
 Obec Bzince pod Javorinou ukončila projekt 
„Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Bzince pod 
Javorinou“. Tento projekt bol realizovaný v rámci výzvy 
Regionálneho operačného programu, prioritnej osi 1 
Rozvoj zariadení občianskej infraštruktúry opatrenia 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania. 
 Rekonštrukcia vo výške 461 304,34 EUR bola financo-
vaná poskytnutím NFP prostriedkov z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a Ministerstva výstavby a regionál-
neho rozvoja SR vo výške 95%,  obec financovala z vlast-
ných zdrojov 5% oprávnených výdavkov na realizáciu 
projektu.
 V rámci realizácie projektu boli vymenené všetky okná 

a vstupné dvere do objektov školy, zateplená bola budova 
školy a telocvične s jedálňou, vymenené  boli žľaby a strešné 
zvody a izolácia budovy, zrekonštruované boli sociálne za-
riadenia, vstup do školy, v rámci modernizácie bola vybu-
dovaná učebňa výpočtovej techniky. Zateplením budovy 
školy a výmenou starých okien  určite dôjde k zníženiu 
energetickej náročnosti a úspore finančných prostriedkov 
na prevádzku budovy. Škola dostala nový vzhľad a stala sa 
dominantou  centra našej obce. 
 Pedagogickým pracovníkom a žiakom ZŠ prajeme, aby 
sa im vo „vynovenej“ škole nielen páčilo, ale aby mali aj 
lepšiu motiváciu k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov. 
                                                 - redakcia- 
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 S MATERSKOU ŠKOLOU
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 Dňa 4.júna 2011 poriadal OV JDS v Novom Meste nad 
Váhom prehliadku speváckych súborov pri ZO JDS.
 Zúčastnili sme sa aj my – naša Klenotnica. Vystúpilo tom 8 
súborov, ktoré potvrdili motto „Zlato v hrdle, striebro vo vlasoch“. 
Všetci vydali zo seba to najlepšie. Krásu hlasov umocnil náš 
bzinský kroj a určite aj keď vystúpila Klenotnica a vedúci súboru 
pán Bánovec s akordeónom zaznel obrovský aplauz. Zaspievali 
4 slovenské piesne a 1 moravskú. Nebola to súťaž, iba prehliadka, ale 
aj tak si myslím, že by obsadili popredné miesto.       V. Sláviková

ZLATO V HRDLE, 
STRIEBRO VO VLASOCH  Tento rok od piatku 8. júla do nedele 10.júla opäť pripravujú 

Bzinskí hasiči víkend v stanoch na Zámečníkech lúke. 
 Spoločne s hasičmi zo Žiaru a z Boršíc u Blatnice by chceli 
pripraviť predovšetkým pre mladších hasičov, ale aj pre všetkých 
záujemcov z radov detí a mládeže krátky letný tábor. 
 Podľa počtu záujemcov a účastníkov stanovačky budú pripravené 
rôzne súťaže a branný pretek. 
 Zámer je jasný: priučiť deti a mládež k zodpovednosti, vypestovať 
u nich vzťah k prírode, aby si dokázali pripraviť stravu, navariť, 
nachystať drevo, skrátka aby sa všetci priložením ruky k dielu pričinili 
k spoločnému prežitiu kdekoľvek v prírode.  

HASIČSKÁ STANOVAČKA

 
 
 

 Pán starosta, ako je to s prevádzkou vodovodu v obci?
 Asi máte na mysli, zabezpečenie oprávnenej osoby na prevádzko-
vanie vodovodu. Súčasný stav je taký, že vodovod obec neprevádzkuje  
v súlade s platnými predpismi. Boli sme kompetentnými úradmi 
vyzvaní na nápravu tohto stavu, inak nám hrozí nemalá pokuta.  
O zabezpečení prevádzky vodovodu v súlade s platnou legislatívou, sme 
začali rokovania už v roku 2008. Vzhľadom k stavu, v akom sa vodovod 
nachádza, sme nenašli relevantného záujemcu o prevádzkovanie, 
respektíve, požadovali uvedenie vodovodných rozvodov do stavu 
odpovedajúcemu platným predpisom. Napr. vodomery – nemáme 
vôbec zaevidované, koľko vodomerov je po termíne kontroly, ktorá 
sa má vykonávať po 6 rokoch. Väčšina  občanov nemá zaplombovaný 
vodomer, umiestnenie vodomernej šachty nie v zmysle platných 
predpisov a pod. Skutočne treba už konečne tento stav doriešiť.  Po 
konzultáciách s odborníkmi – zástupcovia firmy PREVAK a.s. Stará 
Turá, TVK Trenčín a TVS Trenčín, sme sa dostali k nutnosti investovať 
do našich vodovodných rozvodov viac ako 160 000 EUR. Niektoré 
investície by sa dali rozplánovať na viac rokov, ale skutočne, ak chceme 
zabezpečiť zásobovanie občanov vodou bez rizika vzniku vážnejších 
problémov, musí sa okamžite pristúpiť k jeho rekonštrukcii. Problém 
prevádzkovania obecného vodovodu bol prerokovaný aj v komisiách 
OZ a tiež na poslednom zasadnutí OZ. Najlepšie podmienky predložila 
spoločnosť TVS Trenčín. Našou podmienkou bolo, že vodovod zostane 
vo vlastníctve obce, s čím táto spoločnosť súhlasí. V súčasnosti 
pripravujeme návrh zmluvy a výšku spolufinancovania, pretože každá 
z oslovených firiem aspoň čiastočné spolufinancovanie požadovala. 
Treba ešte podotknúť, že obec vodu kupuje od spoločnosti TVS Trenčín. 
Cena  za 1m3 je v súčasnosti 0,66 centov. Konečná cena pre spotrebiteľa 
je v podstate na úrovni ceny, za ktorú vodu dodáva aj spoločnosť TVS. 
 Zdá sa, že došlo k zníženiu „kriminality“ v našej obci?
 Možno povedať, že skutočne sa páchanie trestnej činnosti v našej obci 
značne zmenšilo. Dnes už vieme, že ju páchali naši mladí spoluobčania, 
z ktorých viacerí neušli  spravodlivosti. Dnes si odpykávajú zaslúžené 
tresty. Musíme len dúfať, že to bude pre nich, ale aj pre ich „kamarátov“  
dostatočné ponaučenie a v budúcnosti sa  trestnej činnosti už dopúšťať 

nebudú. Je aj na nás občanoch, aby sme sa nebáli poukázať na tých, čo 
poškodzujú súkromný, alebo obecný majetok.
 Kedy sa bude pokračovať v oprave vstupnej brány a oplotenia 
na hornobzinskom cintoríne?  
 Rekonštrukciu vstupnej brány a časti oplotenia sme chceli realizovať 
svojpomocne. Žiaľ, k naplneniu tohto cieľa z rôznych dôvodov nedošlo. 
Tak sme dali spracovať cenovú ponuku. Aj keď sa nejednalo o veľkú 
investíciu, predsa sme  v minulom roku z finančných dôvodov   túto 
opravu realizovať nemohli. Dúfam, že v tomto roku vybudujeme vstupnú 
bránu s oplotením. Problém nám začína robiť aj prístup pohrebného 
vozidla, ktorý obmedzujú stále sa rozrastajúce lipy. Budeme musieť asi 
pristúpiť k odstráneniu niektorých z nich. V tejto otázke sa dotknem aj 
údržby cintorínov, hlavne kosenia, na ktoré sú rôzne názory. Niektorí 
občania si nežiadajú, aby sme kosili medzi hrobmi, iní kritizujú, že nie 
sú vykosené cintoríny kompletne. Spomínam si na časy (viac rokov 
naspäť), keď obec zabezpečovala iba kosenie chodníkov. Minulý týždeň 
sme upozornili občanov na problém, ktorý spôsobuje ukladanie váz a 
pohárov za pomníky. Viac krát sa nám stalo, že rozbité sklo poranilo 
pracovníkov. Ak máme kosiť cintoríny kompletne, tak občania nesmú 
tieto sklenené nádoby pri svojich hroboch nechávať. Tiež by som chcel 
vyzvať občanov, ktorí majú hroby na hornobzinskom cintoríne, aby 
„smeti“ zo svojich hrobov ukladali do kontajnera a nerobili skládky po 
celom cintoríne. 
 Kedy sa začne s rekonštrukciou centra obce, začať  sa malo už 
v minulom roku?
 Ja som si myslel, že v tomto období sa bude s prácami na rekonštruk-
cii centra obce finišovať. Žiaľ, došlo k značným problémom pri realizácii 
výberu dodávateľa stavby. Súťaž na výber dodávateľa sme museli zrušiť 
z dôvodu námietok na diskriminačné podmienky súťaže. Vypísali sme 
novú súťaž, žiaľ aj tu  jedna z firiem, ktorá mala asi záujem o realizáciu 
nášho projektu, podala sťažnosť opäť na diskriminačné podmienky 
súťaže. Túto sťažnosť riešil až Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý  ale 
potvrdil správnosť stanovených podmienok. Žiaľ tento proces nás stál 
7 mesiacov čakania. A tak dnes ešte nemáme vybraného dodávateľa 
– prihlásených je 12 firiem. Ak všetko dobre dopadne a nikto nebude 
mať námietky, tak by sme mohli s prácami začať možno v auguste. No a 
čo je „najhoršie“, práce musia byť ukončené do konca januára 2012.

Ďakujeme za odpovede.

OTÁZKY PRE STAROSTU

 
 
 

 Dňa 25.05.2011 sa v Bzinciach pod Javorinou uskutočnilo 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach 
pod Javorinou
1. zobralo na vedomie
• správu o činnosti HK  č.4/2011 a č.5/2011
2. schválilo
• záverečný účet obce Bzince pod Javorinou a celoročné hospodá-
renie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku 
rozpočtového hospodárenia za rok 2010 nasledovne:
-  Schodok kapitálového rozpočtu vo výške – 249 537,- EUR 
bude pokrytý z prebytku finančných operácií a prebytku bežných 
príjmov.
- Prebytok bežného rozpočtu, vrátane zostatku hospodárenia 
z minulých období vo výške 29 558,- EURbude použitý v zmysle
§ 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších zmien a doplnkov a to: 

- 100 % bude prevedených do rezervného fondu z toho 100% ako 
povinný 
• predloženú úpravu rozpočtu na rok 2011
• plat starostu obce v zmysle novely zákona č. 253/1994 Z.z o 
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 
miest vo výške 1692,- EUR 
• prehodnotenie ceny nehnuteľností - Požiarnej zbrojnice v Cetuni
• začatie prípravy na odpredaj RZ Hrubá Strana bez prívodného 
vodovodného potrubia.
• správne poplatky za úkony, ktoré povoľuje a vydáva obec
• odpredaj pozemku parc.č. 307/6 a parc.č. 307/7 v k.ú. Horné 
Bzince, cena 10,-EUR/1m2
• pripravený návrh prevádzkovania futbalového ihriska s umelou 
trávou od 01.06.2011
• vypracovanie a podanie žiadosti v súlade  s harmonogramom 
výziev OŽP v oblasti separovaného zberu
3. Neschválilo
• prenájom priestorov  predajne železiarstva pre vytvorenie chránenej 
dielne a kancelárskych priestorov

Z ROKOVANIA OZ
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ČÍM SME POTEŠILI POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 2010/2011 
NAŠICH ŽIAKOV?

 Určite mi dajú viacerí za pravdu, že nielen učením, skúšaním, 
domácimi úlohami, písomkami budú žiaci múdri, tvoriví, vzdelaní.
Pre žiakov robíme množstvo aktivít, akcií, ktoré kladne ovplyvňujú 
žiakov, ich správanie a aj pohľad na školu a učiteľov. 
 Mám veľkú radosť, keď sa nielen deti tešia, ale majú radosť aj 
rodičia a dokonca sa nájdu aj takí, ktorí nám poďakujú. 
 Chcela by som Vám opísať niektoré akcie, ktoré mi tak najviac 
utkveli v pamäti, alebo ľudovo povedané, ktoré nám dali zabrať, ale stálo 
to zato!
 
1. Farebná jeseň, lampiónový sprievod a súťaž vo výrobe svetlo-
nosov. 
 T o u t o 
akciou, do ktorej 
zapájame aj 
verejnosť, vítame 
jeseň. Mnohé 
deti nevedia čo 
sú lampióny a 
zase ich rodičia 
možno s istou 
nostalgiou si 
z a s p o m í n a j ú 

na časy minulé. 
Deti si za pomoci 
rodičov a učiteľov 
vyrábajú z tekvíc 
s v e t l o n o s o v , 
slávnostne ich 
zapaľujeme a 
vyhodnocujeme.
Celá dolná chod-
ba je vyzdobená 
jesennými plod-
mi.
 

2. Zimné aktivity – Vítanie Mikuláša, Vianočný program
 Ďalšou veľkou akciou, ktorú pripravujeme v spolupráci s OÚ a 
Občianskym združením Podjavorinskej deti v Bzinciach pod Javorinou 
je vítanie Mikuláša. Pre deti bolo veľkým prekvapením, že im balíčky 
priviezol na saniach psík, spolu s Mikulášom, čertom a anjelom.
 S vianočným programom sme vystúpili v Kultúrnom dome v 
Hrušovom. 

3. Karneval 2011
 Ako každý rok, ani tento 
rok nesmel chýbať karneval. 
Pripravila ho p. vychovávateľka 
E. Dzurillová a o hudbu sa posta-
ral p. Kráľovič z Hrubej Strany. 

4. Zápis žiakov do 1. ročníka
 Zápis žiakov 
robíme každoročne 
netradičnou a zábavnou for-
mou. Tento rok predškoláci 
mali za úlohu princeznej 
nájsť cestu splnením jednot-
livých cvičení, pracovného 
listu a pod. Samozrejme 
odmena ich neminula.

5. Noc v škole
 V marci- mesiaci kníh sme spolu s deťmi prenocovali jednu noc 
v škole. Navštívili sme obecnú knižnicu, kde nám p. Gabika Čiadová 
prečítala rozprávky. Deti dostali sladké pohostenie. Noc v škole bola 
pre všetky deti zaujímavá, tajomná a určite si ju v budúcom roku zase 
zopakujeme.

6. Deň Zeme
 V rámci Dňa 
Zeme sme prip-
ravovali žiakov 
na projektové 
vyučovanie- pro-
jekt. Pre niek-
torých je to 
neznámy pojem, 
ale tak ako aj v 
iných oblastiach 
počúvame o pro-
jektoch, chceme, 

aby sa aj naši 
žiaci stretli 
a vedeli, čo 
vlastne ten pro-
jekt je. Žiaci 
sa asi mesiac 
vopred pripra-
vovali na tento 
Deň Zeme a 
témou pre ich 
projekt bol se-
parovaný zber. 
Dostali úlohy, 

ktoré plnili, riešili a snažili sa čo najlepšie pripraviť projekt .
 Možno si viacerí občania našej dediny všimli, že sme chodili 
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20. 4. po obci v netradičnom oblečení. Áno: žiaci boli rozdelení do 
skupín a každá skupina predstavovala odpad, ktorý by sme my občania 
mali triediť. Pripravili si oblečenie z plastov, papiera, bioodpadu a ko-
munálneho odpadu. Pre deti mala aktivita veľký význam, v škole odpad 
triedime, ale niektoré deti sa priznali, že u nich doma to tak nie je.

7. Škola v prírode Tramptária- Horná Ves
 Relax, zís-
kanie nových 
s k ú s e n o s t í , 
kamarátstiev, ale 
aj skúška odva-
hy, to všetko 
prežili deti v 
krásnej prírode 
v blízkosti 
pohoria Vtáčnik 
v Tramptárii. 

8. P l a v e c k ý 
výcvik

9. Spolupráca s obcou Babice
 28. júna 2011 prídu deti so svojimi učiteľmi a rodičmi z Babíc k 
nám a spoločne strávime deň na Čachtickom hrade. Veľmi sa všetci na 
priateľov z Moravy tešíme, pretože sme už u nich v Babiciach so žiakmi 
boli a bolo úžasne. Dúfame, že im teraz my pripravíme pekný deň a 
priateľstvo medzi nami bude pretrvávať aj naďalej.

 Toto je len výber z tých väčších podujatí a aktivít, ktoré sme pre 
žiakov pripravili. Viac o našich akciách a foto nájdete na webovej 
stránke školy: www.zsbzince.edupage.org

Š P O R T O V É  S ÚŤA Ž E  V   Š K O L E
ATLETIKA.

 V mesiaci máj a jún sa už tradične zúčastňujeme dvoch veľkých 
atletických podujatí a to „Okresného kola v atletike“ ktoré sa koná na 
atletickom štadióne v Novom Meste nad Váhom a našej srdcovej záležitosti 
„Podjavorinských hier v atletike mládeže“, ktorá sa uskutočňuje v Starej 
Turej. Okresné kolo v atletike prebehlo dňa 25.5.2011 v Novom Meste n. V. 
Tejto súťaže sa zúčastnili všetky základné školy z nášho okresu. Konkurencia 
je veľmi veľká a dostať sa do prvej trojky v hociktorej disciplíne je nesmierne 
ťažké. Tento rok sa to podarilo iba jednému nášmu žiakovi a to deviatakovi 
Filipovi Matejkovi, ktorý skončil v hode kriketovej loptičky na 3. mieste.Na 
druhej strane nás môže tešiť to, že našu školu reprezentovali už aj žiaci 6. a 
7.triedy, ktorí síce nemali veľkú šancu vyhrávať, ale už o rok to bude veľmi 
zaujímavé.
 „Podjavorinské hry mládeže„ v atletike sa konali 3.6.2011 v Starej 
Turej.
 Na týchto pretekoch sa na rozdiel od Okresných pretekov preteká v 
dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci. Mladší žiaci sú žiaci 5. až 7. triedy, 
starší žiaci 8. a 9. triedy. Organizácia je vždy na veľmi vysokej úrovni. 
Všetky deti dostanú občerstvenie (bagetu a minerálky) a všetci pretekári do 
tretieho miesta diplom, medailu  a upomienkové predmety.
A takto sa nám tento rok darilo : 
1. miesto – Erik Harmady - skok do diaľky /6.tr./
2. miesto – Juraj Križák - hod granátom /9.tr./
2. miesto – Karin Magálová - beh na 60m /6.tr./
3. miesto – Adriana Gulánová - skok do diaľky /6.tr./
3. miesto – Karin Machajdíková - beh na 600m /6.tr./
Ďalej sme mali 1x4. miesto, 4x5. miesto, 8x 6.miesto.
V celkovom hodnotení škôl sme skončili na 4. mieste. S výkonmi jednotlivých 
žiakov som veľmi spokojný a už sa všetci tešíme na ďalší ročník.

VOLEJBAL – MINIMAX- CELOSLOVENSKÁ LIGA.
 Konečne sa to podarilo. Dostali sme sa do „celoslovenského finále“ 
v žiackej minimaxovej lige žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl, ktoré sa 
konali v Košiciach v dňoch 6. a 7.6.2011. Ale pekne po poriadku. Dievčatá 6. 
ročníka boli tento rok zaradené do Nitrianskej skupiny, ktorú bez problémov 
vyhrali. Štatistika zápasov: 11 vyhrali, 1 prehrali a s celkovým skóre 601:217 
a počtom bodov 23 postúpili do finále oblasti Západ, ktoré sa konalo v 
Palárikove. Tam sme sa stretli s víťazmi 5-tich ďalších skupín. Veľká tréma, 
divácka kulisa 300 žiakov a aj zodpovednosť zväzovali našim babám ruky 
v takej miere, že sa nám nepodarilo vyhrať ani jedno stretnutie (aj keď sme 
v závere neskutočne potrápili víťaza a postupujúceho z tejto skupiny na 

Majstrovstvá Slovenska,družstvo Levíc). Napriek tomuto výsledku podávali 
dievčatá počas celého roka vyrovnané a výborné výkony a aj keď nepostúpili 
nemajú sa za čo hanbiť. V celkovej štatistike  spomedzi 253 družstiev  
figurujú v prvej 30–ke na Slovensku. Ďakujeme týmto dievčatám: Lucia 
Valová, Aďa Gulánová, Veronika Peráčková, Mima Kovačovicová, Karin 
Machajdíková.
 Súťaž chalanov bola už iná káva. Celkovo hralo 126 chlapčenských 
družstiev. Trenčiansku skupinu sme suverénne vyhrali a z 10 družstiev našej 
Západnej oblasti sme bez problémov postúpili na Celoslovenské veľké 
finále do Košíc. Vycestovali sme 6.6.2011 ráno o 7,00 hod. na rýchlik 
do Trnavy a odtiaľ sme išli autobusom s ostatnými víťaznými družstvami 
Západoslovenského kraja do Košíc. Tam sme dorazili okolo 16,00 hod 
síce unavení,  ale šťastní a plný odhodlania uhrať čo najlepší výsledok. Po 
ubytovaní na internáte a krátkou vychádzkou do mesta si chalani zatrénovali, 
najedli sa a išli „spať“. Ráno o 6,00 hod. bol budíček, raňajky a presun 
autobusmi na miesto našich bojov na futbalový štadión Barca. Na ňom už 
bolo nachystaných 14 ihrísk, ktoré boli pripravené pre finálové stretnutia 
dievčat i chalanov. Dievčenských družstiev bolo 16 a chlapčenských  12.
 Po rozlosovaní do skupín, kde sa hralo systémom každý s každým, 
postupovalo do finále víťazné družstvo plus jeden z druhého miesta 
s najlepším skóre. My sme mali v skupine minuloročného víťaza Svidník a 
ďalších dvoch finalistov z minulého roka a to Čiernu nad Tisou a Hriňovú. 
Čakali nás ťažké boje, ale naši chalani nemali čo stratiť, iba získať. Ja som 
veril v postup, lebo za tie dva roky mali natrénované množstvo hodín, čo sa 
aj nakoniec prejavilo a po troch hodinách ťažkých bojov sa zrodilo najväčšie 
prekvapenie turnaja. Chalani zo Bziniec pod Javorinou postúpili po dvoch 
suverénnych víťazstvách a jednej prehre 2:1 s víťazom skupiny Svidníkom 
do záverečného veľkého finále. Tam sme sa stretli s víťazmi ostatných 
skupín  - Revúca, Svidník, Ľubovňa. Náročná cesta, skoré vstávanie, celková 
únava našich chalanov a menší počet hráčov(nemal som možnosť striedať) 
sa prejavili v konečnom efekte na našich výkonoch a skončili sme po tuhých 
bojoch na konečnom 4. tom mieste. Škoda že neboli dva hracie dni. Po 
dostatočnom odpočinku by to bolo iné. Pokiaľ chalani vládali, robili sme 
si so súpermi čo sme chceli. Ale konečne aj Košičania, Revúca, Svidník, 
Krupina, Čierna nad Tisou, Malacky, Veľké Úľany, Hriňová, Prešov, 
Stropkov, Strážske, Moldava nad Bodvou  a Humenné vie, kde ležia Bzince 
pod Javorinou. Týmto chalanom ďakujem : Erik Harmady, Martin Samek, 
Paťo Mazák, Aďo Podhradský, David Podhradský a Martin Krajčovic.          
                                                                                

Mgr. Peráček Peter

Základný plavecký výcvik / pre žiakov 3.- 4. r. /Základný plavecký výcvik / pre žiakov 3.- 4. r. /

Zdokonaľovací plavecký výcvik / pre žiakov 5.-  6. r./Zdokonaľovací plavecký výcvik / pre žiakov 5.-  6. r./
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I I I .  R OČN Í K  S ÚŤA Ž E  V  P E T A N G U
 V sobotu 11.júna 2011 sa uskutočnil  III. ročník súťaže v peta-
ngu „ O pohár starostu obce“. 
 Táto hra pochádza z Francúzska a jej podstatou je hodiť oceľové 
gule čo najbližšie k cieľovému bodu. V našej dedine sa pri tejto hre 
stretáva skupina nadšencov vedená Jankom Valom. Potešiteľné je, 
že ich počet každý rok rastie.
 Výhodou tejto hry je, že ju môžu hrať hráči bez rozdielu veku. 

Tento rok sa zapojilo 9 dvojčlenných družstiev. 
 Putovný pohár, po výborných výkonoch (len jedna prehra), 
získala dvojica Ján Valo, Jaroslav Valo, keď v rozhodujúcej 
hre porazili J. Kovačovica a P. Jurdu, ktorý skončili na druhom 
mieste. Na treťom mieste sa umiestnili M. Švok a P. Bahník. 
 Turnaju prialo počasie a tak hráči, ale aj obecenstvo určite 
strávili pekné popoludnie pri tejto zaujímavej hre.

 Rakovina patrí k veľmi vážnym chorobám. Počet ľudí, ktorí sú 
postihnutí touto chorobou stále narastá. Liga proti rakovine organizuje 
každý rok finančnú zbierku na pomoc pre ľudí postihnutých touto 
chorobou.
 V piatok 15. apríla 2011 sa na celom Slovensku konal jubilejný 
– 15. ročník Dňa narcisov – jedinej verejno – prospešnej finančnej  
zbierky Ligy proti rakovine.
 Deň narcisov každý rok pomáhajú organizovať stovky 
spoluorganizátorov na celom Slovensku. Základná škola nár. um. Ľ. 
Podjavorinskej sa podieľala na organizácii tohto dňa už po 8. krát. 
Od roku 2004 oslovujú hliadky žiakov v sprievode dospelej osoby 
občanov Bziniec pod Javorinou.
 Tento rok sa do Dňa narcisov zapojilo 16 dobrovoľníkov: 
Ing. Zuzana Kotúčová, pani Zuzana Kovačovicová, Mgr. Anna 
Matějková a pani Jana Hanusová a žiaci: Miroslava  Kovačovicová, 
Katarína Kovačovicová, Lívia Machajdíková, Karin Machajdíková, 

Veronika Peráčková, Sophia Stanová, Ivana Jurigová, Martin 
Biesik, Gabriel Hanus a Peter Tillinger. Patrí im poďakovanie za 
ochotu pomáhať pri organizovaní dobrovoľne a nezištne.
 Symbolom porozumenia, nádeje a pomoci je kvet narcisu. Jeho 
pripnutím tak ľudia vyjadrili solidaritu a morálnu podporu chorým a 
ich rodinám a finančným príspevkom podporili boj s touto zákernou 
chorobou.
 Za vašej pomoci sa v štyroch pokladničkách nazbieralo 470,71 
eur. Patrí vám všetkým veľké poďakovanie. Poďakovanie patrí 
každému, kto pochopil, že život je v našich rukách, ale občas 
potrebujeme cítiť pomocnú ruku iných a občas ju môžeme podať aj 
my.
 Dobrovoľné finančné príspevky umožňujú Lige proti rakovine 
realizovať projekty a programy v prospech onkologických 
pacientov.  
                                                             Mgr. Elena Laskovičová

DEŇ  NARCISOV

V E T E R A N  R A L L Y
 V sobotu 28.5.2011 sa konala medzinárodná súťaž historických 
vozidiel pod názvom VETERAN RALLY Nové Mesto nad Váhom 
- Memoriál Pavla ČIRKU. Toto podujatie je už piatym ročníkom 
veteranistických podujatí, ktorých tradíciu založil Ing. Pavol Čirka. 
Aj tento rok prechádzali vozidlá našou obcou a v Hrušovom mali aj 
prestávku na občerstvenie.  Žiaľ, počasie ani v tomto roku neprialo 
tomuto podujatiu a celý čas v našej obci pršalo. Škoda, lebo bolo 

sa na čo pozerať. Súťaže sa zúčastnilo 38 automobilov a 15 moto-
cyklov. Najstarší automobil – FORD A sport-coupe,  bol vyrobený 
v roku  1928. Majiteľ tohto veterána získal aj cenu starostu našej 
obce. Myslíme si, že táto akcia je pekným spestrením nie len pre 
starších  obyvateľov našej obce.
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H R U Š O V É  M Á  V I A C ÚČE L O V É  I H R I S K O
 V nedeľu 5.júna 2011 v Hrušovom slávnostne otvorili viacúčelové 
ihrisko, ktoré bolo vybudované v rámci projektu schváleného združením 
Kopaničiarsky región – MAS. Členstvo obce Bziniec pod Javorinou 
v tomto združení, umožnilo čerpanie finančných prostriedkov v rámci 
„Programu rozvoja vidieka“, ktorý podporuje EÚ. Súčasťou ihriska je 
aj malý detský areál s húpačkami a šmýkaľkou pre deti. V rámci areálu 
bude vybudovaný altánok s posedením pre športovcov, ale aj občanov 

Hrušového. Náklady na vybudovanie ihriska predstavovali sumu 40.000 
EUR.  Na odovzdávaní sa zúčastnil poslanec NR SR p. Dušan Bublavý, 
zástupcovia združenia Kopaničiarsky región - MAS, zástupca realizátora 
výstavby firmy Športreal a ďalší hostia. Po prestrihnutí pásky sa ihrisko 
oficiálne mohlo otvoriť pre deti, mládež, ale aj dospelých.  Pripravený 
bol program pre deti ale aj dospelých, občerstvenie v KD a posedenie 
pri hudbe. Hrušovania po dlhých rokoch čakania majú ihrisko. Treba len 
dúfať, ako povedal vo svojom príhovore Ľ. Mosný, že sa budú oň starať, 
aby slúžilo čo najdlhšie.

F U T B A L O V É  S P O M I E N K Y  M O J E J  M L A D O S T I
 Veľmi dlho som sa zaoberal úvahou, či dám spomienkam mojej 
futbalovej činnosti v Bzinciach pod Javorinou i písomnú podobu. Pre 
mladších čitateľov to budú zväčša skutočnosti, či udalosti neznáme. 
Pre tých skôr narodených, udalosti, pri ktorých si sami zaspomínajú, 
ako to kedysi bolo. Pôjde o obdobie od štyridsiatych do šesťdesiatych 
rokov minulého storočia. Keď ale chcem toto obdobie popísať, musím 
pripomenúť i obdobie pred tým, na čo som nadväzoval.
 Naša obec mala veľké šťastie v osobe pána učiteľa Antonína 
Prouzu, rodáka spod Krkonoš. Bol nielen dobrý pedagóg, ale i zanie-
tenec pre šport. Už v roku 1928 inicioval spolu s niektorými domácimi 
zanietencami  Dudák, Valo, Teplička, Okrucký, Šimko...  založenie 
Podjavorinského športového klubu Bzince (ďalej PŠK Bzince, prvým 
predsedom bol Milan Dudák). Na tento dátum môžeme byť právom 
hrdí, pretože v susednej Lubine bol futbalový klub založený až o štrnásť 
rokov neskôr.
 Futbalové ihrisko č. 1 bolo na dolnom konci Dolných Bziniec oproti 
dnešnému ihrisku, na pravej strane potoka. Cez leto sa tu usporadúvali 
tanečné zábavy, cvičenia Sokola a pochopiteľne futbalové zápasy. 
Čas ukázal, že toto miesto nebolo vybrané najvhodnejšie. Futbalová lopta 
často končila v blízkom potoku. Jej lovenie trvalo neraz veľmi dlho a 
bolo len otázkou času, kedy sa na tento účel vyberie vhodnejšie miesto. 
Prístup bol len po drevenej lávke a počas záplav bol nebezpečný.
 Začiatkom štyridsiatych rokov sa začalo využívať ihrisko číslo 2, 
ktoré bolo situované vedľa posledného rodinného domu v Dolných 
Bzinciach, pri ceste do Vrzávky. Uskutočnil sa tu i medzinárodný zápas 
proti nemeckým vojakom, ktorí tu boli na výcviku pred nástupom na 
front. Toto ihrisko malo nielen lavičky, ale i drevené oplotenie. K tomuto 
obdobiu smerujú už moje spomienky. Je ich viacej, ale uvediem len 
dve.
Športová činnosť v klube nebola vždy ideálna. Linkovanie ihriska 
obyčajne robili najmladší hráči. V nedeľu poobede sa mal hrať zápas, a 
tak sme išli už ráno urobiť linkovanie. A čo sme uvideli? Pred futbalovou 
bránkou stál stoh slamy o ktorý sa postaralo roľnícke družstvo.

Druhá spomienka sa viaže k drevenému oploteniu ihriska. Túto prácu 
mala urobiť firma Lozovský a Štefanec za prestup nášho hráča Pavla 
Kučeru. Trvalo nekonečne dlho, kým k tomu došlo o čom svedčia 
zápisnice zo zasadaní futbalového výboru (zapisovateľom bol Štefan 
Kovačovič – poštár).
 Po čase sa jednotné roľnícke družstvo začalo rozširovať a potrebova-
lo práve toto miesto na ďalšiu výstavbu. Tak prichádzame k futbalovému 
ihrisku číslo 3. Bolo neďaleko, pri ceste do Vrzávky. Ako sa ukázalo, 
i toto miesto muselo ustúpiť vzhľadom na ďalšie a ďalšie potrebné 
hospodárske budovy. 
 Vybudovalo sa teda ihrisko číslo 4, ktoré bolo už na dobrom 
mieste, vyhovovalo požiadavkám všetkých a slúži v plnej spokojnosti 
dodnes. Teraz niekoľko skutočností o najčastejších súperoch, o vlast-
ných reprezentantoch, ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o dobré meno 
Podjavorinského športového klubu Bzince. 
 Za 2. svetovej vojny z pochopiteľných dôvodov sa športovému 
životu mohlo venovať len čiastočne. Niektorí hráči boli vojakmi, či 
už v našej alebo zahraničnej armáde (Adam Baranovič), prípadne boli 
v koncentračnom tábore (Ján Hložka). 
 V rokoch 1945-60 najčastejšími súpermi boli: Trenčianska Teplá, 
Záblatie, Banka, Vrbové, Čachtice, Kostolné, Brezová pod Bradlom, 
Myjava B, Stará Turá B a Lubina, Nové mesto nad Váhom B, Turá Lúka. 
Hrávalo sa väčšinou v 2. triede.
 Po ukončení jednotlivých ročníkov cez letnú prestávku sme sa 
zúčastňovali rôznych turnajov. Najčastejšie na Stráni – Květná. Väčšinou 
s úspešnou bilanciou, raz sme hrali i v Luhačoviciach. Pri otváraní fut-
balového štadióna na Starej Turej sme hrali predzápas s miestnym B 
mužstvom. Z domácich hráčov nemali všetci potrebnú výkonnosť, a preto 
dochádzalo i k prestupom k nám. Zvlášť nastala zlá situácia potom, čo z 
postu brankára odišiel Milan Haluza-Tarek. Nemali sme doma primeranú 
náhradu. Na tento post zaskočili z N.M. n Váhom brankári Ján Psotný, 
neskôr Ján Skovajsa. Ďalej hosťovali: Gono, Šulgan, Július Matyáš, 
Gábor.
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K A M  S M E R U J E  B Z I N S K Ý  F U T B A L
 Skončil sa majstrovský ročník 2010/2011 DOSPELÍ II.TRIEDY 
JUH a je treba zhodnotiť snaženie bzinských futbalistov. Takto pred 
rokom zobral trénerskú štafetu v Bzinciach Rasťo Klimo, bývalý hráč 
a funkcionár PŠK Bzince pod Javorinou. Tak ako on mal svoje pred-
stavy o napredovaní futbalistov Bziniec, tak ho malo i vedenie PŠK a 
fanúšikovia. Káder bol doplnený o hráčov, ktorých si tréner sám vyti-
poval, pretože ich poznal z minulosti pri pôsobení v iných kluboch. A 
môžem smelo povedať, že väčšina bola prínosom nebudem sa o každej 
posile vyjadrovať zvlášť, pretože nie je na to priestor, ale dve mená 
predsa spomeniem. Augustín Andrej a Dunajčík Ľubomír  boli 100% 
prínosom pre PŠK Bzince. Tréner Klimo pred sezónou vyhlásil, že 
prvoradou úlohou je zachrániť súťaž. A prečo také nízke ciele? Treba 
objektívne zhodnotiť situáciu v „A“ mužstve a vo výbore PŠK. Keď 
to zoberiem z hráčskeho kádra mužstvo je prestárnuté. Pôvodných 
bzinských hráčov je šesť či sedem a to okrem troch sú všetko chalani 
nad 30 ba i 40 rokov. Čo sa týka výboru i ten funguje s tromi-štyrmi 
ľuďmi, čo tiež nie je ideálne riešenie. Preto sme v zime chceli vedenie 
PŠK doplniť. Bola zvolaná verejná schôdza PŠK, avšak moje sklamanie 
bolo veľké, pretože okrem troch fanúšikov, boli na schôdzi prítomní iba 
futbalisti.
 Rozprávať o tom, čo a ako, to vie každý, ale priložiť ruku k dielu je 
už príliš zložité. Je smutné, keď dedina, ktorá má viac ako 2000 obyva-
teľov, musí skladať káder z cudzích futbalistov, pretože domácich niet.
 Z akého dôvodu? Veď sa len pozrime na žiakov nášho klubu. Celé 
vedenie žiakov stojí a padá na jednom človeku pani J.Žákovej. Klobúk 
dolu, že zvláda úlohu trénera, vedúceho mužstva i zdravotníka počas 
majstrovských zápasov. A prečo sama? Pretože ani rodičia a hlavne 
otcovia svojich ratolestí nemajú záujem pomôcť pri výchove bzinských 
futbalistov.
 Počul som otázku prečo Bzince nemajú dorast, ktorý by bol 
plynulým pokračovaním žiakov. Nuž z dôvodov nasledovných: 
- Bzince by nezložili káder na mužstvo,
- finančné náklady,
- a to najdôležitejšie, dajte mi človeka, resp. ľudí, ktorí by bzinský 
dorast viedli. A tak bohužiaľ...
 Nie všetko je však len čierne, a preto chcem veriť tomu, že 
Bzinčanom záleží na rozvoji športu a teda i futbalu a budú nápomocní 
pri jeho rozvíjaní.
 Touto cestou sa chcem poďakovať fanúšikom pri morálnom povz-
budzovaní, ale i finančnom, keď sme v zime obnovili členskú základňu 
a každý člen prispel sumou 10 € na celý rok. Tieto peniaze budú 

vyúčtované na budúcoročnej členskej schôdzi. 
Ďalej chcem poďakovať trénerovi pánovi Klimovi za odvedenú prácu, 
pretože nie vždy to má ľahké.
 Najväčšia vďaka patrí obecnému úradu  a OZ. Vďaka patrí i 
bzinskej reštaurácii pod vedením p.Švoka, ktorý v mnohom pomohol, 
nakoniec je aj podpredsedom PŠK.
 Vďaka patrí Romanovi Podhradskému, ktorý vozil bzinské „A“ 
mužstvo i žiakov na majstrovské zápasy autobusom a vždy ich doviezol 
bez problémov.
 Dúfam, i keď sa bude hodnotiť o rok bzinský futbal, že v ňom bude 
prevládať viac optimizmu ako negatívneho. 
 Futbalistom PŠK by som chcel  zaželať, za seba i za celý výbor, aby 
sa v lete zrelaxovali, doliečili zranenia a s chuťou sa pustili do nového 
súťažného ročníka 2011/2012, ktorý začína 7.augusta 2011.
          Ing. Ivan Kuhajda, predseda PŠK

 Teraz budem menovať hráčov (i s prezývkami), ktorí sa zaslúžili o 
dobré meno bzinského futbalu. Budem to robiť netradične. Keďže v tom 
čase boli Bzince Dolné i Horné, tak teda boli Dolnani alebo Hornani, či 
bývali od potoka vpravo či vľavo, vždy zhora dolu :
Dolné Bzince – pravá strana: Arbecík Ján, Pavel Harmady – Paleček, 
Ján Macúch - Najče, bratia Chorvátovci: Ján - Janek, Milan – Máselko 
a Pavel.
Dolné Bzince – vľavo: Vladimír Sevald – Buchman, Ivan Okrúcky 
– Pekar, Dušan Kopec, Ján Macúch – Edy, Pavel Harmadý-Gúčik, Adam 
Baranovič, Pavel Macúch-Jacek, Pavel Srnánek - Nepi, Milan Dunajčík-
Draku, bratia Petrilákovej: Milan, Peter, Ivan, Miloš Harušťák, Miroslav 
Kopec, Pavel Kotuč - Kuchynka, Milan Stacho, Rudolf Pavlík, , bratia 
Malíkovci: Ján - Jančino a Ľudovít  - Ludvo, bratia Mikušíkovci: Drahoš 
a Ľuboš, Chorvát – Rotmajster, Ján Ševcovic – Muftik, Pavol Kučera 
– Jajko, Milan Kučera – Merkuj. 
Horné Bzince – pravá strana
Milan Malečka – Bobek, Milan Rágala, Milan Dunajčík – Davos, bratia 
Harmádyovci: Milan - Jimoš, Vladimír – Hongar, bratia Srnánkovci: 
Milan – Hermoš, Ján – Bunky,  Milan Kotúč – Šandor, Miroslav 
Kovačovic – Houška, Milan Trchala – Žochár, Pavel Valo, Milan Remo, 
Rudolf Straka, bratia Lessovci: Jaroslav a Miroslav, Pavel Krajčovič, 
Milan Sabršúl - Továrnik, Vladimír Kedro – Pipis, bratia Hložkovci: Ján-
Histu a Milan – Milek.
Horné Bzince – ľavá strana:
Ivan Zaťovic, Ján Kovačovic – Ojčulo, Ján Korytár, Ján Teska, Milan 

Podhradský, Milan Bratanec – Brejtu, Jozef Čukan, Milan Krokvička 
– Mota, Miroslav Kovačovic – Sirka, Ján Dudák, Ján Trchala – Čaniga, 
Milan Haluza-Tarek, bratia Haluzovci: Ján a Milan - Čuligo.
Z menovaných viacerí boli preradení z rôznych príčin do dorastu -
nezáujem, slabá výkonnosť, chorobnosť, zmena bydliska a iné. Aj od nás 
dochádzalo k prestupom do iných mužstiev. Pavel Kučera do futbalového 
klubu Lozovský a Štefanec. Milan Haluza – Čuligo do  futbalového klubu 
N. M. nad Váhom. Pavel Valo do Červenej hviezdy Bratislava. Ľudovít 
Malík na Starú Turú. Milan Krokvička na Myjavu (hral proti Slovanu 
Bratislava s Venglošom, Kanáším...).
 Na zápasy hrané na ihriskách súperov sme cestovali autobusmi so 
šoférmi: Rudolf Turan, Janko Rágala, Martin Ševčovic a z Moravského 
Lieskového si meno nepamätám.
 Na začiatku 60-tych rokov minulého storočia nastúpila ďalšia generá-
cia mladých dorastencov, neskôr stabilných bzinských hráčov a to: Jozef 
Fogaš – prestup z Podolia, Ivan Straka, Ján Šebík, Miloš Mikušík, Dušan 
Macúch, Jozef Stacho, Milan Černaj, Milan Hargaš, Miroslav Marták, 
Dušan Šupatík, Ľubo a Jano Žoldákovci, Juraj Selecký, Ivan Kovačovic, 
Branislav Valo, Milan Babinec, Ivan a Dušan Sadloňovci a mnohí ďalší.
 Pokiaľ som tu nejaké meno neuviedol alebo uviedol nesprávne, 
úprimne sa ospravedlňujem. Bolo to veľmi dávno a pamäť vynecháva. 
Napísal som to podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Budem rád, keď 
i tento príspevok obohatí vaše vedomosti o dianí futbalistov PŠK Bzince 
za uvedené obdobie.                                   
                                                                   MVDr. Milan Krokvička

ZABUDNITE NA CVIČENIE,
JE TU ZUMBA!!!

Čo je zumba?

Zumba je tanečná fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej 
nálady. Kombinuje dynamickú latinsko-americkú hudbu a latin-
sko- americké tance spolu s aeróbnymi pohybmi. Využíva tance ako 
Salsa, Marengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, 
Samba, Calypso, Belly Dance a omnoho viac...

Ak radi tancujete a cvičíte, príďte medzi nás!!!
Kde? Bzince pod Javorinou, ihrisko pri ZŠ

Kedy? Každú stredu o 18. 30 hod.  
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BZINSKÝ CHÝRNIK

  S P O M Í N A M E

UZAVRELI  MANŽELSTVO
Jaroslav Gulán a Veronika Vachová

Pavol Kovačovic a Katarína Petrášová
Ing. Peter Poláček a Ing. Jana Hargašová

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

Dňa 26.júna 2011 sme pripomenuli 31. 
výročie úmrtia našej mamy a babičky 

EVY HREVÚŠOVEJ rod.Miklánkovej
 z Hrubej Strany

                 spomínajú deti s rodinami

AKO TÍŠKO ŽILA, TAK TÍŠKO ODIŠLA.
SKROMNÁ V SVOJOM ŽIVOTE

VEĽKA V SVOJE LÁSKE A DOBROTE.

Dňa 24.júla 2011 si pripomenieme 
1.výročie úmrtia našej mamy, 

babičky, prababičky
KATARÍNY HRAŠNEJ z Cetuny

     S láskou a úctou si spomínajú synovia s 
rodinami  a celá rodina Hrašná

To, že sa rana ťažko hojí, je len klamné zdanie, 
v srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Odišla si rýchlo, bez slov a na rozlúčku nebol čas,

spomienka na teba zostane navždy v nás.
Dňa 22.augusta 2011 uplynie 30 rokov 
od úmrtia našej mamičky, babičky a 

prababičky 
 ANNY MAZÁKOVEJ rod. Stachovej

z Cetuny
     S láskou a úctou spomínajú dcéra so 
svojou rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.

ahoželáme k uzavretiuž ž z žž z

N A R O D I L I  S A
Dominik Švacho 

rodičom Michalovi Švachovi a Eve Kavanovej

Klára Kalinková
rodičom Henrichovi  a Agnese Kalinkovej

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

50
Jozef Kotleba č.d. 1495

Jaroslav Kovačovic č.d. 31
Miloš Teplička č.d. 494
Ľubomír Janek č.d. 280
Zdena Rzavská č.d. 1163

Mgr.Peter Peráček č.d. 954
Jaroslav Gulán č.d. 1362

60
Elena Roubalová č.d. 1281

Anna Lošáková č.d. 995
Stanislav Drexler č.d. 1579

Dobroslava Valachová č.d. 1175
Emília Pašková č.d. 369

Vlastimila Korytárová č.d. 493
Ján Nociar č.d. 1113

70
Jiří Kysela č.d. 462

Milan Roško č.d. 496
Božena Janigová č.d. 1585

Anna Kovačovicová č.d. 471
Ing. Miroslav Bumbál č.d. 494

Igor Lorenc č.d. 12
Oľga Jankechová č.d. 1258

80
Oľga Stachová č.d. 1360

Emília Hrevúšová č.d. 1481
Anna Michalovičová č.d. 1008

85
Mária Rzavská č.d. 518
Martin Marták č.d. 589

Božena Madarová č.d. 1517
90

Mária Ladicsová č.d. 344
98

Ján Valo č.d.7

BLAHOŽELÁME ROZLÚČILI SME SA
Jozef OHÁK č.d. 1102 vo veku 71 rokov

Ján OSTROVSKÝ č.d.971 vo veku 69 rokov
Milan SABO č.d.361 vo veku 78 rokov

Marta MIKLÁŠOVÁ č.d.344 vo veku 80 rokov
Jana ŠUPÁKOVÁ č.d.331 vo veku 32 rokov
Milan BOROVJÁK č.d.498 vo veku 24 rokov

Ján VALACH č.d.39 vo veku 59 rokov
Margita SLÁDKOVÁ  č.d.344 vo veku 85 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

INZERCIA
 Predáme vykŕmené kurence vo váhe 3-3,5 kg v živom stave. 
Cena za 1 kg je 1,50€.
 Predáme aj vykŕmených moriakov vo váhe 15-20 kg živých aj 
očistených. Cena za 1 kg živej váhy je 2,20€ a očisteného je 2,90€.
Zvieratá sú kŕmené len kukuricou a obilninami. 
 Predaj sa uskutočňuje na farme na Hrubej Strane. 
 Informácie u P. Gulána na č.t. 0905 807 295, 779 36 20

 Obec Bzince pod Javorinou pripravuje v spolupráci so 
spoločenskými organizáciami a združeniami na letné obdobie 
niekoľko zaujímavých podujatí:

• 25. 6. 2011          Súťaž v čamprlle 
                               – futbalové ihrisko
• 25. 6. 2011          Popoludnie so Zumbou 
                               – dvor v hasičskej zbrojici
• 8. - 10. 7. 2011   Hasičský víkend v stanoch pre deti   
                               – Zámečníkech lúka

• 16. 7. 2011       Preteky v parkúrovom skákaní – Cetuna 
                              – Žákova dolina
• 16. 7. 2011  Posedenie pri country hudbe 
                              – KD Cetuna
• 31. 7. 2011  Stretnutie Čechov a Slovákov na Javorine
• 6. 8. 2011  Turnaj starých pánov – futbalové ihrisko
• 2. - 3. 9. 2011  Dni obce – jarmok
• 10. 9. 2011  Ukončenie leta na Cetune
 

Organizátori podujatí  Vás všetkých srdečne  pozývajú

PRIPRAVOVANÉ AKCIE POČAS LETA 2011


