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DVOJMESAČNÍK OBCE BZINCE POD JAVORINOU

BZINSKÝ CHÝRNIKBZINSKÝ CHÝRNIK

 PODJAVORINSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
 V sobotu 11. mája 2013 sa v amfiteátri pod vrchom Roh konal 
prvý ročník Podjavorinských folklórnych slávností. 
 Organizátori tohto podujatia, obce Bzince pod Javorinou a 
Lubina, pripravili bohatý program, v ktorom vystúpilo 14 súborov 
z celého Slovenska, ale aj z Českej republiky. Čo organizátori 
nedokázali zabezpečiť, to bolo počasie. Ešte v piatok krásne svi-
etilo slniečko a teplomer sa vyšplhal vysoko nad 20 stupňov, no v 
sobotu už bolo zamračené a amfiteáter kropil dážď. Vzhľadom k 
tomu, že tribúna pre účinkujúcich bola zakrytá, súbory mohli aj v 

tomto počasí predviesť svoje umenie. Určite sa bolo na čo pozerať 
a tých viac ako 500 divákov, ktorí aj v tomto nepriaznivom počasí 
prišli do amfiteátra, mohlo byť s úrovňou vystúpení spokojných. Na 
prvý ročník folklórnych  slávností sa prišli pozrieť a prítomným sa 
prihovorili aj minister školstva Dušan Čaplovič a poslanec NR SR 
Dušan Bublavý.    
 Dúfajme, že nepriaznivé počasie organizátorov neodradí od 
organizovania folklórnych slávností a že sa budeme môcť na tešiť aj 
na budúci ročník.
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 „Čože je to päťdesiatka ...“ spieva sa v známej piesni, ktorú 
často počujeme pri životnom jubileu. Roky cválajú míľovými krokmi, 
pribúdajú a my až pri tej päťdesiatke zisťujeme, že nám rýchlo prešli 
roky mladosti a priblížil sa stredný vek. Väčšinou sa tešíme z detí, 
vnúčat a nestíhame si pripomínať krásne chvíle, ktoré sme prežili. 
V srdci nám zostanú momenty príjemné, hrejivý pocit súdržnosti, 
kamarátstva ale aj drobných huncúctiev, vydarených či nevy-
darených príhod ale i iných životných skúseností. 
 Päťdesiatku si pripomínali 17 jubilujúci v evanjelickom chráme 
v Bzinciach pod Javorinou dňa 09. júna 2013. Nebola to päťdesiatka 
fyzického veku ale 50 rokov od konfirmácie. Dnes už vyše 60 roční 
dospelí ľudia vkročili za sprievodu organovej hudby do plného 
kostola. Priviedla ich p. farárka Mgr. I. Kosečková a prof. Dr. I. 
Kišš. Po úvodných slovách, piesňach a modlitbách sa prihovoril k 
„ svojim“ konfirmandom pán profesor, lebo práve on, ako mladý 
farár v roku 1963 konfirmoval 33 chlapcov a dievčat. Z nich sa tejto 
peknej slávnosti šiesti nedožili a desiati sa so zdravotných a iných 
dôvodov nemohli zúčastniť. Tí, ktorý v tento slnečný deň prišli boli 
dojatí a vďační za chvíle strávené so svojimi rovesníkmi. Mnohí sa 
nevideli niekoľko rokov, takže bolo na čo spomínať. Pani farárka a 
pán profesor sa snažili sprítomniť priebeh udalostí tak, ako pred 50 
rokmi. Milé stretnutie obohatilo vystúpenie cirkevného spevokolu 
povzbudzujúcou piesňou plnou citu a lásky. Jubilanti, konfirmandi, 
prežívali krásne chvíle pred oltárom ako kedysi – štrnásťroční. 

Mráčik žiaľu a nostalgie spôsobila myšlienka na rodičov a starých 
rodičov, ktorí už nie sú medzi nami. Hlavne im patrí vďaka, že svoje 
vtedy deti pripravili na skúšku dospelosti a umožnili im zaradiť sa 
medzi bzinských členov cirkevného zboru.
 Poďakovanie za pekný priebeh spomienky vyslovil p. Dr. D. 
Gulán za všetkých jubilujúcich. Kytice kvetov boli len malou časťou 
dojímavého slovíčka „ďakujeme“. Ďakujeme všetkým, prítomným i 
neprítomným za to, že sme tu, že sa môžeme tešiť z krásneho jarného 
dňa, milých ľudí, príjemných priateľstiev, pohody, spokojnosti a 
lásky medzi blížnymi. Určite si pekný zážitok vryjú do pamäti všetci 
domáci, ale aj tí, ktorí žijú mimo územia SR. Krásna spomienka na 
rodný kraj určite poteší každého z nich.    
            Text: Mgr Želka Hložková, Foto: Ing. Stanislav Štepanovič

ZLATÁ KONFIRMÁCIA

UVÍTANIA NAJMENŠÍCH SPOLUOBČANOV

 V sobotu 8. júna 2013 s konala v obradnej sieni obecného 
úradu milá slávnosť - uvítanie nových spoluobčanov. Postupne, od 
tých najmenších, sa uvítania zúčastnilo 12 detičiek. Prítomných  na 
OÚ vítala Janka Kuhajdová, básňami program dopĺňali  Barborka 
Košútová a Veronika Peráčková a hrou na klávesy p. učiteľka 
Martina Stutzová. Rodičom sa prihovoril aj starosta obce. Vyzdvihol 
význam rodiny pri výchove detí. 

 Rodičia sa potom zapísali do Pamätnej knihy obce.
 Zapísané boli tieto deti: Michaela Kubicová, Dominika Žáková, 
Stela Ševčíková, Peter Zámečník, Lucas Kovačovic, Helena 
Klempová, Marián Paška, Klára Šumichrastová, Tomáš Okrucký, 
Aneta Begalová, Bibiana Miklovičová, Anita Gajdošechová.
 Detičkám želáme veľa zdravia a rodičom veľa radosti z ich 
detí.

DAROVALI NAJVZÁCNEJŠIU TEKUTINU
 V pondelok 17. júna sa už po druhý krát v tomto roku stretli 
darcovia krvi na OÚ, aby bezplatne darovali túto najvzácnejšiu 
tekutinu. 
 Po zdravotnej prehliadke mohlo krv darovať viac ak 20 
darcov, väčšina zo Bziniec pod Javorinou. Bol medzi nimi aj 
„čerstvý“ držiteľ  Zlatej Jánskeho plakety Roman Machajdík, 
ktorý sa pravidelne odberu krvi zúčastňuje, ktorému týmto k 
získaniu tohto významného ocenenia blahoželáme. 
 Všetkým darcom, ale aj organizátorom, patrí naša veľká 
vďaka, pretože nikto z nás nevie, kedy túto vzácnu tekutinu 
budeme potrebovať.
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 V uplynulom roku sme si pripomenuli 
110 rokov od narodenia a 20 rokov od úmrtia 
botaničky a etnografky Márie Hargašovej, 
rodáčky z Dolného Srnia. Narodila sa 16. 
mája 1902 v maloroľníckej rodine Jána 
Hargaša, ktorý bol známy ako ovocinár a 
výborný mlynár. Najmladšiemu dieťaťu v 
rodine – malej Marienke – venovali rodičia 
veľa pozornosti i starostlivosti. V detských 
rokoch prekonala zápal kostí, ktorý jej 
zanechal následky na celý život postih-

nutím dolnej končatiny. Jej pomalá, krivkajúca chôdza dopriala 
tete „Mačene“,ako ju všetci v Dolnom Srní oslovovali, pozorovať 
prírodu a blízke okolie. Celý život prežila v malom domčeku pri 
mlyne neďaleko Klanečnice, čo jej umožňovalo napĺňať svoje sny, 
premýšľať o prírode a vzťahu človeka k nej. Milovala ľudí, mala rada 
rastliny, poľné kvety, ktoré zbierala a zhotovovala herbáre pre školské, 
vedecké a muzeálne spoločnosti. Vždy bola obklopená množstvom 
kníh, pomocou ktorých určovala vo svojom herbári potrebné infor-
mácie o kvetoch. Zaoberala sa očkovaním ruží, štepením ovocných 
stromov, čím rada poslúžila všetkým, čo ju o to požiadali. Jej rady z 
prírodovednej oblasti boli neoceniteľné.
 Často ju navštevovali školské deti, obyčajní ľudia ale aj výz-
namné osobnosti národného života – dramatik Jozef Hollý, spisovateľ 
Martin Rázus, jeho sestra spisovateľka a učiteľka Mária Rázusová 
Martáková, publicista ev. a. v. farár Andrej Mihál, regionálny his-
torik Štefan Margetin a mnohé iné osobnosti. Písala do odborných 
časopisov – Vlastivedný časopis, Naše liečivé rastliny ...
 Bola spätá s prírodou, poznala každý kút kraja pod Javorinou, 
oblasti, kde mohla nazbierať liečivé rastliny a využiť ich pri liečení 
chorôb pre dobro všetkých ľudí.
 Teta Mačena dožila svoj život v Domove dôchodcov na Myjave.  

 Zomrela 27. januára 1992. Pochovaná je v Dolnom Srní. Plakali 
za ňou všetci, čo sa prišli s ňou rozlúčiť, ba aj príroda vyjadrila svoj 
smútok kvapkami dažďa.
 Travertínová skala nad jej hrobom pripomína okoloidúcemu 
spätosť človeka s prírodou.

 Zastavte sa pri jej hrobe a uctite si jej pamiatku! Bola jednoduchá, 
skromná, ale duchom a mysľou bohatá, čoho dôkazom je jej odkaz 
pre súčasníkov:
 „Ľudia, vráťte sa k Bohu, aby ste mali pokoj a vráťte sa k prírode, 
aby ste mali život.“
 Teta Mária Hargašová často navštevovala neter Aničku 
Kovačovicovú, ktorá žila so svojou rodinou v Bzinciach v mlyne na 
Pažiti.
 Vodila so sebou aj nás, malé deti, ktoré sme veľmi rady chodili do 
útulnej domácnosti dobrosrdečných príbuzných „tety Aniny a ujenka 
Jurka“ – tak sme ich oslovovali. Sladučký med, lipový čaj, výborný 
medovník, životné príbehy pôsobili na nás okúzľujúco. Poučenia, 
dobre mienené rady mám v pamäti dodnes. Pri svojich potulkách 
Bzincami nezabudla ani na synovca Jurka Hargaša, s ktorým 
spomínala na smutné vojnové roky a roky jeho ťažkého detstva.
Tvorili sme súdržnú rodinu, lebo teta bola sestra mojej babičky.
 Na všetkých si s úctou a vďakou spomínam. Priateľ tety bol aj 
Ján Sabršúl nazývaný „Zelinkár alebo Čačkár“, s ktorým si vymieňala 
skúsenosti o liečivých rastlinách. Na jar i v lete zbierali a sušili rôzne 
druhy kvetov aby z nich v zime pripravili čaj pôsobiaci blahodarne na 
ľudský organizmus.                      Text: Mgr. Ž. Hložková

ODVÁŽNA MISIA DO NEZNÁMYCH KONČÍN ZEME
 Je rok Cyrila a Metoda, kedy si pripomíname 1150.výročie 
príchodu týchto mužov na Veľkú Moravu.  Precestovať tisícky kilo-
metrov na voze, ktorý nemal pneumatiky a ani žiadne perovanie, 
bolo namáhavé a riskantné. Zbojníci , či rôzne choroby tie číhali na 
každom kroku. Konštantín sa dokonca nevrátil zo svojej cesty do 
Ríma. Choroba ho prinútila ostať v meste, kde nakoniec aj zomrel, 
mal iba 42 rokov. Jeho brata Metoda na spiatočnej ceste zase zajali 
bavorskí biskupi. Po čase ho síce prepustili, ale pobyt vo väzení určite 
nebol príjemný.
 Prečo sa odhodlali ísť na takú namáhavú cestu do neznáma, do 
vzdialenej  krajiny zvanej veľká Morava? Prečo nezostali doma, kde 
mali istotu?  To preto, aby nám priniesli Písmo a to s veľkým- P, 
teda Bibliu. Vybrali sa do neznáma kvôli nám. Vedeli o svojom 
kresťanskom poslaní šíriť Božiu lásku- lásku, ktorá je čistá a po ktorej 
všetci vo svojej podstate  túžime. Lebo túto lásku ľudstvo už kedysi 
zakúsilo, máme ju zapísanú v každej bunke nášho tela. Lenže sme od 
nej odišli, vzdialili sa. Nechali sme sa zaslepiť slávou a mocou. Padli 
sme do jamy hriechu, z ktorej nebolo návratu. Až kým neprišiel Pán 
Ježiš Kristus, ktorý aby nám otvoril cestu z tej priepasti dal sa pribiť 
na dreve kríža.
 Konštantín a Metod prišli, aby sme boli slobodní od tohto hriechu 
i večnej smrti. Napodobňovali Krista v jeho poslaní. Prišli k potreb-
ným a zvestovali im Božiu milosť, tešili, povzbudzovali aj vyučovali. 

Odvtedy sa už veľa ľudí nechalo zachrániť z kolotoča pýchy, bolesti 
a hriechu. Položili na území Veľkej Moravy základ duchovného 
kresťanského života. Ich vplyv na celú strednú a východnú Európu je 
viditeľný dodnes a ich liturgia sa používa v takmer nezmenenej forme 
v mnohých krajinách tejto oblasti. Hlaholika sa upravila na cyriliku, 
ktorá sa aj dnes používa v Bulharsku, Srbsku, Rusku a ďalších kra-
jinách. Slovienska liturgia na území Veľkej Moravy síce zanikla, ale 
udržala sa a rástla u našich susedov. A tak sa právom k ich odkazu 
hlásia všetky slovanské národy a hlásime sa k nemu aj my. Potvrdzuje 
to, každoročné stretnutie na hrade Branč na službách Božích, ktoré  
sú venované vierozvestom a hlavne ich odkazu z Proglasu od 
Konštantína fi lozofa: 
 Bo slepým oni sľúbili, že uvidia a hluchí, ajhľa, Slovo Písma 
počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte, čujte toto, 
slovieni: dar tento drahý vám Boh z lásky daroval...Počujte, čo vám 
vlastný rozum hovorí, počujte všetci, celý národ sloviensky počujte 
slovo, od Boha vám zoslané, slovo čo hladné ľudské duše nakŕmi, 
slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Tak ako radosť nezasvitne bez 
svetla, y ako celý Boží svet v ňom uzrelo, bo všetko nie je krásne 
ani zreteľné, tak ani duša, žiadna duša bez písmen vedomia nemá o 
tom Božom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone, 
cezeň Boží raj sa zjavuje. ... tak ako semä, ktoré padlo na nivu, tak isto 
každé ľudské srdce na zemi dážď Božích písmen potrebuje pre seba, 
aby plod Boží vzrástol v ňom čo najväčšmi...
                                               I. Kosečková - zb. farárka

SPOMIENKY ZOSTÁVAJÚ ...

KONŠTANTÍN CYRIL A METOD

 V I. polroku t.r. sa dožila vzácneho jubilea naša občianka 
Emília Krajčovicová. Pochádza z robotníckej rodiny. Má 
mladšieho brata a mladšiu sestru. Do školy chodila v Hrušovom, 
do strednej školy v Lubine. Vyučila sa v Odeve Trenčín. Pracovala 
v Odevných závodoch v Novom Meste nad Váhom až do odchodu 
na dôchodok. V roku 1963 sa vydala za Jána Krajčovica. 
Vychovala dvoch synov a jednu dcéru, ktorým neúnavne pomáha. 
Svoj čas venuje výchove vnúčat a pomáha celej svojej rodine. 
Taktiež vypomôže občanom v rôznych krízových situáciách, či 
už s nákupom potravín, prinesením obeda alebo liekov. Ochotne 
každému opraví odevy alebo iné krajčírske práce. V obci sa stará 
o kultúrny dom, jeho okolie. Usmerňuje mládež na ihrisku a v 
okolí. Okrem mimoriadnej pracovitosti má veľmi dobrý vzťah k 
folklóru, dychovej hudbe hlavne heligónkam. Za všetko jej patrí 
vďaka a všetko dobré do ďalších rokov života, hlavne veľa zdravia 
prajú priatelia z Hrušového.                           Emília Poliaková

BLAHOŽELANIE
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OTÁZKY PRE STAROSTU
Ako pokračuje rekonštrukcia cen-
tra obce? 
   Rekonštrukcia centra obce sa 
začala začiatkom mája s pred-
pokladom ukončenia prác do konca 
augusta. Vzhľadom k rozsahu prác 
som mal trocha obavy, či bude tento 
termín dodržaný. Tiež sme nepoznali 
fi rmu, ktorá zvíťazila v elektronickej 
dražbe. V súčasnej dobe môžem 

s uspokojením konštatovať, že práce postupujú v zmysle 
projektovej dokumentácie a schváleného  harmonogramu, 
majiteľ fi rmy Hollstav s.r.o. z Nesluše, ktorá kompletne 
zabezpečuje realizáciu rekonštrukcie, osobne riadi všetky 
činnosti, takže  práce budú ukončené do schváleného ter-
mínu. Súbežne s rekonštrukciou centra obce prebieha aj 
výstavba obecnej tržnice, ktorú realizuje fi rma Izotech group 
z Nového Mesta nad Váhom. Aj  tu sú práce vykonávané 
v zmysle schváleného projektu a termín ukončenia bude 
dodržaný. Treba zdôrazniť, že obe tieto akcie sú fi nanco-

vané z európskych fondov, rekonštrukcia centra z ROP a 
obecná tržnica z Európskeho fondu rozvoja vidieka – MAS 
kopaničiarsky región. 
Aké práce sa budú ešte zostávajú realizovať ?
 Treba dorobiť chodníky v parku, tam sa bude klásť 
čadičová dlažba, nainštalovať novú zastávku, detské ihrisko 
a dva altánky pri ňom, zastrešiť tribúnu amfi teátra, osadiť 
lavičky, smetné koše a iné prvky v zmysle projektu. Najviac 
prác bude pri úprave zelene. Vysadených bude 32 veľkých 
stromov pri OÚ a zdravotnom stredisku a viac ako 700 
okrasných kríkov. Tým sa nahradia stromy a kríky, ktoré boli 
pri rekonštrukcii odstránené a zabezpečí sa dostatok zelene v 
centre obce.
Kedy bude ofi ciálne ukončenie prác?
 Ako som spomínal, práce by mali byť ukončené do konca au-
gusta a slávnostné otvorenie centra obce a tržnice bude 
31.augusta 2013, pri príležitosti tradičných Dní obce spo-
jených s jarmokom a samozrejme kultúrnym programom. 
Súbory už nebudú vystupovať na žumpe a pre návštevníkov 
bude pred javiskom 150 miest na sedenie. 

 V sobotu 18.mája 2013 sa konal 4. ročník podujatia 
Rekonštrukcia bitky z Americkej občianskej vojny.
 Od 12.30 sa začala prezentácia jednotiek v obci. Jednotky 
„Severanov a Južanov“ napochodovali za sprievodu hudby do 
centra obce, kde sa uskutočnila ukážka výcviku. Samozrejme, 

najviac prítomných zaujala streľba z dobových zbraní. 
 O 15.30 bola hlavná bitka na Maleníku. Podujatie priprav-
il Strelecký klub ZO TŠ SjF STU v Bratislave a 9th Illinois 
Cavalry Regiment.

REKONŠTRUKCIA BITKY Z AMERICKEJ OBČIANSKEJ VOJNY

PROF. IGOR KIŠŠ BOL OCENENÝ UNIVERZITOU MATEJA BELA
 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici udelila  vzácny a vysoký 
vedecký titul doctor honoris causa. profesorovi Igorovi Kiššovi, 
čestnému občanovi našej obce, za celoživotné dielo v oblasti kulturoló-
gie a teológie. 
 Prácu prof. Kišša v oblasti kulturológie a teológie si povšimlo skôr 
len zahraničie. V apríli roku 2004 mu rakúsky štátny prezident Dr. 
Thomas Klestil udelil vysoké rakúske štátne vyznamenanie za  vedeckú 
prácu Čestný kríž za vedu a umenie 1. triedy. Veľká časť jeho vedeckej 
práce bola venovaná teologickej etike, výskumu Luthera, Komenského 
a najnovšie aj našich vierozvestcov Cyrila a Metoda. Profesorovi 
Kiššovi bol zablahoželať k udeleniu tohto vysokého vedeckého titulu 
aj starosta našej obce Ing. Pavel Bahník, zborová farárka Mgr. Iveta 
Kosečková s manželom a presbyterka zboru Jana Kuhajdová. Pánovi 
profesorovi prajeme veľa zdravia a úspechov v ďalšej práci.
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DEŇ  MATIEK
 

Základná škola Ľ. Podjavorinskej s MŠ v spolupráci s OÚ 
usporiadali v piatok 17.mája 2013 v priestoroch obradnej 
siene obecného úradu slávnosť ku Dňu matiek. Prítomných 

za Zbor pre občianske záležitosti prívítala p. J. Kuhajdová, 
potom starosta obce p. Ing. P. Bahník  v príhovore vyzdvihol 
lásku, starostlivosť matky, ktorú obetuje  pre svoje deti a 
rodinu.  V bohatom kultúrnom programe sa predstavili deti z 
materskej školy a žiaci ZŠ. Vystúpením všetky deti potešili 
nielen svoje mamičky, ale všetkých rodinných príslušníkov. 
Deti sa predstavili básňami, piesňami, dramatizáciou, 
tančekmi. Nechýbala ani ľudová pieseň uvitá do kytičky,  
ktorá už pomaly začína byť v repertoári mladých ľudí 
vzácnosťou. Program bol umocnený priliehavým oblečením 
detí pripomínajúci rozkvitnutú jarnú lúku. Na tvárach rodičov 
a starých rodičov bolo vidieť radosť a hrdosť zo svojich 
najmenších ratolestí.
 Na záver poďakoval p. starosta deťom a p. učiteľkám:
p. O. Potfajovej, p. J. Gulánovej z MŠ a p. A. Matejkovej zo 
ZŠ za krásny program a príjemne strávené popoludnie.

 

V sobotu 8. júna 2013 si Dobrovoľný hasičský zbor na 
Hrubej Strane pripomenul 60. výročie svojho založenia. 
Hrubostranskí hasiči sa snažili pre svojich členov a účastníkov 
pripraviť hodnotné oslavy, veď hasiči dlhé roky tvoria základ 
spoločenskej a kultúrnej činnosti na Hrubej Strane. Žiaľ, 
scenár čiastočne narušilo počasie a nie všetky pripravené 
akcie sa mohli uskutočniť. No aj napriek tomu, sa konala 
ukážka historickej hasičskej striekačky z Hrušového, súťaž 
obecných a pozvaných hasičských družstiev a krátko aj na 
vonkajšom javisku vystúpila dychová hudba Bučkovanka. 

Program pokračoval v kultúrnom dome, kde boli účastníci 
stretnutia oboznámení s históriou DHZ Hrubá Strana. 
Hasičom za ich 60-ročnú prácu poďakoval starosta obce a 
odovzdal im Čestné uznanie obce. Na návrh výboru ZO boli 
ocenení aj zaslúžilí členovia DHZ Hrubá Strana Jozef Stacho, 
Miroslav Hargaš a Jaroslav Bušo. Za ocenených sa prítom-
ným prihovoril Jaroslav Bušo, ktorý poďakoval všetkým 
bývalým a aj súčasným členom za dobrú prácu v prospech 
hrubostranských hasičov. Program pokračoval vystúpením 
dychovej hudby Bučkovanka.

60 ROKOV DHZ HRUBÁ STRANA



      máj - jún   2013   Strana 6BZINSKÝ CHÝRNIK

 Žiaci ZŠ boli dňa 14. 6. 2013 na dopravnom ihrisku 
vo Vrbovom. Najprv si zopakovali všetko, čo sa naučili 
o bezpečnosti na cestách, o dopravných predpisoch pre 
chodcov, pre cyklistov. Potom si svoje vedomosti preverili 
v praxi. S chuťou si zajazdili na bicykloch a motokárach. 
Každý z nich pritom dodržiaval pravidlá cestnej premávky 
pod dozorom a prísnym okom inštruktorov. Na dopravnom 
ihrisku žiaci strávili naozaj pekné chvíle a veríme, že 
poznatky, ktoré získali v toto dopoludnie si osvojili natoľko, 
že cesta do školy, zo školy bude sprevádzaná opatrnosťou a 
rozvahou.
 Zároveň žiakom prajeme, aby aj počas letných prázdnin 
mali na zreteli, že opatrnosti na cestách nikdy nie je dosť.
    Mgr. Monika Švikruhová

DOPRAVNÉ IHRISKO UČÍ DETI BEZPEČNOSTI NA CESTÁCH

     
 MDD – Medzinárodný deň detí sa na bzinskom 
ihrisku oslavoval dňa 14.06.2013. Pre našich školákov, 
škôlkárov, batoľatá i tých, čo sa vozia ešte len v kočíku, ho 
pripravili členovia Rodičovského združenia pri ZŠ a OZ 
Podjavorinskej deti spolu s ďalšími nadšencami z radov 
rodičov i učiteľov.   Veselé popoludnie plné 
zábavných aktivít, dobrej nálady a detského smiechu 
trvalo od 15.30 do 19.00 hod. Organizátori boli veľmi milo 
prekvapení návštevnosťou. 
 Mnoho detí spolu s rodičmi zo Bziniec, Hrušového, 
Cetune, Vrzávky i Hrubej Strany si našli čas a zavítali 
medzi nás. 
 Celú akciu sprevádzali rozprávkové bytosti a pre deti 
bolo pripravených desať súťaží – hop vo vreci, lyžičková 
preprava, ježibaba na metle, kozmetický salón, šikovný 
krajčírik, zrkadlovka, neposlušné gombičky, šikovné 
fazuľky, kreslíme si s chuťou i hod loptičkou do kruhu 
zavesenom na futbalovej bránke. Na každom stanovisku 
deti privítali rozprávkovo oblečení organizátori, ktorí im 
pomáhali pri plnení úloh a rozdávali sladké cukríky. Kto 
už prešiel všetky stanoviská a potom odovzdal vyplnenú 

kartičku, nielenže dostal občerstvenie v bufete, ale auto-
maticky bol zaradený do losovania o hodnotné ceny. 
Tombola bola ozaj bohatá a skoro každému, kto vydržal 
až do konca, sa ušla nejaká pekná výhra. 
 Aj mimo súťaží sa určite nikto nenudil. No, ktoré z detí 
by už odolalo možnosti povoziť sa na koníkovi, zaskákať si 
na trampolíne, zviesť sa na štvorkolke, prezrieť si hasičské 
auto, či dať si namaľovať na tvár nejaký pekný motív?  
 Určite ich potešil i šaško, ktorý svojím konfetovačom 
vyčaril nad hlávkami detí pestrofarebné prekvapenie v 
podobe lietajúcich dúhových stúh. Snehulienka so svojim 
kamarátom zajačikom si s našimi najmenšími zatancovali 
v rytme detských pesničiek. 
 Rozchádzali sme sa s dobrým pocitom, že sa tento deň, 
určený malým i veľkým šibalom vydaril. 
 Týmto by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom a 
zúčastneným, ktorí sa podieľali na tomto podujatí. Pevne 
veríme, že sa akcia páčila deťom i rodičom a odchádzali 
domov nielen s MDD-áckou medailou na krku, ale aj s 
pocitom príjemne stráveného dňa. 
 O rok dovidenia! 
 JK

A BOLO VESELO ...
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 Dňa 31.5. sa uskutočnila v školskej knižnici beseda so 
spisovateľkou Zuzanou Šinkovicovou, ktorá pochádza z 
nášho kraja a voľné chvíle prežíva na chalupe na našich krás-
nych kopaniciach. 
 Pani Zuzana Šinkovicová žije teraz so svojou rodinou v 
Bratislave a tam aj učí na gymnáziu francúzštinu a občiansku 
náuku.  Popri svojej práci prispieva do detských časopisov 
Včielka a Zornička. Vo vydavateľstve SPN – Mladé letá 
jej vyšlo leporelo pre malé deti. Nedávno jej vyšla vo 
Vydavateľstve Matice slovenskej kniha povestí a rozprávok 
z nášho kraja Kráľovská koruna. 
 Sama o knihe hovorí: „K písaniu povestí a rozprávok z 
kraja, kde som prežila nádherné detstvo, ma priviedli moji 
dvaja veľkí výmyselníci Matej a Simon, vďaka ktorým je 
život tu pod slnkom krásny, veselý a veľakrát i prekvapujúci. 
Spoločne objavujeme krásy a tajomstvá Podjavoriny, či na 
slovenskej, či na českej strane. Chlapci so záujmom počúvajú 
príbehy z miest, ktoré sú im blízke, najmä zo Bziniec, kam sa 
víkend čo víkend radi vraciame z uponáhľanej Bratislavy.“ 
Kniha obsahuje 16 povestí a rozprávok, všetky sú z nášho 
kraja, niektoré priamo zo Bziniec, z Cetuny i z Hrušového. 
Jednotlivé príbehy  ilustroval krásnymi obrázkami akad. 
maliar Jozef Cesnak.
 Žiaci si už na hodinách prečítali jeden až dva príbehy, 

ktoré hovoria o miestach, ktoré sú im dôverne známe, preto 
ich veľmi zaujali. Stretnutie s pani Zuzanou Šinkovicovou 
bolo príjemné, srdečné a bezprostredné. Stretla sa s dvoma 
skupinami detí – s mladšími žiakmi prvého stupňa  i so 
žiakmi druhého stupňa. Vypočula si prednes úryvku povesti 
v podaní našich malých žiakov a aj sama prečítala deťom 
jednu z rozprávok. Bolo to veľmi milé a príjemné stretnutie, 
ktoré bolo obohatením pre žiakov - čitateľov i autorku kni-
hy.                                                                            
                        -ľš-

BESEDA SO SPISOVATEĽKOU ZUZANOU ŠINKOVICOVOU

 Naši žiaci sa zapojili 
do súťaží v oblasti ochra-
ny životného prostredia a 
enviromentálenej výcho-
vy. 
 Ministerstvo životného 
prostredia a Slovenská 
agentúra životného prostre-
dia udelili Čestné uznanie 
Ladislavovi Ševčíkovi za 
účasť v VIII. ročníku celo-
slovenskej vedomostnej 
súťaže žiakov II. stupňa 
ZŠ. 
 Do súťaže Liečivé 
rastliny sa zapojili 
Ladislav Ševčík, VII. trieda, v kategórii S a Margaréta 
Ševčíková, V. trieda, v kategórii M. M. Ševčíková sa 
dostala až do celoslovenského kola, ktoré sa konalo 14. 
– 16. 6. 2013 v Starej Vode v Hnilickej doline. Stretlo sa 
tu v rôznych kategóriách asi 50 detí z celého Slovenska. 
Margarétka si priniesla domov nielen nové vedomosti, ale 
aj podnety k ďalšej práci a krásne zážitky. Súťaž organi-
zuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu SR, 
Enviroment. poradňa Studnička, Slov. botanická spoloč. 
pri SAV, SNM a Botanická záhrada UK v Bratisla-
ve.                                                                             -zš- 

ÚSPECH ŽIAČKYNOC V ŠKOLE
 Dňa 20. júna 2013 (štvrtok) žiaci 1. stupňa zažili zase 
svoju obľúbenú akciu „Noc v škole“. Nielenže v škole 
prespali zo štvrtka na piatok, ale čakalo ich veľa zábavných 
aktivít. Na obecnom úrade si spolu s p. G. Čiadovou prečítali 
rozprávky a pochutili na sladkej dobrote. Nechýbala ani 
opekačka na školskom dvore, hľadanie pokladu a čakanie 
na strašidlo. Na večeru im naša kuchárka Zitka pripravila 
chutnú pizzu. Veľa zábavy, smiechu a radosti bolo vidieť na 
tvárach našich žiakov. 
 Tešíme sa opäť na ďalší školský rok, ktorý bude určite 
naplnený množstvom akcií pre žiakov, rodičov a širokú 
verejnosť.
 Kolektív učiteľov 1. stupňa ZŠ v Bzinciach pod 
Javorinou

 Dňa 4. júna 2013 v čase od 9:00 do 15:00 sa uskutočnil už 
6. ročník najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu 
„Čítajme si...“ Do podujatia sa prihlásilo 168 regionálnych a 
školských knižníc a škôl z celého Slovenska a čítalo v ňom 
36 321 detí, čím bol prekonaný rekord z minulého roku. 
Do tejto akcie sa zapojila aj naša škola a prekonať rekord 
pomohlo aj 92 našich žiakov. Čítali sme knihu Zuzany 
Šinkovicovej Kráľovská koruna. Deti z nej stihli prečítať 
väčšinu povestí a rozprávok. 
 Podujatie sa konalo pod záštitou Slovenského výboru 
UNICEF a krstnou mamou bola spisovateľka Oľga 
Feldeková.                               -  ľš-

ČÍTAJME SI ...
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 V dňoch 15.6. až 17.6. 2013,  sa výber 18 žiakov 6. až 

9. roč.  (reprezentanti školy v športových a vedomostných 

súťažiach) zúčastnil koncoročného školského výletu do 

Slovenského raja.  

 Vycestovali sme ráno 15.6.  od školy o 6,15 h autobusom 

do Nového Mesta nad Váhom. Tam sme prestúpili na rýchlik 

do Popradu, kde sme prišli o 10 30  hod. a mali sme čo robiť, 

aby sme stihli osobáčik do Vydrníku, čo bola naša cieľová 

vlaková stanica. 

 V rámci rozcvičenia nás čakala prvá túra s celou „bagážou“ 

v dĺžke 5 km z Vydrníku  do Podlesku, kde sme boli uby-

tovaní.  Na izby sme sa dostali o 12 hodine a po oddychu, 

obede a poučení o správaní sa v národnom parku  sme vyr-

azili na prvú túru do najkrajšej  tiesňavy Slovenského Raja 

– Suchá Belá. 

 Táto mokrá krásavica (lebo na dne tejto rokliny tečie 

nádherný horský potok) nás privítala s otvorenou náručou. 

Počasie bolo nádherné, bezoblačno, na dne roklín príjemná 

teplota, nad potokom chladivý opar. Toto asi potrebujú 

častejšie naše detičky. Otvorené ústa, nemý úžas. Na takýchto 

miestach sa veľmi ľahko skladajú básne alebo kreslia obrazy. 

Aj Chorvátsko, Tunis, Grécko, Turecko majú svoje čaro, 

ale toto je balzam na dušu. Slovensko je ozaj nádherné. A 

keď sme prišli k prvým rebríkom, pomocou ktorých sme 

prekonávali jednotlivé kaskády, toľko radosti a úžasu som u 

našich žiakov dávno nevidel. 

 Príjemne unavení sme v podvečer prišli naspäť do chát. 

Po nutnej hygiene sme sa išli najesť do miestnej reštaurácie 

„U orla“. Čakal nás tam výber štyroch jedál v „normál-

nej“ cenovej relácii a príjemný personál. Grilované kurčatá 

alebo vyprážaný syr boli top. Po jedle sme išli hrať plážový 

volejbal, resp. stolný tenis v našom areáli a po opekaní sme 

zaľahli. 

 V nedeľu ráno -  o 7,00  h  budík. O 8,00 sme išli do 

„našej“ reštaurácie na bohaté raňajky a o 9. sme vyrazili na 

dlhšiu túru na „Prielom Hornádu“ a odtiaľ na Kláštorisko. 

Po ceste do nášho táboriska  sme si odskočili ešte do dvoch 

roklín a po prekonaní niekoľko desiatok metrov vysokých 

vodopádov sme unavení, ale šťastní dorazili domov.  Hygiena 

a výborná večera bola čerešničkou na záver dňa. 

 Posledný deň – pondelok - autobusom sme sa presunuli 

do Popradu, odtiaľ električkou na Štrbské Pleso. Tam sme 

narazili pri prechádzke na laň, ktorá sa prechádzala pomedzi 

zmätenými zahraničnými turistami a potom si išla zaplávať 

do plesa. Odtiaľ sme zubačkou zliezli do Štrby a rýchlikom 

hajde domov.

 Do Nového Mesta sme prišli o 19. hodine, kde nás už 

čakali rodičia. Mne spadol obrovský balvan zo srdca, chva-

labohu, nikomu sa nič nestalo, a keď mám povedať pravdu, 

nechcelo sa mi odtiaľ ísť. A dúfam, že  aj detičkám. 

 Na záver chcem poďakovať za finančnú pomoc ZRPŠ 

a OZ Podjavorinskej deti, vďaka ktorým sme mali nielen 

výbornú stravu, ale sme mohli navštíviť aj  Štrbské Pleso a 

okolie.                         

                      Mgr. Peter Peráček, 
Mgr. Monika Hlístová

SLOVENSKÝ RAJ -  ŠKOLSKÝ VÝLET

OZNAM
 Základná škola nár. um. Ľ. Podjavorinskej s MŠ 

Bzince pod Javorinou oznamuje, že počas letných prázd-

nin môžu deti navštevovať MŠ prvé tri týždne a školský 

klub detí prvé dva týždne letných prázdnin. 

 Deti budú mať zabezpečenú stravu – desiatu, obed aj 

olovrant a oddychový prázdninový program. 

 12.6. sa žiaci 1.až 4. ročníka zúčastnil výletu po stopách 
M.R.Štefánika. 
 Navštívili sme Múzeum M.R.Štefánika v jeho rodisku 
v Košariskách, kde sa žiaci dozvedeli veľa nového o jeho  
živote. Žiaci 3. a 4. ročníka vedeli odpovedať na mnohé 
otázky pani sprievodkyne, čo nás veľmi potešilo, pretože 
dokázali, že majú vedomosti zo školy. 
 Odtiaľ sme išli na Bradlo, na Štefánikovu mohylu, post-
avenú v roku 1928. O 12. hodine nás už netrpezlivo čakali 
na Gazdovskom dvore Turá Lúka. Tu sme videli, ako sa 
kedysi piekol doma chlieb. Kým sa  chlebík piekol, miestni 
folkloristi nás naučili peknú pieseň s tančekom. 
 Potom sme si prezreli celý gazdovský dom a pani 
sprievodkyňa veľmi ochotne odpovedala na zvedavé otázky 
detí, ktoré sa týkali života ľudí v minulosti. Na záver sme 
ochutnali náš chrumkavý chlebík. Bol vynikajúci a všetkým  
chutil.   S množstvom zážitkov a spokojní sme sa 
šťastne vrátili domov.
                                                   Mgr. Anna Matějková

VÝLET
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 Dňa 7.6.2013 sme sa zúčastnili kvalifikačného turna-
ja v MIDICOOL VOLLEY pre našu oblasť Západ (kraj 
Trenčín – Nitra) v Trenčíne. Tam na nás už čakali súperi 
z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Levíc  a Komjatíc. 
Na Majstrovstvá Slovenska postupovali prvé dve družstvá. 
Prvý zápas je vždy rozhodujúci. Naši chalani nenechali nič 
na náhodu a v prvom zápase sfúkli Levičanov za 20 minút 
2:0  na sety. Po tomto zápase bolo jasné, že sa pobijeme so 
súpermi z Nového Mesta o prvé miesto. Oni totižto pora-
zili Trenčanov tiež 2:0, aj keď s menšími problémami. Nás 
čakal vlastne rozhodujúci postupový zápas s chalanmi z 
Trenčína, ktorý sa pred turnajom  netajili ambíciami postupu 
na Majstrovstvá Slovenska. Bzinskí chlapci nenechali nič na 
náhodu a za 15 minút bolo po zápase. Bezproblémová výhra 
2:0 nás upokojila a tešili sme sa na súperov z Nového Mesta 
nad Váhom, tí totižto porazili Levičanov tiež  2:0 na sety. 
Postup sme mali vo vrecku a išli o to, či postúpime z prvého 
alebo druhého miesta. Jednoznačne najlepší zápas celej 
kvalifikácie sa odohral medzi Bzincami a Novým Mestom. 
Po veľkej dráme vyhrali chalani z Tematínskej Nové Mesto 
nad Váhom 2:1, keď  rozhodujúci tretí set sme prehrali 15:13 
a víťazom sa stalo Nové Mesto nad Váhom. My sme skončili 
na skvelom II. mieste. Vôbec nám to v tej chvíli nevadilo a 
tešili sme sa z postupu na Slovensko. Majstrovstvá Slovenska 

sa uskutočnia 25.6.2013 v Trenčíne.
   Vo chvíli, keď budete čítať tento Chýrnik, už budeme 
vedieť, ako naši žiaci dopadli na najdôležitejšom a najväčšom 
turnaji na Slovensku. Držme im všetci palce! Pri troške 
športového šťastia môžu byť o stupienok lepší ako pred 
dvoma rokmi, keď skončili v Košiciach na krásnom 4. mieste. 
Našu školu reprezentovali títo chalani: Erik Harmady, Patrik 
Mazák, Martin Samek, Adrián Podhradský, Dominik Mazáň 
a Dávid Podhradský.          Mgr. Peter Peráček, učiteľ TV.

ŠPORT V ŠKOLE

 Dňa 4.6.2013 sa v Leviciach konal finálový turnaj 
oblasti Západ (Trenčiansky a Nitriansky kraj) v MIDI 
COOL VOLEY pre žiačky základných škôl. Z celkového 
počtu 28 družstiev, ktoré sú rozdelené do 8 skupín, sa naše 
dievčatá pomerne prísnym sitom prebojovali do záverečného 
finálového turnaja oblasti Západ. Turnaj sa konal v Leviciach 
v mestskej športovej hale. Zúčastnili sa ho víťazi jednot-
livých kvalfikačných turnajov. Do týchto záverečných bojov 
postúpili žiačky z Levíc, Nových Zámkov, Nitry, Kočoviec 
a Bziniec. Hralo sa systémom každý s každým. Naše žiačky 
skončili po dvoch víťazstvách a dvoch prehrách na výbornom 
3. mieste, keď sa pred nimi umiestnili ZŠ Nové Zámky a ZŠ 
Levice.
 Som veľmi rád, že 4-ročné úsilie nevyšlo nazmar a 
dievčatá dosiahli veľmi pekný úspech. Počas týcjto rokov 
sme precestovali veľké množstvo kilometrov v rámci celého 
Slovenska. Hrávali sme nielen s okolitými školami: Bošáca, 
Podolie, Kočovce, Beckov, Nové Mesto nad Váhom, ale 
navštívili sme i Nové Zámky, Palárikovo, Levice, Trenčín 
a Nitru. Týmto dievčatám ďakujem a vemi si vážim ich 
vzťah k športu, ku škole i k obci: Ivana Jurigová, Klaudia 

Rošková, Adriana Gulánová, Lucia Valová, Veronika 
Peráčková, Vanesa Znachorová, Lenka Kovačovicová a 
Simona Ilenčíková.
 Ďakujem aj vedeniu obce a starostovi Ing. P. Bahníkovi, 
pretože bez ich pomoci by sme nemohli nikam vycestovať a 
reprezentovať nielen školu, ale i našu obec. Vďaka!

  Mgr. Peter Peráček, učiteľ TV.

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ VO VOLEJBALE - MIDI COOL VOLLEY

NAŠI CHLAPCI POSTÚPILI PO DVOCH ROKOCH NA 
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V MIDI COOL VOLLEY
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HISTÓRIA A SÚČASTNOSŤ  PŠKB , ,1928 -  2013“
 Podjavorinský športový klub Bzince pod javorinou 
(PŠKB) si v tomto roku pripomína 85.rokov od svojho 
založenia. Futbal v našej obci sa „dožíva“ krásneho jubilea, 
ktoré by mu mohlo v dobrom závidieť veľa futbalových 
klubov. Svedčí to o tom, že PŠKB mal a má vo svojich 
radoch po dlhé roky správne odhodlaných a zapálených ľudí. 
Futbalisti, funkcionári a fanúšikovia v našej obci dokazujú, 
že futbal bol a je ich srdcovou záležitosťou.
 Za uplynulých 85.rokov prešiel bzinský futbal mnohými 
zmenami, či už hráčskych generácií, futbalových ihrísk, 
postupov a zostupov. „Prežil“ v ťažkých časoch pred vojnou, 
po vojne, obdobie socializmu ako aj obdobie po roku 1989 až 
do dnešných dní. Vždy to bolo vďaka chuti hrať futbal nielen 
ako svoju záľubu, ale hrať futbal pre ľudí. Poďme sa spoločne 
pozrieť na niektoré zaujímavé obdobia „života“ PŠKB.
 Naša obec mala veľké šťastie v osobe pána učiteľa 
Antonína Prouzu, rodáka spod Krkonoš a v osobe Milana 
Dudáka. Antonín Prouza bol nielen dobrý pedagóg, ale i 
dobrý športovec. Už v roku 1928 inicioval spolu s niek-
torými domácimi nadšencami Dudákom, Valom, Tepličkom, 
Okruckým, Šimkom a ďalšímí založenie Podjavorinského 
športového klubu Bzince. Prvým predsedom PŠKB bol Milan 
Dudák. Na tento dátum môžeme byť právom hrdí, pretože 
napríklad v susednej Lubine bol futbalový klub založený až o 
štrnásť rokov neskôr.
 Prvé futbalové ihrisko(ak nepočítame priestor na Stráni, 
kde si hráči nosili rozoberateľné brány) bolo na „Kútiku“, 
na dolnom konci Bziniec oproti dnešnému ihrisku, na pravej 
strane potoka. Cez leto sa tu usporadúvali tanečné zábavy, 
cvičenia Sokola a pochopiteľne futbalové zápasy. Čas 
však 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. Športová výstroj 
prvých bzinských futbalistov spočívala v bielej košeli, na 
nohách obuté „baganče“ a trenírky ušité z kusa čierneho plát-
na. Na ihrisko tak v plnej paráde vybiehali Martin Valo, Ján 
Teplička, Ján Okrucký, Martin Dudák, Pavel Šimka, Július 
Jánoška, Ján Rágala, Martin Zaťovič, Adam Slávik,Pavel 
Trchala, Ján Kotúč, Štefan Valach, Martin Radoš, Martin 
Kedro, Antonín Prouza, Pavel Sedláček, Martin Setvák a 
ďalší. Prvým súperom im boli futbalisti zo Starej Turej.

  

 

Horný rad: Radoš, Valo, Kubica, Teplička, Kotúč, Dudák 
- predseda. Stredný rad: Setvák, Dudák V., Šimka P. Dolný 
rad: Bendl, Rágala, Prouza
 PŠKB sa stalo postupne mužstvom, ktoré sa vyznačovalo 
kvalitným futbalom a čestným prístupom futbalistov. 
Klub vykazoval bohatú športovo – spoločenskú činnosť a 

zúčastňoval sa mnohých exibičných zápasov a turnajov. 
Prvé naozajstné futbalové dresy – modro biele, hráči dostali 
v roku 1937. Ihrisko postupne prešlo z „Kútiku“na druhý 
koniec obce, a to vedľa cesty do Vrzávky. Rozširovaním 
poľnohospodárskeho družstva však bolo potrebné hľadať 
nové miesto pre jeho umiestnenie. Nakoniec v roku 1958 
bolo do užívania odovzdané súčasné ihrisko, ktoré vyhovova-
lo požiadavkám a malo prvé kabíny. Tie sa časom rozšírili-
dostavali  do ich dnešnej podoby.
 Už v  roku 1938 odohrali svoje prvé tri zápasy aj dorasen-
ci. Ich kapitánom sa v roku 1939 stal Ján Tomeš.Po vojne sa 
postupne zapojili do riadnej súťaže a pod vedením trénera 
Sapáka sa prebojovali do finále západoslovenského kraja. 
Treba na tomto mieste uviesť, že dorastenci boli v silných 
obdobiach PŠKB v 60-tich a 70-tich rokoch predvojom sil-
ného „A“ mužstva.
 Žiaci začali v PŠKB hrávať v 60-tich rokoch. Boli to fut-
balové zápasy medzi školami až po účasť v riadnej súťaži v 
80-tich rokoch. 
 Jednoznačne najslávnejšie obdobie priniesli bzinskému 
futbalu 60-te a 70-te roky. Generácia futbalistov okolo JUDr. 
Miloslava Haruštiaka dokázala postúpiť v roku 1963 do 
1.B triedy krajskej ligy. Spolu s nim to boli: Jozef Fogaš, 
Ivan Straka, Ján Šebík, Miloš  a Ľubomír Mikušík, Dušan 
Macúch,Jozef Stacho, Milan Černaj, Miroslav Kopec, Milan 
Hargaš, Miroslav Marták, Dušan Šupatík, Ľubo a Jano 
Žoldákovci, Miroslav Less, Ján Teska, Juraj Selecký, Ivan 
Kovačovic, Miroslav Kovačovic st.,Branislav Valo, Milan 
Babinec, Ivan a Dušan Sadloňovci, Vladimír Harmady, 
Ľudovít Malík, Jozef Stacho, Viliam Michna, Ján Hložka, 
Ľubomír Mosný, Ján Nociar, Ján Arbecík, Vladimír Krchňák, 
Ján Sadloň, Dušan Hargaš a mnohí ďalší.

Zľava: Malečka, Švaro, Kotúč, Petrilák, Kovačovic, Kedro, 
Dudák, Kopec, Remo, Malík, Šimkovič, Haruštiak
 Naopak, asi zatiaľ najhoršie obdobie v 85.ročnej histó-
rii, prežíval PŠKB v 90-tich rokoch. V roku 1990 sa PŠKB 
odhlásil zo všetkých súťaží. PŠKB organizoval iba turnaje 
„starých pánov“. Kabíny na ihrisku boli v dezolátnom stave 
a množstvo dobrých futbalistov hrávalo v susednej Lubine. 
Takmer päť rokov trvalo, kým sa ukľudnili rozbúrené futba-
lové vody bzinského futbalu a ľudia našli opäť spoločnú reč. 
V prvom rade sa dali do poriadku kabíny a v roku 1995 sa 
ako prví do súťaže opäť zapojili žiaci. Zásluhu na obnovení 
futbalu mali: Rastislav Klimo,Miroslav Zaťovič, Peter Valo, 
Miloš Okrucký, Dušan Kohút, Ľubor Zamec, Martin Samek a 
ďalší. „A“ mužstvo sa opäť prihlásilo do súťaže v roku 1997. 
Začínalo v najnižšej okresnej súťaži a v roku 2000 postúpilo 
pod vedením trénera Mariána Valáša do II.triedy.V roku 
2001 postúpili žiaci do okresnej súťaže pod vedením Bohuša 
Bílu a Leoša Horáka. Po príchode trénera Miroslava Rojka 
začína od roku 2003 opätovný vzostup bzinského futbalu. 
Jeho trénerský a ľudský prístup k tréningom a hráčom spolu s 
partiou správnych futbalistov postupne dostáva „A“ mužstvo  
z III. triedy až do I.triedy v roku 2007.



 V horúcu sobou 22. júna 2013 sa vo dvore hasičskej 
zbrojnice v Bzinciach pod Javorinou uskutočnilo tradičné 
„Zumba popoludnie“, ktoré v spolupráci s Obecným úradom 
a dobrovoľným hasičským zborom v Bzinciach pod Javorinou 
zorganizovala Miestna organizácia Únie žien Slovenska.
 I keď bolo cvičiacich málo a väčšina skalných dala prednosť 

osvieženiu pri vode, zacvičili sme si, zjedli chutný guláš a 
vyhrali aj pekné ceny v tombole. Chceme poďakovať hasičom 
za pomoc pri organizovaní podujatia, Dušanovi Málikovi a 
Paľovi Kičkovi za uvarenie výborného gulášu a Nay elektro-
domu, ktorý venoval väčšinu cien.   

MO ÚŽS Bzince pod Javorinou

ZUMBA POPOLUDNIE

Horný rad: Kuhajda I. predseda, Kohút D. hospodár, 
Mikušík st., Mikušík J., Stacho L., Hasala M., Kovačovic T., 
Andel D., Andel J. vedúci mužstva, Marek J., Andrášik L., 
Rojko M. tréner, Less R.  
Dolný rad:  Ješko M., Pospíšil M., Denk M., Kovačovic J., 
Kovačovic P., Rojko M., Durnek M., Samek M.             
                Od jeho odchodu v roku 2009 hrá 
„A“ mužstvo v II.triede. Žiaci hrajú v III.triede a každoročne 
sa musia vyrovnávať s príchodom „malých“ futbalistov a 
odchodom“veľkých“ 15 ročných futbalistov. Spolu s nami 

pôsobí v žiackom mužstve aj Lubina – Kopanice. Uniká 
nám však zatiaľ kategória dorastu, chlapcov, ktorí sa po 
skončení pôsobenia v žiackom mužstve iba sporadicky 
zapoja do dorasteneckého futbalu v okolitých obciach, v 
„A“ mužstve, alebo nehrávajú vôbec. A to je pre nás veľká 
strata. Aj napriek neúspešnému pokusu v roku 2012 ich 
prihlásiť do súťaže  sa súčasné vedenie PŠKB nevzdáva 
myšlienky mať ešte vlastné dorastenecké mužstvo. Len tak 
je možné plynule dopĺňať „A“ mužstvo o mladých a perspe-
ktívnych hráčov, ktorí postupne nahradia odchádzajúcich. 
 85.rokov v živote človeka je solídnym vekom, v kto-
rom má právo sa človek trochu pozastaviť a obhliadnuť 
za seba. V „živote“ futbalovom však takéto pozastavenie 
môže trvať iba krátko. Krátko sa stretnúť s priateľmi, 
spoločne pospomínať na krásne futbalové roky, oceniť 
slovom a spomienkou všetkých, ktorí obetovali pre futbal 
v Bzinciach pod Javorinou dlhší alebo kratší úsek svojho 
života. No myšlienky nám musia bežať rýchlo ďalej. Čo v 
novom súťažnom ročníku, ako čo najlepšie pripraviť všetko 
potrebné pre súčasných a budúcich futbalistov, ako priniesť 
našim fanúšikom ďalšie pekné zážitky z futbalu. A to je to 
čo nás musí aj v súčasnej ťažkej situácii spájať.

„Spojme sa pre bzinský futbal“.

Ing. Dušan Málik, Predseda futbalového klubu PŠKB
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UZAVRELI MANŽELSTVO
Lukáš Samek – Zuzana Dobdová

Peter Brezinský – Mgr. Tatiana Čuperková
Pavol Balík – Regina Morkesová

Juraj Medzay – Lucia Zelková
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

N A R O D I L I  S A

– rodičom Mariánovi Žákovi a Gabriele Harmadyovej
Stela Ševčíková 

– rodičom Viktorovi Ševčíkovi a Mgr. Jane Ševčíkovej
Nicol Stachová 

– rodičom Ing. Lukášovi Stachovi  a Lenke Stachovej
Eliška Majdišová 

– rodičom Tiborovi Majdišovi a Ing. Kataríne Majdišovej
Maxim Fabian

– rodičom Ing. Miroslavovi Fabianovi a Bc. Ingrid 
Harmadyovej

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

50
Milan Mrázik

MUDr. Jaroslav Vidan
Anna Uličná

Iveta Korytárová
Ing. Iveta Mroceková

Eva Hložková
Jaroslav Hargaš

60
Jaroslav Okrucký

70
Anna Uková

Oľga Štefániková
Ivan Galko

85
Anna Plašienková

BLAHOŽELÁME



Ďalej si pripomíname 35.výročie smrti mamy, 
babičky a prababičky 
Kataríny CHOVANCOVEJ.
S láskou a úctou si spomínajú deti a vnúčatá 
i ostatní príbuzní. Tí, ktorí ste ich poznali, 
venujte im spolu s nami tichú spomienku.

„Len ten, kto stratil, koho mal rád, 
nemôže zabudnúť a bude s úctou a láskou 

spomínať“.
Dňa 29.mája 2013 sme si pripomenuli 5.výročie 
úmrtia, syna, manžela, otca, brata a švagra 
Ľuboša MATEJÍKA z Hrubej Strany. 
S láskou a vďakou spomína matka, manželka, 
deti Evka a Ľubka a ostatná rodina.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už 
nič nie je také ako bolo predtým.

Dňa 28.mája 2013 uplynul rok, čo nás navž-
dy opustila naša mama, babička a sestra Mgr. 
Vierka SLÁVIKOVÁ. 
S láskou si na svoju mamu spomínajú deti s 
rodinami.

Aj keď ste odišli a nie ste medzi nami, 
v našich srdciach zostávate stále s nami.

Dňa 19.mája 2013 uplynulo 25 rokov od smrti nášho otca, 
dedka, príbuzného Jána FILÚSA, zároveň sme si 1. mája 
pripomenuli nedožitých 90 rokov našej mamy a babičky 
Anny FILÚSOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami a ostatná rodina

Čas plynie, spomienky zostávajú. Nič viac ti už nemôžeme dať, 
len kytičku na hrob a pekne spomínať.

Dňa 2.júna 2013 sme si pripomenuli 1.výročie od smrti nášho 
otca,  starého otca, brata, švagra a príbuzného Dušana FILÚSA 
z Hrubej Strany. Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s 
nami. S láskou a úctou spomína syn s rodinou a ostatná rodina

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal 
rád nevie zabudnúť. Dňa 17. júla 2013 uplynie 
5 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a 
starý otec Milan TOMAŠOVIC z Hrušového. 
S láskou a úctou si spomína manželka, dcéra a 
syn s rodinami.

Dňa 24.mája 2013 uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý otec a starý otec Ján HARMADY zo Bziniec pod 

Javorinou, ktorý by sa 26.júna 
dožil 100 rokov. Zároveň sme 
si 27.mája 2013 pripomenu-
li 24.výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá mama a 
stará mama Alžbeta HARMA-
DYOVÁ. Kto ste ich poznali, 

prosíme, venujte im s nami tichú spomienku. 
S úctou a vďakou spomínajú synovia Ján a Vladimír s rodina-
mi.

 Raz sa človek odoberie z kruhu rodiny, lebo sú spočítané 
roky dni a hodiny. Smútok a spomienky srdce navždy zahalí, 

zavŕši sa život v tichom skonaní.
 Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným a 
známym, ktorí sa dňa 28.apríla 2013 prišli roz-
lúčiť s našou mamou, babičkou, prababičkou 
a sestrou Oľgou CHOVANCOVOU. Ďakuje-
me za prejavy sústrasti, kvetinové dary a pani 
farárke Kosečkovej za dôstojnú rozlúčku. 
 Zároveň si pripomíname 38. výročie od 

úmrtia otca, starého otca a príbuzného Jána CHOVANCA.     
 Dcéra Viera s rodinou, dcéra Oľga s rodinou, sestry a ostat-
ná rodina

Nie, nezabudli sme, ale naučili sme sa žiť 
s tým, že nie si. Nič viac ti už nemôžeme dať, 

len kytičku na hrob a spomínať.
Dňa 24. mája 2013 sme si pripomenuli nedo-
žitých 100 rokov manžela, otca, dedička, pra-
dedička a príbuzného Jána VALU.
 S láskou a úctou si spomínajú manželka, 
deti s rodinami a ostatná rodina.

Uplynulo 8 smutných rokov, čo nás navždy opustil starostlivý 
a obetavý manžel  a otec Viliam ŠNÁBEL, na ktorého si so 
smútkom, ale aj s úctou a láskou neustále spomíname.
 Tieto roky boli pre mňa a naše dve ťažko 
choré dcéry veľmi ťažké. Ďakujeme však všet-
kým dobrým ľuďom, ktorí nám ochotne a obeta-
vo pomáhajú. Naša vďaka patrí vedeniu obce 
Bzince pod Javorinou za neustálu pomoc a pod-
poru, ako aj zdravotníckym pracovníkom – leká-
rom, sestrám a zvlášť vodičom sanitiek za ich 
ochotu, ústretovosť a láskavosť, ktorú prejavujú 
mojim dcéram i mne. Manželka Mária a dcéry Zuzka a Katka.

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenali viac ako ostatní ... 
O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.

Dňa 2.júna sme si pripomenuli 
35.výročie úmrtia nášho otca, 
deda, pradeda Miloša POTFA-
JA, ako i našej mamy, babičky 
a prababičky Anny POTFA-
JOVEJ, ktorá nás opustila 
15.apríla 2006. 
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SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

ROZLÚČILI SME SA
Oľga Chovancová č.d. 1244 vo veku 81 rokov

Anna Kršáková č.d. 344 vo veku 83 rokov
Anna Trmalová č.d. 344 vo veku 79 rokov
Martin Dedík č.d. 344 vo veku 91 rokov

Anna Hargašová č.d. 415 vo veku 93 rokov
Anna Slimáková č.d. 344 vo veku 96 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

  S P O M Í N A M E
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