    V tomto roku 
sa niesla v zna-
mení regionál-
nej výchovy: 
žiaci a aj ich 
vyučujúci sa 
vyobliekali do 
krojov a predviedli krás-
ny program plný spevu, 
tanca, radosti. 

AKADÉMIA NA ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA
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 Na jar minulého roka spustili inštitúcie EÚ pilotný 
projekt pod názvom ERASMUS PRE VOLENÝCH 
PREDSTAVITEĽOV MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ 
SAMOSPRÁVY. Záujemcovia spĺňajúci požadované kri-
tériá sa mohli prihlásiť a získať tak možnosť stretnúť sa a 
vymeniť si skúsenosti s poslancami z iných európskych miest 
a obcí. Táto iniciatíva sa rodila pomerne dlho a prišiel s ňou 
francúzsky poslanec Európskeho parlamentu ešte v roku 
2008. Európska komisia vybrala spomedzi 1000 prihlásených 
len 100 volených zástupcov. Za Slovensko Komisia vybrala 
mňa ako poslankyňu obce Bzince pod Javorinou a spolu so 
mnou aj 3 predstaviteľov miestnej samosprávy z východného 
Slovenska. 
 Pilotný projekt Erasmus pre volených zástupcov trval 
viac ako pol roka a bol zameraný na kohéznu politiku – t.j. 
znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja regiónov a to 
nie len vo vnútri jednotlivých štátov, ale v rámci celej EÚ. 
Program sa začínal a končil podujatiami v Bruseli a okrem 
toho obsahoval aj návštevu európskeho mesta/obce/regiónu, 
ktoré úspešne implementuje politiku súdržnosti.
 Pre mňa a ďalších 99 volených zástupcov z celej Európy 
sa program začal na jeseň roku 2012 na podujatí Open Days 
v Bruseli. Je to najväčšie podujatie EÚ v oblasti regionálnej 
politiky a pozostáva zo stovky seminárov a workshopov, 
kde európske regióny a mestá prezentujú úspešné projekty 
realizované zo zdrojov EÚ. Ja osobne som absolvovala semi-
náre zamerané na miestny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu. 
Vďaka tomu, že náš Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) má 
svoje zastúpenie v hlavnom meste EÚ, dozvedela som sa viac 
o tom, ako nám môže bruselské zastúpenie TSK pomôcť pri 
získavaní zdrojov EÚ. Prostredníctvom TSK som sa tiež stret-

la s niektorými slovenskými poslancami v Európskom parla-
mente.  Trenčiansky samosprávny kraj v Bruseli zastrešuje 
Beatka Balková, ktorá je správnym človekom na správnom 
mieste. Reprezentuje náš kraj a pomáha krajanom, a nielen 
im, v Bruseli. Vďaka nej bol môj pobyt v Bruseli výnimočný. 
Bola zdrojom informácií a podnetov, ktoré mi pomohli čas 
strávený tam využiť naplno. Tiež pri záverečnom pobyte v 
Bruseli v júni tohto roku bola mojím styčným bodom, o ktorý 
som sa mohla oprieť.
 V rámci môjho programu som navštívila Španielsko, 
mesto Vittoria – Gasteiz, ktoré mi bolo zdrojom mnohých 
nápadov a myšlienok, ktorým by som sa chcela venovať. Je 
to krásne mesto, ktoré si váži svoje životné prostredie, snaží 
sa žiť obklopené zeleňou napriek tomu, že má okolo 250.000 
obyvateľov. Videla som, že ak sa naozaj chce, dá sa veľa 
dosiahnuť, a to na akomkoľvek poli – či už lokálnom, region-
álnom, národnom, ale i celoeurópskom. Ukážky efektívneho 
verejného osvetlenia, sociálneho a zároveň i „zeleného“ 
bývania a celkovej kooperácie by som rada priniesla a pre-
tavila i do našich podmienok. A to tak v našej obci, ako aj 
kraji. Všetko, čo som videla, počula a naučila sa, chcem takto 
odovzdať ďalej a prostredníctvom využívania eurofondov, ale 
nie len nich, chcem urobiť niečo prospešné pre nás všetkých, 
nech sa nám lepšie žije.
 Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi dali túto šancu, 
najmä občanom, ktorí ma podporili vo voľbách do miestnej 
samosprávy a umožnili mi tak zúčastniť sa tohto projektu, 
ktorý ma obohatil o získanie cenných skúseností a inšpirácií z 
iných európskych miest a obcí a pomohol mi nadviazať nové 
kontakty.

, ,EÚ A NAŠA OBEC A KRAJ“

 3.8.2013 za horúceho letného počasia DHZ Cetuna uspo-
riadal 7. kolo Inovecko- karpatskej hasičskej ligy v hasičskom 
športe za účasti 26 najlepších družstiev zo širokého okolia. 
19 mužských a 7 ženských družstiev predviedlo divákom 
i ostatným zúčastneným svoju šikovnosť, zručnosť, disci-
plínu a v neposlednom rade i odvahu. Klobúk dolu pred ich 
umením! Trať i celkové zabezpečenie súťaže boli domácimi 
výborne pripravené, o čom svedčia i výsledné časy a celkový 
priebeh súťaže. Najlepšie zo ženských družstiev boli dievčatá 

z Babulicovho vrchu s časom 19,01s. Ďalej Hrádok - 19,62s 
a tretia pozícia patrila Topoleckej - 19,96s. V mužskej kat-
egórii vyhrali chlapi z Topoleckej s časom 14,34s, druhá bola 
Drgoňova Dolina- 14,46 a tretiu priečku obsadili Trenčianske 
Bohuslavice - 14,48. Celkové výsledky si môžete pozrieť 
na facebooku DHZ-Cetuna. Celú súťaž moderoval okresný 
veliteľ p. Krúpa, ktorému ako i f. Pegasim Slovakia za spon-
zoring patrí vďaka. Osobitne ďakujem členom DHZ Cetuna 
za ich zapálenosť. Hasičskému športu zdar!                    IM

IKHL V CETUNE
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 V dňoch 3. a 4. 8. 2013 sa aj vďaka podpore Obce Bzince 
pod Javorinou uskutočnil už po piatykrát športovo-výstavný 
víkend v krásnom prostredí na Hrubej Strane určený 
špeciálne pre plemeno Stafordšírsky bulteriér. Opäť bola 
veľmi pekná a kvalitná účasť skvelých športových psov a 
súk zo Slovenska a Čiech, veď na to, aby 15 - 20 kg vážiaci 
stafordšírsky bulteriér potiahol vo weigt pullingu 710 kg, 
prebehol 50 m dlhú trať ťahajúc za sebou 6,2 kg ťažkú pneu-
matiku za 9,18 sek, absolvoval prekážkovú dráhu Monkey 
Track za 19 sek. a dokázal na kladke vytiahnuť 16,25 kg 
ťažké závažie, treba poriadne trénovať!
 Aj tento rok k nám našli cestu majitelia 40 psov a súk a 
nevadila im ani vzdialenosť 450 km z ich domovov a o tom, 

že sa im u nás páčilo, svedčí fakt, že už teraz plánujú prísť 
na budúci ročník tejto akcie.
 Samozrejme sa sluší spomenúť víťazov - najlepšia sučka 
v športových súťažiach bola Emma Bee-Master majiteľa 
Pavla Peera z ČR, najlepším psom bol Akim Ostrachov 
Petra Burdu z ČR a najkrajším jedincom výstavy bola sučka 
Atalanta Mia Merlin Park majiteľky Martiny Borguľovej z 
Bratislavy.   
 A kto prišiel, mohol vidieť krásnych psov v akcii a sám 
sa presvedčiť o dobrých vlastnostiach tohto zaujímavého 
plemena a jeho vynikajúceho vzťahu k človeku. Pretože 
lepšie raz vidieť, ako stokrát čítať v novinách alebo sledovať 
v televízii správy vytrhnuté z kontextu!

S T A F F Í  D EŇ

PODOMÁCKY VYROBENÉ VOZIDLÁ OD SEPTEMBRA NA CESTY!
 Majitelia podomácky vyrobených vozidiel si vydýchnu. 
Od 1. septembra môžu ofi ciálne jazdiť po cestách III. triedy, 
miestnych a účelových komunikáciách a na výnimku aj po 
cestných komunikáciách I. a II. triedy, dokonca aj za zníženej 
viditeľnosti. Stačí im na to zvláštne evidenčné číslo obsahu-
júce písmeno C.
 Podľa spolupredkladateľa novely Jaroslava Bašku sa 
tak výrazne uvoľnia ruky a uľahčí práca stovkám malých 
hospodárov, farmárov, majiteľov traktorov, vlečiek, 
včelárskych vozov a iných podomácky vyrobených vozidiel. 
Tí dosiaľ riskovali výjazd na cesty za cenu pokuty do výšky 
500 eur a dokonca odobratie vodičského oprávnenia až na 
dobu  jedného roka.
 „Táto legislatívna zmena je reakciou na množstvo pod-
netov od majiteľov podomácky vyrobených vozidiel, ktoré 
z rôznych príčin nemali a ani nemohli dostať emisnú, 
technickú kontrolu a evidenčné číslo. Neboli teda ofi ciálne 
schválené na prevádzku v cestnej premávke,“ pripomína 
Baška. Zároveň dopĺňa, že počet takýchto vozidiel sa v celo-
slovenskom meradle nedá exaktne špecifi kovať, ale napríklad 
v Trenčianskom kraji je ich v každej väčšej obci priemerne 
pätnásť až dvadsať.
 Od septembra majitelia vozidiel môžu požiadať na 
príslušnom dopravnom inšpektoráte po vyplnení jedno-

duchej žiadosti a dodaní fotodokumentácie vozidla o vydanie 
zvláštneho evidenčného čísla obsahujúceho písmeno C na 
obdobie troch rokov. To ich oprávňuje vyraziť na cesty 
III. triedy, miestne a účelové komunikácie za nezníženej 
viditeľnosti. Na cestách I. a II. triedy, alebo za zníženej 
viditeľnosti  budú môcť prevádzkovať vozidlá na základe 
výnimky, ktorá sa udelí na vymedzený čas a trasy vozidla.
 „Za vydanie zvláštneho evidenčného čísla bol pôvodne 
navrhnutý poplatok 33 eur ročne, napokon sme presadili 
predĺženie jeho platnosti na tri roky. Za udelenie výnimky sa 
platiť nebude,“ upresňuje Jaroslav Baška.
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85. VÝROČIE ZALOŽENIA PŠK V BZINCIACH POD JAVORINOU
 PŠK v Bzinciach pod Javorinou si v sobotu 13. 
júla 2013 pripomenul 85. výročie založenia futbalového 
klubu PŠK. Toto významné výročie svedčí o tom, že 
futbal je v Bzinciach pod Javorinou veľmi populárny a 
má zapálených funkcionárov, ktorí dokázali aj napriek 
mnohým problémom a ťažkostiam udržať a rozvíjať tento 
azda najobľúbenejší šport. Takéto výročie je určite aj 
príležitosťou na poďakovanie sa a aj ocenenie tých, ktorí 
sa o rozvoj futbalu v Bzinciach zaslúžili. Mnohí z nich 
sa tohto výročia, žiaľ, nedožili, no ich príbuzní si  mohli 
ich športovú kariéru pripomenúť na výstave fotografií. 
Ocenených bolo veľa, najvyššie ocenenie získal PŠK od 
Slovenského futbalového zväzu v Bratislave, určite sa 
pamätnému listu PŠK potešili najstarší členovia, p. Pavol 

Krajčovic a Pavol Chorvát, ale aj ďalší bývalí a súčasní 
funkcionári a futbalisti.  Súčasťou osláv bol futbalový tur-
naj za účasti družstiev z Babíc, Kálnice, Dolného Srnia a 
domácich Bziniec. Víťazom sa po jedenástkovom rozstrele 
stali futbalisti z Kálnice. Za pekného počasia prišlo na 
futbalový štadión veľa fanúšikov futbalu, ale aj rodičov s 
deťmi, pre ktoré boli pripravené atrakcie  a občerstvenie. 
Počas prestávok sa prezentoval p. Lukáč ukážkami ródea 
a letecký modelár p. Stano. Nechýbala ani bohatá tom-
bola a, samozrejme, všetko vyvrcholilo tradičnou zába-
vou. Futbalovému klubu prajeme do ďalších rokov veľa 
úspechov.                    

 red
P.S: Foto na strane 11

TURNAJ STARÝCH PÁNOV
 V sobotu 3.augusta 2013 zorganizoval FO PŠK v 
Bzinciach pod Javorinou tradičný turnaj starých pánov 
za účasti družstva hokejistov Dukly Trenčín, futbalistov 
zo Žiaru a domácich starých pánov. Družstvo družobnej 
obce Babice sa z turnaja odhlásilo. Turnaj sa konal za 
horúceho počasia, no ani to nebránilo tomu, aby sa starí 
páni predviedli ako za starých čias. Víťazom sa po dlhšej 
dobe stalo, trochu prekvapivo,  družstvo zo Žiaru, keď 
zdolalo oboch súperov. Na druhom mieste sa umiestnili 

hráči trenčianskej Dukly a tretie miesto obsadili domáci 
hráči. Počas prestávky sa, tiež tradične, uskutočnila súťaž 
v kopaní  jedenástok, kde sa najviac darilo hráčom zo 
Žiaru, ktorí si odniesli prvé tri ceny. FO PŠK pripravil  
občerstvenie, bohatú tombolu a, samozrejme, večer aj 
zábavu. Nechýbali ani atrakcie pre deti. Kto v sobotu 
prišiel na futbalový štadión, určite prežil pekné športové 
popoludnie.
P.S: Foto na strane 11

,,A,, mužstvo ‐ II.trieda Juh dospelí Žiaci ‐ II. trieda starší žiaci skupina ,,B,,

Kolo Zápas Dátum Čas Odchod Kolo Zápas Čas Odchod
1. Turá Lúka  ‐ Bzince  04.08.2013 17:00 15:55
2. Bzince  ‐ Stará Turá ,,B,, 11.08.2013 17:00

3. Kálnica  ‐ Bzince 18.08.2013 17:00 15:55 11. ZDŽ Hrádok‐Lúka ‐ Bzince 14:30 13:30

4. Bzince ‐ Považany 25.08.2013 17:00 1. Bzince ‐ Tn. Bohuslavice 14:30
15. Bzince ‐ Lúka 29.08.2013 17:00 13. 29.8.2013    Turá Lúka – Bzince 17:00 16:00
5. Kočovce ‐ Bzince  01.09.2013 16:00 14:55 2. Považany – Bzince 10:30 09:30
6. Krajné – Bzince 08.09.2013 16:00 14:55 3. Bzince ‐ Potvorice 13:30
7. Bzince ‐ Horná Streda 15.09.2013 16:00 4. Zemianske Podhradie – Bzince 10:00 09:00
8. Vrbovce ‐ Bzince 22.09.2013 15:30 14:15 5. Bzince ‐ Pobedim 13:00
9. Bzince – Polianka 29.09.2013 15:30 6. Bzince ‐ Horná Streda 13:00
10. Brezová p. B. – Bzince 05.10.2013 14:30 13:15 7. 6.10.2013    Čachtice ‐ Bzince 09:30 08:30
11. Bzince ‐ Brestovec 13.10.2013 14:30 8. Bzince ‐ Brezová‐Brestovec 12:00
12. Nová Ves n. V. ‐ Bzince 20.10.2013 14:00 12:55 9. Nová ves nad Váhom ‐ Bzince 11:30 10:30
13. Bzince ‐ Hrádok 27.10.2013 14:00 10. Bzince ‐ voľno
14. Tn. Bohuslavice ‐ Bzince 03.11.2013 13:30 12:25 11. preložené
16. Bzince ‐ Turá Lúka 10.11.2013 13:30 12. Bzince ‐ Častkovce 11:00
Pozn.: Čas  odchodov  autobusov  sa môže  zmeniť,  informácie môžete  priebežne  sledovať na  stránke:www.pskbzince.webnode.sk

JESENNÉ ZÁPASY PŠK BZINCE POD JAVORINOU 
-  FUTBALOVÝ KLUB -  SEZÓNA 2013 /2014



 Tri krásne letné dni v mesiaci júl a august sme prežili na 
zrekonštruovanom termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede. 
Mali sme neuveriteľný zážitok z tak krásneho prostredia, per-
fektnej termálnej vody a hlavne pre nás starších liečivej na naše 
boľavé kĺby. Jednoducho povedané bolo nám „PERFEKTNE“. 
Srdečná vďaka patrí hlavne našej organizátorke a vedúcej 
zájazdov p. Janke Kuhajdovej, ktorá bola vlastne našou 
mamou, ktorá nás doviedla ako deti na kúpalisko. Vybavila 
vstupenky, pre nás dôchodcov aj so zľavou. Ešte raz jej za 
všetko ďakujeme.            účastníci zájazdu

FOTOGRAFIE Z TURNAJA STARÝCH PÁNOV A PŠK 
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POĎAKOVANIE
 Týmto sa chcem poďakovať pani Zuzke Gulánovej 

č.d.355 za dobrý skutok, ktorý urobila v potravinách 

COOP Jednota v Bzinciach pod Javorinou pri nájdení 

mojej peňaženky. Ešte žijú medzi nami spoluobčania, 

ktorí sú čestní a vedia nájdenú vec odovzdať tomu komu 

to patrí. Ešte raz jej patrí srdečná vďaka.                      

               Občianka Bziniec

KRÁSNY ZÁŽITOK



Čas plynie, spomienky zostávajú.
Nič viac Vám už nemôžeme dať 

len kytičku na hrob a pekne spomínať.
   Dňa 15. júla 2013 uplynulo 40 rokov od smrti 

nášho otca a deduška 
Štefana PASTORKA 
a 7. septembra 2013 
24 rokov od smrti 

mamičky a babičky 
Emílie PASTORKOVEJ 

rod. Zámečníkovej. 
S láskou a úctou si spomína dcéra Ľudmila, Anka a Emília 

s celou rodinou.
Kto ste ich poznali venujte im tichú spomienku.

Dňa 25. augusta 2013 uplynulo 25 rokov 
od smrti našej drahej mamičky, svokry, 

babička a prababičky 
Anny MAGÁLOVEJ r. Turanovej, 

na ktorú si s láskou a vďakou spomínajú 
dcéry Anna, Jarmila a syn Jaroslav 

s rodinami. 
Kto ste ju poznali venujte jej s nami tichú spomienku.

„Je to už 20 rokov, čo nie si medzi nami 
zabudnúť nemôže rodina, známi“.

Dňa 23. augusta 2013 sme si pripomenuli 
20. výročie úmrtia nášho milovaného otca, starého otca 

Martina ČERNÉHO z Hrubej Strany.
Spomínajú deti s rodinami a ostatná rodina.

Slza za slzou padá
a zmýva z tváre žiaľ,
čas nikdy nevráti,
čo si už raz vzal

sviečka tichučko zhasína,
kto miloval, ten spomína.

Dňa 7. septembera 2013 uplynie rok, čo 
nás navždy opustila najlepšia mamička, 

manželka a príbuzná 
Anna KISZKOVÁ.

S láskou spomína manžel, dcéra, krstní a celá rodina.
                                                   Mamička chýbaš nám.

Zaplakali oči, zaplakali bôľom,
 keď sme našej mamičke, 

Boženke MIKLÁNKOVEJ dali zbohom. 
Už Vás slnko neprebudí, nepoteší krásny deň. 

Na Bzinskom cintoríne v jednom hrobe sníte svoj večný sen. 
Dňa 30. septembra 2013 uplynie jeden rok od Vašej smrti.

 K Vášmu hrobu chodíme, 
pri plamienku sviečky sa za Vás modlíme 

a Vy ste už tam, kam chodia hviezdy plávať
, kam sa pozeráme, keď nemôžeme spávať. 

Spomienku v srdci si zachováva celá rodina.

„Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých, ktorí ho milovali.“
 Úprimne ďakujeme p. J. Kuhajdovej za precítený 
prednes básní a p. M. Ostrovskému za hlboko ľudský prí-
hovor a slová útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš veľký 
žiaľ nad náhlym odchodom nášho manžela, tatička, dedička 
a pradedička Ing. Jána KOVAČOVICA.
                                                  Smútiaca manželka s rodinou

     júl - august  2013     Strana 12BZINSKÝ CHÝRNIK

Dvojmesačník obce Bzince pod Javorinou, Vydáva obec Bzince pod Javorinou,
www:obecbzince.sk. Grafická úprava a tlač: TISING, spol. s r.o., Nové Mesto n. V. 
Náklad: 300 ks. Cena: 0,30 €. Vydavateľ nezodpovedá za obsah článkov.

BZINSKÝ CHÝRNIK

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

ROZLÚČILI SME SA
Oľga Chovancová č.d. 1244 vo veku 81 rokov
Anna Kršáková č.d. 344 vo veku 83 rokov
Anna Trmalová č.d. 344 vo veku 79 rokov
Martin Dedík č.d. 344 vo veku 91 rokov
Anna Hargašová č.d. 415 vo veku 93 rokov
Anna Slimáková č.d. 344 vo veku 96 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

  S P O M Í N A M E

UZAVRELI MANŽELSTVO
Martin Bradáč – Lucia Kraváriková

Ing. Stanislav Beták – Ing. Michaela Cabaníková
Marián Bullo – Monika Horárová

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

N A R O D I L I  S A
Martina Kolesárová 

rodičom Martinovi a Dominike Kolesárovej Cibulkovej
Matej Ostrovský 

rodičom Danielovi a Martine Ostrovskej
Izabela Dorotea Schovancová

 rodičom Lukášovi Schovancovi a Barbore Kardianovej
Viktória Stachová 

rodičom Radovanovi a Ingride Stachovej
Elizabeth Benková 

rodičom Jánovi Gazdíkovi a Monike Benkovej
Rebeca Valová 

rodičom Petrovi Valovi a Lucii Hrabovskej
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

50
Eva Lužová

Pavol Pastorek
Anna Miková

Ing. Ivan Kuhajda
Viera Vuová

60
Erika Eliášová

Mgr. Jana Chorvátová
Stanislav Tvaružek
Ľuboslav Majtás

Zdeno Hargaš
70

Anna Andelová
Verona Horňáková

Emília Filúsová
Mgr. Viera Lessová

80
Ľudmila Hložková
Mária Ševčovicová

90
Emília Kovačovicová

BLAHOŽELÁME


