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Plánované aktivity v obci postupujú podľa predstáv. 

Niektoré výrazne viditeľne, iné nenápadne, formou prí-
prav. Starosta Bziniec pod Javorinou Dušan Málik môže
byť po šiestich mesiacoch vo funkcii spokojný s dosiah-
nutými výsledkami či priebehom prác. 

„V tejto chvíli je už uzatvorená a podpísaná zmluva 
na výstavbu prvej  etapy zberného dvoru, ktorá bude 
zrealizovaná do  30. júna. Na to nadväzuje všeobecne 
záväzné nariadenie o odpadoch, ktoré sa bude prijímať 
na obecnom zastupiteľstve 19. júna. Zberný dvor bude 
fungovať následne od  1.júla.

Minulý rok sme triedili odpad len na úrovni 8,5%, 
vďaka čomu sa suma pre našu obec za uskladnenie 
jednej tony odpadu zvýšila z 5  na 17 eur. To je 300% 
zvýšenie. Čo zároveň znamená aj veľké fi nančné zaťaže-
nie pre rozpočet obce. Predpokladaná cena za nádobu 
od 1.1.2020 by mala byť na úrovni 22 eur na jedného 
občana obce.

Že to občania myslia s likvidovaním odpadom váž-
ne, potvrdili pri jarnom upratovaní, ktoré sa uskutoč-
nilo na tri etapy. Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľ-
níkom, ktorí prispeli prácou aj inde ako v okolí svojho 
domu. Celkovo sa nazbieralo 25 kontajnerov odpadu
a 68 vriec pri hornom cintoríne, pri vjazde do obce a 
popri ceste do Moravského Lieskového. Toto upratova-
nie nás stálo 5500€. Našim cieľom je buď mať smetné 
nádoby naplnené len do polovice alebo aby sme 
vyvážali komunálny odpad len raz za mesiac. Tu vzni-
ká priestor pre spomínaný zberný dvor a jeho funkciu, 
kde okrem kontajnerov na plasty a sklo bude možnosť 
vyvážať železo, nábytok, stavebný odpad. Kto nebude 
chcieť odovzdať papier, aj ten môže vyviezť sem. Zároveň 

tu vznikne aj kompostovisko pre trávu a rôzne konáre, 
ktoré sa na mieste budú štiepkovať,“ rozhovoril sa staros-
ta o najaktuálnejšom dianí v obci. 

Na všetkých troch cintorínoch a na futbalovom ihrisku 
takisto pribudnú kompostoviská pre trávu a živé vence. 
Nie pre umelé, ktoré momentálne končia napríklad 
v kontajnery na sklo. 

„Už máme dovezené nové kontajnery a na každom 
je vyznačené čo do nich patrí a čo do nich nepatrí. Preto 
vyzývam obyvateľov, aby sa separovaním odpadu začali 
skutočne vážne zaoberať, aby sme fi nančné prostriedky 
ušetrili a mohli ich použiť niekde inde.“ 

Obci sa podarilo na miestnych komunikáciách zaplá-
tať väčšinu dier, ktoré vznikli nielen za túto zimu, ale aj 
za posledné roky. Ešte zostali lokality ako Žabie, Potoky 
a  Odbočka , ktoré by mali byť opravené na jeseň. 

„Zapojili sme sa do výzvy zelené obce, vďaka ktorej 
budeme môcť  vysadiť  115 nových stromčekov. Je na 
to spracovaný projekt, z ktorého by k nám malo pritiecť 
16 000 eur práve na tento účel. Stromčeky budú vy-
sadené v areáli základnej školy, pri čističke a v uličke 
od novinového stánku až po výjazd z obce smerom 
na Nové mesto nad Váhom,“ upresnil Málik. 

Bzince sa zapojili aj do ďalšej výzvy a to na zníže-
nie energetickej zaťaženosti obecnej budovy. „Zna-
mená to, že obecný úrad je v energeticky zlom stave, 
o vzhľade ani nemusíme hovoriť. Táto výzva by po-
skytla fi nančnú injekciu vo výške asi 190 000 eur. Z tej 
by sa realizovala oprava strechy, zateplenie strechy, 
oprava presklenených vikierov. Zateplenie celej bu-
dovy, výmena okien, výmena plynových kotlov, vy-
budovanie tepelného čerpadla. Rozhodnutie by malo 
padnúť do dvoch mesiacov. Pokiaľ by nás vybrali, tak 
by došlo k zníženiu nákladov na prevádzku budovy až 
o 82%.“

Ďalšia výzva prišla z Ministerstva vnútra SR a týka sa 
dobrovoľných hasičských  zborov. Všetci traja velitelia 
hasičských zborov - v Hrušovom, Vrzavke a na Hrubej 
strane - pripravujú projekty , čo by chceli vylepšiť za sumu 
30 000 eur, ktorú môže získať každý jeden hasičský zbor. 
Projekty musia byť vypracované a odovzdané do 21.6.

Starosta sa vrátil aj k dlhotrvajúcemu projektu  vodo-
vodu a kanalizácie Hrušové. „Už sme sa stretli s občanmi, 
vysvetlili sme im situáciu a požiadali sme ich o podpí-

ODPAD NÁS VYJDE DRAHO 
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sanie zmlúv o budúcich zmluvách na vecné bremená.   
Bez toho nedostaneme stavebné povolenie. Vybavujú 
sa veci k projektovej dokumentácii od elektrikárov a ply-
nárov.“

Rozbehnutá je už aj príprava na výstavbu obecných 
nájomných bytov. Obecné zastupiteľstvo schválilo fi -
nančné prostriedky na spracovanie projektov. Išlo by o 
nájomné byty, ktoré sa už v Chýrniku spomínali: a to nad 
zdravotným strediskom a v bývalej materskej škole v Ce-
tune. 

„Pokročili sme aj vo vyšpecifi kovaní podkladov fi -
nančných prostriedkov, ktoré sme dostali na materskú 
škôlku. Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje doda-
tok k tejto zmluve. Suma sa upraví a na tretiu etapu, čo 
je zateplenie škôlky, sa pripravujú podklady pre verejné 
obstarávanie. Budem veľmi rád, keby v  letných mesia-
coch došlo k oprave a zatepleniu strechy a zároveň k za-
tepleniu vonkajšieho plášťu budovy.“

Od 1.mája má obec zabezpečenú opatrovateľskú 
službu formou externej fi rmy. V súčasnosti ju využívajú 
dvaja občania. Kto takúto pomoc potrebuje, môže sa 
obrátiť na obecný úrad, vyplní žiadosť, prinesie potreb-
né odporúčania a formuláre od lekára. Na základe toho 
opatrovateľská fi rma zabezpečí svojho zamestnanca  
priamo do domácnosti . „Ale máme aj občianku, ktorá sa 
nachádza v domove sociálnych služieb a obec jej uhrá-
dza povinnú čiastku zo zákona.“

„V súvislosti s jarmokom sme oslovili nielen domácich 
remeselníkov, ale aj tých z okolia. Spravíme všetko pre 
to, aby sa jarmok pozdvihol na vyššiu úroveň. Umiest-
nime ho na Záhumenskú cestu, čiže na cestu popred 
základnú školu a cesta pred obecným úradom a okolie 
bude vyčlenené pre kultúrny program a oslavy výročia 

DHZ. Remeselníkov by sme zas radi umiestnili na par-
kovisko za zdravotným strediskom. Takže ktokoľvek, kto 
chce prezentovať svoje handmade, čiže ručne vyrábané 
výrobky, pokojne nech sa nahlási na obecnom úrade. 
Domáci remeselníci za svoj stánok platiť nebudú.“

Na záver sa Dušan Málik poďakoval všetkým, ktorí sa 
organizačne a fi nančne podieľali na organizácii folklór-
nych slávností na Rohu. „ Túto povinnosť sme v posled-
ných rokoch zanedbávali, hoci sme na plagátoch fi gu-
rovali ako spoluorganizátor. Budem veľmi rád, keď sa v 
budúcnosti vrátime aj do programu slávnosti a vystúpi 
tam naša Klenotnica či detský folklórny súbor zo základ-
nej školy.“

V polovici júna sa konali oslavy 60. výročia založenia 
Základnej školy s materskou školou národnej umelky-
ne Ľudmily Podjavorinskej. Na 10. augusta sú napláno-
vané oslavy vzniku Podjavorinského športového klubu, 
koncert Veselej Trojky Pavla Kršku sa uskutoční v rámci 
kultúrneho leta 24. augusta o tretej popoludní v amfi -
teátri a posledný augustový deň pripadá ako tradične 
na slávnosti Dni obce spojené so 110.vyročím založenia 
Dobrovoľného hasičského zboru v Bzinciach. 

Obec znova nadväzuje na bližšiu spoluprácu s dru-
žobnými obcami Babicami (ČR) a Žiarom. Do Babíc vy-
cestujú  starí páni futbalisti. V Žiari sa zas budú  konať 
oslavy vzniku obce dňa 20.7.2019 spojené so súťažou 
vo varení halušiek, kultúrnym programom a tanečnou 
zábavou. V tomto prípade pôjde o dvojdňovú akciu v 
polovici júla, obec zabezpečí autobus, preto vyzýva 
našich občanov, aby sa prihlásili, išli na výlet a zároveň 
reprezentovali Bzince v Žiari na Liptove. 

Tatiana Brezinská
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Obec Bzince pod Javorinou sa ako súčasť Spoločen-

stvá obcí Mikroregiónu Javorina zúčastňuje v tomto roku 

projektu „Akčný plán pre ochranu geodiverzity“ CZ / FMP 

/ 6C / 010o15 realizovaný v rámci Fondu malých projek-

tov Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. 

Projekt je zameraný na propagáciu dedičstva neživej prí-

rody Slovensko-moravského pomedzia v podhorí Veľkej 

Javoriny, vyzdvihnutie jej jedinečnosti a previazanosti 

s razom krajiny a miestnymi tradíciami. Odborníci z Men-

delovej univerzity v Brne v spolupráci so starostami obcí 

Mikroregiónu Javorina spracujú populárno náučnú bro-

žúru o vybraných zaujímavostiach určenú ako miestnym 

obyvateľom, tak i pre prichádzajúcich turistov, súčasťou 

projektu sú aj prednášky a prechádzky pre miestne ško-

ly a verejnosť. Hlavným výstupom bude tzv. Akčný plán 

geodiverzity, ktorého cieľom je poskytnúť samosprávam 

obcí Mikroregiónu Javorina odporúčania, ako dedičstvo 

neživej prírody na jednej strane využívať v prospech 

miestnych obyvateľov (napr. Rekreácie a turistický ruch), 

a na strane druhej, ako toto unikátne dedičstvo chrániť 

a uchovať pre ďalšie generácie.

FOND MALÝCH PROJEKTOV
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Pri pohľade na zhorené vence a obhorený pamät-
ník padlých partizánov v Cetuni do mnohých z nás 
vošla zlosť. Zlosť a veľký hnev na tých, ktorí dokázali 
takto zhanobiť pomník predkov mnohých obyvateľov 
Cetune. Určite sme si to viacerí začali spájať s výsledkami 
volieb, či už prezidentských alebo tých posledných do 
europarlamentu, kedy sme si kládli otázku, ako je mož-
né, že v partizánskom kraji, kde by o hrôzach fašizmu 
mali vedieť najviac, vyhrajú dvoje voľby práve fašisti.

Je pravda, že vyšetrovanie požiaru nepotvrdilo 
cudzie zavinenie, ale aj tak zostáva vo vzduchu visieť 
otázka, čo s prejavmi narastajúceho fašizmu a extrémiz-
mu ďalej. Lebo pravda je taká, že mladí, a možno aj veľa 
starších ľudí verí, že Kotlebova strana vytrhne našu kra-
jinu z problémov. Že urobia poriadok s neprispôsobivý-
mi, migrantami, zlodejmi a skorumpovanými politikmi. 
Neurobia. Filozofi a fašizmu nemá nič spoločné so sluš-
nosťou, spravodlivosťou, čestnosťou a ani so zdravým 
rozumom. Fašizmus zostane fašizmom v akejkoľ-
vek dobe, ba v dnešných pohnutých časoch môže 
byť ešte krutejší, ako pred osemdesiatimi rokmi. Ne-
návisť voči niekomu neznámemu môže prerásť do 
nenávisti voči susedom, známym, priateľom, proti 
svojmu vlastnému ľudu. Príkladom nám môže byť ne-
zmyselná a krutá vojna v bývalej Juhoslávii, keď sa nám 
dejiny druhej svetovej vojny zdajú byť už príliš vzdialené.

Nedovoľme nikomu, aby nás zatiahol do tejto ne-
bezpečnej hry. Buďme k sebe tolerantní, neničme si 
pamiatky a nezabúdajme na tých, ktorí všetko, čo tu 
teraz máme a užívame si vybudovali. Učme deti his-
tóriu tak, ako nám ju rozprávali naši starí rodičia a nie 

akú sa nám snažia nahovoriť rôzni novodobí spasite-
lia. Želajme si, aby celá táto udalosť bola naozaj len 
náhoda a nie akt rozmáhajúceho sa zla.

-red-

PAMÄTNÍK V PLAMEŇOCH 

Žiaci 8. a 9. ročníka navštívi-
li 29. má-ja Múzeum holokaus-
tu v Seredi. Mali možnosť zozná-
miť sa na autentickom mieste 
s temnou stránkou našej histórie. 
V Seredi sa zachoval ako jediný 
na Slovensku tento pracovný kon-
centračný tábor, z ktorého ces-
ta smerovala do vyhladzovacích 
koncentračných táborov, na istú 
smrť. Len veľmi málo väzňov tábo-
ra prežilo toto neskutočné utrpe-
nie. Žiaci si pozreli so sprievodky-
ňou expozíciu, ktorá je inštalovaná 
v bývalých barakoch, a absolvovali 
prednášku Deti a holokaust s in-
teraktívnym programom. Z tohto 
tábora išiel do koncentračného tá-
bora vlastenecký učiteľ z Cetuny, 
antifašista Ján Marták. Našli sme  tu 
fotografi u Pavla Chorváta zo Bziniec, 
ev. farára, ktorý bol ocenený titulom 
Spravodlivý medzi národmi. 

Ľudmila Šupáková

HOLOKAUST SI MUSÍME PRIPOMÍNAŤ
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Deň učiteľov – 28. marec sa každý rok oslavuje v deň 
narodenia pedagóga svetového mena, Jána Ámosa 
Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce 
všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je 
poslaním. Zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť, obetu 
úctu a poďakovanie.     

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
pri tejto príležitosti  ocenilo 62 učiteliek, učiteľov a ďal-
ších školských zamestnancov. Z rúk ministerky Martiny 
Lubyovej prevzali medaily sv. Gorazda a ďakovné listy. 

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno sväté-
ho Gorazda sú najvyššími rezortnými vyznamenaniami.

Medzi ocenenými bola tento rok aj Mgr. Miroslava 
Lacová (na fotografi i vpravo v spoločnosti minister-
ky Lubyovej), riaditeľka Základnej umeleckej školy 
v Starej Turej. Prevzala si z rúk ministerky malú medailu 
sv. Gorazda udelenú za dlhoročnú prácu v oblasti škol-
stva a výnimočné výsledky dosiahnuté vo výchovno 
– vzdelávacom procese. Pracuje v školských službách 
26 rokov, z toho päť vo funkcii riaditeľky. Výtvarný od-
bor a keramickú dielňu, ktoré v roku 1992 založila, sú 
jedinými na Slovensku, ktoré za mimoriadne výsledky 
svojich žiakov získali najvyššie morálne ocenenie rezor-
tu školstva udeľované študentom. Miroslava Lacová ako 
učiteľská osobnosť získala viacero významných ocene-
ní, titulov a ďakovných listov, napr. Vynikajúci pedagóg 
Trenčianskeho kraja, Ďakovný list ministerstva školstva, 
čestný titul Významná osobnosť Podjavoriny, Osobnosť 
mesta Stará Turá. Mimoriadny význam má udelenie 
čestného ocenenia, ktoré si prevzala v Chráme sv. Víta 
v Prahe z rúk kardinála Domonika Duka OP a prezident-
ky humanitárnej organizácie Na vlastných nohách Běly 
Gran Jensen za 25 ročnú dobrovoľnú aktívnu spoluprácu 
pomoci chorým a vojnou postihnutým deťom. Miroslava 
Lacová podporuje všetky odbory umeleckej školy. Žiaci 
sa úspešne zapájajú do súťaží s výbornými výsledkami. 
Výrazne podporuje aj svojich kolegov. Vytvára príjemné 
prostredie, povzbudzuje učiteľov vo vzdelávaní, snaží sa 
o optimistickú atmosféru. 

Srdečne blahoželáme k tak mimoriadnemu oceneniu. 
Želáme pevné zdravie, veľa pozitívnej energie, pohody, 
trpezlivosti, spokojnosti, radosti z dosiahnutých úspechov.

Želmíra Hložková

MIROSLAVA LACOVÁ S CENOU MINISTERSTVA
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OSLAVA DŇA DETÍ AJ S PENOVÝM DELOM
Po dlhšej odmlke sa 2. Júna  znova konala oslava 

dňa detí aj v Bzinciach. Počasie spolupracovalo priam 
ukážkovo a tak sa po druhej na ihrisku stretlo viac ako 
sto detí, aby si užili súťaže a pripravený program. Súťaže 
na jednotlivých stanovištiach zabezpečila mládež, 
špeciálne poďakovanie patrí Bibe Vidanovej, Matejovi 
a Mirovi Haruštiakech, Rasťovi Srnánkovi, Majke a Kike 
Prachniarovým.

Okrem súťaží sa mohli deti voziť na koníkoch, kto-
ré doviedol pán Lukáč. Futbalisti zabezpečili bufet, 
pani Cibulková zmrzlinu, hasiči ukážku svojho remesla. 
Pekáreň prispela občerstvením pre deti, zo škôlky a školy 
sa zapožičal materiál na súťaže, obec zadotovala objed-
nanie hradu a penovej párty, ako aj sladkosti pre súťa-
žiace deti. Ozvučenie a hudbu zabezpečoval už tradične 
Majo Šutara. 

A to je pravdepodobne aj to, vďaka čomu sa celá 
akcia niesla v duchu pohody a zábavy. Každý prispel 
svojou troškou tak, aby sa deň nakoniec vydaril. Koniec 
dňa detí uzavrela pena, ktorú na bláznice sa deti chŕli-
lo penové delo. Deti výskali, váľali sa v pene a vytrženie 
nemalo hraníc.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a zúčastnili sa, dovide-
nia o rok.

-red-
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FOTOREPORT - STAVANIE MÁJA

Bzince pod Javorinou Hrubá Strana

VrzavkaHrušové



Každoročne organizujeme pre našich žiakov základ-
ný plavecký výcvik. Aj v tomto školskom roku sa v dňoch 
13. - 17. mája v predpoludňajších hodinách uskutočnil 
výcvik v plavárni na Starej Turej. Zúčastnilo sa 18 žiakov, 
z toho dvanásť z 3. ročníka a šesť zo 4. ročníka.

Cieľom základného plaveckého výcviku bolo, aby 
žiaci získali zručnosti vo vzťahu k plaveckej technike. 
Týka sa to správnej práce nôh, zvládnutie hrubej tech-
niky práce paží, súhra plávania s dýchaním, preplávanie 
aspoň jedným plaveckým spôsobom. Cieľ bol zvládnu-
tý skoro u všetkých žiakov. U niektorých čiastočne, lebo 
žiaci mali najväčší problém v súhre paží, nôh a dýcha-
nia. Veľkou úspešnosťou pre nás inštruktorov bolo, že 
bojazliví žiaci prekonali strach z vody a pri záverečnom 
hodnotení a preverovaní úspešne preplávali šírku bazé-
na a mali z toho dobrý pocit. Aj keď niektorí s pomocou 
dosky, či splývaním. Je potrebné organizovať na ško-
lách plavecké výcviky aj z toho dôvodu, že vedieť plá-

vať je pre človeka veľkou výhodou a deti sa do plavárne 
so svojimi rodičmi niekedy vôbec nedostanú. Na záver 
výcviku deti dostali  tzv. mokré vysvedčenia.

Inštruktori plávania: 
Mgr. Martin Samek, Mgr. Ľubica Sameková
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ÚSPECHY ŠKOLY V RÔZNYCH AKTIVITÁCH
*Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie C sa 

konalo ešte 12. 2. Našu školu v teoreticko-praktickej čas-
ti reprezentovali žiaci Marek Onofrej (8. roč.), Katarína 
Trchalová (8. roč.) a Martin Helík (9. roč). Všetci skončili 
ako úspešní riešitelia.

*V okresnom kole Biologickej olympiády v kategórii D 
školu reprezentovali 4 žiaci, najúspešnejšia bola Simona 
Porubská zo 6. triedy, ktorá obsadila 1. miesto. Michal 
Gubiš (6.tr.), Tomáš Onofrej (6. tr.) a Lenka Kýšková (7. tr.) 
boli úspešní riešitelia. 

*Žiačka 7. ročníka Lenka Kýšková sa zúčastni-
la okresného kola Olympiády v anglickom jazyku. 
Spomedzi 10 žiakov v kategórii 1A sa umiestnila 
na výbornom 2. mieste. Žiačky Lenka Kýšková, 
Tereza Podstavková a Katarína Trchalová sa zúčastnili sú-
ťaže v anglickom jazyku Spell and Tell a umiestnili sa na 
3. mieste.

*Škola v prírode sa konala v dňoch 7. 4. - 12. 4. 2019 
v krásnom prostredí OliwaResortu pod Strážovskými 
vrchmi. Výborné ubytovanie a domáca strava  spríjemni-
li deťom pobyt. Žiaci si upevnili priateľské vzťahy, utužili 
sa kolektívy tried, posilnila fyzická zdatnosť a vzťah k prí-
rode. Žiaci dokázali, že vedia byť disciplinovaní a prežiť 
niekoľko dní bez rodičov.

*Žiaci 2. stupňa sa 25. 4. zúčastnili 23.  ročníka me-
dzinárodnej záhradníckej výstavy GARDENIA v Nitre. 
Cieľom bolo posilniť pozitívny vzťah k životnému pros-
trediu, tradíciám, environmentalistike a pestovať zmysel 
pre estetiku. Napriek  riaditeľskému voľnu dali žiaci pred-
nosť tomuto veľtrhu a neľutovali.

*V Trenčíne sa 30. 4. konala územná súťaž Družstiev 
mladých zdravotníkov. Našu školu dôstojne reprezento-
vali žiaci 8. ročníka Katarína Trchalová, Hana Švikruhová, 
Simona Gloszová a Marek Onofrej. Súťažné disciplíny 
pozostávali z teoretických vedomostí a praktického po-
skytovania prvej pomoci. 

*V školskom kole súťaže v rétorike súťažilo 18 žiakov. 
V okresnom kole dôstojne  reprezentovala školu v 1. ka-
tegórii Adela Sadloňová, 4. ročník. V 2. kategórii Agáta 
Pevná, 9. ročník, obsadila výborné 2. miesto.

*V okresnej speváckej súťaži Slávik Slovenska 2019 
našu školu dôstojne reprezentovala žiačka 4. ročníka 
Nella Horňáková.

*V 5. a 8. ročníku sa konala preventívna prednáška 
pod názvom Zámerné ubližovanie. Cieľom besedy bolo 
eliminovať zvýšenú agresiu u žiakov a zároveň pôsobiť 
preventívne. 

*Do školy zavítal skúsený včelár pán Tibor Valovič. 
Žiakom 1. stupňa poskytol množstvo informácií, ktoré 
doplnil pútavou prezentáciou o chove včiel a výrobe 
medu. 

*Žiaci sa 23. 5. zúčastnili Dňa fascinácie rastlinami 
vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch. 
Žiaci získali nové a veľmi zaujímavé informácie a vedo-
mosti z oblasti biológie rastlín. 

*Posledný májový deň sme sa zapojili do celosloven-
ského čitateľského maratónu, ktorý organizuje Linka 
detskej istoty pod názvom Čítajme si. V priebehu dopo-
ludnia žiaci v školskej knižnici alebo v triedach nahlas 
čítali z vybraných kníh.

Škola nezabúda na šport. Staršie žiačky Agáta 
Pevná, Katarína Trchalová, Tereza Podstavková, Hana 
Švikruhová, Simona Gloszová sa zúčastnili turnaja vo vo-
lejbale 4-členných družstiev a obsadili 2. miesto. Žiačky 
hrali volejbal aj v 6-člennej zostave. 

V škole sa konal turnaj v badmintone. Súťažili starší 
žiaci a mladšie i staršie žiačky.

V dňoch od 14. 1. do 18. 1. 2019 sa na Martinských 
holiach uskutočnil lyžiarsky a snowboardový výcvik pre 
žiakov našej školy. Zúčastnilo sa ho 37 žiakov (1.- 9. roč-
ník), z toho 7 snowboardistov, 30 lyžiarov. 

Ľudmila Šupáková

ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK
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1. Obraciam sa na vás s výzvou – žiadosťou tý-
kajúcou sa parkovania súkromných áut na verejných 
priestranstvách. Súčasný rozvoj automobilov a hlavne 
ich narastajúci počet v rodinách a teda aj v obci nás 
núti spoločne sa nad tým zamyslieť. Zamyslieť sa nad 
ochranou vašich áut, nad ich bezpečnosťou, zamyslieť 
sa nad možným riešením ich parkovania na uliciach, 
miestnych komunikáciách a chodníkoch v obci. 

V záujme ochrany vašich automobilov pred 
odcudzením, poškodením a v záujme uvoľnenia vere-
jných priestranstiev, miestnych komunikácií a chod-
níkov, vás vyzývam – žiadam, aby ste svoje autá par-
kovali podľa možností vo svojich garážach a dvoroch. 
Nájdite si prosím minútku – dve keď prídete domov, 
zaparkujte svoje auto tak, aby bolo zabezpečené, aby 
neblokovalo verejné priestranstvá, komunikácie a 
chodníky. 

2. Druhá moja výzva – žiadosť sa týka kríkov, stro-
mov a okrasných porastov v okolí miestnych komu-
nikácií a chodníkov, v blízkosti elektrických vedení. 
V dobrej viere vami zasadené kríky, stromy a okrasné 
porasty sa často nachádzajú v blízkosti miestnych ko-
munikácií, chodníkov a elektrických vedení, na hranici 
vašich súkromných pozemkov. Časom vám vyrástli na 
pekné stromy, kríky a okrasné porasty. Zároveň však 
prerastajú hranice vašich pozemkov a zasahujú do mi-
estnych komunikácií, chodníkov a elektrických vedení. 

V záujme bezpečnosti premávky a chodcov vás vyzý-
vam – žiadam o prerezanie(orezanie) stromov, kríkov 
a okrasných porastov presahujúcich hranice vašich 
pozemkov, presahujúcich minimálnu vzdialenosť 4m 
od elektrických vedení. Prerezanie(orezanie) je najvhod-
nejšie  vykonať mimo vegetačného obdobia. Orezané 
konáre môžete odovzdať do zberného dvora.

Ing. Dušan Málik - starosta

*Starosta Obce Bzince 
pod Javorinou Vás pozýva na 
stretnutie za účelom poskyt-
nutia informácií o schválených 
Zmenách a doplnku Územného 
plánu obce  č.1/2017  a obsta-
raní aktualizácie Územného 
plánu obce Bzince pod Javorinou, ktoré sa bude 
konať dňa 26.júna 2019 (streda) o 16,00 hod. 
na Obecnom úrade v Bzinciach pod Javorinou. 

*Obec Bzince pod Javorinou na zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva dňa 17.04.2019 schválila Zmeny 
a doplnky Územného plánu obce č.1/2017.

Vzhľadom na ukončený a schválený proces 
Zmien a doplnkov ÚP č. 1/2017 bolo súčasne schvá-
lené obstaranie aktualizácie Územného plánu obce  
v zmysle § 30 a §31 zákona v zmysle zákona č. 50/76 
Zb., v znení neskorších predpisov tak, aby bolo mož-
né riešiť požiadavky verejnosti a nových skutočností 
z toho vyplývajúcich. Svoje požiadavky a pripomien-
ky týkajúce sa zmeny územného plánu obce môžu 
občania priniesť osobne na obecný úrad, poslať 
e-mailom: monika.znachorova@bzince-pod-javori-
nou.dcom.sk alebo doručiť poštou na adresu: Obec 
Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou 
s.č. 348.

Na základe vyššie uvedeného za účelom poskyt-
nutia informácií o schválených Zmenách a doplnku 
ÚP č.1/2017  a obstaraní aktualizácie ÚP Vás pozý-
vame na stretnutie s občanmi, ktoré sa bude konať 
dňa 26.júna 2019 o 16,00 hod. na Obecnom úrade 
v Bzinciach pod Javorinou. 

VÁŽENÍ OBČANIA, VENUJTE MI POZORNOSŤ

OZNAMY

Naša škola má už 60 rokov.
Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej 

s MŠ v Bzinciach pod Javorinou
oslávila 15.júna 2019 výročie 60. rokov 

od otvorenia školy.



Krajské kolo obľúbenej súťaže v ume-
leckom prednese detí, Hviezdoslavov 
Kubín – Podjavorinskej Bzince, sa 25. 
mája uskutočnilo v priestoroch našej zá-
kladnej školy za účasti 135 účastníkov. 
Organizátorom súťaže bolo Trenčianske 
osvetové stredisko v Trenčíne v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, Okresný úrad 
Trenčín – odbor školstva v spoluprá-
ci s obcou a Základnou školou nár. um. 
Ľ. Podjavorinskej s MŠ Bzinciach pod 
Javorinou. Súťaž Hviezdoslavov Kubín 
je na Slovensku naozaj jedinečná, pre-
tože sa konal už jej 65. ročník. Súťažilo 
viac ako 60 žiakov škôl z celého Trenčianskeho kraja 
v troch vekových kategóriách v poézii i próze. Boli to 
najlepší recitátori z jednotlivých okresov. Účastníci si 
po súťaži mohli pozrieť Pamätnú izbu Ľ. Podjavorinskej 
a po obede sa konali odborné semináre k jednotlivým 
kategóriám a výkonom žiakov.  Slávnostné vyhláse-
nie výsledkov bolo v obradnej sieni obecného úradu 

za účasti starostu obce Dušana Málika.  Veľmi nás teší, 
že naša žiačka Agáta Pevná (9. ročník) obsadila vo veľmi 
silnej 3. kategórii poézie výborné 2. miesto. Gratulujeme 
a želáme jej, aby ju pozvali i na celoslovenské kolo do 
Dolného Kubína. V okresnom kole výborne reprezen-
tovala školu v 1. kategórii próza aj Adela Sadloňová 
zo 4. triedy.               Ľudmila Šupáková
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OBECNÝ ÚRAD 

BZINCE POD JAVORINOU 

A PODJAVORINSKÝ ŠPORTOVÝ 

KLUB POZÝVAJÚ

LOJZO
10. augusta 2019

o 18.00 hod.
NA FUTBALOVOM 

IHRISKU

Vstupné: 5,- eur

Obecný  úrad a Kultúrna komisia 

pri OZ v Bzinciach pod Javorinou 

Vás pozývajú v rámci KULTÚRNEHO LETA“ 

na vystúpenie známej kapely 

VESELÁ TROJKA Pavla Kršku i známeho 

slovenského zabávača, speváka a imitátora 

ŠTEFANA HRUŠTINCA.

Kedy: 

sobota 

24. augusta 2019

o 15.00 hod.

Kde:

 Amfi teáter 

pri Obecnom 

úrade 

v Bzinciach 

pod Javorinou

Viac info:

na obecnom úrade.

Tel. 032/7793234
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VIFIFEST 2019

LETNÉ KINO V AMFITEÁTRI V STREDE OBCE - VSTUP VOĽNÝ

Tak ako minulý 
rok, aj tento rok sa 
naša obec zapojí do 
projektu ViFifest. Ide 
o premietanie čes-
ko-slovenských fi lmov 
v dedinách v rôznych 
častiach Slovenska po-
čas jedného víkendu. 
Tento rok sa ViFifest 
uskutoční počas ví-

kendu 19.-21.7.2019. Program bude nasledovný:
Piatok – od 21.00 premietanie fi lmu Na streche 

(2019). Česko-slovenský fi lm aktuálne beží v kinách, jed-
ná sa o dosiaľ posledný režisérsky počin Jířího Mádla. 
V hlavnej úlohe nevraživého profesora zažiaril Alois 
Švehlík. 

Sobota  - 15.00 premietanie pre deti - Pat a Mat v 
zime. Po ukončení premietania budú pre deti priprave-
né tvorivé dielne.

 - od 21.00 – fi lm Tlumočník (2018). Réžia 
Martin Šulík, v hlavných úlohách Jíří Menzel, Zuzana 
Mauréry, Anna Rakovská, a ďalší. Príbeh dvoch mužov, 
tlmočníka a jeho zákazníka, ktorý prechádza naprieč 
Slovenskom aby zistil viac o svojej minulosti a pred-
koch… postupne však zisťuje, že nie všetko z minulosti 
je ľahké prijať. Film, ktorý veľmi vyvážene balancuje na 
hrane komédie a drámy sa rozhodne oplatí vidieť.

Počas konania akcie bude prezentovaná aj výstava 
fotografi í zo Bziniec a okolia. V prípade, že by ste chceli 
prispieť vlastnými fotografi ami, pre viac info kontaktujte 
tanaviszusova@yahoo.com.

Pre viac info o festivale a jeho programe aj v ostat-
ných zapojených obciach pozrite vifi fest.sk

Piatok 28.6. o 21:15
Aj dvaja sú rodina
komédia/rodinný/dráma
Fr./Ang. | 118 min, 2016
Samuel si užíva bezstarostný ži-

vot na francúzsej riviére. Zábavný, 
obletovaný ženami, bez záväzkov. 
Jedného dňa sa však zjaví Kristin, 
s ktorou strávil víkend, do náručia 
mu strčí dieťa a zmizne. V snahe 
nájsť ju prichádza do Londýna a 
pátra po matke dievčatka, avšak ne-
úspešne. Po počiatočnom zmätku 
a zúfalstve Samuel prijme situáciu 
a naučí sa byť otcom. Situácia osa-
melého Francúza v Londýne prináša 
množstvo úsmevných momentov. 
Po ôsmych rokoch sa však na prahu 
ich domu zjavuje Kristin. 

Úspech tohto fi lmu sčasti väzí 
v hlavných predstaviteľoch. Chariz-
matický Omar Sy (známy z fi lmu 
Nedotknuteľní) a detsky priamo-
čiara Gloria Colston zabránili tomu, 
aby fi lm skĺzol do hollywoodských 
klišé. Francúzsky humor a britská 
rezervovanosť vytvorili z tohto diel-
ka láskavý nádherný fi lm, pri ktorom 
sa budete striedavo smiať a strieda-
vo so zatajeným dychom čakať, ako 
to všetko dopadne. Pretože nič nie je 
také jednoduché, ako sa zdá.

Piatok 12.7. o 21:00
Máme Pápeža!
komédia/dráma
Tal./Fr. | 104 min, 2011

Z balkóna Baziliky Svätého Petra 
zaznie slávnostné Habemus Papam! 
Státisícový dav veriacich netrpezlivo 
očakáva nového pápeža. Ale balkón 
ostáva prázdny. Práve zvolený pá-
pež sa odmieta ujať funkcie. Vatikán 
nájde v tejto situácii jediné možné 
riešenie. Povolá uznávaného psy-
chiatra, aby vyriešil neobvyklé roz-
položenie pápeža.

Snímka, ktorá v roku 2011 zís-
kala Zlatý Glóbus pre najlepší fi lm 
je založená na slovnom humore a 
inteligentných dialógoch. Ponúka 
nevšedný náhľad do zákulisia voľby 
pápeža, ktorá sa odohráva v atrak-
tívnych priestoroch suverénneho 
mestského štátu ukrytého za múrmi 
Ríma. Sviežu komédiu o pápežovi, 
ktorý neunesie ťažobu obrovskej 
zodpovednosti režíroval popred-
ný taliansky herec a režisér Nanni 
Moretti. V hlavnej úlohe neistého 
a nedôverčivého pápeža exceluje 
Michel Piccoli. 

Piatok 26.7. o 21:00
Divoké historky
poviedkový/komédia/dráma
Arg./Špan. | 122 min., 2014
Šesť skutočne divokých historiek, 

ktoré spája téma krívd a neprávostí. 
Čo sa však stane, keď sa struna pre-
trhne? Pretože čoho je priveľa, toho 
je priveľa a iba tak dlho sa chodí 
s džbánom po vodu, kým sa ucho 
neodtrhne. A keď sa odtrhne, začnú 
sa diať veci. 

Tento poviedkový fi lm bol oce-
nený Cenou za najlepší európ-
sky fi lm roku 2015 na festivale v 
San Sebastián, uchvátil porotcov 
v Cannes aj v Karlových Varoch. 
Prekvapivé premety, a silný emočný 
nádych, ktorý je pre každú z povie-
dok typický, rovnako ako rozuzlenie,

ktoré takmer vždy skončí smie-
chom a uvoľnením. Poviedky sú 
každá iná, no nebude sa Vám chcieť 
odpútať sa ani od jednej. A napriek 
svojej divokosti a balancovania na 
hrane neprekrocí žiadna z poviedok 
tejto čiernej komédie hranice nev-
kusu.



SEPAROVANIE - TRIEDENIE ODPADU
ZBERNÉ VRECIA, NÁDOBY / KONTAJNERY

PLAST,KOV – žltá 
Prázdne fľaše od nápojov, kelimky od jogurtov, nádoby 

od šampónov, igelitové tašky a ďalšie...
KOVOVÉ OBALY: Konzervy, plechovky - nápoje, pivo...
VIACVRSTVOVÉ OBALY - tetrapaky: Mlieko, smotana, 

džúsy, ovocné šťavy...

PAPIER

SKLO - zelená
Prázdne fľaše od nápojov, zaváranín, kozmetiky, 

sklenené nádoby.
Fľaše nerozbíjame, ponechávame ich celé.

ELEKTRO ODPAD

BIO - ODPAD

ZBERNÝ DVOR

Veľké plastové kusy: 
(napr. plastové sudy...)

Celofán | znečistené fólie | obaly od chemikálii
polystyrén...

kartón  |  mastný papier |  obaly od kávy...

žiarovky | drôtené sklo | keramika | porcelán- sanita
zrkadlá | sklo z aut...

Tráva, konáre, šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky 
pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu 

z kuchýň domácností…

ZBER 2 X ROČNE

Noviny, časopisy, kancelárske papiere, knihy, zošity...
VYMIEŇAME 2X V ROKU ZA HYGIENICKÉ POTREBY

Televízory, rádia, PC, kancelárska a telekomunikačná 
technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, 

ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, 
ručné elektrické náradie, žiarivky…

BZINSKÝ CHÝRNIK / jún 2019

11

Piatok 2.8. o 20:30
Leto
životopisný/hudobný/romantický

Rus. /Fr. | 126 min, 2018
Leningrad, začiatok osemdesia-

tych rokov. Hudobnou scénou hýbu 
nasledovníci prvej vlny undergroun-
dových kapiel, medzi nimi aj mladý 
Viktor. Keď sa mu podarí zoznámiť
so svojim idolom Mikeom a jeho 
krásnou ženou Natašou, začína leto 
plné hudby, priateľstva a zakázanej 
lásky. 

Film mal svoju premiéru v roku 
2018 na festivale v Cannes. Biele 
noci Leningradu, nádherné scené-
rie a strhujúce herecké výkony. To 
všetko podčiarknuté čiernobielou 
kamerou, ktorá magicky navodzu-
je atmosféru doby, no čaruje s naj-
novšími digitálnymi technológia-
mi. Okorenené hudbou, ktorá Vám 
bude znieť zvláštne povedomo. 
Po vzhliadnutí tohto fi lmu si budete 
želať, aby sa toto leto prihodilo aj-
Vám.

Piatok 16.8. o 20:30
Muž menom Ove
komédia/dráma
Švédsko | 116 min., 2015

Ove je tvrdohlavý, vznetlivý starý 
muž, ktorý od smrti manželky pôso-
bí dojmom, že nemá rád nič a niko-
ho. Nástojí na dodržiavaní pravidiel 
a dôsledne kontroluje pri ich dodr-
žiavaní aj svoje okolie. Jeho život-
ná rutina sa však naruší príchodom 
nových susedov. A keď omylom na-
búrajú autom do Oveho poštovej 
schránky, začínajú sa diať veci…

Citlivý fi lm, ktorý ukazuje, že aj 
keď sa nám zdá, že život už nemá čo 
ponúknuť, môže prísť ďalšia šanca 
na nádej. Na začiatok niečoho ra-
dostného nie je nikdy príliš neskoro. 
A to ani vtedy, ak radosť prichádza 
nečakane. A ako sa príbeh poma-
ličky rozvíja, bude čím ďalej ťažšie 
nezačať mať Oveho rád. Film získal 
Európsku fi lmovú cenu za Najlepšiu 
komédiu v roku 2016. V tom istom 
roku bol aj nominovaný na Oscara 
za najlepší scenár.

Piatok 30.8. o 20:30
Pojedeme k moři
komédia/rodinný
Česko | 90 min., 2014
Režijná prvotina Jířího Mádla, 

v ktorej okrem Ondřeje Vetchého 
zažiaril aj Peter Šimčák, ktorého pri-
rodzenosťou prejavu prirovnávajú 
k Tomášovi Holému Jedenásťročný 
Tomáš túži stať sa fi lmárom a keď 
dostane na narodeniny kameru, 
rozhodne sa natočiť svoj prvý fi lm 
– o svojej rodine a kamarátovi. 
Postupne spoznávame členov ro-
diny aj kamaráta Harisa. Chalani sa 
bláznia a užívajú si natáčanie, no 
len do chvíle, ako zistia, že kamera 
dokáže zachytiť mnohé momenty, 
ktoré dovtedy ostávali skryté. Kam 
odchádza Tomášov otec, keď tvrdí, 
že je v práci? A aj keď chalani tušia, 
že odhalenie môže aj bolieť, púšťajú 
sa do rozpletania zamotaného ta-
jomstva. Rozuzlenie však prekvapí 
nie len ich samotných.

Príjemný český fi lm, osviežujúci 
svojim námetom aj spôsobom roz-
právania. Pretože tento príbeh sa 
môže týkať hocikoho z nás.

Letné kino sa uskutočnilo vďaka podpore obce Bzince pod Javorinou. Ďakujeme.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

UZAVRELI MANŽELSTVO
Mgr. Marián Jurica – Mgr. Simona Poláčková

Vladimír Halík – Martina Janečková
Peter Oriherl – Zuzana Durcová

Mladomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Dušan Plašienka

- rodičia Dušan a Monika Plašienková

Rebeka Horňáková
- rodičia Dávid Horňák a Beáta Áliová

Daniel Ján Krajčovic
-rodičia Ing. Roman Krajčovic a Ingrida Klementová

Tatiana Ragalová
rodičia Roman Ragala a Lucia Knápková

Rodičom blahoželáme k šťastnému 
príchodu ich dieťaťka na svet.

60
Drobný Pavol

Hargašová Emília
Černý Drahoslav
Zámečník Ľuboš
Paulová Mária

Hornáčková Anna
Kovačovicová Marta

70
Krajčovicová Anna
Jarábek Ľuboslav

Hrabovský Miroslav
Kovačíková Marta

Štrba Milan

80
Belanová Anna

Magálová Emília
Kubicová Anna

99
Bušo Ján – bla-

hoželáme mu ako 
najstaršiemu občanovi 

ku krásnemu život-
nému jubileu a pra-
jeme ešte veľa zdra-
via a radosti v kruhu 
svojich najbližších.

nnnnnnaaaaaaa
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SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Milan Roško vo veku 77 rokov
Viera Kučerová  vo veku 83 rokov
Ján Bača vo veku 78 rokov
Eva Dzurillová vo veku 63 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú 
sústrasť nad stratou svojich blízkych.

ROZLÚČILI SME SA

Odišiel si nečakane, 
ako keď vietor v búrke stromy láme...

Odišiel si potichučky bez slovíčka, 
bez rozlúčky.

Bolestný bol pre nás tvoj odchod náhly, 
avšak v spomienkach 

ostaneš navždy s nami.

22. júla uplynie 20 rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec a starý otec

Jozef Nešťák 
z Hrubej Strany časť Podvišnové

S láskou a úctou spomína 
manželka, deti, núčatá a ostatná rodina.

SMÚTOČNÁ SPOMIENKA


