
 V stredu 19.5.2010 nám prišiel podpredseda vlády SR a minis-
ter vnútra JUDr. Robert Kaliňák odovzdať nové hasičské auto Iveco 
Daily. Na túto udalosť sme sa  dôkladne pripravili a za veľkej pomo-
ci všetkých hasičiek, hasičov starostu obce P. Bahníka, prednostky 
obecného úradu G. Čiadovej, p. E. Harmadyovej, Z.Bolechovej, 
p. Z. Kačica  sme pripravili dôstojnú recepciu.  
 V strede obce pred hasičskou zbrojnicou sa v podvečer zišli 
občania obce a mládež. Slávnostný nástup všetkých  hasičov zo Bzi-

niec, Hrušového, Vrzávky, Cetuny, Hrubej Strany, ale aj družobných 
moravských Boršíc podčiarkol význam tejto udalosti. Prítomní boli  
viacerí hostia: poslankyňa NR SR pani M. Košútová, poslanci Tren-
čianskeho samosprávneho kraja na čele s riaditeľom úradu TSK V. 
Petrášom, prezident  HaZZ pán plk. A. Nejedlý, generálny sekretár 
DPO SR p. V. Horváth, zástupcovia OV DPO z Nového Mesta nad 
Váhom, riaditeľ OR HaZZ p. K. Prno, riaditeľ OO PZ Stará Turá p. 
M. Jamriška, starosta M.Lieskového pán V. Miklánek, pani farárka 
I. Rubaninská, pán farár B. Čaputa a mnohí ďalší významní hostia. 
 Nové hasičské auto doviezol pred hasičskú zbrojnicu osobne pán 
minister, ktorý prijal hlásenie od veliteľa bzinských hasičov P. Pod-
hradského. Ľudovými piesňami zohriali v chladný podvečer všet-
kých prítomných  žiaci našej školy, za čo patrí  vďaka pani učiteľke 
Ľ. Samekovej a p. učiteľovi  P. Jarábkovi,  ako aj súbor Klenotnica.  
Po krátkom príhovore pána starostu sa slova ujal pán minister a odo-

vzdal veliteľovi kľúče od 
tohto auta. Následne na 
to ho symbolicky vet-
vičkou z bazy, ktorá je 
symbolom obce, pokro-
pil, aby nám dlho a dobre 
slúžilo. Veľký záujem 
bol o autogramy a fot-
ky s pánom ministrom. 
Ten prijal pozvanie do 
hasičskej zbrojnice, kde 
ochutnal pripravený 
pravý poľovnícky srnčí 
guláš. Krátko sa poroz-
prával s občanmi, ale 
zvlášť s najstaršími 
hasičmi našej obce, ktorí 
sa tejto slávnosti zúčast-
nili. Po hodine sa program p. ministra v našej obci skončil.   
  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a 
priebehu tejto slávnosti a ďalšieho veľkého hasičského dňa v našej 
obci.                                           
                                                                     Ing. Pavol Podhradský,  

Veliteľ OHZ  
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MINISTER VNÚTRA ODOVZDAL AUTO BZINSKÝM HASIČOM

DEŇ  NARCISOV
 16.apríla 2010 sa uskutočnil v poradí už 14. ročník  verejnej finančnej 
zbierky Ligy proti rakovine Deň narcisov. Počas týchto štrnástich rokov 
sa z neho stala najväčšia verejnoprospešná finančná zbierka na Slovensku, 
ktorú pozná a pozitívne hodnotí veľké percento ľudí.
 Cieľom Dňa narcisov je vniesť problematiku boja proti rakovine 
bližšie k ľuďom – do ulíc, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý 
ľudí spája. Jeho symbolom je žltý narcis – kvet jari a nádeje, ktorý si ľudia 
pripínajú na svoj odev, aby týmto spôsobom vyjadrili solidaritu s osobami 
postihnutými rakovinou. Deň narcisov každoročne pomáhajú organizovať 
stovky spoluorganizátorov po celom Slovensku. Základná škola nár. um 
Ľ. Podjavorinskej s MŠ v Bzinciach pod Javorinou je spoluorganizátorom 
tejto zbierky  už po siedmy raz. V roku 2004 sme nadviazali spoluprácu s 
Ligou proti rakovine od tohto roku vždy v apríli oslovujú hliadky žiakov 

v sprievode dospelej osoby svojich spolužiakov a občanov Bziniec pod 
Javorinou.
 Tento rok nebol výnimkou. Do dňa narcisov sa zapojilo 13 
dobrovoľníkov: Mgr. Viera Sláviková, Zuzana Kovačovicová, Zuzana 
Kotúčová, Lucia Jurigová, Mgr. Anna Matějková a žiaci Martin 
Biesik, Peter Tillinger, Veronika Peráčková, Sophia Stanová, Katarína 
Kovačovicová, Lívia Machajdíková, Adam Skovajsa, Lucia Valová. 
Patrí im poďakovanie za ochotu pomáhať pri organizovaní dobrovoľne a 
nezištne.
 Rok čo rok sa stretávame s väčším záujmom verejnosti o danú akciu. 
Za vašej pomoci sa v štyroch pokladničkách v obci i na osadách nazbier-
alo 490,87 eur. Vám všetkým patrí veľké poďakovanie.
                                                                     Mgr. Elena Laskovičová



 Kolektív Zboru pre občianske záležitosti našej obce sa i tento rok 

prihlásil do súťaže. Regionálne kolo sa konalo 13.apríla 2010 v obradnej 

sieni nášho obecného úradu pod názvom ČLOVEK V ČASE. Pod týmto 

názvom mohli byť prezentované akcie, ktoré robia ZPOZ-y v priebehu 

roka. Súťažné pravidlá ponúkajú celkove asi desať možností, ktorými sa 

mohli kolektívy prezentovať. Nakoniec sa i tu prejavili dôsledky súčasnej 

hospodárskej krízy a do súťaže sa prihlásili len tri kolektívy, čo história 

ešte nepozná. Boli to  ZPOZ pri Mestskom úrade v Trenčíne, obcí Dolné 

Srnie a  Bzince pod Javorinou.

 Náš kolektív sa súťaží zúčastňuje už 10 rokov a vždy sa pri výbere 

programu snažíme zaradiť aktuálnu tému, ktorú sme v obci aj realizovali. 

Dbáme  tiež na to, aby zodpovedala požiadavkám vyhlásenej témy. Túto 

každoročne vyhlasuje Ústredná rada ZPOZ v Banskej Bystrici. Keďže 

v doterajšej histórii súťaže ZPOZov už Bzince pod Javorinou niečo 

znamenajú v celoslovenskom meradle, rozhodli sme sa pre prezentáciu 

aktuálneho programu – Podpísanie zmluvy o partnerstve a spolupráci 

medzi obcami Boršice u Blatnice a Bzince pod Javorinou. V skutočnosti 

táto zmluva o spolupráci bola podpísaná u nás počas Dní obce (cez Bzinský 

jarmok) v minulom roku.

 Súťažný program má svoje pravidlá a scenár. Rozsah programu je 

časovo obmedzený do 25-30 minút, čiže účinkujúci ho musia dodržať, čo 

pre nás znamenalo zvoliť presný scenár pre jednotlivých účinkujúcich. 

Program otvoril súbor Klenotnica, ďalej nasledovali vstupy hlavných 

účinkujúcich – obidvoch starostov, ktorí  predstavili svoje obce, prednes 

básní vhodných k tomuto aktu, hudbné vstupy - hra na flautu, predstavenie 

nár.umelkyne Ľ.Podjavorinskej. Prekvapením bolo vystúpenie mužského 

speváckeho súboru z Boršíc v krásnych moravských krojoch a potom 

spoločné zaspievanie piesne na záver podpísania zmluvy. Všetko toto 

vtesnať do 30 minút vyžadovalo určitú dávku umenia a tvorivosti, ale i 

jednania s moravskou stranou. Hlavne však množstvo tvorivých myšlienok 

a skúšok.

 Osobne som veril, že zvolený program musí zaujať a zvíťaziť. No aj 

ostatné dva kolektívy mali podobné myšlienky a prišli so zaujímavými 

programami. Všetky tri kolektívy zvládli programy skoro profesionálne, a 

tak porota mala ťažkú úlohu – správne sa rozhodnúť. Konečný jej verdikt 

bol: všetky tri kolektívy postupujú na krajskú prehliadku. Tá sa uskutočnila 

v Kultúrnom stredisku v Nemšovej dňa 27.apríla 2010. K spomínaným 

kolektívom pribudli ešte dva – ZPOZ obce Udiča z okresu Púchov a ZPOZ 

z obce Visolaje z okresu Považská Bystrica.

 Počas dvoch týždňov sme náš program ešte vylepšili, precvičili a 

organizačne zladili. Prekvapila nás však malá obradná sieň, kde náš 

pomerne veľký kolektív mal problém vtesnať sa. Všetko sme  na mieste 

precvičili a ako druhí v poradí sme nastúpili s rozhodnutím, čo najlepšie 

sa predstaviť. Mali sme na mysli, že v roku 2003 sme tu už vystupovali a 

súťažili s výborným programom predstavujúcim Zlatú svadbu,  no nepo-

darilo sa  nám postúpiť, i keď lepšieho programu nebolo – cítili sme krivdu. 

Čo nebolo vtedy, udialo sa v tento deň. Všetky nástupy, piesne, básne, 

hudba, spevy išli dobre. No bolo treba čakať na to, ako budú vystupovať 

ostatné súťažné kolektívy. Po skončení súťaže sme dlho čakali na celkové 

hodnotenie. Rozhodnutie poroty bolo priaznivé: kolektív ZPOZ Bzince 

pod Javorinou postupuje na celoslovenskú súťaž, ktorá sa koná 27.mája 

2010 na Sliači. Tlieskali nám a my plní dojatia a šťastia sme sa tešili z 

úspechu. Ten nás však zaväzuje k ďalšej príprave na reprezentáciu obce, 

kraja a tiež zviditeľnenie v rámci celého Slovenska.

 Kto vybojoval účasťou súťažné krajské kolo: Súbor Klenotnica v 

zložení: Anna Andelová, Gabriela Skovajsová, Anna Okrucká, Elena 

Osuská, Jarmila Kovačovicová, Anna Macúchová, Vlasta Dujková, Helena 

Valová, Jarmila Mazáková, Emília Peráčková, Anna Krajčovicová, Ing. 

Eva Valová. Starosta obce Boršice u Blatnice  Bohumil Vávra, starosta 

obce Bzince pod Javorinou Ing. Pavel Bahník, hudobný sprievod: MgrArt. 

Samuel Bánovec, flauta - Michaela Želibabková, básne a vstupy Jana 

Kuhajdová a Ivan Mrázik. Mužský spevácky súbor Boršičané.

Pre  pracovné povinnosti sa súťaže nezúčastnil Róbert Bánovec-vedúci 

súboru Klenotnica a členky súboru Mária Štefanovičová a Oľga Pagáčová, 

ale zúčastnili sa regionálnej súťaže.

Námet a scenár, ako i organizačné zabezpečenie – Jana Kuhajdová.

 Tieto súťaže v rámci regiónov, krajov a celoštátnej prehliadky slúžia 

skvalitňovaniu práce kolektívov ZPOZ. Pri jednotlivých súťažiach sú 

prítomní starostovia, matrikárky i ďalší členovia ZPOZ, ktorí čerpanú 

vedomosti od tých najlepších a takto spoločne sa skvalitňuje činnosť 

ZPOZ na celom Slovensku. Práca v ZPOZe je náročná a zodpovedná pre 

tých, ktorí ju robia, ale i prospešná pre našich občanov, lebo z času na čas 

ju potrebuje každý občan. V našej obci je práca ZPOZu na veľmi dobrej 
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I N F O R M Á C I E  Z  P O D U J A T Í  V  O B C I

  PREHĽAD ÚSPEŠNÝCH SÚŤAŽNÝCH PODUJATÍ 
       ZA 10 ROKOV NÁŠHO KOLEKTÍVU ZPOZ

Miesto konania  Dátum konania   Názov prehliadky/náš program

Trenčín - regionálna

Nová Bošáca - krajská     21.6.2001        LÁSKA V NÁS

Bzince p. J. - krajská       28.5.2002        Slávnostné príležitosti samospráv

Trenč. Turná – regionálna 1.4.2003         OD SRDCA K SRDCU

Nemšová – krajská      29.4.2003        (zlatá svadba manž.Kiszkovcov)

Rim. Sobota – celoslovenská 22.5.2003  Uznanie za vysokohumánne 

           spracovanie témy (starostom obce I.Mrázikom)

Čachtice – regionálna        6.4.2005        ČARO ZRELOSTI

Trenč. Teplice – krajská    19.4.2005     (zlatá svadba manž.Gašparíkovcov)

Prešov – celoslovenská  

Melčice-Lieskové – region. 3.5.2006      NOVÉ CESTY

Stará Turá – krajská       30.5.2006       (udelenie čestného občianstva 

                gen.mjr. Jozefovi Brunovskému)

Zlatníky – regionálna       27.3.2007        RODINNÉ PUTÁ

Nitrian. Rudno – krajská  20.4.2007        (viacdetné matky)

celoslovenská sa nekonala

Kálnica – regionálna        16.6.2009        ZLOŽENÉ KRÍDLA

Tren. Stankovce - krajská 30.9.2009        (Pamiatka zosnulých)

celoslovenská sa nekonala

Bzince p. J. - regionálna   13.4.2010        ČLOVEK V ČASE

Nemšová – krajská       27.4.2010        (Podpísanie zmluvy

Sliač – celoslovenská       27.5.2010          o spolupráci obcí)

úrovni už veľa rokov a verím, že bude napredovať i v budúcnosti. Všetci, 

ktorí túto prácu konajú na úkor voľného času, musia citlivo a zodpovedne 

predstúpiť pred ľudí a hodnotiť život človeka, činnosť organizácií, musia 

vedieť zaujať, možno i napomenúť alebo pochváliť, inokedy spolucítiť a 

zachovať dôstojnosť človeka. Naplniť vždy motto – ČLOVEK ČLOVEKU 

- a to je umenie.                                

                   Za ZPOZ – Ivan Mrázik, člen

Doslov

„Bzince a Boršice dobili Sliač“

Áno, stalo sa tak 27.mája 2010 v Dome obradov kúpeľného mestečka Sliač 

pri Banskej Bytrici na Celoslovenskom festivale vybratých programov 

ZPOZ „Človek v čase“.

Cesta autobusom na trase Bzince-Boršice-Sliač bola dlhá, náročná, ale 

krásna. Spev Boršických mužov a žien z Klenotnice bol balzamom na 

dlhú cestu.

 Akákoľvek cesta na slovenské finále nebola pre všetkých účinkujúcich 

prekážkou. Na druhý deň ráno po raňajkách sme sa presunuli zo Zvolena do 

dejiska prehliadky do Sliača. Veľká sála Domu obradov nám dobre vyho-

vovala a hneď sme si urobili technickú skúšku. Po slávnostnom začiatku 

prehliadky si prítomní diváci prehliadli postupne všetky zúčastnené kolek-

tívy:

ZPOZ Prakovce

ZPOZ Košťany nad Turcom

ZPOZ Rimavská Sobota

ZPOZ Spišská Nová Ves

ZPOZ Bzince pod Javorinou

ZPOZ Udiča

ZPOZ Štrba

ZPOZ Sása

 Náš kolektív vystúpil v poradí piaty v dopoludňajšej časti prehliadky. 

Krojovaní chlapi z Boršíc a krásne ženy v bzinských krojoch, k tomu har-

monika dali divákom náboj a iskru folklóru a družby prihraničných obcí z 

Moravy a Slovenska. Sprievodný program hovoreného slova, krása spevu, 

básní a pohybu dali prevažnej väčšine prizerajúcich pocit pohody, zrelosti 

účinkujúcich a aktuálnosti programu.

 V tejto celoštátnej prehliadke sa nebojovalo o celkové poradie, ale o 

kvalitné podanie zvolenej témy a prezentáciu našej obce, mentalitu ľudí 

spod Javoriny, družbu našich dvoch obcí a ich kultúry. Toto všetko sa nám 

poradilo a s pocitom dobre vykonanej práce, dobrého zviditeľnenia obce 

pri programoch nášho ZPOZ-u sme sa šťastne a šťastní vrátili domov.

       Ivan Mrázik, člen ZPOZ

 10. apríla sme si krátkou spomienkou  pri pomníku padlých v obci 
a položením vencov aj k pomníkom v Hrušovom a Cetune pripomenuli 
65. výročie oslobodenia našej obce. 
 Dňa 24.apríla 2010 zorganizovala Obec Bzince pod Javorinou v spo-
lupráci s miestnymi organizáciami  jarné upratovanie obce. Do uprato-
vania sa zapojili viaceré organizácie v obci i na osadách.  Poďakovanie 
patrí členom a členkám Únie žien Slovenska, požiarnikom v obci i na 
osadách,  športovcom, poľovníkom z Hrušového, členom ZPB v Cetune  
i ostatným jednotlivým občanom. 
 V stredu 21.apríla 2010 navštívili našu obec študenti z rôznych 
krajín EÚ, ktorí sú v na Slovensku na študijno-poznávacom pobyte. 
Cieľom ich návštevy bolo poznávanie nášho regiónu, jeho kultúry, 
tradícií, ale aj súčasného života našich ľudí. Študentov privítal a našu 
obec im predstavil starosta, ktorému potom študenti položili nemálo 
otázok. Zaujímali sa o možnosti podnikania v obci, aktuálny stav 
poľnohospodárstva, životného prostredia. Navštívili pamätnú izbu Ľ.R. 
Podjavorinskej, kde sa oboznámili so životom našej najvýznamnejšej 
rodáčky. Stretnutia sa zúčastnila a p.M. Košútová, poslankyňa NR SR. 
  V piatok 30.mája 2010 sa uskutočnilo tradičné stavanie májov. 
Máje v obci a vo všetkých miestnych častiach stavajú naši hasiči, ktorí 
takto prispievajú k uchovávaniu peknej tradície. Všade bola dobrá 
nálada. V Bzinciach pri tejto príležitosti bola za účasti  oboch starostov 
podpísaná zmluva o spolupráci a partnerstve medzi domácimi hasičmi 
a  hasičmi z obce Boršice u Blatnice.  Stavania májov sa už tradične 
zúčastnili aj zástupcovia DHZ zo Žiaru.
 V nedeľu 9.mája 2010 pripravil ZPOZ oslavu Dňa matiek. Slávnosť 

otvorila vedúca kultúrneho oddelenia p. J. Kuhajdová, slávnostný 
prejav predniesol starosta obce Ing. P. Bahník. Úvodnú báseň zareci-
tovala žiačka V. Peráčková. Milý kultúrny program pripravili a pred 
plnou obradnou sálou predviedli deti z materskej školy pod vedením 
p. učiteliek J. Gulánovej a O. Potfajovej, ako aj žiaci základnej školy, 
ktorých viedli učitelia Mgr. A, Matejková, Mgr. Z. Stupavská a Mgr. P. 
Jarábek.    
 V rámci  programu medzinárodnej súťaže historických vozidiel 
pod názvom VETERAN RALLY Nové Mesto nad Váhom - Memoriál 
Pavla ČIRKU dňa 09.05.2010 v nedeľu predpoludním  prechádzali 
vozidlá našou obcou a jej časťami.  Nepriaznivé počasie trocha poka-
zilo účastníkom rally i priaznivcom historických vozidiel plnohodnotný 
zážitok, no aj tak sa bolo na čo pozerať. Mnohí , hlavne  skôr narodení, 
si mohli zaspomínať na svoje mladšie roky a pokochať sa v kráse his-
torických vozidiel.
 V júni uplynie rok od otvorenia detského ihriska, ktoré vzniklo z ini-
ciatívy aktívnych mladých ľudí z občianskeho združenia Podjavorinskej 
deti. Výsledkom ich cieľavedomej práce, ktorú  podporila obec a jej 
starosta, je krásny priestor v strede dediny. Pred niekoľkými týždňami 
sa členkám občianskeho združenia cez program firmy Baumit „Tu sa 
nám páči, tu chceme žiť“ podarilo upraviť stenu  priľahlej budovy, ktorú 
vymaľovali a umiestnili tu  pestré obrazy. O ihrisko sa členovia združenia 
neustále starajú, udržujú poriadok, kosia trávu. Ihrisko je nielen ozdobou 
obce, ale predovšetkým  miestom, ktoré je účelne a bohato využívané. 
Za pekného počasia je doobeda plné detí s matkami, popoludní pribudnú 
i staršie deti.
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INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 18.5.2010 sa v Hrušovom uskutočnilo zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou 
1. zobralo na vedomie 
• informáciu o plnení rozpočtu za prvý štvrťrok  
• informáciu o žiadostiach o odpustenie poplatku za smeti a 
konštatovalo, že v zmysle zákona  a VZN o odpadoch je každý vlastník 
nehnuteľnosti povinní zaplatiť poplatok za komunálny odpad
• informáciu o výsledkoch kontroly  stavu v znižovaní záväzkov obce 
z roku 2009 a ukladá účtovníčke znížiť stav nezaplatených faktúr. 
2. schválilo
• vyrovnanie straty v zmysle zápisu z rokovania správnej rady 
Združenia obcí pre separovaný zber, n.o.
• čerpanie finančných prostriedkov na ubytovanie a  dopravu z 
rozpočtu z časti Kultúra a šport na účasť ZPOZ-u na celoslovenskej 
prehliadke na Sliači
• odpredaj Požiarnej Zbrojnice v Cetune v zmysle platnej legis-
latívy, a to podľa zák.č.138/1991 o nakladaní s majetkom obce v znení 
neskorších  predpisov. 
• zmenu rozpočtu nasledovne:  Rozpočet po zmene:
Príjmy spolu:     2 009 657,- EUR

Výdavky spolu: 2 097 989,- EUR
Rozdiel je vyrovnaný finančnými operáciami – zostatok na účte, 
pôžička
• príspevok na slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine  vo 
výške 150,-€
3. neschválilo
• zrušenie predajne železiarstva
• žiadosť o zápočet faktúry a o dočasné zníženie nájmu 
• odpustenie zvyšnej čiastky  na nedoplatku za vodu 
• odpustenie platby za dodávku tepla za rok 2009 
• uzatvorenie nájomnej alebo kúpnej zmluvy na vysporiadanie 
miestnych komunikácií. Tento problém sa bude riešiť v zmysle platnej 
legislatívy zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších noviel a predpisov
• odpredaj časti  pozemku parc. č. 247/1 v k.ú. Dolné Bzince  tak, 
ako bola predložená žiadosť. OZ navrhuje zabezpečiť vypracovanie 
GPL spoločne pre všetky zúčastnené strany, je potrebná komunikácia s 
vlastníkmi susednej nehnuteľnosti 
4. uložilo
• komisii verejného poriadku a životného prostredia vykonať analýzu 
prílohy č. 1 VZN č. 6/2009 a predložiť stanovisko k odvolaniu sa proti 
výmeru za vývoz smetí na nasledujúcom zasadnutí OZ

Vieme, že naša obec má schválené dva veľké projekty. Kedy sa začnú 
realizovať?
 Skutočne už od konca minulého roka vieme, že máme schválené 
dva „veľké“ projekty – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a Revitalizácia 
centra obce. Nie našou vinou ešte nemáme podpísané zmluvy s riadiacim 
orgánom, ktorým je ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Po 
rokovaniach na ministerstve a s dodávateľom stavby rekonštrukcie školy, 
ktorým je firma Izotech group z Nového Mesta nad Váhom, predpokla-
dáme podpis zmluvy koncom mája a s rekonštrukčnými prácami sa začne 
v polovici júna tak, aby nebolo narušené vyučovanie.  Veľká časť prác by 
mala byť realizovaná počas letných prázdnin a ukončené by mali byť do 
konca roka. Projekt revitalizácie centra obce je v podstate pred podpisom 
zmluvy, no o termíne podpisu  a termíne  realizácie ešte presne nevieme. 
Bol by som rád, keby to bolo čo najskôr, aby sme s prácami nezačali na 
jeseň, čo by prinieslo určite mnoho problémov. 
A čo ďalšie projekty?
 Dnes už môžem povedať, že sme neboli úspešní s projektom Čistota 
ovzdušia, kde sme plánovali nákup čistiacej techniky. V súčasnosti tento 
projekt prepracovávame a chceme využiť možnosť podať podobný pro-
jekt v rámci výzvy „Odpadové hospodárstvo“, v rámci ktorého by sme 
chceli zrekonštruovať náš tzv. zberný dvor a nakúpiť potrebnú techniku. 
Predpokladáme nákup multifunkčnej multikáry alebo traktora.
 Pripravujeme tiež podklady k projektu Rekonštrukcia osvetlenia. 
Termín na podanie projektu je 26. jún 2010. Vzhľadom k tomu, že 
všetky potrebné podklady máme pripravené, žiadosť v termíne podáme. 
Predpoklad realizácie, ak budeme úspešní, je rok 2011.
 Začali sme s realizáciou ďalších dvoch projektov, v rámci ktorých 
vybudujeme dve multifunkčné ihriská. Jedno sa už začalo stavať v 
Cetune. Na toto ihrisko sme dostali dotáciu z Úradu vlády SR vo výške 
39.000 €. Ostatné náklady budú financované z predaja požiarnej zbro-
jnice v Cetune. Termín ukončenia je 15. jún 2010. Mohlo to byť aj skôr, 
ale nepriaznivé počasie výrazne spomalilo práce. Druhé ihrisko sa bude 
stavať v Hrušovom. Toto ihrisko je financované v eurofondov v rámci 
programu miestnych akčných skupín (MAS), ktoré sú určené na rozvoj 
mikroregiónov. Z jeho výstavbou by sa malo začať hneď po skončení 
prác v Cetune.
Obec bude mať tri multifunkčné ihriská! Nie je to priveľa? 
 Ja si myslím, že by nebolo dobré, keby sme ponúknutú šancu 
nevyužili. Určite by sme v blízkej budúcnosti neboli schopní z prostried-
kov obce takéto stavby realizovať. Treba si uvedomiť, že naša mladá gen-
erácia postupne stráca záujem o športovanie, skôr im vyhovuje sedieť pri 
počítači alebo v „krčme“. Som presvedčený, že keď dostanú priestor, kde 
budú môcť športovať, tak ho využijú. Športoviská sú samozrejme určené 

aj pre staršiu generáciu, napr. v Bzinciach je pravidelne vidieť „starších 
pánov“ hrať tenis.  
Zapojí sa naša obec aj do projektov cezhraničnej spolupráce?
 Áno, naša obec je zapojená do troch projektov cezhraničnej spolupráce 
v spolupráci s obcami Babice a Boršice u Blatnice. Jeden projekt pripravila 
naša obec, má názov „Športom k priateľstvu“ a je určený pre rozvoj spolu-
práce v oblasti športu. V rámci projektu  sa uskutočnia stretnutia futbalis-
tov, hokejistov, tenistov, stolných tenistov. Asi najatraktívnejší bude turnaj 
starých pánov, na ktorom sa okrem spomínaných obcí zúčastní tradične 
aj výber hokejistov Dukly Trenčín. Na tento turnaj sú pripravené aj spri-
evodné akcie, súťaž vo varení držkovej a určite atraktívna bude, hlavne 
pre pamätníkov, účasť futbalistov, ktorí získali v roku 1976 titul majstrov 
Európy. Do Bziniec prídu také futbalové hviezdy ako Antonín Panenka, 
Karol Dobiáš, Ján Berger,  Alexander Vencel, komentátor Karol Polák a 
ďalší. Pripravená bude autogramiáda s podpisovaním zaujímavých kníh 
z histórie svetového a československého futbalu. Turnaj sa bude konať v 
sobotu 31.júla 2010.
 Zaujímavé projekty pripravili aj družobné obce. Babice sa zamerali na 
spoluprácu seniorov, projekt má názov „Propojení generací“. Cieľom pro-
jektu je poznávanie partnerských obcí, ich tradícií a odstraňovanie bariér, 
ktoré vznikli rozdelením štátu. Obec Boršice u Blatnice sa v rámci projektu 
cezhraničnej spolupráce zamerala na podporu folklóru medzi mladou gen-
eráciou. Do tejto aktivity by sme radi zapojili žiakov našej základnej školy.  
Všetky akcie v rámci projektov sú finančne podporované z fondov EÚ. 
Napr., už teraz sme v rámci nášho projektu zakúpili novú kosačku určenú 
hlavne na kosenie futbalového štadióna, finančné prostriedky budú použité 
aj na iné aktivity v rámci projektov.

O T Á Z K A  P R E  S T A R O S T U

Tábor  Podvišňové - školiace a rekreačné zariadenie
Hrubá Strana 1442

ponúka svoje novozrekonštruované zariadenie na  usporiadanie 
firemného posedenia - aj vianočného - školenia, rodinnej oslavy, 
svadby, ako aj športového sústredenia pre vopred objednané uza-
tvorené skupiny.
Areál pozostáva z Penziónu ***, 3 chát, školiacej budovy, 
športovej haly, má kapacitu 50 miest na ubytovanie a stravovanie.
Možnosť prenajatia chát aj samostatne - každá izba má samostatné 
WC, sprchový kút a spoločenskú miestnosť, TV, kuchynku  alebo 
kuchynský kút.
Bližšie informácie radi podáme na tel.čísle 00421 32 771 7777 
alebo ich získate na web.stránke  :www.tabor-podvisnove.sk



BZINSKÝ CHÝRNIK  máj - jún 2010  Strana 5

P R O G R A M  O B N O V Y  T R A D Í C I Í  P O K R AČU J E
 V rámci programu obnovy tradícii v Bzinciach pod Javorinou  pri-
pravili  iniciatívne ženy druhé podujatie, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 
11. apríla v kultúrnom dome v Cetune. Kurz Bzinské fánky zorgani-
zovali Ing. Eva Gregušová, zástupkyňa starostu obce, a Ing. Gabriela 
Čiadová, prednostka obecného úradu v spolupráci s občianskym 
výborom v Cetune. Celé podujatie by však nebolo možné pripraviť 
bez šikovných a ochotných žien z našich kopaníc. Mnohé z nich vedia 
smažiť túto originálnu dobrotu, ktorá v našom kraji je odjakživa ozdo-
bou slávnostných stolov. Bez fánok sa nezaobišli žiadne významné 
rodinné udalosti, hlavne krstiny a svadby. 
 Kultúrny dom v  Cetune sa  zaplnil tak, že ľudia i stáli. Podujatie 
bolo určené  pre širokú verejnosť, ktorá má záujem dozvedieť sa, akým 
spôsobom sa fánky robia. Návštevníci však mali možnosť obdivovať aj 
ručné práce - hlavne výšivky, hačkované dečky  zručných žien, ale aj 
bzinský kroj, ktoré tu boli pri tejto príležitosti vystavované.  
  V rámci podujatia vystúpili žiaci  Základnej školy v Bzinciach 
pod Javorinou so svojím krásnym kultúrnym  programom, ktorý s 
nimi nacvičili ich učitelia Mgr. Ľ. Sameková a Mgr. P. Jarábek  a 
sedemročná Timka Turánková predviedla ukážku ako sa maľovali 
stuhy k bzinskému kroju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. E Gregušová v úlohe moderátorky prostredníctvom prezentá-
cie hodnotila program obnovy tradícií z mája 2009 na Hrubej Strane a 
vysvetľovala prítomným  postup pri príprave cesta na fánky. Medzitým 
už  trojice žien, ale aj dvojica dvoch mladých ľudí pracovala priamo 
pred očami divákov. Kým skončilo vystúpenie detí, boli prvé fánky 
hotové. Návštevníci sa ešte naučili, ako vyčariť z papierovej servítky 
košíček na fánku a  mohlo sa predávať. Záujem bol obrovský, fánky 
šli na dračku. Ešte šťastie, že obetavé ženy ich pripravili aj dopredu 
doma.  
 Podujatie bolo oživením spoločenského diania v Cetune a v celom 
okolí, ale predovšetkým prispelo k zachovaniu tradícií našich pred-
kov. Zvlášť mladšia generácia videla, ako sa robí jedinečná bzinská 
dobrota a viaceré ženy sa chystali, že to doma vyskúšajú. Receptov 
na fánky je viacero a aj každá skupina pracovala podľa iného – toho 

svojho vyskúšaného, často ešte od babičky. Popoludnie pri fánkach 
pritiahlo do kultúrneho domu veľa ľudí rôznych generácií – domácich 
i chalupárov – a prispelo k formovaniu a posilneniu identity našich 
obyvateľov, k spájaniu ľudí. Výťažok z predaja fánok a dobrovoľného 
príspevku návštevníkov vo výške 125 eur  odovzdali organizátori 
škole na podporu kultúrnej činnosti, hlavne na zhotovenie vhodného 
oblečenia – krojov pre účinkujúce deti. Program žiakov nadchol 
všetkých prítomných.
 Poďakovanie patrí všetkým organizátorom a ich pomocníkom, 
žiakom a učiteľom školy, ale hlavne tým, čo neváhali a ochotne pred 
množstvom zvedavých očí robili fánky. Boli to: pp. A. Štrbová, O. 
Ančicová, A. Tvrdoňová, V. Sláviková, E. Filúsová, V. Adamičová, M. 
Otiepková a mladá dvojica B. Čiadová a P. Šimo. Svoje vlastné ručné 
práce i práce, ktoré opatrujú po svojich mamách a babičkách, ako aj 
súčasti kroja poskytli: pp. E. Trnková, V. Sláviková, V. Machovicová, 
A. Hargašová, A. Machovicová, B. Podhradská, E. Pražienková, G. 
Čiadová, E. Gregušová, V. Gulánová, E. Potfajová.                      -kr-

NOVÉ KNIHY V OBECNEJ 
KNIŽNICI Ľ. PODJAVORINSKEJ
 Vážení čitatelia – čitateľky, touto cestou Vám chcem priblížiť 
našu knižnicu aj s novými knihami, ktorými sme obohatili náš knižný 
fond. V ostatnej dobe sa objavili mnohé nové slovenské spisovateľky. 
Knihy sú situované do dnešného bežného života. Máme tituly od 
: Táne Vasilkovej – Keleovej, Márie Hamžovej, Heleny Bokovej, 
Márie Ďuranovej, Jarmily Repovskej a mnohých iných. Dúfam, 
vážení čitatelia, že Vás niektorá z týchto spisovateliek osloví a prídete 
si z ich titulov niečo vybrať.V knižnici sa tiež nachádzajú aj tituly pre 
silnejšie povahy so žánrom detektívok.
 Zároveň touto cestou upozorňujem aj tých čitateľov, ktorí majú z 
našej knižnice už dlhší čas vypožičané knihy, aby i ch láskavo vrátili 
a priniesli do obecnej knižnice. Ďakujem.          
                    A. Okrucká, knihovníčka
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UČ I T EĽ  H R U Š O V A N O V
    Po skončení I.svetovej vojny a vzniku nového 
Československého štátu pocítili naši predkovia akú 
si voľnosť. Bol to pocit slobody a novej chuti do 
budovania svojej krajiny, miest a obcí. Materinská 
reč začala smelo znieť na našom Slovensku a v našich 
školách. Svitla nádej, že národ začne budovať svoju 
vlasť a pracovať pre seba a pre svoje rodiny. Istotne 
s radosťou začali, i keď v skromných podmienkach, 
deti navštevovať školy a v rodnej reči naberať vedo-

mosti pre život. Škola v Hrušovom sa musela vo výučbe preorientovať, 
lebo v nej sa do r.1918 vyučovalo v maďarskom jazyku. V tej dobe bolo 
učiteľov málo a v jednotriedkach, ako bola v Hrušovom, sa učitelia často 
striedali. Takto to bolo do roku 1929, keď prišiel nový, mladý učiteľ Štefan 
Chlebík.
 Narodil sa 6.6.1910 v Jablonke, vtedy okres Senica. Pochádzal z 
roľníckej rodiny. Vo svojom rodisku navštevoval ľudovú školu v r.1916-
1921. Štátnu meštiansku školu navštevoval v r.1921-1925 na Myjave. 
Rozhodol sa pre učiteľské povolanie a v r.1929 maturoval na Štátnom 
učiteľskom ústave v Bratislave. Učiteľskú dráhu začal v Hrušovom 
1.10.1929 na Štátnej ľudovej škole. Zakrátko po nástupe musel nastúpiť 
základnú vojenskú službu na dva roky. V tomto období ho zastupovala 
pani učiteľka Marta Sodomová z Modry-Kráľovej. Po návrate z vojenčiny 
sa ujal svojho povolania, ktoré sa mu stalo celoživotným poslaním. Týmto 
mali Hrušovania šťastie na dvoch výborných učiteľov, ktorí pripravovali 
ich deti do života (Štefan Chlebík 1929 – 1945 a nasledovala ho Jana 
Bahnová 1945-1968).
 V osobe pána učiteľa Chlebíka získali Hrušovania nielen dobrého 
učiteľa, ale aj človeka, ktorý sa staral o osvetu a kultúru v obci. 
Na vyučovanie osobne kreslil obrazy pre názornejšie porozumenie 
vykladaného učiva. Venoval sa osobitne dobrým, ale i slabším žiakom. 
Rodičov šikovnejších žiakov nabádal, aby svoje deti poslali do Štátneho 
gymnázia v Novom Meste nad Váhom alebo do rôznych špeciálnych škôl 
a učilíšť.
 Bol zanieteným ovocinárom a včelárom. Učil týmto záľubám mno-
hých Hrušovanov a hlavne ovocinárstvo sa v obci veľmi rozšírilo. Na 
učiteľov podnet si miestni roľníci založili v r.1935 Slovenskú ovocinársku 
spoločnosť a na 10 rokov sa stal jej predsedom. Učil mladých i starších 
občanov ako sadiť a ošetrovať ovocné stromy. Občania pochopili jeho 
záujem o ovocinárstvo a spoločne pretvorili málo plodné a svahovité 
role na sady, ktoré v povojnových rokoch dávali bohaté úrody. Pestovali 
hlavne čerešne, slivky, jablone, hrušky a orechy. Ďalej podnietil občanov k 
výsadbe ovocných stromov na pasienkoch a po výmoľoch a takto spoločne 
vysadili asi 1000 kusov stromov, z ktorých neskoršie obec odpredávala 
záujemcom úrodu tzv. „licitáciou“. Hrušové sa tak stalo v 50. a 60. rokoch 
minulého storočia dodávateľom ovocia na trhy v okolitých mestách.   
Taktiež na vozoch, vlakmi a autobusmi chodili s  „krošňami“ na južné 
Slovensko vymieňať jablká za kukuricu alebo obilie.
 Učiteľ Chlebík a členovia Slovenského ovocinárskeho spolku vysadili 
údolie medzi starým a novým cintorínom čerešňami všetkých druhov 
(skoré, neskoré, biele, tmavé) a tento sad nazvali „Sad mieru“. V dnešnej 
dobe už čerešňový sad neexistuje, ale miestni záhradkári pre obnovu aspoň 
časti pôvodného sadu vysadili jablone čerešne a višne, ktoré už rodia.
 Pán učiteľ spolupracoval s rôznymi ovocinárskymi škôlkami a 
dodával množstvá ovocných stromčekov a kríkov rôznym záujemcom v 
okolí. Jeho zásluhou sa v Hrušovom a okolí vysadilo 10000 kusov strom-
kov. Svoje poznatky si pán Chlebík nenechával pre seba, ale chodil po 
obciach a mestách, zakladal ovocinárske spolky a prednášal, ako zakladať 
sady, záhradky, sadiť, rezať a ošetrovať stromky, aby prinášali majiteľom 
úrody a radosť z dosiahnutých výsledkov.
 Učiteľ v jeho osobe bol hybnou pákou i v obci. Pod jeho vedením sa 
povzniesla kultúra a obecná knižnica. Deti i dospelí nacvičili divadelné hry, 
ktoré sa hrávali v škole alebo v miestnom hostinci, ktorý mal miestnosť 
s javiskom a kulisami. Iniciatívne dal urobiť projekty kultúrneho domu, 
v ktorom malo byť pohostinstvo i obchod. Občania ochotne pripravovali 
túto stavbu v strede obce. Navozili kameň, štrk, piesok, drevo, narezali sa 
dosky. Domácnosti upísali množstvo tehál, ktoré boli ochotné zaplatiť a 
tiež brigádnické hodiny pri výstavbe. Problém nastal pri názve kultúrneho 
domu, lebo to bolo v období Slovenského štátu a mal sa volať Dom 

Andreja Hlinku. Občania Hrušového prevažne evanjelici s týmto názvom 
nesúhlasili, a tak sa výstavba neuskutočnila v neprospech kultúry a obce. 
Materiál o desať rokov poslúžil pri výstavbe družstevných maštalí.
 Pán učiteľ bol všestranne vzdelaný, ale i nábožný človek. Jeho prístup 
k žiakom, rodičom i spoluobčanom bol vždy veľmi dobrý. V triede bol 
prísnym a poriadkumilovným učiteľom. Hodiny výučby sa snažil robiť 
zaujímavé množstvom praktických pomôcok a vlastných kresieb obra-
zových i kreslených na tabuli. 
Býval v učiteľskom byte vedľa triedy väčšinou sám, stravoval sa v pohos-
tinstve rodiny Jána Michaloviča a v triede bol učiteľom ich malej dcérky 
Boženky. Táto sa v dospelosti stala jeho manželkou, ktorá mu pomáhala 
a podporovala ho v jeho záľubách – v záhradkárstve, ovocinárstve i 
včelárstve. Spoločne vychovali svoje tri dcéry – Drahušku, Martu a 
Evku.
 Po skončení II. svetovej vojny zakončil Štefan Chlebík učiteľovanie 
v hrušovskej  škole v školskom roku 1944-1945 a od 21.9.1945 začal 
pôsobiť na Štátnej meštianskej dievčenskej škole v Novom Meste nad 
Váhom. Zároveň sa jeho rodina presťahovala do tohto mesta. Tu si zakú-
pili veľkú záhradu, kde spolu s manželkou pokračovali v ovocinárskych 
aktivitách. Začal sa venovať pestovaniu a štepeniu broskýň, v čom získal 
veľké úspechy. Svoje skúsenosti a praktické ovocinárske rady hojne 
publikoval, bol autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií, 
prispieval do novín a časopisov. Bol veľkým priekopníkom ovocinárstva a 
záhradkárstva. Jeho meno nie je známe len v Podjavorinskom kraji, ale na 
celom Slovensku i na Morave.
 V Hrušovom zostala po ňom generácia, ktorú vychoval v mravnosti, 
dal jej základy vedomostí, naučil ju mnohým praktikám v ovocinárstve a 
včelárstve. V spomienkach zostal ako typ vzácneho dedinského učiteľa, 
i keď už nie je medzi nami, lebo 28.4.2005 sme sa s ním rozlúčili na 
novomestskom cintoríne.                                          I. Mrázik, člen RR 
       

CHRÁŇME PRÍRODU OKOLO SEBA! 
Vážení  občania !
Rád by som sa Vám prihovoril aj touto formou. Som študentom SOŠ 
v Novom Meste nad Váhom a taktiež aktivistom Lesoochranárskej 
školy 2010, ktorá pracuje pri našej strednej škole. Bývam  v našej obci 
v Bzinciach pod Javorinou a nie je mi ľahostajné, čo bude ďalej s okolitou 
prírodou. Je veľmi smutné a pre mňa nepochopiteľné, že vzniká čoraz 
viac a viac nelegálnych skládok . Počas prechádzky prírodou sa už 
ani nedá pozerať po krásnej prírode , pretože našu pozornosť upútajú 
nelegálne skládky, kde nájdeme všetko, čo ľudia doma nepotrebujú, 
vrátane uhynutých zvierat . Myslím si, že sme kultivovaní ľudia , ktorí 
by si mali uvedomiť, že vyhadzovaním starých autobatérií, televízorov, 
plechoviek atď. si škodíme sami sebe. Všetko sa postupne dostáva do 
pôdy a spodných vôd, ktoré neskôr pijeme.  Neubližujte už viac prírode, 
nezaslúži si to. Využívajte separáciu odpadu a zapojte sa tak do recyklá-
cie materiálov. Prírodu devastujeme znečisťovaním oveľa viac, ako keď 
vyrúbeme zopár stromov.  Myslím si, že mnohí z nás by sa mali zamyslieť 
nad tým, či vyhodia vrecko plné odpadu do prírody  alebo začnú triediť 
odpad . Na záver zacitujem múdre slová mojej pani učiteľky: “Kto chráni 
prírodu, chráni tým sám seba“. 
               Matúš ZAMEC, študent SOŠ NMn/V, Piešťanská ul.
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Š P O R T  V  Š K O L E
5.3.2010 sme sa premiérovo zúčastnili basketbalového turnaja NESTLÉ 
CUP určeného pre žiakov 5. a 6. ročníka. Túto súťaž organizovala III. 
Základná škola v Novom Meste nad Váhom. Tento rok sme zbierali 
skúsenosti. Naši chlapci hrali proti žiakom starším v priemere o dva roky 
a hrali vyrovnané zápasy. Nakoniec sme skončili na piatom mieste, ale 
sľúbili sme si, že ďalší rok budeme v prvej trojke.
 19.3.2010 sa naši žiaci zúčastnili majstrovstiev okresu v hádzanej, 
ktoré sa konali v Novom Meste nad Váhom v športovej hale. Hralo sa 
systémom každý s každým. Naši chlapci po veľmi dobrej hre skončili  s 
rovnakým počtom bodov ako víťaz, ale s horším skóre na veľmi peknom 
treťom mieste. 
Celoslovenská postupová súťaž MINIMAX VOLLEY pre žiakov 5. a 6. 
ročníkov -krajská liga.
 Koncom marca sa skončili dlhodobá časť volejbalovej krajskej ligy  
v súťaži Minimax volley. Tento školský rok sme do súťaže prihlásili tri 
družstvá z našej školy. Dve dievčenské, samostatne piaty  a šiesty ročník, 
a jedno chlapčenské zmiešané z piatakov i šiestakov. 
 V krajskej súťaži skončili na prvom mieste s rovnakým počtom 
bodov, ale s lepším skóre naše piatačky pred šiestačkami. Štatistika 
zápasov: naše piatačky i šiestačky vyhrali 16 zápasov, 8 prehrali a dosia-
hli celkove 40 bodov. Trenčianske družstvá vyšli tentoraz naprázdno. 
Dňa 27.4.2010 sme vyrazili na ďalší postupový turnaj , ktorý sa konal 
v Nitre. Naše dievčatá skončili s finálovou prehrou 2:1 proti domácim 
Nitriankam na druhom mieste a už sme sa všetci tešili na veľké levické 
finále. 
 18. mája 2010  sme vyrazili na finálovú cestu do Levíc, kde 
na nás čakali víťazi z ostatných okresných a krajských skupín 
Západoslovenského kraja. Po úmornej dvojhodinovej mokrej ceste, 
plnej vody a blata na nás už čakali družstvá z Nitry, Levíc a Nových 
Zámkov. V prvom zápase naše dievčatá zabojovali a Nitre vrátili prehru 
z kvalifikačného turnaja. A aj keď vo zvyšných dvoch zápasoch sme  
prehrali, dosiahli sme pre nás historický úspech a vo finálovom tur-
naji Západoslovenského kraja sme skončili celkovo na krásnom treťom 

mieste. Bohužiaľ, do celoslovenského finále postúpilo iba družstvo z 
Levíc, ktoré skončilo na prvom mieste. Všetkým dievčatám ďakujem za 
predvedené výkony i reprezentáciu školy a už sa s nimi teším na ďalší 
ročník. Boli to Katarína Kovačovicová, Patrícia Malinková, Klaudia 
Rošková, Romana Machajdíková, Ivana Jurigová, Adriana Gulánová, 
Lucia Valová, Veronika Peráčková, Karina Machajdíková a Miroslava 
Kovačovicová.
 U chlapcov bola situácia troška ťažšia  a zložitejšia. Hrali sme 
proti pomerne silnému súperovi a chlapci sa o prvé miesto v skupine 
naťahovali s „A“ družstvom zo ZŠ Východná ul. z Trenčína do posled-
ného zápasu. Nakoniec sme skončili na druhom postupovom mieste. Z 
21 zápasov sme vyhrali 14 a s počtom bodov 35 a skóre 1066:923 sme 
skončili druhý. Týmto umiestnením naši žiaci postúpili na kvalifikačný 
postupový  turnaj , ktorý sa konal v Nitre 21.5.2010.  Chlapcom sa darilo 
a po výhrach nad Trenčínom a dvomi družstvami z Nitry obsadili 2.-3. 
postupovú priečku so zhodným počtom 6 bodov s Trenčanmi. Veľké 
finále Západoslovenskej oblasti sa konalo 27.5.2010 v Nitre, ale náš 
sen o postupe na Majstrovstvá Slovenska sa nám nesplnil. Tešíme sa na 
súťaž o rok, azda sa nám to podarí. 
 22.4.2010 naši futbalisti po výhre v oblastnom kole v Starej Turej 
sa zúčastnili okresného kola v tomto športovom odvetví v Novom Meste 
nad Váhom. Aj keď sme skončili na štvrtom mieste, s rovnakým počtom 
bodov ako tretí, už na takejto úrovni ako je okresné kolo, sa ukazuje, čo 
dokáže rozhodca, keď píska „objektívne „ pre svoje družstvo. Iba jeden 
„objektívny“ gól nás totižto delil od postupu do finále. Ďakujem pekne 
za takýchto majstrov rozhodcov!
 13.5.2010 sme sa s našimi mladšími žiakmi (5.-6. roč.) zúčastnili 
zaujímavého futbalového projektu nášho ministerstva školstva – Smer 
Africa. Opäť nerozumiem niektorým dospelým, ktorý na futbal mladších 
žiakov zoberú na čierno starších žiakov. Takto  žnú úspechy iba podvod-
níci. Naši chlapci nemali v podstate žiadnu šancu uspieť, zasa sme boli 
najmladšie a „najmenšie“ družstvo a zasa medzi poslednými. Radšej na 
takéto športové akcie prestaneme chodiť.               Mgr. Peter Peráček

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU A SEPAROVANIE
 Už asi tradične sa v našich obecných novinách zaoberáme problematikou 
komunálneho odpadu. Od posledného vydania došlo k zmene organizácie, 
ktorá nám vývoz KO zabezpečuje.  
 Z ekonomických dôvodov zaniklo Združenie obcí pre separovaný zber 
Javorina - Bezovec n.o. V súčasnej dobe nám vývoz zabezpečujú technické 
služby mesta Stará Turá. Pri vývoze sa prakticky nič nezmenilo, kalen-
dár vývozu je daný do konca  roka, vývoz sa uskutočňuje v pondelok v 
Hrušovom a Bzinciach a vo štvrtok na kopaniciach. TS nám zabezpečujú aj 
vývoz separovaného odpadu, ten je tiež daný rozpisom. Problém, na ktorý 
musím upozorniť, je v separovanom zbere plastov. Boli sme naučení, že do 
plastov môžeme dávať všetky plasty, čo znamenalo, že sme do nich dávali 
tégliky od jogurtov, tvrdé plasty, fólie a podobne. V súčasnosti ale tieto plasty 
nie sú predmetom separovania a do plastov môžeme dávať len plastové 
fľaše (pet fľaše) a obaly z drogistického tovaru. Nič iné sa nevykupuje, 
a tak ostatný plastový odpad, žiaľ, treba dávať do komunálneho odpadu. Je 
to nelogické, ba priam pre ochranu prírody desivé, ale také sú súčasné pod-
mienky! Preto sa obraciam na občanov so žiadosťou, aby v tomto zmysle aj 
plasty separovali. Inak sa môže stať, že im nebudú vyvezené. 
 Tiež by som chcel občanov požiadať o pochopenie a spoluprácu pri 
ukladaní odpadu na „zberný dvor“ (dávam do úvodzoviek preto, lebo sa 
nejedná o zberný dvor zriadený v zmysle platnej legislatívy). Už viackrát 
sme informovali o dôvodoch, prečo sme zberný dvor zriadili, a o tom, čo sa 
môže naň vyviezť a  že zberný dvor má svoju prevádzkovú dobu. Žiaľ, stále 
sa nájdu občania, ktorí, neviem z akých dôvodov,  tieto zásady porušujú. 
Zberný dvor je určený výhradne na ukladanie vybraných druhov odpadu, nie 
je to „smetisko“. Každý týždeň niekto z našich tzv. spoluobčanov vyvezie 
svoj odpad do zberného dvora mimo prevádzkovej doby, teda "prehádže" ho 
cez plot, alebo vysype vedľa oplotenia. "Zberný dvor" má  svoj prevádzkový 
čas. Je to z dôvodu, aby sa tam nedostal odpad, ktorý sa  ukladať nemôže! 
Pomoc od slušných občanov očakávame v tom, že pomôžu pri odhaľovaní  .... 
Dal som bodky, lebo neviem, ako ich slušne nazvať. Nebojme sa poukázať 
na týchto spoluobčanov, je to v prospech všetkých nás. Stačí zavolať na OÚ 

alebo priamo upozorniť na toto konanie. Inak budeme musieť výrazne zvýšiť 
poplatok za vývoz KO, teda doplatíme na to všetci. 
                                                               Ing. Pavel Bahník, starosta obce
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„Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.“
Dňa 14.apríla 2010 sme si pripomenuli 

25.výročie tragickej smrti môjho milovaného 
syna, brata, švagra, strýka a uja 

Jaroslava MATEJÍKA 
zo Bziniec pod Javorinou, osada Rybníky

„Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto nečakal,
a v srdci nám veľkú bolesť zanechal.
No čas plynie ako tichej rieky prúd 
a kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.

Milovali sme Ťa, Ty si miloval nás, 
tú lásku v našich srdciach nezničil ani čas“.
Dňa 22.apríla 2010  sme si pripomenuli 

3.výročie, čo nás navždy opustil náš otec, manžel, dedičko, 
brat a priateľ Milan BOROVJAK zo Bziniec

„Odišiel si cestou, ktorou každý kráča sám, 
ale brána spomienok ostáva otvorená dokorán“. 

Za tichú spomienku všetkým, čo ho poznali a mali radi, 
úprimne ďakujeme. S láskou spomína smútiaca rodina.

Nie, nezabudli sme, ale naučili sme sa žiť s tým, že nie si.
7.mája sme si pripomenuli nedožitých

 90 rokov od narodenia našej mamičky, 
babičky, prababičky, sestry a príbuznej

Anny POTFAJOVEJ z Cetuny.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú 

spomienku. 
Smútiaca rodina si spomína s láskou.

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

len kytičku na hrob a spomínať.
Dňa 9.mája 2010 sme si pripomenuli 

10.výročie úmrtia 
Ivana ROHÁČKA z Hrubej Strany.

S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá 
a ostatná rodina.

Kto ste ho poznali a mali radi spomínajte s nami.

  S P O M Í N A M E

N A R O D I L I  S A
Zuzana Pevná 

rodičom Jánovi a Danke Pevnej
Ondrej Malíček 

rodičom Mariánovi a Linde Malíčkovej
Klárka Stutzová 

rodičom Gabrielovi a Mgr. Martine Stutzovej
Kristián Biháry 

rodičom Dušanovi Bihárymu a Anne Kovačovicovej
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

ROZLÚČILI SME SA
Ján Podhradský, č.d.582 vo veku 80 rokov

Miroslav Pastorek, č.d.1530 vo veku 62 rokov
Marián Marták č.d.595 vo veku 36 rokov
Emília Kedrová č.d.344 vo veku 95 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

Čas plynie ako tichej rieky prúd.
Kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.

 Dňa 17.mája 2010 uplynul rok, čo nás opustil 
manžel, otec, dedko a príbuzný

Milan TEPLIČKA
S láskou spomínajú manželka, synovia, 

dcéra, vnúčatá a ostatná rodina

Žil medzi nami 48 rokov.
Nešťastná smrť sa vplietla do jeho krokov. 

Život mu rozkvitol v najkrajšom puku, 
keď mu tichá smrť podala ruku. Odišiel 

spať, už ho niet. Jeho hlas v našom dome už 
nebude znieť. Ale jeho srdiečko stále zostá-
va s nami. Žehná nám cestičku, po ktorej 

už ideme sami. Tatino náš dobrý. 
Nech ti svetlo večné svieti a pokoj nebeský oporou je ti.

6. júna si pripomenieme 5. výročie
 tragickej udalosti môjho manžela 

Vilka ŠNÁBLA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Spomínajú deti Katarína, Zuzana a manželka Mária. 

Životná kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl.
Zápis v nej zlatým písmom hlása, 

že človek čestne život dožil.
Nech jeho telo v rodnej hrude 
v pokojnom spánku odpočíva.

V pamäti našej žiariť bude 
pamiatka jeho stále živá.

Dňa 10.júna 2010 
si pripomíname 5.výročie smrti

                        Dušana KOPCA, 
veselého človeka, ktorý mal rád svoju rodinu, ľudí okolo seba. 
Hoci si počas svojej dlhej ťažkej choroby veľa vytrpel, vždy z 

neho sálala dobrá nálada.
S láskou si na neho spomína celá jeho rodina, 
občania Bziniec a tiež mnohí ľudia z Liptova.

                            Osud je niekedy veľmi krutý, 
nevráti nikdy, čo raz vzal.

Zostali iba spomienky, 
bolesť v duši a v srdci nevýslovný žiaľ.

Dňa 27. mája 2010 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil manžel, otec,

 starý otec a príbuzný 
Rudolf LACOVIČ. 

S láskou a úctou spomína manželka Marta,     
 syn Miloš, syn Ivan s rodinou a ostatná rodina

              Žila si krásne v časnom živote.
Šírila vôňu lásky  okolo seba.

Odišla si do nenávratna,
smutno nám je bez Teba.

Pri  5.výročí úmrtia našej 
milovanej manželky, mamy, babičky, 

sestry, nevesty a príbuznej
Anky GULÁNOVEJ

si na ňu s vďakou, láskou a úctou spomína manžel, 
deti Zuzana a Miloš so svojimi rodinami, brat s rodinou, 

svokra a celá ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku s nami.


