
 Koncom apríla sa uskutočnilo v našej obci viacero podujatí pri 
príležitosti 140. výročia narodenia Ľudmily Podjavorinskej. 
 Vo štvrtok 26.4.2012 konal sa v priestoroch obecného úradu 
seminár na tému „Ľ.R.Podjavorinská v službe slovenskej lit-
eratúry“. Seminára sa zúčastnili učitelia základných škôl, žiaci 
Gymnázia MRŠ z Nového Mesta nad Váhom a učitelia a vybraní 
žiaci našej ZŠ. Na úvod vystúpili žiaci miestnej školy s dramatizá-
ciou Podjavorinskej azda najznámejšieho diela Čin – Čin. Hostí 
a účastníkov seminára privítal starosta obce Ing. Pavol Bahník a 
potom odzneli štyri prednášky: PhDr. Jozef Karlík – Osobnosť Ľ. 
Podjavorinskej, PhDr. Eva Berková – Podjavorinská a jej odkaz 
v tvorbe pre deti, Jana Poláková – Podjavorinská a jej tvorba pre 
dospelých z pohľadu knihovníka a Ivan Mrázik – Podjavorinská a 
Bzince p. J.  Po skončení seminára si účastníci prezreli Pamätnú izbu 
ĽRP a položili vence na hrob Podjavorinskej a jej rodičov. Podujatia 
sa zúčastnila aj Mariana Komorová, autorka mnohých kníh pre deti 
a dospelých, a ďalší hostia.

 V piatok pripravila naša ZŠ v spolupráci s elokovanou triedou 
základnej umeleckej školy v priestoroch obecného úradu slávnostnú 
akadémiu. Žiaci nacvičili pod vedením svojich učiteľov drama-
tizácie a prednes básní Ľ. Podjavorinskej, piesne a hudobné čísla. 
Akadémie sa zúčastnili všetci žiaci školy a spoločne sa tešili z 
pekného a vtipného programu. Starosta obce Ing. Pavol Bahník 
im vo svojom príhovore kládol na srdce, aby nezabúdali na našu 
najvýznamnejšiu rodáčku a jej dielo a boli na ňu hrdí, pretože aj 
škola nesie jej meno.

   V sobotu pozvala občanov a mládež  Miestna organizácia Únie 
žien Slovenska   na prvý ročník  turistického  pochodu „Krajom 

Ľ. Podjavorinskej“. Keďže minuloročný nultý ročník pochodu mal 
dobrý ohlas a našiel si priaznivcov, rozhodla sa organizácia založiť 
v obci túto tradíciu. Pochod začal položením kvetov k pamätníku Ľ. 
Podjavorinskej v parku. Menej náročná trasa viedla cez Oholín  do 
Lubiny, odtiaľ k pamätníku SNP  na Roh a do Cetuny. Zdatnejší 
turisti sa po malom občerstvení vydali na Javorinu, ostatní sa vrátili 
do Bziniec. Aj vďaka krásnemu počasiu sa účastníci pochodu mohli 

tešiť z krásy jarnej podjavorinskej prírody.
 Oslavy 140. výročia narodenia Ľ. Podjavorinskej vyvrcholili v 
nedeľu 29. apríla, kedy sa v miestnom evanjelickom kostole konali 
slávnostné služby Božie. Slávnostným kazateľom bol prof. Dr. Igor 
Kišš, bývalý dlhoročný farár miestneho cirkevného zboru, liturgov-
ali ThMgr. Iveta Kosečková, miestna farárka a ďalší prítomní farári. 
Počas bohoslužieb odznela prednáška pracovníka Slovenskej národ-
nej knižnice v Martine Doc. PaeDr. Miloša Kovačku, PhD Osobnosť 
Ľ. Podjavorinskej. V rámci programu vystúpil cirkevný spevokol a 
detský spevokol Malinky s piesňami i básňami Ľ. Podjavorinskej. 
 Po skončení bohoslužieb sa účastníci spomienkovej slávnosti 
presunuli k pamätníku v parku, kde položili vence. Krátky program 
otvoril starosta obce Ing. Pavol Bahník,  potom zaspieval súbor 
Klenotnica a  báseň od Ľ. Podjavorinskej zarecitovala žiačka našej 
ZŠ Katarína  Kovačovicová.  Spomienkovej slávnosti sa zúčastnila 
poslankyňa TSK p. Anna Halinárová, vedúca odboru kultúry 
TSK p. Marta Šajbidorová, spisovateľka, naša občianka Mariana 
Komorová, viacerí kňazi  ECAV,  primátor Starej Turej p.Ján Kišš a 
ďalší hostia. Po príhovore starostu sa účastníkom slávnosti prihovo-
rila p.Marta Šajbidorová. Spomienkovú slávnosť ukončila pieseň 
súboru Klenotnica.
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 V našej obci boli umiestnené dva kontajnery na šatstvo, tex-
tílie a aj obuv. Jedná sa o bezplatnú službu pre našich občanov. 
Kontajnery sú dva, jeden sa nachádza medzi OÚ a obchodom 
COOP Jednota a druhý pri bytovkách. Chceli by sme občanov 
požiadať, aby do kontajnerov ukladali len tie zložky odpadu, pre 
ktoré sú kontajnery určené. Za pochopenie ďakujeme. 

ZBER ŠATSTVA DEŇ NARCISOV
 S vašou pomocou bol 16. ročník Dňa narcisov tretím 
najúspešnejším v jeho histórii (v našej obci). Vyzbieralo sa 442, 01 
eur. Nejde však o „lámanie rekordov“, ale je potešiteľné, že Deň 
narcisov oslovuje, ľudia mu veria a hlavne – overiteľne pomáha 
mnoho rokov. Celý výnos bol 17. apríla 2012 poukázaný na účet 
Ligy proti rakovine vedený v Tatra banke. Touto cestou ďakujeme 
dobrovoľníkom – žiakom našej ZŠ, osobám nad 18 rokov ktoré 
ich sprevádzali a samozrejme veľké poďakovanie patrí všetkým 
prispievateľom tejto nádhernej zbierky.  Ďakujeme

 Slovensko je krajinou mimoriadne bohatou na ľudové zvyky a 
tradície, ktoré podmienili vývoj kultúrnych a folklórnych oblastí. 
Ich dodržiavanie je oveľa väčšie na vidieku ako v mestách.
 V našej obci je z minulosti zachované už tradičné stavanie 
mája. Súčasťou stavania mája je aj zdobenie mája. A tento rok 
zdobili veru švárne dievčinky, ale aj švárni chlapci. Žiaci 1. stupňa 
ZŠ v pondelok 30. apríla s radosťou uväzovali farebné stužky na 
mohutný smrek. Po ozdobení nám žiačka 4. ročníka Erika Stachová 
prečítala referát o zdobení májov, aj sme si zaspievali a bolo nám 
veľmi fajn. Do hasičskej zbrojnice sme priniesli výtvarné práce na 
tému „Stavanie mája“, tiež úsmev a dobrú náladu, za čo ďakujeme 
Obecnému úradu a miestnym hasičom.       Martina Trenčanská

ZDOBENIE MÁJA

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
 Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom 
dňa 31.05.2012 v Bzinciach pod Javorinou, obecné zastupiteľstvo:
- berie na vedomie :
- Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2011
- Informáciu HK č.3/2012 o spotrebe energií v nájomných obecných 
bytoch
- Informáciu HK č.4/2012 stav v znižovaní záväzkov obce z roku 
2011
- schvaľuje:
- Poslanecký návrh predĺžiť platnosť uznesenia o ukončení prenájmu 
knižnice do 31.12.2012
- Záverečný účet obce Bzince pod Javorinou a celoročné hospodáre-
nie s výhradami
- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2011 nasle-
dovne:
-  schodok kapitálového rozpočtu vo výške  -126 092,01 € bude pokrytý 
z prebytku finančných operácií a prebytky bežných príjmov
- prebytok bežného rozpočtu, vrátane zostatku hospodárenia z minulých 
období vo výške 55 098,15 € bude 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 10% ako povin-

ný minimálny prídel z prebytku hospodárenia a 90% bude použitých na 
úhradu kapitálových výdavkov v budúcich obdobiach
      -    VZN č.2/2012 požiarny poriadok obce
      -    VZNč. 3/2012 trhový poriadok obce
       -    Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2009 o zbere , preprave a zneškodňovaní 
KO a miestnom poplatku za zneškodňovanie KO
      -    VZN č.4/2012  o poskytovaní  sociálnych služieb a o spôsobe 
určenia výšky úhrady za sociálne služby na území obce
      -   spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce podľa § 
9 ods. 2 písm.a) zák.č. 138/1991 Zb. verejnou obchodnou súťažou a to : 
odpredaj časti pozemku parc.č. 1823  a parc.č.1822 v k.ú. Dolné Bzince 
a budovy Požiarnej zbrojnice v Cetune s.č. 1169 a pozemku parc.č. 
4123/3 v k.ú. Horné Bzince a podmienky verejnej obchodnej súťaže.
 -   podanie žiadosti v rámci OP – priorita ŽP os.č. 3 OŽP – čistota 
Ovzdušia
 -   plat starostu obce na rok 2012 vo výške 1698,-€.
 -   návrh finančného príspevku na Slávnosti na Javorine  vo výške 
200,- €.
 -    podanie žiadosti cez MAS na vybudovanie tržnice v obci.
 -    uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie 
vyústneho objektu z domovej ČOV Mgr. Jany Bilovej Majtásovej  a 
Bohuslava Bilu.

SPAĽOVANIE ZÁHRADNÉHO ODPADU
 Jar a jeseň prináša na dedine v záhradách kopec starostí s lístím, 
konármi, „kukurniščom a zemáčniščom“. Niekto si s tým vie dať 
rady ľahko, iný tento odpad zavezie ďaleko od domu, ďalšiemu víde 
čas vždy na pálenie tohto odpadu až na sobotu večer, kedy je tlak 
pomerne nízky a zo záhrad sa dym stelie ponad celú dedinu. Takže tí, 
čo ešte vetrajú, alebo sedia vonku na dvore a užívajú si krásne chvíle 
majú z ničoho nič zvýšený tlak a „nervy“ na suseda. To isté sa týka 
záhradkárov, ktorí pravidelne na jar strihajú svoje ovocné stromky a 
nevedia čo s konármi. Niekoľko rokov obec zabezpečila likvidáciu 
konárov formou zberu po obci a následne všetky nachystané konáre 
zdarma zlikvidovala. Verte, že to nie je lacná záležitosť. 
 Obecné zastupiteľstvo na svojom májovom zasadnutí schválilo 
dodatok č.2 k VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní odpadu. Od 
15.júna 2012 budú môcť občania spaľovať suchý záhradný odpad, 
ale podotýkam že za dodržania niekoľkých podmienok. V stručnosti 

uverejňujeme tieto základné zásady spaľovania odpadov:
1. Spaľovať sa môže v prvú stredu v mesiaci v čase od 12,00 hod do 
19,00 hod a v prvú sobotu v mesiaci  v čase od 10,00 hod do 14,00 
hod
2. Spaľovať sa môže len suchý záhradný odpad (suché lístie, suché 
konáre, suché zvyšky rastlín) napadnutý drevokazným hmyzom alebo 
plesňovým ochorením
3. Spaľovaním nemôžete nad mieru primeranú pomerom obťažovať 
svojich susedov
4. Spaľovať sa môže len za priaznivých klimatických podmienok 
(slnečno, bezvetrie)
5. Spaľovaním iných odpadov, prípadne nedodržaním ustanovení 
tohto VZN môže byť občanovi uložená pokuta až do výšky 99 EUR.
Ostatné podrobnosti a zásady spaľovania sa dočítate na vývesných 
tabuliach obce, prípadne na internetovej stránke obce.        PP
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OTÁZKA PRE STAROSTU
 Ako vyriešite parkovanie pri odpočívadle pri reštaurácii?
 Pri odpočívadle nám parkujú hlavne nákladné autá, ktoré sa zastavu-
jú na obed v reštaurácii. Zvažovali sme dve alternatívy, umiestniť 
tam dopravnú značku zákaz parkovania, no rozhodli sme sa o vybu-
dovaní odstavnej plochy. Je to z dôvodu, že parkovanie za potokom 
je obmedzené značkou zákaz vjazdu motorovým vozidlám nad 3,5 t. 
Odstavná plocha sa začne budovať po ukončení verejného obstarávanie. 
Súčasne sa bude budovať aj parkovacia plocha v parčíku pod pekárňou.
 Prečo je zatvorený zberný dvor?
 O probléme so zberným dvorom sme už v našich novinách písa-
li. Dôvodom jeho zatvorenia bola hlavne nedisciplinovanosť našich 
občanov. „Zberný dvor“ píšem v úvodzovkách, lebo oficiálne nebol 
schválený, sme otvorili pred tromi rokmi, aby sme  vyriešili problém 
občanov, kde vyviesť veľkoobjemový odpad. Ten sa v zmysle platného 
zákona má vyvážať v obci 2 krát ročne. Zberný dvor mal svoje prevádz-
kové hodiny, bol tam určený pracovník, ktorý zabezpečoval jeho pre-
vádzku. Otváracia doba bola v pracovné dni od 16:00 do 18:30 hod a v 
sobotu od 10:00 do 13:00. Myslím si, že optimálne pre každého občana. 
No nie v Bzinciach!!! 40% odpadu sa vozilo, keď bol zberný dvor zat-
vorený, vysýpal sa okolo zberného dvora, ničil sa plot, hádzali sa tam 
plasty z rozobraných áut, pneumatiky a iný odpad, ktorý tam nepatril. 

Tento stav bol už neúnosný a tak sme boli prakticky donútení zberný 
dvor uzavrieť. Samozrejme, že do budúcnosti pripravujeme riešenie. 
Hľadáme  lepšie chránený priestor. Zatiaľ sa vývoz veľkoobjemového 
odpadu zabezpečuje 2 krát ročne veľkoobjemovými kontajnermi. O 
ich umiestňovaní v obci sme informovali  v obecnom rozhlase. VOK 
si občania môžu  objednať aj prostredníctvom OÚ. Vývoz kontajnerov 
zabezpečuje K.O.S. Kostolné, tel. 032 7790550.
 Ako je to s rekonštrukciou plynu v obci?
 Tak ako sme už viac krát informovali, bude sa v tomto roku 
pokračovať s rekonštrukciou plynu v obci. Stavebné povolenie je 
právoplatné, podľa informácií z SPP, je ukončené výberové konanie na 
dodávateľa, pripravujú sa podklady k rozkopávkovému povoleniu a har-
monogram prác. S rekonštrukciou by sa malo začať od Pažite smerom k 
PD, Záhumenskú ulicu, a priľahlé uličky, Dom smútku, Chríb a nakoniec 
vstup do Bziniec a miestna komunikácia za potokom. Vzhľadom k tomu, 
že ešte nie je stanovený harmonogram prác, nemôžem dnes povedať, 
kedy sa s prácami začne. Žiadali sme investora, aby sa práce realizovali 
v letných mesiacoch a nie na jeseň, ako to bolo pri rekonštrukcii hlavnej 
cesty cez obec. Chcel by som aj týmto spôsobom poprosiť občanov o 
trpezlivosť počas rekonštrukcie, pretože môže dôjsť k obmedzeniam 
prístupu k nehnuteľnostiach. 

ABY NAŠA OBEC BOLA KRAJŠIA
 

MO ÚŽS zorganizovala v sobotu 19. mája brigádu na úprave 
priestranstva pred supermarketom COOP Jednota, ktorý po 

rekonštrukcii budovy kazil „pekný“ dojem tejto časti centra 
obce. 
 Ženy dopestovali svojpomocne kvetinky, okrasné kríky. 
Zámerom bolo skultivovať celú trávnatú plochu, no pôda bola 
taká uschnutá, že by tam žiaden stroj nepomohol. Veď kopať 
sa muselo začať krompáčom.  Po poliatí celej plochy vodou z 
hasičského auta, bolo možné upraviť aspoň plochu pod záhonmi. 
Po navezení kvalitnejšej zeminy ženy vysadili všetky rastlinky, 
upravili okolie privezením kameňov a celá plocha už vyzerá 
úplne inak. Obecný úrad zabezpečí polievanie záhonov, no a 
brigádničky veria, že nedôjde k ich úmyselnému poškodeniu. 
 Myslíme si, že našim ženám, (ktoré môžete vidieť na fot-
kách), patrí poďakovanie od všetkých občanov Bziniec.

 Slovo konfirmácia, je latinského pôvodu a znamená utvrde-
nie, alebo potvrdenie. Utvrdenie vo viere a potvrdenie krstného 
sľubu a teda nie rozlúčka s cirkevným zborom, s cirkvou, ako 
sa to v poslednom čase od mladých ľudí táto zborová slávnosť 
chápe.
 Vo viere a k sľubu sa v druhú májovú nedeľu na „deň 
matiek“ priznávali   4 konfirmandi. Jeden chlapec a tri dievčatá. 
Bola to teda dvojaká slávnosť v evanjelickom cirkevnom zbore. 
Ďakovali sme Bohu, spoločné s našimi mladými členmi, že ich 

až do toho dňa chránil a sprevádzal svojim požehnaním, ďakovali 
sme svojim drahým mamám, že ich máme a že sa o nás s láskou 
vždy starajú. Svoju vďačnosť Bohu  vyjadrovali konfirmandi 
spoločne s mládežou v oslavným piesňach a vďaku mamám, 
babičkám, tetám v krásnej ďakovnej básni od Zlatice Oravcovej. 
Za to, že naše mamy máme radi, vyjadrili konfirmandi aj kvetom 
ruže, ktoré im z láskou  darovali.
 Konfirmačná slávnosť sa skončila zaspievaním hymny 
evanjelickej cirkvi: Hrad prepevný.

KONFIRMAČNÁ SLÁVNOSŤ V NAŠOM ZBORE
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NOC KOSTOLOV
 Do projektu „ Noc kostolov“ sa zapojil aj náš evanjelický 
cirkevný zbor.
 Noc kostolov sa začala v roku 2005 v Rakúsku a o 4roky neskôr 
v roku 2009 sa do noci kostolov zapojilo aj Česko. V roku 2011 sa k 
tejto aktivite pripojilo aj Slovensko a niektoré evanjelické cirkevné 
zbory.
 Hlavným mottom tohto projektu bol verš z listu ap. Tesalonickým 
5,5“ veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa, nepatríme 
noci ani tme.“ Tieto  Pavlovské slová vystihujú nás ľudí. Nie sme 
synovia tmy, ale svetla a naším svetlom je Pán Ježiš, ktorý o sebe 
povedal:„...kto mňa nasleduje nebude chodiť v tme.“ Vo svetle 
zapálených sviečok našich konfi rmandov sme sa započúvali do  
histórie stavby nášho chrámu.
 V noci kostolov si mnohí mohli pozrieť miesta, kde sa počas 
služieb Božích nedostanú. Využili túto príležitosť a pozreli si vežu, 
odkiaľ je veľmi pekný výhľad na dedinu, zvony, vežové hodiny, 
oboznámili sa s ich fungovaním. Počas čítania histórie nášho  kos-
tola v troch vstupoch, premietali sa kostoly ich interiéri a exteriéri. 
 Na „Noc kostolov“ boli pozvané aj deti, ktoré hľadali v kos-
tole poklad a pri jeho nájdení boli odmenene sladkou pozornosťou. 
Pre starších boli pripravené  veršíky z Božieho slova, ktoré si po 
skončení mohli každý vytiahnuť. Noc kostolov sa v Bzinskom 
chráme skončila v doprovode organa spoločnou piesňou a Pánovou 
modlitbou.

POĎAKOVANIE
 CSS- DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou z celého 
srdca sa touto cestou chce poďakovať za spoluprácu pri hľadaní 
našej obyvateľky, ktorá dňa 10.06.2012 v obedňajšom čase opustila 
zariadenie bez ohlásenia.  Po niekoľkých hodinách pracovníčky 
zariadenia ohlásili jej zmiznutie . Požiadali sme o pomoc i Obecný 
úrad . Starosta obce p. Ing.Bahník bez zaváhania s pracovníčkou 
p.Harmadyovou  rozhlasom požiadali občanov o pomoc pri hľadaní 
našej obyvateľky. Občania obce ako aj hasičský zbor s veliteľom 
p.Ing. Podhradským bez váhania zorganizovali záchrannú akciu. 
Našťastie všetko dobre dopadlo pán Harmady Tibor pri svojej 
prechádzke našu obyvateľku našiel, ktorú členovia hasičského 
zboru obce doviezli a odovzdali pracovníčkam zariadenia. Ešte raz 
srdečná veľká VĎAKA.                             Pracovníci zariadenia 

ČÍTAJME SI
 31.5.2012 sme sa zapojili do celoslovenského detského 
čitateľského maratónu Čítajme si..., ktorý  od roku 2009 vyhlasuje 
Linka detskej istoty pri SV UNICEF. Bol to 6-hodinový maratón 
hlasného čítania detí. V školskej knižnici sa striedali žiaci všetkých 
tried našej školy. Na čítanie sme si vybrali dve knihy - pre mladších 
žiakov Jano od Fraňa Kráľa a pre starších žiakov knihu Mariany 
Komorovej Milión krokov do bezpečia. Autorka prišla do školy, 
aby tento maratón „odštartovala“ a zároveň sa s deťmi porozprávala 
a ako prvá prečítala úvodné strany svojej knihy. Čítanie skončilo 
o 15. hodine a my sme mohli nahlásiť konečný počet žiakov, ktorí 
nahlas prečítali minimálne jednu stranu. Bolo to 64 žiakov. 
 Cieľom akcie je  zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, 
ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariad-
enia – počítač, televízor, mobil. Čítanie poskytuje deťom činnosť 
vo chvíľach voľna a podporuje ich fantáziu a prehlbuje cítenie.  
Organizátori  chcú v spolupráci s knižnicami a školami po celom 
Slovensku motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám 
knižníc. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková, známa 
humoristka a spisovateľka. Tento rok sa zapojilo do čítania 35 542 
detí po celom Slovensku.                                                        -ľš- 

DEŇ  MATIEK
 Mama je tá čarovná bytosť, z ktorej vyžaruje svetlo a teplo 
lásky. Vedie za ruky naše životy, je pri nás i v najťažších chvíľach. 
Štedro dáva i odpúšťa. Nič nežiada. Vie sa obetovať – často 
na úkor svojho osobného šťastia. Vedia vyčariť z mála všetko 
potrebné. 
 V piatok 11.mája 2012 ZPOZ pri OZ v spolupráci so základ-
nou a materskou školou pripravili pri príležitosti Dňa matiek v 
sobášnej sieni obecného úradu pre naše matky pekný program. 
V úvode sa mamičkám a babičkám prihovorila J.Kuhajdová a 
starosta obce. Potom sa svojím programom predstavila materská 
škôlka. Detičky sa veľmi snažili a boli veľmi milé. Ich pro-
gram vyvrcholil vystúpením „folklórneho súboru“, samozrejme v 
podaní detí MŠ. V pekných krojoch perfektne predviedli niekoľko 
tančekov. Detičky si pripravili aj darčeky pre mamičky, čím ich 
prekvapili, ale aj potešili. Pekným programom sa predstavili aj 
žiaci ZŠ. Vyvrcholením programu bolo vystúpenie orientálnej 
tanečnice! Bola perfektná a zožala veľký potlesk! Veľká vďaka 
patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto krásneho popo-
ludnia.



BZINSKÝ CHÝRNIK   máj - jún   2012  Strana 5

 Tak ako každá MŠ takisto i naša bola vybavená z prostriedkov EÚ 
multifunkčnými zariadeniami v rámci národného projektu „Vzdelávanie 
pedagogických zamestnancov MŠ“ ako súčasť reformy vzdeláva-
nia. Dostali sme televízor, počítač, tlačiareň so skenerom, digitálny 
fotoaparát, tablet a programovateľnú hračku BEE- BOT, ktoré využívajú 
najmä deti staršej vekovej skupiny. 
V tomto školskom roku sa venuje zvýšená pozornosť úrovni rozvíjania 
digitálnej gramotnosti detí.
 Deti sa učia pracovať s myšou, klávesnicou, pracujú s obráz-
kami – čiže nielen na papieri, ale priamo v počítači kreslia zaujímavé 
obrázky. Pre kreslenie na počítači využívame program REVELATION 
NATURAL ART – PREDSTAVY Z FARIEB A VZOROV (skrátene 
RNA).
 Ponúka nám rôzne druhy farbičiek s nekonečným atramentom, 
dovolí deťom opraviť si chybičky, v označenom priestore vylievať zvo-
lenú farbu, kresliť rovné čiary, kresliť od ruky a mnoho iného.
Je tu uplatnená metóda pokusu a omylu, takže ak sa deti zmýlia, môžu 
si obrázok upraviť, alebo zmazať úplne. Nakreslený obrázok si môžu 
uložiť do pamäte počítača a kedykoľvek sa k nemu zase vrátiť.
 Takouto hravou formou sa deti učia a precvičujú si farby, geomet-
rické tvary atď. Veľmi obľúbená medzi deťmi je kamarátka včielka 
BEE – BOT. Je to prostriedok pre hravé učenie sa v rôznych oblastiach 
– spoznávanie písmen, čísiel, orientáciu v priestore atď. 
Dá sa i s touto digitálnou hračkou robiť nespočetné množstvo edukačných 
aktivít, ktoré sú pre deti veľmi príťažlivé a pritom nemajú pocit, že sa 
učia. Rozlišujú ovocie – zeleninu, dopravné prostriedky, domáce – lesné 

zvieratká, vesmír – planéty...Učiteľka dbá na to, aby každé dieťa malo 
príležitosť sa realizovať v hre a takisto malo dostatok času pre nájdenie 
vlastného spôsobu riešenia problémov. No pri počte detí 20 – 25 v triede 
to býva dosť problematické. 
 Digitálnych hračiek, ktoré by sme uvítali pri práci s deťmi je však 
veľa: napr. robotický bager, sada mikrofónov, digitálna kamera, mikros-
kop, interaktívna tabuľa atď.
 Z toho vyplýva, že aj učiteľky sa musia neustále vzdelávať. Môžem 
sa pozitívne vyjadriť, že deti majú záujem využívať PC, i digitálne 
hračky, lebo tieto podporujú ich pozornosť, koncentráciu, vytrvalosť, 
zmysel pre detail, komunikatívne a vizuomotorické spôsobilosti.
 Digitalizácia MŠ prispela k skvalitneniu výchovno – vyučovacej 
činnosti a celkovej informovanosti učiteliek i detí.
 Avšak činnosti detí s PC v MŠ nesmú byť na úkor pohybových 
aktivít, sociálnej a verbálnej komunikácie detí. Preto prvoradá a 
najdôležitejšia stále zostáva hra, hrové činnosti, ktorých sa deti s  
radosťou a aktívne zúčastňujú.
 Cieľom MŠ je dať deťom to najlepšie, prejaviť im lásku, porozu-
menie a dať im dobré základy do budúceho života.
Zapojili sme sa i do výtvarných súťaží a najnovšie i do projektu „Shauma 
škôlkam 2012“.  Určitú odmenu sme už dostali, ale ideme do finále o 
výhru 3000 Eur. Tak nám držte palce, aby to bola práve naša škôlka. 
„Dieťa nerastie najprv a až potom sa vychováva a vzdeláva...
Dieťa sa vyvíja tým, že sa vychováva a vzdeláva...“       S.L. Rubinštejn
Vrchol pedagogického majstrovstva je, keď sa dieťa hrá a pritom ani 
nezbadá, že sa učí.                             Jana Gulánová, učiteľka MŠ

DETI A DIGITÁLNY SVET HRAČIEK

 V piatok 1.júna mali všetky 
deti svoj veľký sviatok-Medzinárodný 
deň detí. Do školy a škôlky hneď zrána 
zavítal šašo, ktorý deťom vyrábal na 
počkanie veselé zvieratká z fareb-

ných balónov. Aj my dospeláci 
sme si položili otázku: „Čo pekné 
môžeme ešte pre naše deti urobiť?“ 
V Bzinciach sa stretla dobrá partia 

rodičov zo ZRPŠ pri ZŠ a za pomoci OZ Podjavorinskej deti, DHZ 
a Obecného úradu pripravili pre deti na hasičskej zbrojnici veselé 
popoludnie. Prišli malí, veľkí i rodičia a každý si tu mohol nájsť niečo, 
čo ho potešilo. Na deti čakali  zábavné súťaže, trampolína, koníky v 
parku, maľovanie na tvár, sladké 
odmeny a výdatné občerstvenie. 
Deti sa vyšantili, ukázali svoju 
šikovnosť a domov nás vypre-
vadil až dážď z oblohy a samo-
zrejme aj ten cukríkový, ktorý sa 
už tradične na záver MDD spustí 
z veže hasičskej zbrojnice. „Malí 
oslávenci“ odchádzali domov s 
úsmevom na tvári a organizátori s 
dobrým pocitom a heslom „O rok 
sa stretneme znova!“ Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa podieľali na 
tejto vydarenej akcii.

Jana Klbíková

DEŇ, KTORÝ ROZŽIARIL DEŤOM OČKÁ!

 Nedávno som absolvoval zaujímavý a poučný rozhovor s rodičom 
žiaka, ktorého učím. Obaja sme zistili, že ja som už asi nepoužiteľný 
učiteľ a on je staromódny rodič. Jednoducho povedané,  tejto generá-
cii už nerozumieme a to podľa niektorých rodičov a žiakov znamená 
„konečná pre nás oboch“. 
 Čo vadí týmto moderným ľuďom? Vyžadujem od žiakov slušnosť. 
To sa týka, napr.  ranného pozdravu. Už sme v dobe, keď ako prvý 
zdraví učiteľ. Otvoriť dvere učiteľovi je pre žiaka obrovská potupa. 
Do školy chodiť s univerzálnym zošitom pre všetky predmety sa stáva 
normou. Neprezliekať sa na telocvik je OK. Necvičiť je samozrejmosť. 
Na súťaže chodia len somári. Jedny tenisky mať obuté celý deň je v 
„poho“. Veď sú značkové. Do školy chodiť zmaľovaná ako klaun 
v cirkuse je tiež OK. Ja tomu hovorím tuning bez vkusu. Chalani 
i dievčatá  už od šiestej triedy až po takmer všetkých deviatakov 
„chľastajú“ ako starí chlapi. Tretina deviatakov po prijímačkách 
nechodí do školy. To ani radšej nespomínam fajčiarov, žiakov našej 
školy. Každé ráno a po vyučovaní sú buď za zdravotným strediskom, 
alebo obecným úradom. Niektorí žiaci nosia so sebou do školy nielen 
cigarety, ale aj zbrane. Nože – vyskakovačky, teleskopické pelendreky 

a boxery. Toto je  norma. A prečo som nemoderný a nepoužiteľný 
učiteľ? Lebo rodičia týchto detí si neželajú, aby som ich na to, čo sa 
s ich deťmi deje, upozorňoval. Ich argument – vymýšľam si. A  keď 
spomenutým nemenovaným žiakom vysvetľujem, v čom robia chybu, 
resp. nefungujú tak, ako majú fungovať deti a študenti, títo sa cítia 
byť mnou ohrození a stresovaní.  A prečo je vyššie spomenutý rodič 
staromódny? Lebo mi povedal jednoduchú vetu: „Keď môj syn niečo 
vyvedie, zavolaj mi a keď chceš, aj mu capni. Môj otec tak robil a robil 
dobre. Vždy som vedel, za čo som dostal.“ Toto nie je článok o bití 
detí. A už vôbec nie za bitie detí. To je to, čo funguje. Už dlhé roky. 
Je  to overené praxou . To znamená, že rodič dôveroval učiteľovi a ten 
dôveroval žiakovi. A následne zo škôl vychádzali slušní a vzdelaní žiaci.
 A prečo som spomenul Grécko? Lebo Grékov nikto nekontroloval, 
celá EÚ im verila a oni prehajdákali nielen svoje, ale aj požičané. 
Veriť svojim deťom je prirodzené, ale aj tu platí dôveruj, ale preveruj. 
Preverujte, kde sú a čo robia Vaše deti. A verte aj učiteľovi. Nepoznám 
učiteľa, ktorý chce uškodiť Vašim deťom. Vtedy budeme všetci na jed-
nej vlnovej dĺžke a všetky deti nám budú robiť radosť. Rodičom doma  
a učiteľom v škole.                                              Váš učiteľ a rodič

O GRÉCKEJ CESTE ALEBO AMERICKEJ VÝCHOVE SLOVENSKÝCH DETÍ
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 Ako každoročne aj tento rok si pripomíname s našimi žiakmi Deň 
Zeme. Realizujeme ho inovačne a moderne. Projektové vyučovanie 
je výbornou organizačnou  formou na zapojenie všetkých žiakov a 
využitie mnohých aktivít. Tento rok sme si dali tému projektu 1. – 4. 
r.  Triedený odpad. 
 Každá trieda si 2 týždne vopred vylosovala lístoček s názvom 
odpadu: plasty, kovy, papier, bioodpad. Doma si mali žiaci vyrobiť 
kostým s odpadového materiálu, ktorý si vylosovali.“Už sa tešíme 
na tie módne kostými’’. 
 Žiaci získavali vedomosti o triedení odpadu z rôznych aktivít. 
A to prostredníctvom internetových stránok, výtvarnou činnosťou, 
piesňami a ekohrami. Celý školský projekt s názvom Triedime 
odpad vyvrcholí v piatok 20. 4. Žiaci sa budú normálne učiť, až na 
to, že vyučovanie bude prebiehať v blokoch, nebude zvoniť zvonček 
a my budeme mať dostatok času na každú pripravenú aktivitu. 
Najmladší prváci si pre nás pripravili dramaticko- pohybovú scénku 

o čistej prírode bez odpadkov, vyrobili smetné nádoby zo škatúľ. 
Starší žiaci pripravili referáty, prezentácie, výtvarné práce k danej 
problematike. Nebudú chýbať interaktívne cvičenia. 
 Vyvrcholením celého projektu bude zber odpadkov v centre 
obce, od základnej školy až po park. 
 Už druhý rok spolupracujeme s ministerstvom životného prost-
redia, ktoré nám dodáva plastové vrecia a rukavice na zber odpadu. 
Celé naše projektové vyučovanie bude zdokumentované, žiaci budú 
pracovať s digitálnou technikou a následne upravovať fotky a video. 
Celé dopoludnie prebieha zábavnou a hravou formou. 
Triedenie odpadu v našej obci je čoraz viac a viac aktuálnejší pro-
blém, a preto začíname od tej najmladšej generácie. Veríme, že 
možno im bude záležať viac na našom zdraví a prírode!!!  
Vážení občania, ak budete chcieť vidieť našich žiakov, ich tvorivosť 
a usilovnosť ste vítaní v ZŠ, alebo pri samotnej práci v obci v piatok 
20. 4. od 7. 45 h.                                     Mgr. Ľubica Sameková

DEŇ  ZEME V NAŠEJ ŠKOLE

 Už sa skončila hlavná športová sezóna školského roka 2011-2012. 
Chýbajú len doplniť výsledky z posledných mesiacov školského roka.
 Záver tohto roka ma , čo sa týka športových výkonov  a tým aj 
výsledkov potešil. Naši žiaci zabodovali aj v netradičných športoch - 
floorbal. Tento rok pôsobili v tejto novej súťaži iba chalani : 1. miesto 
okres starší žiaci, postup do Dubnice na kraj, 3. miesto okres mladší 
žiaci v Pobedíme. O tento šport prejavili záujem i dievčatá a preto do 
krúžkovej  činnosti v ďalšom roku musím nájsť miesto a čas aj pre ne.
 Naši chalani  na majstrovstvách kraja vo florbale skončili 
spomedzi 12 okresných víťazov nášho kraja v Dubnici  19.4.2012-na 
slušnom 5. mieste., pričom sme zo základnej skupiny postupovali do 
semifinále z druhého   miesta. Bohužiaľ sme odchádzali do Dubnice 
s totálne zdecimovaným družstvom. Chrípka si vyžiadala svoju daň. 
Každá škola disponovala s desiatimi hráčmi. Naši chalani boli len 
štyria. Možnosť striedania hráčov bola nulová. Pokiaľ sme vládali, 
vyhrali sme všetky zápasy. O postup o tretie resp. 1-2.miesto rozhodo-
val nedostatok fyzických síl. Škoda. Chalanom  aj tak ďakujem.
          Tieto teplé mesiace sú v podstate len o atletike a tu sa nám darilo. 
Aj keď na majstrovstvách okresu -11.5. 2012-bol medailový iba žiak 
9. ročníka Martin Škorica, ten si svojim výkonom - v hode kriketovou 
loptičkou : 1.miesto - vyslúžil poctu reprezentovať nielen našu školu, 
ale aj okres Nové Mesto nad Váhom na krajských atletických majstro-
vstvách v Dubnici, kde v silnej konkurencii skončil na 5. mieste ( keby 
zopakoval výkon z Nového Mesta n. V., bol by druhý).
     V dňoch 30.5. a 31.5 2012 čakali našich volejbalistov finálové 
turnaje o postup na majstrovstvá Slovenska žiakov základných škôl. 
V okresných resp. krajských kolách naše dievčatá a chalani nezaváhali 
– vyhrali svoje skupiny, a postúpili do finálových bojov. Chalani hrali 
proti rovesníkom z Nitry a z Nových Zámkov. Tento turnaj sa hral v 
Nitre a chalanom sa darilo  aj nedarilo. Skončili sme síce na peknom 
2. mieste. Čo v silnej konkurencii ligových volejbalových miest je 
pekné, ale tento rok postupovalo na MSVK iba prvé družstvo ( v 
minulosti dve), takže tento rok bude finálový turnaj bez nás. A myslím 
si že chalani na to majú, aby boli úspešný aj na Slovensku. Dievčatá 

majú ale oveľa ťažšiu pozíciu, konkurencia v tejto kategórii je veľmi 
vysoká, a naše dievčatá sa už v týchto finálových kolách pravidelne 
stretávajú s favoritkami celej celoslovenskej súťaže, a to hráčkami z 
Levíc a z Nových Zámkov. Baby skončili v Západoslovenskom finále 
v Nových Zámkoch na nepostupovom 5. mieste. Aj tak som s nimi 
spokojný, a dúfam, že ďalší rok budeme pokračovať v tomto zložení 
u chalanov i dievčat  ďalej. Reprezentovali nás títo žiaci: Škorica M., 
Tilinger P., Harmady E., Samek M., Mazák P., Mazáň D., Podhradský 
A. a D., Hlinický D., Jurigová I., Rošková K., Balážová M., Peráčková 
V., Gulánová A., Valová L., Kovačovicová K., Ilenčíková S. a 
Kovačovicová L.
 Posledná športová súťaž, ktorej sme sa zúčastnili sú tradične 
Podjavorinské ľahkoatletické hry mládeže v Starej Turej.  Súťaží sa v 
dvoch kategóriách mladších a starších žiakov základných atletických 
disciplín. V minulosti sme patrili k favoritom tejto súťaže, bohužiaľ 
našim deťom sa už ani športovať nechce. Každú školu reprezentuje 40 
žiakov, nás bolo iba 16. Ale na druhej strane tí, ktorí pretekali, podali 
excelentné výkony. A aj keď sme v súťaži škôl skončili bodovo na 5. 
mieste, v prepočte počtu získaných bodov na žiaka sme boli prvý.  A 
toto sú naše umiestnenia : 
 1. miesto - Martin Škorica – hod granátom
        - Adriana Gulánová – skok do diaľky
        - Erik Harmady – skok do diaľky
 2. miesto - Erik Harmady – hod kriketovou loptičkou
   3. miesto - Lucia Valová – skok do diaľky
         - Ivana Jurigová – skok do diaľky
 Získali sme niekoľko nešťastných štvrtých miest v behoch na 
300m a 60m ( 3), piatych miest v hode kriketovou loptičkou  a behoch 
na 600m a 800m. 
 Všetky výkony a výsledky detí, ktoré nás tento školský rok 
reprezentovali, či už vo futbale, volejbale, floorbale, hádzanej a  atle-
tike boli excelentné a preto všetkým žiakom, i tým ktorých som nespo-
menul, veľmi pekne ďakujem a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu v  
školskom roku 2012-2013.              Mgr. Peter Peráček – učiteľ TV

ŠPORTOVÉ VÝSLEDKY NA ŠKOLE V MESIACOCH MÁJ A JÚN 

 Dňa 9. mája 2012 sme zažili v škole výnimočnú akciu. Bola to 
totiž celá noc, ktorú zvládli bez svojich rodičov niektorí žiaci 1. stupňa. 
Poučno- bláznivo - veselá akcia začala v stredu 9. 5. o 17. 00 hod. 
Rodičia doviedli svoje deti aj s potrebnou výbavou do školy, kde sa to 
všetko začalo!
 Sprievodným programom bola návšteva obecnej knižnice, kde nám 
p. Gabika Čiadová prečítala pár rozprávok. Potom nasledovalo trošku 
športu- skákanie na trampolíne. Keď sme sa všetci dostatočne unavili, 
čakala nás v školskej jedálni pripravená večera- výborná pizza, kysnuté 
pizza rožky a teplý čajík. O to všetko sa postarala naša kuchárka Zitka, 
ktorá by pre deti zniesla aj modré z neba!
 Ďalším programom boli súťaže: napr. súťaž o najdlhšieho hada z 
vecí, ukladanie zápaliek do škatuľky jednou rukou, či zumba tanec. Aby 

toho nebolo málo, o čarovný večer sa postaral náš Jarko- školník, ktorý 
prišiel deti pobaviť a možno aj trošku postrašiť. Na dobrú noc nechýbala 
rozprávka. Ráno bol budíček o 6. 15, nasledovala rozcvička na chodbe, 
hygiena a raňajky. Samozrejme deň pokračoval riadnym vyučovaním.
Naozaj máme na čo spomínať. Bavili sa nielen deti, ale aj my učitelia.  Z 
celej akcie sme mali radosť vtedy, keď nám deti na druhý deň povedali, 
že by v škole chceli ešte spať. Určite sú mimoškolské akcie organi-
zované učiteľmi veľmi dôležité. Či už na stmelenie kolektívu, spoznanie 
detí, odreagovanie sa od každodenných starostí. Deti si veľmi dobre 
zapamätajú veselé chvíle zažité v škole a vážia si toho niekedy viac ako 
dospelí. Chcem sa poďakovať mojim kolegyniam, že boli ochotné vo 
svojom voľnom čase, zadarmo, stráviť čas so školskými deťmi. 
                                                                    Mgr. Ľubica Sameková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V BZINCIACH POD JAVORINOU V NOCI OŽILA!
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 Kultúrna komisia pri OZ 
Bzince pod Javorinou zorganizovala 
v spolupráci s Jednotou dôchodcov 
poznávací zájazd pre našich starších, 
ale i mladších spoluobčanov na 
Kysuce.
 Na Kysuciach žije viac ako 
40 rokov náš bývalý spoluobčan Mgr. 
Miloš Znachor, kde  21 rokov je 
riaditeľom ZŠ vo Vychylovke. On sa 
podujal náš zájazd sprevádzať a tiež 
zabezpečiť obed v školskej jedálni 
a potom skanzen kysuckej dediny a 
jazdu na lesnej úvratovej železnici.
 Hneď počas cesty 

lieskovskou dolinou si účastníci minútou ticha uctili pamiatku 
spoluorganizátorky a predsedníčky JDS Mgr.Vierky Slávikovej, 
ktorá sa zájazdu už nedožila.
 Celý deň sprevádzalo zájazd veľmi krásne počasie, ktoré navodilo 
pokoj a dobrú pohodu všetkým účastníkom. Na ceste do Žiliny sme si 
prezreli Manínsku tiesňavu – jediný takýto úkaz v Strednej Európe. 
Len majstrovstvo nášho šoféra nám umožnilo vzhliadnuť a pokochať 
sa prírodnou scenériou tohto kúta Slovenska.
 V ďalšom priebehu cesty sme navštívili rodisko Juraja Jánošíka 

Terchovú, kde sme si prezreli 
múzeum. Už tu nás telefonicky zháňal 
pán Znachor, aby sme stihli krásny 
orloj v Starej Bystrici na poludnie. 
To sme stihli až o 13.00 hod. kedy 
miestny orloj v mnohom podobný 
pražskému, sa nám predstavil v plnej 
paráde už novej doby. Tu nám zároveň 
zástupca starostu obce urobil výklad 
všetkého, čo obec s 2700 obyvateľmi 
a rozľahlými kopanicami stihla urobiť 
z prostriedkov Európskych fondov. 
Zrekonštruovali  kultúrny dom, kde na 
podnet architekta umiestnili na čelnú 
stenu spomínaný krásny orloj a tiež 

na prízemí zriadili informačné centrum. Obecný úrad v strede tohto 
námestia je tiež zrekonštruovaný s nadstavbou ďalšieho poschodia so 
štyrmi bytmi. Námestie je krásne i s funkčnou fontánou. Neďaleko 
námestia je vybudované Centrum voľného času s multifunkčným 
ihriskom a možnosťou chatkového ubytovania so 40 lôžkami. V 
okolí námestia je niekoľko reštaurácií s občerstvením a posedením 
a viacerými obchodmi. V sprievode zástupcu starostu sme prešli 

ďalšie dve námestia, 
ktoré sú rovnako 
z rekonš t ruované 
a  k rásne 
a r c h i t e k t o n i c k y  
zladené s domami, 
potokom a doplnené 
večerným a 
nočným osvetlením 
zabudovaným v 
dlažbe námestia a 
potoka.
  Zaujímavým 
postrehom účastníkov zájazdu bolo, že na Kysuciach i v Terchovej 
je veľké množstvo nových domov, veľa rozostavaných a 
zrekonštruovaných starších domov. Hlavným poznatkom bolo, že 
v žiadnej priekope popri ceste nebola odhodená ani jedna plastová 
fľaša ani žiadne plápolajúce igelitové tašky na porastoch. Tráva 
všade buď vykosená alebo spasená ovečkami.
 V ďalšom putovaní sme prešli obec Nová Bystrica, ktorá 
podobne využíva prostriedky z európskych fondov pre budovania 
taktiež námestia, športových a oddychových objektov pre svojich 
obyvateľov a tiež návštevníkov. Je tu vybudovaná popri rieke 22 km 
dlhá cyklotrasa s krásnym odpočívadlom. Spomínané vybudované 
objekty sú rajom pre turistiku, ktorá sa tu v priebehu posledných 
rokov niekoľkonásobne rozrástla. Všetky budovy školy sú krásne 
zrekonštruované. V škole vo Vychylovke nás už netrpezlivo očakával 
kolektív kuchárok, ktoré pre nás pripravili veľmi chutný obed a pán 
riaditeľ nás privítal  štamprlíkom.
 Cítili sme sa tu naozaj ako doma a tiež sme konštatovali, „že ako 
dobre je mať dobrého priateľa i mimo domova“.
 Posledná jazda vláčikom úvratovej železničky patrila len nám a 
posediačky sme si prezreli skanzen, ale i um staviteľov tejto raritnej 
železnice, ktorá v minulosti mala trasu až 62 km a bolo možné ňou 
zvážať drevo až z hornej Oravy.
 Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v kúpeľoch Nimnica na 
krátke občerstvenie. S pocitom dobre stráveného dňa sme sa vracali 
domov plný dojmov z kraja Jánošíka a krásnych kysuckých dedín a 
vzácnej starostlivosti nášho krajana Miloška Znachoru.
 Počas celej cesty si účastníci zájazdu vypočuli informácie o 
aktuálnych miestach zájazdovej trasy od vedúcej zájazdu Janky 
Kuhajdovej. Nakoniec pri Novom Meste nad Váhom pani farárka 
Kosečková modlitbou poďakovala tomu najvyššiemu za to, že nad 
nami držal po celý deň ochrannú ruku. Verím, že všetci účastníci boli 
vďačný za tento krásny a poučný zájazd, lebo nestačí len počuť, ale i 
vidieť! ĎAKUJEME!          I.M.

ZÁJAZD PLNÝ DOJMOV Z KRÁS SLOVENSKA

 Od 15.4. -20.4.2012 sa 20 našich členov zúčastnilo rekondičného 
pobytu v kúpeľoch Turčianske Teplice. Priamo v penzióne, kde sme 
bývali, sme sa mohli zregenerovať a načerpať nové sily. K tomu 
nám pomohli procedúry – ako perlička, masáž chrbta, nôh i ručná 
masáž. Dalo sa kúpať v termálnom Spa-Aquaparku. Všetko to 
účinne pôsobilo na pohybový aparát i na ochorenie močových ciest 
a obličiek.
 Okrem toho sme navštívili v Mošovciach Rodný Dom Jána 
Kollára. Ten pôvodný zhorel v r.1863 s inými domami. Zachovala 
sa iba kamenná sýpka. V nej bola v r. 1974 vytvorená a v r.1982 
reinštalovaná pamätná izba. Zachytáva život Jána Kollára. Narodil 
sa 29.7.1793, školy navštevoval v Mošovciach, v Kremnici, v 
Banskej Bystrici, v Bratislave a v nemeckom meste Jena, kde 
sa zaľúbil do Frideriky Schmidtovej. Ona sa objavuje v podobe 
alegorickej Míny v najslávnejšej básnickej zbierke Slávy dcéra. Pre 
nesúhlas jej matky sa nesmeli vziať a stalo sa tak až v r. 1835 po 
matkinej smrti. O 2 roky sa im narodila dcéra Ľudmila. Ján Kollár 
zomrel vo Viedni, kde pôsobil ako profesor slovanskej archeológie 
a pochovaný je v Prahe.
 Časť z nás navštívila Gaderskú dolinu. Stromami a skalami 
lemovanou cestou sme sa dostali do lona prírody a obdivovali 
sme obrovské skaliská a nádhernú flóru a faunu. Miestami sme sa 
brodili po zvyškoch padnutej lavíny a dostali sme sa na miesta, kde 

sa natáčal pôvodný film Jánošík. Pešia túra sa zakončila výbornou 
„gaderskou kávičkou“. 
Ďalšia skupina 
navštívila Kremnicu.
 Popri turistike sme 
nezabudli ani na kultúr. 
V Martine sme si pozreli 
divadelné predstavenie 
Zabudni na Hollywood. 
To všetko sme postíhali 
za týždeň. Myslím si, 
že táto doba všetkým 
prospela po stránke 
telesnej i duševnej. 
K tomu nám výborne 
varili, tak rozmýšľame 
si takýto pobyt 
zopakovať.
(tento článok napísala 
ešte pred mesiacom 
už teraz zosnulá 
Mgr.Viera Sláviková,  
predsedníčka MO JDS)

ZO ŽIVOTA ZO JDS V BZINCIACH POD JAVORINOU
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 Sociálna komisia pri OZ Bzince pod Javorinou v spolupráci s 
organizáciou Jednota dôchodcov Slovenska pozvala dňa 6.júna 2012 
záujemcov na besedu s lekárom na tému: Prevencia srdcovo cievnych 
ochorení a chorôb súvisiacich s vyšším vekom. Pán MUDr. Ján Mitana 
nám priblížil prácu srdca a celý náš cievny systém od hlavy až po päty 
a prejavy jeho ochorení. Po odznení témy sa jednotliví prítomní pýtali 
na konkrétne ochorenia, na ktoré im pán doktor odpovedal. Beseda bola 
pre nás poučná. Iba dobré rady však chorým nepomôžu. Tí potrebujú i 
lekársku starostlivosť a lieky. Toto sa však u nás z roka na rok zhoršuje. 
Niet sa čo diviť, že chorých ľudí pribúda. Naše zdravotníctvo sa v EU 
dostáva na posledné miesta. Čím ďalej sa poplatky liekov zvyšujú a to 
isté sa deje i s liekmi. Netrpia tým iba dôchodcovia, ale hlavne deti a 
mladí ľudia. Tí by mali byť zdraví. Bohužiaľ rozhodujú v mnohých 
prípadoch peniaze. Všetci však tieto problémy poznáme, preto uzavriem 
týmito známymi slovami „Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný 
a chorý“. Ďakujeme organizátorom i MUDr. Mitanovi za usporiadanie 
besedy i za občerstvenie, ktoré nám poskytli.
           E.Pražienková 

BESEDA S LEKÁROM

 Milí Bzinčania, milí bratia a milé sestry,
 v apríli sa konali Vo vašej obci Dni Ľudmily Riznerovej 
Podjavorinskej, na ktoré dostalo pozvanie aj predsedníctvo 
Považského seniorátu. Ďakujem v mene svojom i v mene brata 
seniorálneho dozorcu za pozvanie. Vážime si Vašu prácu, ktorú 
konáte na poli duchovnom i kultúrno-spoločenskom. Oceňujeme 
Vaše úsilie vynaložené pri zorganizovaní tohto podujatia, ktoré 
vyvrcholilo v nedeľu 29.apríla 2012 v evanjelickom kostole službami 
Božími. Služieb Božích som sa však nemohla zúčastniť ani ja a 
ani brat seniorálny dozorca. Poslali sme Vám k tejto príležitosti 
pozdravný list, ktorý nedopatrením nebol na službách Božích 
prečítaný. Predkladáme Vám ho touto formou v plnom znení.
 Vážené predsedníctvo cirkevného zboru,
 milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!
 Pripomínate si 140. výročie narodenia najobľúbenejšej 
spisovateľky pre deti, poetky, prozaičky, osobnosti slovenskej 
literatúry a kultúrneho života Ľudmily Riznerovej Podjavorinskej. 
Jubileá sú akési hranice času, zastávky v jeho plynutí, aby sme si 
uvedomili, či sme schopní „rozoznávať, čo je hlavné“, ako hovorí 
apoštol Pavel v liste Filipským (1, 10). Teta Ľudmila to vedela. 
Napriek svojmu telesnému handicapu, mnohým ťažkostiam života 
zostala verná Pánu Bohu až do konca života. A v tom je príkladom 
aj pre nás. Buď verný! Vernosť v biblickom zmysle je spoľahlivý, 
tiež pevný, stály, dôveryhodný v Božích očiach, teda zbožný, 
ktorý vytrvá pri Bohu a pri pravde, napriek všetkým pokušeniam, 
zvodom a ohrozeniam. V Zjavení Jánovom 2, 10 sa hovorí o 

vernosti, vytrvalosti vo viere až do smrti. To je témou pre cirkev aj 
pri jubileách. Byť verným až do smrti – to je odkaz samého Pána 
Ježiša Krista. Obrazom Kristovej  vernosti je kríž a vzkriesenie. To 
je zároveň aj Boží plán spásy a riadenia sveta. 
 Evanjelická cirkev mala a má veľké bohatstvo. Nie však 
materiálne ale duchovné: v učení a kázaní evanjelia. V školstve a jeho 
vzdelávaní. Nadovšetko bohatstvo osobností, významných pre cirkev 
a národ. Aj váš cirkevný zbor ako i obec sú hrdí na takéto osobnosti: 
Ján Pravoslav Leška, evanjelický farár, náboženský spisovateľ, 
prekladateľ; Rudolf Macúch, jazykovedec európskeho formátu a tiež 
evanjelický kňaz; Juraj Struhárik, evanjelický kňaz, lubinský rodák a 
váš dlhoročný duchovný pastier. Bzinská rodáčka Ľudmila Riznerová 
Podjavorinská tiež vyšla z takýchto podmienok: z bohatstva ducha a 
vernosti pravde evanjelia Ježiša Krista. Uplatňovanie kresťanských 
hodnôt vedie k budovaniu spoločného dobra a solidarity medzi 
ľuďmi. Nabáda k láske chápanej v duchu evanjelia, k láske, ktorá 
naozaj posväcuje, buduje. Pokoj, šťastie, porozumenie, láskavosť, 
dobrota, optimizmus - to sú ,,zlaté nite“, ktorými je popretkávané 
dielo Ľudmily Podjavorinskej. Jej tvorba ani po rokoch neupadla 
do zabudnutia. Podmaňovala si ňou a podmaňuje srdcia malých i 
veľkých čitateľov.   
 Za 140 rokov sa všeličo zmenilo v národe i v spoločnosti. Len 
Pán času, Ježiš Kristus, sa nemení a zostáva. On je Ten istý včera, i 
dnes i naveky! Jemu buďte verní milí bzinčania až do smrti. Vo viere 
ale aj v iných rovinách života.  

ThDr. Eva Juríková, seniorka Považského seniorátu

LIST

 V sobotu 19.mája 2012 sa konal IV. ročník majstrovstiev Bziniec 
pod Javorinou v petangu 2 – členných  družstiev. Turnaj sa tradične 
hral na trávnatej ploche  pri  obecnom úrade. Prezentovalo sa 9 

dvojíc, ktoré hrali systémom 
každý s každým. Aj keď terén 
nebol celkom v najlepšom stave, 
hráči podávali výborné výkony 
a o konečnom umiestnení vo 
viacerých prípadoch museli, pri 
rovnakých bodoch, rozhodovať 
vzájomné zápasy. Nakoniec  prvé 
miesto získalo družstvo v zložení 
Vladimír Pavlík a Peter Jurda, 
ktorí prehrali len jeden zápas a 
získali putovný pohár starostu. 
Na druhom mieste „už tradične“ 
skončili Miroslav Švok a Pavel 
Bahník. Tradične preto, že toto 
umiestnenie dosiahli už po tretí 
krát. Tretie miesto získala dvojica 

Ladislav Kuzma, Jaroslav Samotný. Treba podotknúť, že aj tento rok sa 
turnaj hral za krásneho počasia, a tak účastníkom ani nevadilo, že nevi-
deli semifinálový hokejový zápas Rusko-Fínsko. Vďaka za organizáciu 
turnaja patrí Jankovi Valovi a všetci účastníci sa tešia na 5.ročník turnaja 
v tomto nenáročnom, ale zaujímavom športe.

SÚŤAŽ V PETANGU O POHÁR STAROSTU
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 V sobotu 12. mája 2012 sa uskutočnilo ďalšie športové podujatie 
v rámci projektu cezhraničnej  spolupráce „ Športom k priateľstvu“ 
s obcou Babice. Tento krát si „sily“ zmerali futbalisti. Do Babíc 

„odcestovalo“ naše á-čko, ale 
aj hokejové družstvo (ľad sa 
roztopil, tak korčule hoke-
jisti vymenili za kopačky). 
Pri odchode zo Bziniec ešte 
krásne svietilo slnko, no v 
Babiciach to bolo úplne inak. 
Jemný dážď a teplota hlboko 
pod 20 stupňov. No aj tak 
na štadióne bola veľmi dobrá 
atmosféra, veď predzápas hrali 
babické futbalistky v rámci 
Českej ženskej futbalovej 
ligy! Aj keď tento predzápas 
mohol byť pre našich futbal-
istov motivačný, predsa len 
výsledky  o tom nesvedčili. 
No, ale veď vlastne o výsledok ani nešlo. Dôležité bolo, že sme spolu s 
priateľmi z Babíc prežili ďalší pekný deň.

NAŠI FUTBALISTI HRALI V BABICIACH

Pozývame záujemcov o cyklistiku na  ďalšiu akciu, 
ktorú organizujeme v rámci projektu cezhraničnej spolu-
práce „Športom k priateľstvu“. V sobotu 23.júna 2012 sa 

bude konať výlet cyklistov okolo Baťovho kanála. 
Trasa bude dlhá približne 40 km. Zabezpečené je aj 

občerstvenie účastníkov.
 Odchod autobusu o 7:00 hod od obecného úradu. 

Záujemci o túto akciu 
sa môžu prihlásiť u p. Branislava Valu.

POZVÁNKA ZÁUJEMCOV 
O CYKLISTIKU

17.6.  2012 – Divadlo „PANI RICHTÁRKA“ KD Hrušové
24.6. 2012 – Ekumenický zborový deň  na Evanjelickej fare
29.6.-  1 .7 .  2012  –  Stanovačka na Zámečníkech lúke
7.7.  2012 – Čamprla
21.7.  2012 – Súťaž  PARKÚROVÉ  SKÁKANIE
29.7.  2012 – Slávnosti  bratstva Čechov a Slovákov
4.8.  2012 – Turnaj starých pánov
27.8.  2012 – Oblastné oslavy SNP
31.8.  -1 .9 .  2012  –  Dni  obce

PRIPRAVOVANÉ AKCIE 
NA LETNÉ OBDOBIE

UVÍTANIE DO ŽIVOTA
 V sobotu 2.júna 2012 ZPOZ pri obecnom zastupiteľstve pripravil pre našich 
najmenších občiankov slávnostné uvítanie do života. V obradnej sieni obecného úradu 
sa vystriedalo 10 detičiek so svojimi rodičmi, starými rodičmi, príbuznými. Okrem 
„oficiálnych“ príhovorov bolo občas počuť aj detský plač. No, ale to k takejto udalosti 
určite patrí. Starosta obce zaželal  rodičom veľa zdravia, šťastia, lásky, ale aj trpezlivosti 
a síl pri  výchove svojich detí. Najmenším občiankom zaželal dobrých rodičov, ktorí 
svojim deťom vytvoria taký domov, aby ich spomienky na krásne a šťastné detstvo 
tvorili pevné zázemie pre ich budúcnosť.

N A R O D I L I  S A
Michaela Gulánová

 rodičom Marekovi Gulánovi a Ane Petrovičovej
Alexandra Fašianková 

rodičom Alexandrovi Fašiankovi a Miroslave Toráčovej

Viktória Holíková 
rodičom Jurajovi a Miroslave Holíkovej

Milan Marták 
rodičom Milanovi a Marcele Martákovej

Karolína Gablovská 
rodičom Adriánovi a Jane Gablovskej

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.



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

len kytičku na hrob a pekne spomínať.
 Dňa 29.mája 2012 uplynulo 40 rokov, 

čo nás navždy opustila 
naša drahá mama,

 babička a príbuzná 
Katarína RZAVSKÁ, rod.Hložková.

Dňa 20. novembra 2012 uplynie 57 rokov 
od smrti nášho drahého otca, dedka 
a príbuzného Jána RZAVSKÉHO.

 S láskou a úctou si spomína syn Dušan 
s celou rodinou. 

Kto ste ich poznali venujte im tichú spomienku.

Od života pre seba si nič nežiadal, 
všetko len pre svoje deti, 

rodinu, svoje zlaté srdce si nám dal. 
Kiež Boh odmení Tvoju veľkú lásky zásluhu.

Dňa 1.mája 2012 sme si pripomenuli 
nedožitých 80 rokov manžela, otca, 

deduška a príbuzného Milana KUHAJDU. 
S láskou a úctou si na neho spomína 

manželka, dcéry, syn, zať a jediná vnučka Barborka.
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  S P O M Í N A M E
Čas ide ďalej a ďalej, ale spomienka na 

17. marec 2007 stále v našich srdciach zostáva.
Od tohto dňa uplynulo 5 rokov, 

čo od nás nečakane odišiel 
MUDr.Vladimír CHOVANEC z Cetuny.

S úctou spomína syn Vladimír, dcéra Karin, 
sestra Jarka s rodinami.

Odišli ste, nie ste už medzi nami a stále chýbate nám.
Za lásku, starostlivosť a všetko dobré ďakujeme Vám.
Tichý je dom, záhrada, dvor, čas letí ako vietor z hôr,

Vy žijete v našich srdciach a sme s Vami v spomienkach.
V máji uplynulo 5 rokov od úmrtia mamičky, 

babičky, prababičky, sestry, príbuznej 
Anny SLÁVIKOVEJ 

z Cetuny 
a 45 rokov od tragickej smrti 
jej syna, brata, príbuzného 

Miroslava SLÁVIKA.
S láskou a vďakou na nich spomína 

smútiaca rodina.

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
Ďakujem všetkým príbuzným, susedom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou
milovanou mamičkou a babičkou
Evou DARANSKOU rodáčkou zo Bziniec 
pod Javorinou, ktorá nás opustila 21.apríla 
2012 vo veku 87 rokov. Touto cestou chce-
me poďakovať MUDr. Mitanovej a MUDr. 
Galbavej za obetavú zdravotnú starostlivosť, 
tiež p.farárke Mgr. Kosečkovej za dôstojnú rozlúčku. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš žiaľ.

Dcéra Eva s manželom a deťmi Lukášom a Matúšom. 
Smútiaca rodina Kadlecová

Chcem touto cestou poďakovať susedom, 
priateľom, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojou 
mamičkou, babičkou a prababičkou 
Máriou KÝŠKOVOU, ktorá zomrela po 
ťažkej chorobe dňa 19. mája 2012 vo veku 
88 rokov. Ďakujeme za kvetinové dary.
 Smútiaca rodina Filúsová a Kýšková

Klesli ruky, ktoré veľa pracovali,
 dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, 

odišla tíško, bez rozlúčky, 
niet jej medzi nami, 

no v našich srdciach bude žiť spomienkami.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 

dňa 30.mája 2012 rozlúčiť s našou 
milovanou mamičkou, babičkou a sestrou 
Mgr. Vierou SLÁVIKOVOU, ktorá nás náhle a nečakane 
opustila vo veku 67 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary. Naše poďakovanie parí pani farárke Mgr. 
Ivetke Kosečkovej za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina

UZAVRELI MANŽELSTVO
Juraj Bušo – Ing. Nina Kovačovicová

Ing. Miroslav Koseček – Mgr. Iveta Rubaninská
Ondrej Poláček – Janka Krivdová

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ROZLÚČILI SME SA
Pavel Machajdík           vo veku 87 rokov č.d.1253
Irena Janošovská    vo veku 85 rokov bytom
                                   Nové Mesto nad Váhom
Martin Marták   vo veku 85 rokov č.d.589
Anna Trebatická           vo veku 78 rokov č.d.344
Anna Filipová   vo veku 82 rokov č.d.344
Mária Kýšková              vo veku 88 rokov č.d.344
Milan Černý   vo veku 60 rokov č.d.319
Mgr. Viera Sláviková     vo veku 67 rokov č.d.1270
Anna Harmadyová  vo veku 79 rokov č.d.328
Dušan Filús   vo veku 63 rokov č.d.1394
Rudolf Kovačovic         vo veku 73 rokov č.d.494
Jiří Kysela                    vo veku 71 rokov č.d.462  

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.
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Dušan Podhradský

Stanislav Žák
Oto Novák
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Anna Suchá

Miloš Michalovič
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Anna Juricová
Slavomír Štefánik
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Miroslav Harmady

Štefan Podolan
Mária Magálová
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Vincent Rúra
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Zdenko Ješko
Anna Pašková
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Irena Ivaškovičová
Ľudmila Klimáčková
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Anna Slimáková

 BLAHOŽELÁME


