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BZINSKÝ CHÝRNIK
Vážení spoluobčania,
po viac ako roku sa náš život pomaly dostáva do normálnych 

koľají. Pandémia pomaly ustupuje a dá sa povedať, že sa nám 
trochu ľahšie dýcha. Mnohí z  nás ju pocítili na vlastnej koži, 
či už vo forme choroby alebo úmrtia najbližších. Česť ich 
pamiatke. Opäť sa však potvrdila sila človeka, ktorý dokáže po 
každom páde vstať a ísť ďalej. Moje poďakovanie patrí všetkým 
vám občanom za dodržiavanie nie vždy príjemných opatrení 
a  zákazov, všetkým tým, ktorí sa podieľali na 17 týždňov 
trvajúcom zimnom a jarnom testovaní od januára do mája 2021. 
Testovanie vo forme sobôt sme zatiaľ zastavili, pretože platný 
Covid automat vyžaduje rôzne formy testov a potvrdení, na ktoré 
nie je možné reagovať silami obce. Tí, ktorí budete potrebovať 
antigenový test pri rôznych činnostiach, sa prosím obráťte 
na Mobilné odberové miesta na Starej Turej a v Novom Meste 
nad Váhom. Zatiaľ fungujú. Verím, že zlepšujúca sa situácia sa 
pozitívne odrazí na našich vzťahoch a prístupu k svojmu okoliu. 
Verím, že sa postupne v  rámci stanovených zásad, rozbehnú 
kultúrne a športové akcie, že sa budete môcť stretávať so svojimi 
príbuznými a priateľmi. To nám asi najviac chýbalo.

Pokiaľ si prečítate nový Bzinský chýrnik, tak asi najviac sa bude 
debatovať o téme parkovania áut a skladovania materiálov na 
obecných pozemkoch, ako aj o zavádzaní názvov ulíc. V prvom 
rade treba povedať, že sa snažíme v pokoji a priebežne obe veci 
riešiť už dlhší čas. Nie je a nebude to otázka mesiaca ani dvoch.

Obmedzenie parkovania áut a  skladovanie rôzneho 
materiálu na obecných pozemkoch priniesla doba. Doba 
bohatá na autá  – na ich množstvo v  našich rodinách. Či 
už z  pracovných alebo rodinných dôvodov máme dnes 
v  rodinách dve až tri autá. V nových domoch je podmienkou 
vytvorenie minimálne dvoch parkovacích miest pri danom 
rodinnom dome. V  starších domoch to môže, ale nemusí 
byť problém. Je len na každom z  nás, aby si prehodnotil 
priestorové podmienky na svojom súkromnom pozemku.
 Samostatnou kapitolou je či už dlhšie alebo kratšie parkovanie 

na chodníkoch. Nemáme ich v obci až tak veľa. Chodci sa ich 
snažia využívať, no niekedy to ide ťažko. Autami parkujeme 
na nich buď čiastočne alebo úplne. Problematiku dopravného 
značenia v obci a dodržiavania stanovených zásad sa budeme 
snažiť vyriešiť novým dopravným značením. Ešte v roku 2019 
bol spracovaný a schválený projekt dopravného značenia, ktorý 
budeme v priebehu leta realizovať.

Skladovanie rôzneho materiálu na obecných pozemkoch sa 
stalo u  niektorých zvykom. Veď prečo by som si „zoškaredil“ 
svoj pozemok, keď môžem obecný. A tak máme na obecných 
pozemkoch štrk, drevo, hlinu a  pod. Je vhodné uskladnenie 
takéhoto materiálu najprv nahlásiť na obecnom úrade a  až 
potom ho na pozemok umiestniť. Aj to len na dohodnutú dobu 
a  nie na rok, dva a  viac. Takýmto prístupom nebudeme mať 
v obci poriadok a nebudeme sa nikdy môcť chváliť akú máme 
peknú obec a už vôbec nie sa porovnávať s Rakúskom. Začnime, 
prosím, každý od seba.

Druhou témou na rozhovory bude určite zavádzanie názvov 
ulíc. Obecné zastupiteľstvo sa týmto všeobecne záväzným 
nariadením zaoberalo v roku 2020 a stanovilo jeho platnosť od 
1. 7. 2021. Aj tu je potrebné si uvedomiť, že v prvom rade je to 
zákonná povinnosť obce a v druhom rade sa nejedná o činnosť, 
ktorú chceme vykonať v  priebehu týždňa  – dvoch. Postupne 
vám budeme doručovať rozhodnutia o  pridelení názvu ulice, 
ulice budeme postupne spoločne s  vami označovať názvami 
a  orientačnými číslami. Rovnako postupne a  priebežne si 
budete môcť v  pokoji riešiť výmenu osobných dokladov 
(aj podľa toho, ako vám bude končiť ich platnosť). Bližšie je 
to popísané v  článku o  všeobecne záväzných nariadeniach 
a zasadaniach obecného zastupiteľstva.

Verím, vážení občania, že spoločnými silami a  s  chladnou 
hlavou zvládneme nielen príjemné akcie ale aj tie, ktoré budú 
vyžadovať vašu ústretovosť a pochopenie. Pokiaľ budete mať 
potrebu sa na čokoľvek opýtať, ujasniť si, dvere obecného 
úradu a všetkých jej zamestnancov sú vám otvorené.

Dušan Málik, starosta

Človek hľadá a objavuje. Život a krásu v živote.
Hľadá a objavuje svet vôkol seba a v sebe.

Ozvena lásky v živote nikdy nezomrie.
Láska sú stromy i tráva, spev bystrín,

hory a skalnaté končiare,
jazerá, domčeky, cesty, moria i mestá.

Láska, to sú kvety, to je svet, to je úsmev dieťatka,
to je slnko a radosť sveta.

Láska, to si ty, človek, to si ty a tvoj život.

Sú ľudia, ktorí odovzdávajú dary, ale sú aj takí, ktorí rozsievajú 
okolo seba svoje schopnosti do spoločensky užitočnej práce 
pre ľudí a rozkvet svojej obce. A k tým patria aj ocenení, ktorí 
si v  sobotu 29.mája 2021 v  priestoroch Obradnej siene OcÚ 
v Bzinciach pod Javorinou prevzali z rúk starostu obce Dušana 
Málika ocenenie Cenu obce Bzince pod Javorinou a  Cenu 
starostu obce Bzince pod Javorinou.

OCENENIE OBČANOM

PRÍHOVOR STAROSTU
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„ Materská láska! Ach, tá nepozná hraníc. Je ako fontána, 
ktorej prameň nikdy nevyschne.“

     M. Gardiner

Deň matiek sa už veľa rokov slávi druhú májovú nedeľu. 
V  tento deň sa myšlienkami vraciame k  najdôležitejšej žene 
nášho života  – k  tej, ktorá nám dala život, starala sa o  nás, 
vychovávala, venovala nezištnú lásku, starostlivosť - k  svojej 
mame. Mama je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré 
sa každé dieťa naučí vysloviť prvé a  je navždy zachované 
v každom srdci. Mama, to je láska sama, ktorá nás sprevádza 
celým životom, ktorá nám ofúka boliestky, ktorá sa teší z našich 
úspechov, ktorá sa trápi pre naše starosti a to aj vtedy, keď sme 
už dávno vyrástli. Mamička pracovitá, starostlivá, trpezlivá, 
obetavá, láskavá, milujúca. Je to mama, ktorá vie dať slovám 
najkrajšiu a najláskavejšiu podobu. Je to tá istá mama, ktorej 
dobre mienené rady sme toľkokrát nevzali vážne a  potom 
sme ju s ľútosťou prosili o odpustenie. Časom sme pochopili, 

že vždy otvorí svoju veľkú 
náruč, v  ktorej nájdeme 
pochopenie.

Deň matiek je príležitosťou 
poďakovať sa všetku vrelú 
lásku, za nehu a starostlivosť, 
ktorou každá mama zahrňuje 
svoje deti, za opateru, ne-
konečnú trpezlivosť a  obe-
tavosť.

Milé mamy! Želáme Vám, 
aby ste zo svojich detí mali 
vždy len radosť. Ak sa vo 
Vašich očiach niekedy kvôli 
nim objavia slzy, nech sú to len slzy šťastia. 

Buďte zdravé, krásne, milé s nami dlhé roky!
Želmíra Hložková

Pani učiteľku, Mgr. Vieru Slávikovú (na archívnej fotografi i) si 
mnohí pamätajú ako učiteľku našej základnej školy. Dlhé roky 
učila slovenský, nemecký a  ruský jazyk, ale aj iné predmety. 
Vykonávala aj funkciu riaditeľky. Pre svoju odbornosť 
a  praktické skúsenosti pracovala ako obvodná metodička. 
Pripravovala žiakov na Olympiády nemeckého jazyka, ale aj na 
Podjavorinskej Bzince a iné súťaže súvisiace s jej pedagogickou 
činnosťou. 

Pravidelne nacvičovala pomerne náročné spartakiádne 
skladby, ktoré boli na celoštátnej úrovni. Venovala sa deťom aj 
v mimoškolskej činnosti, aby i po vyučovaní zmysluplne trávili 
voľný čas. 

Aktívne pracovala v  spoločenských organizáciách, hlavne 
bola predsedníčkou miestnej organizácie Červeného kríža 
v  Bzinciach pod Javorinou. Zodpovedne presadzovala 
myšlienku tejto medzinárodnej organizácie založenej na 
dobrovoľnosti a  pomoci. Cieľom hnutia je chrániť životy, 
zdravie, znižovať utrpenie ľudí v  núdzi následkom vojen, 
prírodných a  technických katastrof, epidémií bez ohľadu na 
národnosť, pôvod, náboženský či politický názor. Pravidelne 
získavala dobrovoľných darcov krvi, lebo si uvedomovala, 
že darovať krv je jeden z  najušľachtilejších skutkov človeka 
v duchu: „Daruj krv, zachrániš život.“ Veľmi náročné a dôležité 
bolo skĺbiť do jedného dňa dopravu, darcov, odber, 
občerstvenie. Nikdy nezabudla na poďakovanie a  ocenenie 
niekoľkonásobným darcom, nositeľom Jánskeho plakiet, ale 
i  prvodarcom či ostatným, ktorí bez nároku na odmenu krv 

darovali. Za jej pôsobenia bola organizácia na vysokej úrovni. 
Úprimná vďaka.

Svoje schopnosti využívala pri organizovaní zájazdov 
na rôzne kultúrno  – spoločenské podujatia či výlety. Bola 
veľmi činorodá, zaujímala sa o  dianie okolo seba. Svojou 
aktivitou, prácou v  spoločenských organizáciách prispela 
k všestrannému povzneseniu obce.

Želmíra Hložková

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou v zmysle 
Štatútu obce Bzince pod Javorinou § 33 udelilo Cenu obce 
Bzince pod Javorinou za rok 2020

- Bc. Mariane Komorovej za bohatú literárnu a publicistickú 
 činnosť

- Janke Kuhajdovej za významné výsledky vo verejno-
 prospešnej činnosti v oblasti kultúry a ZPOZ-u

- Oľge Pagáčovej za významné výsledky v  publicistickej 
 a verejno-prospešnej činnosti

- Emílii Pražienkovej za dlhoročnú prácu vo verejno-
 prospešnej činnosti v oblasti SZPB

- Ing. Branislavovi Valovi za významné výsledky vo 
 verejno-prospešnej činnosti v  oblasti športu a  za prácu 
 hlavného kontrolóra

- Jaroslavovi Machovicovi in memoriam za činnosť DHZ
 Cetuna pri záchrane životov a  majetku obce a  jeho 
 občanov

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou v zmysle 
Štatútu obce Bzince pod Javorinou § 34 udelilo Cenu starostu 
obce Bzince pod Javorinou za rok 2020

- Mgr. Martinovi Samekovi za úspešnú a záslužnú činnosť 
 v prospech obce a školy

- Ing. Tatiane Martákovej za záslužnú činnosť pri záchrane 
 životov občanov darovaním krvi

V  kultúrnom programe vystúpili deti zo základnej školy 
s  pani učiteľkou Ľubkou Samekovou a  Maťko Begala, ktorý 
program sprevádzal hrou na varhanoch.

Srdečne blahoželáme všetkým oceneným občanom.

J.Kuhajdová,
ZPOZ Bzince pod Javorinou

DEŇ MATIEK

ÚCTA, VĎAKA... 
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(prevzaté z Ročenky odbojárov 2021)
Minuloročné 75. výročie jej ukončenia sa stalo omnoho 

väčšou témou na verejnú diskusiu ako pri všetkých pred 
chádzajúcich okrúhlych výročiach konca vojny. Je to 
potvrdením, že isté vplyvné sily dnešného sveta nie sú 
s výsledkami tejto najväčšej vojny v ľudských dejinách stále 
zmierené a usilujú sa o ich revíziu.

Z pripomínania konca vojny sa vytratila skutočná historická 
realita a dnešným diskusiám (ktoré sa v minulosti oprávnene 
nazývali oslavou víťazstva a  oslobodenia) absolútne 
dominujú súčasné politické plány a zámery týchto ľudí.

Hlavní aktéri a  režiséri dnešných udalostí spojených 
s výročím mája 1945 stavajú na tom, že 75 rokov je relatívne 
dlhý čas, že pamätníci vtedajších udalosti až na výnimky 
už nežijú a  že už došlo k  takmer kompletnej generačnej 
obmene. Túto chvíľu preto považujú za vhodnú na radikálnu 
zmenu výkladu o  2. svetovej vojne (a  jej výsledkov) a  na 
zapojenie tohto vzďaľujúceho sa výročia do služieb dnešnej 
politickej propa gandy a súčasných veľmocenských záujmov.

Základnou témou súčasnosti je vymazať slovo 
„oslobodenie” z  pamäti dnešných generácií a  koniec vojny 
vysvetliť nie ako víťazstvo Rusov a Američanov nad Nemcami, 
ale ako začiatok novej okupácie, tentoraz ruskej. Obe tieto 
okupácie sa tak vo vsugerovanej optike dostávajú na roveň, 
s tým rozdielom, že tá ruská nám vraj opäť hrozí.

Toto všetko sa zreteľne ukázalo v  pojatí a  atmosfére 
tohtoročných májových osláv. V  českom prostredí nastala 
neuveriteľná, donedávna nepredstaviteľná premena. 
Nemeckí okupanti a  ich zverstvá úplne zmizli z  obzoru. 
Hitler a  jeho hrozný režim a teror boli v našom mediálnom 
mainstreame premenení na obyčajnú kulisu, o  ktorú pri 
tomto výročí vôbec nejde. Z  Hitlera a  jeho nacistov sa 
stali akési neosobné monštrá, s  ktorými skutoční Nemci 
nemali nič spoločné. Dnes sa už dokonca nesmie hovoriť 
o „nemeckej okupácii“ a„nemeckých zločinoch“, ale výlučne 
len o  nacistických alebo o  hitlerovských. Hitler a  nacisti už 
nie sú, a preto sa tým korektne nikoho nedotýkame.

Na miesto Nemcov boli dosadení Rusi, národ, ktorý 
zaplatil za nemeckú agresiu a  za víťazstvo nad nemeckými 
agresormi najväčšiu cenu. Dnes si nám nielen okrajoví 
pisálkovia či neonacisti, ale priamo mediálny mainstream 
(vrátane Európskeho parlamentu) dovoľuje tvrdiť, že druhú 
svetovú vojnu rozpútal Sovietsky zväz spolu s  nacistami. 
A  pridáva sa ďalšie klamstvo, že Rusi (teda nie Stalin alebo 
bolševici) boli vlastne spoluvinníkmi nacistov a Hitlera, ktorí 
Európu neoslobodili, ale znovu zotročili. Podľa logiky týchto 
prepisovačov my vlastne nemáme dôvod a ani nárok niečo 
oslavovať.

Skutočná história nikoho nezaujíma. Nehovorí sa o  tom, 
ako vznikol nacizmus, kto ho podporoval, aké záujmy mali 
vtedajšie veľmoci. Opomíname Locarno (garantovanie 
hraníc Nemecka na západ, no nie na východ) a appease ment, 
odsúvame nabok Mníchov, ktorý nemeckú agresiu smeroval 
na východ, vypúšťame„čudnú vojnu“, v  ktorej Británia 
a Francúzsko obetovali Poľsko, zabúdame na Teherán, Jaltu 
a  Postupim (a  tam uzavreté veľmocenské dohody, ktoré sa 
nehodia do príbehu o vtedy začatej ruskej okupácii).

V  čom spočíva mimoriadnosť a  výnimočnosť nemeckej 
viny? V  tom, že vtedajšia genocída a  vraždenie sa stali 
ofi ciálnou štátnou politikou a  že boli bez emócií, chladne 
a s použitím byrokratických mechanizmov moderného štátu 
premyslene uskutočňované. Bolo to absolútne obludné, 
úplne zavrhnutiahodné a v dejinách ľudstva výnimočné.

Akékoľvek snahy o symetrizáciu viny, o exkulpáciu vinníkov, 
o  prekrúcanie udalostí a  kontextu dejov a  ich zneužívanie 
na súčasné ciele metódami politickej propagandy sú 
neprijateľné. O  to hanebnejšie je to v  krajine, ktorá patrila 
k prvým obetiam nacistov a ktorej české obyvateľstvo bolo 
určené na likvidáciu. Je to výraz neprijateľného grobianstva 
a hlúposti od tých, ktorí oné časy nezažili a nemajú ani štipku 
úcty k pamiatke obetí a k pocitom ľudí, ktorí v onom čase žili 
a z ktorých niektorí žijú dodnes.

Václav Klaus, Jiří Weigl, Lidové noviny,
20. mája 2020 (krátené)

Milí priatelia po tieto dni sme v našich chrámoch slávili 
sviatok Zoslania Ducha Svätého a  Trojicu Svätú. Týmito 
sviatkami sme končili slávnostnú polovicu cirkevného 
roka.

Duch Svätý je jedná z  troch osôb Božej Trojice. Osoba 
odlišná od Otca aj od Syna, zároveň však s  nimi tej istej 
podstaty. Potiaľto by nám malo byť všetko jasné. Otázka 
života z  Ducha nám už jasná nie je. Preto sme v  cirkvi 
svedkami mnohých smerov v chápaní toho ako máme žiť, 
aby bolo na našom živote vidno, že v nás žije a pôsobí Boh 
Duch Svätý. Jedni hovoria, že to musí byť jasne vidieť na 
prvý pohľad a preto sa pohybujú duchovne všade, ale nie 
pri tzv. pri zemi. Iní zase v túžbe vyvarovať sa akémukoľvek 
problému v  tomto smere, sotva vlečú svoje duchovné 
nohy za sebou.

Ako by mal vyzerať život z ducha v našom každodennom 
živote? V prvom rade si musíme povedať, za akým účelom 
sme dostali Ducha Svätého. To, že sme si Ducha Svätého 
prispôsobili naším predstavám a  pripísali mu niektoré 
vlastnosti a vyzdvihli iba niektoré, to je iná vec. Za akým 
účelom nám bol daný Duch Svätý? Božie slovo- Biblia 
ho vidí ako Boha žijúceho v znovuzrodenom človeku. Pri 
znovuzrodení bol práve ním, náš ľudský duch obnovený 
a  pred nás sa postavila úplne nová realita života. 
Nemusíme Boha hľadať niekde ďaleko. Od toho momentu 
môže Boh žiť priamo v nás. Biblia popisuje Ducha Svätého, 

ako priateľa, Radcu, Pomocníka, a tiež vykonávateľa Božej 
vôle v našich životoch.

Duch Svätý nás chce viesť životom. Tak ako každý dobrý 
otec je po ruke svojim deťom, tak aj Boh Otec poslal 
Ducha svätého, aby prebýval v srdciach ľudí, ktorí po ňom 
túžia. Pokiaľ sa mu naučíme byť k dispozícii, povedie nás 
do víťazného konca v  každej životnej situácii, ktorá nás 
postretne. Duch Svätý nie je len múdrym Radcom. On je 
aj Ten, ktorý vykonáva Božiu moc, ktorá sa prejavuje skrze 
veriaceho človeka. Je dôležité vedieť aj to, že prejavy 
Ducha Svätého nám Boh daroval, predovšetkým pre 
službu druhým ľuďom, ktorí sú okolo nás. On žije v  nás. 
Môžeme ho počuť a  môžeme poznávať Jeho vôľu každý 
deň, tam kde sme. Na svete je ale mnoho hlasov, než hlas 
Ducha Svätého. Aby sme rozlíšili, či informácie pochádzajú 
od Ducha Svätého, potrebujeme poznať dobré Božie 
slovo- Bibliu, inak nič nepochopíme. Nebudeme vedieť 
čo je a  čo nie je pravda. Duch Svätý nám nepovie nič, 
čo by s  Ním nebolo v  súlade. Dovoľme mu, aby v  jeho 
moci vykonal dôležité zmeny v našom živote. On nás túži 
oslobodiť, naučiť nás novému spôsobu života. Pokiaľ Mu 
budeme načúvať, On bude hovoriť. A skrze Jeho odpovede 
prežijeme láskavé dotyky milujúceho Boha žijúceho v nás. 
Dajme sa milí priatelia oslovovať a viesť Duchom Svätým.

Iveta Kosečková 
– zb. farárka

KTO MÁ ZÁUJEM O REINTERPRETÁCIU 2.SVETOVEJ VOJNY?

ŽIVOT Z DUCHA



1+1+1=1?

ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY

BZINSKÝ CHÝRNIK / jún 2021

4

Za komunizmu učiteľka, poučená vedeckým ateizmom, 
vysvetľovala deťom. „Pozrite sa, tomuto veria kresťania, keď 
hovoria o trojjedinom Bohu.“ A napísala na tabuľu: 1+1+1=1. 
V  tom sa prihlásila Anička, prišla k  tabuli, zotrela znamienka 
„+“ a napísala: 1x1x1=1. A povedala: „U Boha sa nesčítava, tam 
sa násobí. Tomu veria kresťania.“

Nedávno sme slávili najväčšie tajomstvo kresťanskej viery. 
Trojjediný Boh je predmetom našej viery; Íri si od čias sv. 
Patrika pomáhajú v  chápaní tohto tajomstva trojlístkom, sú 
aj iné nápovedy, napr. trojité skupenstvo vody alebo sv. Cyril 
hovoril o  slnku: Boh Otec je horiace slnko. Boh Syn je jeho 
svetlo a  Boh Duch Svätý je jeho teplo - pritom je len jedno 
slnko. Božia trojica však nie je fi lozofi cký ani špekulatívny 
dodatok k našej viere, ale je to úplne nový horizont viery, ktorý 
nám zjavuje Ježiš slovom a činom: Otec, Syn a Duch Svätý totiž 
odkrývajú podstatu viery, že Boh je láska (1 Jn 4,8.16). Táto 
láska však môže byť žitá iba v  spoločenstve osôb a  zároveň 
ju Duch vlieva do našich sŕdc („Božia láska je rozliata v našich 
srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“ Rim 5,5).

Židia aj moslimovia veria v jedného Boha, no naša odvaha 
veriť v  trojjediného Boha provokuje svet. Trojjediný Boh 
je kontraste s  Bohom poznaným na základe prirodzeného 
rozumu (okolo roku 1350 pred Kr. egyptský faraón Achna-

ton  IV. presadil na základe pozorovania životodarnosti slnka 
úctu k jedinému bohu, Atonovi, čo bol slnečný disk; Aristoteles 
v  4. stor. pred Kr. v  Grécku fi lozofi cky uvažoval o  Bohu ako 
o  jedinom prvom hýbateľovi a  príčine). Takto koncipované 
božstvo je však vzdialené od bežného života a jeho útrap. Tu 
som si pomohol slovami môjho profesora zo seminára.

Zároveň mi napádajú dva príklady zo Bziniec. Pomerne často 
vídavam po ceste pred farou manželský pár na prechádzke, 
ktorý sa vždy drží za ruku. Veľa ľudí žije v manželstve. Ale koľkí 
dokážu ísť spolu na prechádzku a pritom sa držať za ruku?

Druhý príklad. Nedávno som videl na facebooku príspevok, 
kde sa riešil istý problém. Problémy budú vždy. Otázka je, 
ako ich riešime. Jednoduchšie, ale asi nie celkom v  duchu 
evanjelia, je všetko nafotiť, hneď zverejniť na sociálnych 
sieťach, a  tak vyvolať všeobecné pohoršenie. To je bežné 
i vo veľkej politike. Druhý, trošku zložitejší spôsob riešenia, je 
prísť za kompetentnými, na problém upozorniť, a tak v pokoji 
prispieť k jeho vyriešeniu.

Skúsme i v našom každodennom živote prosiť o dar Ducha 
Svätého, aby sme tak po vzore Najsvätejšej Trojice dokázali 
dobre žiť, a tešiť sa v našich najbližších spoločenstvách rodín, 
ale i v tom spoločenstve celej bzinskej obce.

Ľudovít Kubán, katolícky farár

Asi nikto z nás nepamätá obdobie, ke-dy materská škola tak 
dlho zívala prázdnotou, ako tento školský rok. Deťom chýbali 
kamaráti, pani učiteľkám chýbali deti a všetkým nám chýbala 
naša veselá Školička Žabička.

Po zlepšení celkovej epidemiologickej situácie a  návrate 
našich najmenších do tried, deti privítali nové rozprávkové 
steny, ktoré pre ne vymaľovali pani učiteľka I. Jurigová a  E. 
Antalová.

Aj keď s  viacerými nastavenými opatreniami, ale s  chuťou 
a  elánom sme sa pustili hneď po otvorení do ďalšej práce. 
Už v  marci sme mohli začať pokračovať na realizácii nášho 
pozastaveného projektu zelená trieda, v  hodnote 5000 eur, 
ktorý je fi nancovaný cez Zelený vzdelávací fond.

S  jeho realizáciou nám zatiaľ pomohli: OZ Podjavorinskej 
deti s pani T. Klempovou - sumarizáciou dokumentov celého 
projektu, pani M. Znachorová vypracovaním projektovej 
dokumentácie, pani Z. Plašienková so zabezpečením bagra 
na výkop základov, pán Ješko ktorý nám bezplatne vykopal 
základy, pán M. Bednárik vybetónovaním celej základovej 
dosky. Všetkým patrí zatiaľ veľké ĎAKUJEME

V  auguste by mala prebehnúť posledná fáza - postavenie 

samotného altánku, Zelenej triedy, ktorú bude realizovať pán 
D. Klimo.

V  apríli sme sa zapojili do výtvarnej súťaže,Jarné príbehy 
z  prírody“, kde bolo zaslaných niekoľko prác našich detí. 
Zapojili sme sa aj do súťaže,Dobrý skutok pre planétu Zem“ 
čistením a  upratovaním blízkeho okolia materskej školy. 
Zberu odpadkov v  obci sa zúčastnili všetky triedy a  vyčistili 
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sme detské ihrisko, okolie zdravotného strediska, okolie 
domova seniorov, ako i priľahlé ulice. Aktivita deťom vštepila 
správne návyky pri práci a zaobchádzaní s odpadom. Taktiež 
sa nám v areáli záhrady materskej školy podarilo vybudovanie 
vyvýšených záhonov, do ktorých si deti budú sadiť vlastné 
rastlinky a učiť sa dopestovať si vlastnú úrodu.

V  mesiaci máj mali sviatok naše drahé mamičky a  nám sa 
podarilo prekvapiť ich nielen milým darčekom, ale i krátkymi 
natočenými videami detí každej triedy, nakoľko nám zatiaľ 
situácia nedovolila organizovanie spoločných besiedok.

Erika Lušňáková, 
zástupkyňa pre MŠ

TURISTICKÝ POCHOD KRAJOM
ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ

Miesta organizácia Únie žien Slovenska usporiadava 
každoročne turistický pochod Krajom Ľudmily Podjavorinskej, 
ktorý sa koná pri príležitosti výročia jej narodenia 26. apríla. 
Minulý rok nám toto podujatie prekazila začínajúca pandémia. 
Tento rok to s  termínom konania tiež nevyzeralo veľmi 
nádejne, opatrenia boli stále dosť prísne, preto sme termín 
preložili na 1. máj v nádeji, že ľudia po uvoľnení opatrení budú 
hladní po pohybe, čerstvom vzduchu a prírode. Keď sme pred 
8 rokmi s  touto aktivitou začínali, zišlo sa nás každoročne aj 
okolo 25, starší, mladší, aj deti. Napriek preloženiu termínu 
sa ale tento rok pochodu zúčastnila len hŕstka nadšencov. 
Nadšencov, ktorých neodradilo premenlivé počasie a držia sa 
hesla, že neexistuje zlé počasie, len zle oblečený turista. Prešli 
sme trasu na Zámečníkech lúku cez Hrušové a  zase sme sa 
utvrdili v tom, čo si uvedomujeme po každej turistike, a to že 
žijeme v  krásnom kraji s  úžasnou prírodou. V  čase pochodu 
boli tento rok stromy krásne zakvitnuté, vtáci nám štebotali 
nad hlavami a my sme si opätovne uvedomili, že toto všetko 
naplno precítiš, až keď sa zdvihneš z gauča a urobíš niečo pre 
svoje zlenivené telo.

Vykonávať turistiku v  našom kraji nie je vôbec náročné, 
terény sú vhodné pre všetky vekové kategórie, vrátane detí 
a seniorov. Je to aktivita, ktorá je prakticky zadarmo, príležitosť 
aj pre tých, ktorí sa boja ísť individuálne, alebo nepoznajú naše 
okolie, príležitosť podebatovať medzi sebou. Po roku, ktorý 
sme prežili väčšinou v  našich domovoch, všade počuť, ako 

ľudia pribrali, čo všetko koho bolí, všade sa píše o tom, aké je 
prospešné sa hýbať, aj ako prevencia pred rôznymi chorobami 
a keď sa naskytne možnosť niečo pre seba urobiť, kopec ľudí 
hľadá len spôsob, ako sa tomu vyhnúť a  vyhovoriť sa. Verte 
nám, aj my, čo sme sa pochodu zúčastnili, by sme si doma našli 
dosť roboty, na ktorú sa dá vyhovoriť a ktorú treba cez víkend 
porobiť. Ale odložili sme ju na iný termín a  neľutujeme. Tak 
ako pri každej činnosti, kde treba dať telu „do tela“, najťažšie 
je začať. Urobiť prvý krok, rozhodnutie, vydržať pri ňom 
a neustúpiť, dať si to za cieľ, ktorý chcem zdolať.

My, turistky z  Únie žien spolu so starostom preto veríme, 
že na budúci rok sa k nám pridajú nielen naše staršie členky, 
ale aj ďalší občania so svojimi rodinami a znova naštartujeme 
tradíciu našich pochodov Krajom Ľudmily Podjavorinskej.

BLIŽŠIE K OBČANOM
Tzv. bzinský novinový stánok patrí ku koloritu obce už celé 

roky. Kedysi sídlil na mieste súčasného obecného trhoviska, no 
roky už je presťahovaný cez potok, oproti obchodu Jednota. 
Okrem novín, časopisov, či tabakových výrobkov tam však 
môžete nakúpiť omnoho viac. Záhradkárske potreby, školské 
pomôcky, umelé kvety alebo sviečky na cintorín. Okrem toho 
aj rôzne hračky, doplnky, drogériu, ale aj drobné sladkosti. To 
všetko je k  dispozícii v  otváracom čase denne od 6.30 h do 
14.30 h a v sobotu od 6.00 h do 10.00 h.

Jednou z  posledných zmien, ktorým nielen stánok prešiel, 
je úradné zaznamenanie ofi ciálneho názvu na Prevádzka s.r.o., 
kedy sa počnúc 26. marcom stal integrovaným sociálnym 
podnikom. Pod správu s.r.o. teda už nepatrí len samotné 
prevádzkovanie novinového stánku, ale aj rôznych služieb.

K  tomuto rozhodnutiu sa dospelo na základe reakcií 
a  zvýšeného dopytu občanov na služby, ktoré si nevládzu 
alebo nevedia sami zabezpečiť. Tým je napr. údržba a kosenie 
trávnatých porastov dvorov a  záhrad, odvoz konárov, 
prípadne drobného domového odpadu na zberný dvor. 
Ďalšou z činností sociálneho podniku sú pohrebné služby, ku 
ktorým patrí prevádzka Domu smútku a  cintorínov, prevoz 
zosnulých, smútočné obrady, pochovanie zosnulých, či predaj 
smútočných vencov a aranžmánov, písanie smútočných stúh, 
predaj rakiev a doplnkov.

Činnosť Prevádzky s.r.o sa môže aj na základe vašich nápadov 
a postrehov ešte rozšíriť. V prípade akýchkoľvek otázok volajte 
pani Ivanu Vidanovú - 0901/ 726 109.

redakcia
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MALÝ KONŠTRUKTÉR 

NAŠA TETA ĽUDMILA

Dieťa by malo mať priestor na vlastnú tvorbu, vlastné ná-
vrhy a riešenia.
Adamko Paška je prvák a má 7 rokov. 
V porovnaní s vrstovníkmi je v istom prejave výnimoč-
ný. Adam má obrovský talent. Z kartónov, ktoré väčšina 
z nás len tak vyhodí, vie vykúzliť doslova zázraky. Podľa 
vlastného návrhu dokáže skonštruovať funkčné autá, 
lode, lietadlá. Spontánne pracuje s odpadovým materiá-
lom, nie je mu cudzí pojem recyklácia. V jeho izbe – diel-
ničke  má pevné miesto sekundové lepidlo, tavná pištoľ, 
skalpel. Takouto tvorbou si vypĺňa skoro všetok svoj 
voľný čas a je obdivuhodné, že u rodičov má obrovskú 
podporu.

 Po dištančnom vzdelávaní nám pripravil milé pre-
kvapenie. Priniesol nám školský autobus, ktorý nás po 
dlhom čase odlúčenia priviezol naspäť tam, kde sú mno-
hé deti veľmi šťastné – do školy. 
Ak dieťa vlastnou aktivitou vyrába funkčný predmet z 
oblasti konštrukcie, uspokojuje tým svoju prirodzenú 
zvedavosť. Zastáva vzdelávaciu činnosť, ale vníma ju ako 
hru. Učí sa spôsobom pokus – omyl. Trpezlivé dieťa je 
potom dostatočne motivované zotrvať v činnosti až do 
jej ukončenia. Výsledkom môžu byť potom aj také výtvo-
ry, aké sa rodia pod Adamkovými rukami.

Prváci s pani učiteľkou

V marci a apríli tohto roku sme si pripomenuli 149. 
výročie narodenia a 70. výročie úmrtia našej slávnej spi-
sovateľky, rodáčky Ľudmily Riznerovej Podjavorinskej. 
Pripravili sme reláciu o živote a diele Ľ. Podjavorinskej 
do školského rozhlasu, navštívili sme so žiakmi park, kde 
sme si pri štvorlístku spoločne zarecitovali pár veršíkov 
z jej básničiek. Na cintoríne sme položili kytičku kvetov 
ako vďaku za jej tvorbu. Sme hrdí na to, že naša škola ne-
sie názov Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ.

A aj napriek tomu, že pandemická situácia nám ne-
dovolila organizovať hromadné podujatia, školské kolo 

recitačnej súťaže Podjavorinskej Bzince prebehlo za 
dôsledných hygienických opatrení. Od 19. apríla do 23. 
apríla 2021 sme mali možnosť si vypočuť recitátorov sa-
mostatne po ročníkoch a to od 2. ročníka po 6. ročník. 
Keďže žiaci 5. a 6. ročníka v škole ešte byť nemohli, reci-
tovali online cez náš vyučovací program MS Teams. Mali 
sme veľmi náročnú úlohu vybrať tých najlepších v poézii 
a v próze, pretože žiaci boli výborne pripravení a mali 
sme z ich recitácie naozaj umelecký zážitok. Gratuluje-
me! Viac info: www.zsbzince.edupage.org

Ľubica Sameková
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PODPORA ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI 
– ROZVOJOVÝ PROJEKT „ČÍTAME RADI“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov 
a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na po-
dávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“.

Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súk-
romným základným školám na nákup detských, mládež-
níckych kníh a odbornej literatúry pre zamestnancov škôl.

Na ministerstvo prišlo 1552 žiadostí o rozvojový projekt. 
Po vyselektovaní duplicitných žiadostí a tých od neopráv-
nených žiadateľov ich zostalo 1397. Vzhľadom na vysoký 
počet kvalitne vypracovaných žiadostí, ministerstvo našlo 
vo svojich rezervách ešte dodatočné finančné zdroje a na 
základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej 
ministrom školstva, vybralo 471 projektov škôl. Tie získali 
spolu 348 228 Eur na nákup kníh podľa svojho výberu.

Aj naša škola sa zapojila do projektu a bola úspešná. 
Pre školskú knižnicu sa nám podarilo získať 800 eur.

Školská knižnica je pre nás priestor, v ktorom knihy 
podnecujú zvedavosť a inšpirujú k objavovaniu v jednot-
livých vzdelávacích oblastiach u žiakov, ako aj u učiteľov.

Kníh na trhu je tak veľa, že je takmer nemožné sa v nich 
zorientovať. Pri výbere kníh sme sa preto zamerali na pod-
poru vzdelávania vo všetkých predmetoch a do nákupu 
kníh sme zapojili učiteľov predmetov. Zostavili sme tak 
zoznam kníh podľa vyučovacích predmetov.

Veríme, že knihy, ktoré sa nakúpia po predmetoch, budú 
viac čítané deťmi a s radosťou budú čítať knihy nadšenci 
pre slovenčinu, matematiku, jazyky, prírodovedu, vlasti-
vedu a geografiu, či históriu.

Monika Švikruhová, školská knihovníčka

OKRESNÉ KOLO PYTAGORIÁDY

V ŠKOLE BUDE „ŽIVO“ AJ CEZ PRÁZDNINY!

VOLEJBALOVÝ KLUB V BZINCIACH POD JAVORINOU

Aj v týchto neľahkých podmienkach sa 13. 4. 2021 usku-
točnilo okresné kolo Pytagoriády on line. Žiaci, ktorí po-
stúpili zo školského kola ako úspešní riešitelia, si potrápili 
svoje matematické hlavy len jeden deň po nástupe do 
školy. Úspešný riešiteľ je ten, kto vypočíta minimálne 10 
príkladov a zároveň sa mu započíta ušetrený čas.

V 5.ročníku okresného kola sa stal úspešný riešiteľ Ja-
kub Hanus. V tomto 42.ročníku nás milo prekvapili tretia-
ci, Eliška Bradáčová a Lujza Bašnáro vá sa stali úspešnými 
riešiteľkami a Martin Bača sa umiestnil na 1.mieste!

Všetkým žiakom srdečne gratulujeme prajeme veľa 
matematických úspechov!

Naša škola ponúkla rodičom možnosť prihlásiť svoje 
dieťa do ŠKD v mesiaci júl. Keďže rodičia záujem mali, 
ŠKD bude v prevádzke od 1. 7. do 27. 7. 2021 v čase 07. 
30 h. do 14. 00 h. Deti budú mať zabezpečenú stravu 
v školskej jedálni.

Taktiež sme reagovali na vypísaný projekt z MŠ SR, ktorý 
sa týka organizovania „Letnej školy“ počas troch augusto-
vých týždňov. Cieľom projektu je zmierniť dopad krízových 
opatrení prijatých počas pandémie ochorenia COVID-19 

na vzdelávací proces. Určený je prevažne pre žiakov, ktorí 
sa počas dištančného vyučovania nezúčastňovali online 
vyučovania, prípadne majú výrazné ťažkosti v učive, ale-
bo majú iné dôvody na doučovanie. Projekt sme podali 
a výsledok sa dozvieme najneskôr do 15. 6. 2021.

Naši žiaci môžu naďalej do konca šk. roka využívať po-
poludňajšie doučovanie, ktoré realizujú učitelia po do-
hode so žiakom a jeho rodičmi.

Martin Samek, riaditeľ školy

Mnohí možno ani neviete, že je v našej obci už 2 roky 
volejbalový klub.

Cieľom VK je vytvárať hlavne u mládeže trvalý záujem 
o športové aktivity, najmä o volejbal a zmysluplné využí-
vanie voľného času.

Tréningy sú zamerané na všeobecnú športovú prípra-
vu, na rozvoj pohybových schopností. Prípravnými cvi-
čeniami nadväzujeme na volejbalové zručnosti hráčov, 
prácu s loptou. Samozrejme nechýba ani teoretická prí-
prava zameraná na ovládanie pravidiel volejbalu.
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POKRAČUJME V DOBROM SEPAROVANÍ - TRIEDENÍ
Ako sme písali v prvom čísle za rok 2020 sme dosiah-

li percento triedenia odpadov – 44%. Čo je veľmi pekný 
výsledok vás občanov a zamestnancov obecného úradu, 
ktorí zabezpečujú prevádzku zberného dvora a zber-
ných stojísk. Pokračujme v tomto nastolenom trende aj 
naďalej. Separujme – trieďme odpad.
Separovaním a recyklovaním odpadu: ppppppp

šetríme prírodné zdroje a energiu a energiu, chráni-
 me naše zdravie

 znižujeme množstvo emisií , neprispievame k znečis-
 teniu prírody.  

Čo kam patrí:
PLASTY 

Doba rozkladu plastov je od 500 do 1000 rokov. PET 
fľašea igelitové vrecká, bez ktorých si nevieme výrob-
ky v obchodných domoch ani predstaviť , sa v prírode 
rozkladajú približne 500 rokov na drobné granulky. Sú 
to výrobky antropogenného charakteru, ktoré vo voľnej 
prírode  nemajú svoje  miesto, a preto je dôležité ich se-
parovať a následne ďalej spracovávať.   

PATRIA SEM:  stlačené fľaše od nápojov, kelímky od 
jogurtov a iných mliečnych výrobkov, plastové obaly z 
drogérie, igelitové vrecka a tašky, obalové fólie, plechov-
ky od nápoj a jedla a viacvrstvové obaly (tetrapaky).

NEPATRÍ SEM: polystyrén, linoleum, guma, plastové 
obaly od motorových olejov, molitan.

Hliníkové plechovky, ktoré tvoria značnú časť obalové-
ho materiálu hlavne pri nápojoch, predstavujú vo voľnej 
prírode nebezpečenstvo. Plechovky voľne pohodené 
v prírode, sa rozkladajú približne 20 - 100 rokov. Počas 
doby rozkladu, môže dôjsť aj k poraneniam zvierat, ale-
bo ľudí, ktorí navštívia prírodu za účelom oddychu.
PAPIER

Výrobou nového papiera trpia najmä lesy. Denne pad-
ne vo svete 160 000 stromov len na jeho výrobu. Asi 1 
tona zberového papiera zachráni až 17 stromov. Z vy-
separovaného papiera sa vyrábajú obalové papiere, s 
ktorými sa stretávame v obchodných reťazcoch pri ba-
lení výrobkov, alebo potravín. Vyrábajú sa tiež toaletné 

papiere, kartóny, ktoré pre svoju funkčnosť nevyžadujú 
vysokú kvalitu.

PATRÍ SEM:  letáky, staré noviny, lepenkové škatule, 
znehodnotené knihy, časopisy pohľadnice,  katalógy...

NEPATRÍ SEM: mastný papier, použité tapety, papier, 
na ktorom je lepiaca páska, rolky z toaletného papiera a 
obaly z vajíčok.
Papier rozdeľujeme na 2 druhy separovania : ppppp

 časopisy, knihy, zošity ... :  môžeme 2x v roku 
 vymeniť za hygienické potreby (toal.papier, kuch.
 rolky, servítky )

 predovšetkým kartóny môžete  odovzdať na zb. 
 dvore  

SKLO
Patrí medzi veľmi dobre recyklovateľný materiál a vy-

hadzovaním do voľnej prírody spôsobujeme zaťaženie 
až na 4000 rokov, kedy dochádza k jeho rozkladu. Z vy-
separovaného skla sa vyrábajú nové sklenené výrobky. 
Sklo sa rozdrví na malé črepiny a taví sa. Šetria sa tým 

V spolupráci so Základnou školou v Bzinciach pod Ja-
vorinou. organizujeme tréningy v piatok od 16. 00 hod. 
na zadnom školskom dvore a pokiaľ nám to počasie 
nedovoľuje, tak v telocvični ZŠ. V dňoch 6. 7.–8. 7. 2020 
sme uskutočnili 1. volejbalové sústredenie na školskom 
dvore. Na sústredení volejbalistov sa zišla super partia 
mladých ľudí, ktorých baví šport. Dúfame, že sa nám plá-
nované už druhé sústredenie vydarí aj toto leto.

Radi by sme privítali na tréningoch aj ďalších priazniv-
cov volejbalu, a to aj z radov dospelákov. Nie je nič lepšie 
ako si dopriať krátkodobé intenzívne a pestré pohybové 
zaťaženie, a hlavne zabaviť sa pri krásnom športe ako je 
volejbal.

Teší sa na vás tím volejbalového klubu pod vedením 
trénera Ivana Trchalu.

ORGANICKÝ ODPAD PAPIER PLAST SKLO

KOVY E-ODPAD MIX

TRIEDIMEMY



Adresa NEDOPLATKY NEDOPLATKY
  - TKO - DZN
Bzince p. J. č. 48 315,00 
Bzince p. J. č. 97 142,43 
Bzince p. J. č. 158 23,00 
Bzince p. J. č. 287 23,00 
Bzince p. J. č. 292  40,00 
Bzince p. J. č. 296 378,00 42,56
Bzince p. J. č. 309 63,00 37,10
Bzince p. J. č.309  46,00 
Bzince p. J. č. 309  189,00 
Bzince p. J. č. 310 146,00 17,04
Bzince p. J. č. 311 24,48 44,00
Bzince p. J. č. 312 186,00 
Bzince p. J. č. 314 149,00 13,10
Bzince p. J. č. 329  41,81
Bzince p. J. č. 459  37,39

Adresa NEDOPLATKY NEDOPLATKY
  - TKO - DZN 

Hrušové č. 994   55,00 

Cetuna č. 1137 35,02 18,80
Cetuna  č. 1172  22,00
Cetuna č. 1188 23,00 21,41
Cetuna č. 1242 63,00 67,29
Cetuna č.  1318 143,00 73,10
Cetuna č.  1361  32,61
Cetuna  č. 1369 69,00 134,69
  
Hr. Strana č. 1395 63,00 110,35
Hr. Strana   č.1407  20,00 
Hr. Strana  č. 1535  59,94 
Hr. Strana č. 1605 23,00 67,39
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primárne suroviny a výrazne sa šetria energie.
PATRIA SEM: použité sklenené fľaše a nádoby
NEPATRÍ SEM: NESMIE SA TAM DÁVAŤ LEPENÉ 
SKLO, PORCELÁN, ZRKADLÁ

POLYSTYRÉN 
Ako odpadový materiál putuje často do spaľovní, kde 

pri spaľovaní unikajú do ovzdušia škodlivé látky. Zabráň-
me vyhadzovaniu polystyrénu do prírody  pretože k jeho 
rozkladu dôjde až za 1000 rokov.Z hľadiska recyklácie je 
bezproblémový. Používa sa na výrobu nových výrobkov, 
výrobu polystyrénbetónu, tepelnoizolačné zásypy, ale-
bo sa pridáva do záhradných substrátov. Z toho vyplý-
va, že polystyrén je potrebné separovať, čím umožníme 
jeho ďalšie zhodnotenie.

Polystyrén sa odovzdáva do zb. dvora kde sa následne 
separuje a odovzdáva na zhodnotenie. 

Gumová pneumatika z automobilu 
Pneumatiky vo voľnej prírode predstavujú záťaž pre 

prírodu na približne 265 rokov dlhú dobu.
Nespaľujte pneumatiky! Spaľovaním gumy vznikajú 

sadze a oxidy síry, ktoré dráždia dýchacie cesty. Obsa-
hujú polychlórované uhľovodíky a medzi nimi sa nachá-
dzajú silné jedy aj rakovinotvorné látky. Z toho dôvodu 

sa krajiny zaoberajú spracovaním a následným zhodno-
tením starých pneumatík.

Žiadame  každého občana, aby staré pneumatiky, kto-
ré vymieňa za nové, vždy nechal v autoservise, v ktorom 
mu to vymieňajú. Autoservis je povinný zobrať nepo-
trebné pneumatiky.

Nábytok
 skrine treba doviezť rozobraté,  kovanie od monto-

 vané
 čalúnené nábytky treba čo najviac rozobrať odča-

 lúniť, aby sa samotné drevo dalo ďalej spracovať
Ako posledné komodity spomenieme napríklad:

 obľúbené žuvačky, ktoré sa po spotrebovaní 
 a vyhodení do voľnej prírody rozkladajú až 5 rokov,

 cigaretové ohorky sa rozkladajú 3 mesiace – 2 roky,
 papierové vreckovky 3 mesiace,
 motorový olej 10 – 100 rokov,
 telefónna karta sa rozkladá až 1000 rokov.

Nepozerajme sa na súčasnosť, aby sme sa len my 
mali ako v perinke a vychutnávali si krásu prírody, 
ale uvedomme si, čo spôsobujeme svojimi činmi a 
ako tým ovplyvníme nielen nasledujúce generácie, 
ale aj súčasný život nás všetkých.

Zuzana Plašienková

ZOZNAM  DLŽNÍKOV: 2018 - 2020

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU, SKLA A PLASTOV
Vývoz komunálneho odpadu prebieha vždy párny 
týždeň: 
Bzince  21.06., 06.07., 19.07., 02.08., 16.08., 30.08, 13.09., 27.09.                  

MČ  24.06., 08.07., 22.07., 05.08., 19.08., 02.09., 16.09., 30.09.                                                                 

Vývoz skla:  20.07., 28.09.

Vývoz plastov:  27.07., 24.08., 21.09.   
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA A OBSAH 
ZASADANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Stručný obsah všeobecne záväzných nariadení(VZN) pri-
jatých v roku 2021:

V období od marca do júna 2021 neboli na obecnom za-
stupiteľstve prijímané nové všeobecne záväzné nariadenia. 
V súvislosti s opakovanými otázkami k niektorým zásadám, 
ktoré obecné zastupiteľstvo upravilo formou VZN upriamu-
jeme vašu pozornosť na dodržiavanie VZN č. 7 /2020 – o ve-
rejnom poriadku a dodržiavaní čistoty na území obce. 
VZN upravuje povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov 
nehnuteľností a verejných priestranstiev, ako aj obyvateľov 
a návštevníkov obce Bzince pod Javorinou s cieľom dosiahnuť 
čisté a zdravé životné prostredie, udržiavať čistotu a poriadok 
na území obce.

Okrem iného definuje nasledovné:
- za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách a vo 

všetkých nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území obce 
zodpovedá ich vlastník (správca),

- užívateľ alebo platca dane z nehnuteľnosti bez ohľadu na 
to, akým spôsobom k znečisteniu a narušeniu poriadku došlo 
je povinný bezodkladne odstrániť znečistenie alebo iný ne-
poriadok,

- vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti či pozemku je povin-
ný nahlásiť pálenie suchých záhradných konárov (zbytkov) 
na tel. číslo 150. Zároveň musí zabezpečiť dostatočnú ochra-
nu pred rozšírením ohňa

- na verejne prístupných miestach Obce, (napríklad auto-
busové zástavky, detské ihriská, parky, miestne trhovisko) je 
zakázané požívať alkoholické nápoje!!!

Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu sílsa rozu-
mie: čas nočného kľudu, nedeľa a dni pracovného pokoja.
V dobe určenej na odpočinok a regeneráciu síl nie je dovo-
lený výkon činností, ktoré obťažujú hlukom alebo iným ob-
dobným spôsobom, (napr. kosenie, pílenie, rúbanie dreva, 
hlučné stavebné práce).

Zakazuje sa nad mieru primeranú pomerom obťažovať 
susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, pachom, 
plynmi, svetlom, tienením, vibráciami, odpadom, parami.

Na území obce je zakázané používať výbušniny, pyrotech-
nické predmety a zábavnú pyrotechniku okrem 31. decem-
bra a 1. januára kalendárneho roka a okrem akcií podlie-
hajúcich oznamovacej povinnosti.

Parkovanie na miestnych komunikáciách a chod-
níkoch, skladovanie rôzneho materiálu na verejných 
priestranstvách 

Obec v rámci svojich možností udržiava a rekonštruuje 
miestne komunikácie, kde v zmysle §25 zákona č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení niektorých predpisov nie je možné parkovať.

  Stalo sa však bežnou praxou že vodiči vozidiel využívajú 
miestnu komunikáciu a chodník ako parkovisko, majitelia do-
mov skladujú rôzny materiál krátkodobo alebo dlhodobo na 
obecnom pozemku. Nie je to dobré pre bezpečnosť občanov 
a plynulosť premávky, ohrozuje sa tým  váš vlastný majetok. 
Stáva sa, že vodič osobného auta parkuje na komunikácii 
pred svojím rodinným domom, pričom za bránou má dosta-
točné miesto na parkovanie. Jediný problém je v otvorení si 
a zatvorení brány. Nákladné auto - smetiari, stavebníci, iné ob-
služné auto, nemôže prejsť, nakoľko šírka cesty to nedovoľu-
je. Dochádza potom k nevyvezeniu smetí, poškodeniu cesty, 
krajnice, zeleného pásu, vozidla. Obzvlášť dôležité je aby autá 
neparkovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch po-
čas vykonávania zimnej údržby, odhŕňaní snehu alebo posy-
pu komunikácii. Hrozí tu poškodenie strojov vykonávajúcich 
údržbu no najmä parkujúcich áut a nemôže byť vykonaná 
dostatočná údržba.            

Žiadame Vás, aby ste rešpektovali túto výzvu a neparkovali 
na miestnych komunikáciách a chodníkoch, neskladovali rôz-
ny materiál na obecných pozemkoch, ale využívali na to svo-

je súkromné pozemky (garáže, dvory, predzáhradky pri 
rodinných domoch). V prípadoch, kedy vám to podmienky 
nedovoľujú, je možné požiadať obec o využívanie verejného 
priestranstva na účely parkovania a skladovania materiálu za 
poplatok (daň za užívanie verejného priestranstva) stanovený 
vo VZN č.8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Bzince pod Javorinou,  v článku 7- Daň za uží-
vanie verejného priestranstva. Výška poplatku sa stanoví na 
základe plochy, ktorú bude daňovník  využívať. Sadzba za 
užívanie verejného priestranstva je 0,041Eur/m2/deň. Po za-
platení si poplatku vám obec pridelí miesto na parkovanie, na 
dočasné uskladnenie materiálu. 

  Nová informácia:
od 01. 05. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. 

z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších pred-
pisov.

Týmto zákonom obec získala širšie kompetencie realizovať 
ukladanie pokút za porušenia pravidiel cestnej premávky na 
úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej 
zodpovednosti držiteľa vozidla. Znamená to že obec môže na 
mieste vyberať pokutu.

Podľa § 139a ods. 7 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov - Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 
6a písm. e), orgán Policajného zboru alebo obec uloží po-
kutu:

a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 
písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vy-
hradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným po-
stihnutím,  

b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. 
e), ako je uvedené v písmene a).

Posledným VZN, ktoré vám dávame do pozornosti je VZN 
č.1/2020 o určení názvov ulíca iných verejných priestran-
stiev.Obec je povinná určiť na základe ustanovenia zákona 
o obecnom zriadení názvy ulíc a verejných priestranstiev. Ten-
to názov sa určuje vo forme všeobecne záväzného nariadenia. 
Účelom tohto VZN jestanoviť pravidlá, podľaktorých sapo-
stupuje prioznačovaní ulícainých verejných priestranstiev na 
celom území obce Bzince pod Javorinou. Označenie názvov 
ulíc ainých verejných priestranstiev slúži obci aostatnýmsub-
jektom nazískanieprehľadu o umiestnení stavieb asúčasne-
prispejek lepšej orientácii záchranných zložiek, obyvateľov, 
poštárov, turistov anávštevníkov obce.

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2021. Týmto 
dňom začne obecný úrad realizovať v spolupráci s občanmi 
označenie ulíc orientačnými tabuľami a označovanie domov 
v jednotlivých uliciach orientačnými číslami. Obecný úrad 
vydá každému občanovi Rozhodnutie o určení názvu ulice 
a orientačného čísla. Na základe tohto Rozhodnutia si každý 
občan priebežne môže vymeniť osobné doklady nasledovne:

- Občiansky preukaz – výmena občianskeho preukazu je 
bezplatná. Zrealizujú vám ju na Okresnom riaditeľstve poli-
cajného zboru v Nového Mesta nad Váhom, oddelenie do-
kladov, na základe obcou vydaného Rozhodnutia. V prípade 
ležiaceho občana je potrebné túto skutočnosť – požiadavku 
nahlásiť (rodinný príslušník) na oddelení dokladov. Potrebné 
je predložiť lekárske potvrdenie. Následne oddelenie dokla-
dov vycestuje za ležiacim občanom.

- Technický preukaz k motorovému vozidlu vám vymenia 
na dopravnom inšpektoráte na základe vydaného nového ob-
čianskeho preukazu alebo potvrdenia žiadosti o vydanie no-
vého občianskeho preukazu. Potvrdenú žiadosť obdržíte pri 
výmene občianskeho preukazu.
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- Kataster – zmenu zápisu na liste vlastníctva je možné zre-
alizovať na Katastrálnom úrade – zákaznícke centrum N.Mesto 
n/V. Realizuje sa formou vyplnenia žiadosti o zmenu adresy. 
K žiadosti je potrebné mať už nový občiansky preukaz alebo 
potvrdenie žiadosti o nový občiansky preukaz. Vzor žiadosti 
nájdete na web stránke obce v časti “Dokumenty na stiahnu-
tie” alebo na obecnom úrade u pani Znachorovej.

V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení ukladá Obec obyvate-
ľom – vlastníkom dotknutých nehnuteľností, kde je potreb-
né podľa Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc 
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v plat-
nom znení s odkazom na ustanovenie § 43a ods. 2 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v platnom znení, povinnosť strpieť umiest-
nenie orientačnej tabule s názvom ulice na vlastnej stavbe 
a zabezpečiť jej pripevnenie a údržbu. V prípade záujmu za-
bezpečí pripevnenie obecný úrad.

Pri písaní úplnej adresy po 1. 7. 2021 budeme používať ná-
zov ulice v spojení so súpisným číslom lomene orientačným 
číslom stavby, napr. „ Školská 630/6 “. Miestne časti budú naďa-
lej používať názov miestnej časti a číslo domu, napr. “Hrušové 
900”.

Zoznamnázvov ulíc v jednotlivých častiach obce
Bzince pod Javorinou:
Podjavorinskej  |  Za potokom  |  Družstevná  |  Na Pažiti  |  Škol-
ská   |  Za humnami  |  R. Macúcha  |  Uličky  |  Na Chríbe  |  Lipová
|  Na Hoštáku

Miestna časť Hrušové: Hrušové
Miestna časť Vrzávka: Vrzávka
Miestna časť Cetuna: Cetuna
Miestna časť Hrubá Strana: Hrubá Strana

Úplné znenie prijatých všeobecne záväzných nariadení náj-
dete na web stránke obce v časti VZN. V písomnej podobe na 
obecnom úrade u pani Znachorovej.

Stručný obsah zasadaní obecného zastupiteľstva:

Apríl 2021:
- Správa Hlavnej kontrolórky - Kontrola použitia a nakla-
 dania s dotáciami poskytnutými v roku 2020 organi-
 záciám z rozpočtu obce, v zmysle zákona o rozpočto-
 vých pravidlách a VZN č. 5/2020 o podmienkach posky-
 tovaní dotácií a finančného príspevku z rozpočtu obce.
- Schválenie žiadosti, investičného zámeru a spôsobu finan-
 covania - Prestavba objektu súp. č. 1272 na bytový dom, 
 Bzince pod Javorinou – CETUNA.
- Doplnenie člena sociálnej komisie.

- Schválenie úsekov a verejného obstarávania pre rekonštruk-
 ciu miestnych komunikácií na rok 2021.
- Schválenie návrhu na realizáciu opráv KD Cetuna.
- Schválenie zmluvy o prevode obecného majetku – Prevádz-
 ka s.r.o.
- Schválenie žiadosti o povolenie chovu nebezpečných 
 druhov živočíchov - Skovajsa Jozef.
- Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena v rozsahu 
 určenom geometrickým plánom č. 228/2020. 
- Návrh a schválenie prevodu obecného majetku – Vlastimil 
 Ilenčík.
- Návrh a schválenie prevodu obecného majetku – Peter 
 Trenčanský.
- Návrh a schválenie prevodu obecného majetku – Matúš 
 Vaškovič a Daniel Vaškovič.
- Návrh a schválenie žiadosti o zámenu pozemku – Obec 
 Bzince pod Javorinou – Trchala Ivan.
- Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí medzi obcou a Pre-
 vádzkou s.r.o. – schválenie.
- Zmluva o užívaní, prevádzke a údržbe majetku obce medzi 
 obcou a Prevádzkou s.r.o.– schválenie.
- Schválenie obchodno verejnej súťaže na odpredaj nehnu-
 teľnosti parc.č. 1823/27 Rybníky.
- Schválenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančné-
 ho príspevku k výzve „Rozvoj energetických služieb na regio-
 nálnej a miestnej úrovni, kód výzvy: OPKZP-P-SC441-2019
 -53“.
Rôzne:
-  Informácia o majetkovom priznaní starostu obce – zverej-
 nené
- oboznámenie poslancov s organizačnou zmenou OcÚ, 
 Prevádzka s.r.o. a Sociálny podnik

Máj 2021:
- Schválenie uznesení k podaniu žiadosti na ŠFRB :  Prestavba 
 objektu súp.č. 1272 na bytový dom Bzince pod Javorinou, 
 Cetuna.
- Schválenie uznesení k podaniu žiadosti na ŠFRB : Nadstavba 
 objektu Zdravotného stredisko -12 nájomných bytov, Bzince 
 p/Javorinou.
- Schválenie projektu: Zabezpečenie efektívnych pastevných 
 podmienok včelstiev v Bzinciach pod Javorinou.
- Schválenie kúpnej zmluvy : Vlasta Sláviková rod. Gašparíko-
 vá, Jaroslav Gašparík.
- Schválenie – ukončenie nájomného pomeru dohodou – 
 Tectum Vitae n.o.

Úplné znenie zápisníc s jednotlivými uzneseniami zo zasa-
dania obecného zastupiteľstva nájdete na web stránke obce 
v časti Úradná tabuľa – zápisnice zo zasadnutí. V písomnej 
forme sú k dispozícii u pani Kuhajdovej.

Eshop Galantéria Modrá ustrica vo Vrzvake 1075 ponúka:
- priadze značiek Grundl, Yarnart, Alize, Scheepjes, Vlna-Hep, Etrofil, Ňiťárna Česká 
 Třebová,  Katia, Fibra Natura a Schachenmayr. 
- okrem toho aj špagáty, cherubínky, ručne pradené pradienka
- ihlice, háčiky, gombíky, zipsy, doplnkový tovar, kovové a silikónové komponenty, 
 polotovary na kabelky 
- potreby pre vyšívanie, bezpečnostné očká

Možný je osobný odber po dohode,
vytvorení a vyplatení objednávky 

cez internet. www.galanteriamodraustrica.sk

0905/ 257 231

l d k



12

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Richard Soviš

– rodičia Ing. Marcel Soviš a Mgr. Timea Sovišová

ZairaChmárová
– rodičia Juraj Chmára a Karin Hrúzová

Zara Benková  
– rodičia Juraj Benko a Adriana Šipošová

Alex Machajdík – matka Karin Machajdíková

Rodičom blahoželáme 
k šťastnému príchodu 
ich dieťaťka na svet.

UZAVRELI MANŽELSTVO
Bc. Jakub Hubert 

– Karolína Kostelanská

Juraj Ondrejička 
– Katarína Príbojská

Novomanželom blahoželáme 
k uzavretiu manželstva.

Vydáva: Obec Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou 348, IČO 00311456, www.obecbzince.sk.
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ISSN 2644-4984
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60
Miloš Gulán

Mgr. Janka Gemmelová
Miroslav Gablovský

Anna Okrucká
Zuzana Vatrtová
Ľubomír Marták
Anna Ragalová
Jozef Kotleba

Jaroslav Kovačovic
Miloš Teplička
Ľubomír Janek
Zdena Rzavská

Mgr. Peter Peráček
Ing. Jaroslav Gulán

70
Slavomír Nešťák
Elena Roubalová
Anna Lošáková

Dobroslava Valachová
Emília Pašková

80
Božena Gulánová

Ján Malinka
Božena Janigová

Anna Kovačovicová
Ing. Miroslav Bumbál

Oľga Jankechová

90
Oľga Stachová

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Už Ťa nezobudí slnko, ani krásny deň,
na tichom mieste už 5 rokov snívaš svoj večný sen.

Čas plynie, bolesť neodchádza
a dvere spomienok na teba stále nezatváraš.

Dňa 8.mája 2021 sme si pripomenuli 5 rokov, kedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, dedko a príbuzný  Dušan Rzavský.

S láskou a úctou spomínajú manželka a deti so svojimi rodinami.

To, že sa rana zahojí,
to je len klamné zdanie,

v srdciach nám bolesť zostala 
a tiché spomínanie.

Dňa 5.júna 2021 sme si pripomenuli 5. výročie, 
kedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, 

starý a prastarý otec Pavel HALGAS
zo Bziniec pod Javorinou.

Stíchol dvor, záhrada, dom. Už nepočuť tvoje kroky v ňom.
Hoci si odišiel. Niet ťa medzi nami, ale v našich srdciach budeš stále s nami.
Dňa 14. júna 2021 uplynie jeden rok, čo nás navždy opustil náš otec, 

dedko, pradedko Ján MIKLÁNEK.
S láskou spomína syn Ján s celou rodinou.

SPOMÍNAME
APRÍL 2021

Anna Turanová 
vo veku 72 rokov
Jaroslav Filús 

vo veku 79 rokov
Branislav Ostrovský 

vo veku 84 rokov
Miroslav Less 

vo veku 83 rokov
MÁJ 2021

Rudolf Janiga
vo veku 84 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme 
úprimnú  sústrasť nad stratou 

svojich blízkych.

O P U S T I L I  N Á S 

 MDD – Cesta rozprávkovým lesom – Cetuna – 12.6.2021
 Uvítanie detí do života – 19.6.2021
 Deň obce – 27.-29.8.2021

Pripravované kultúrne 
podujatia:


