
 S príchodom jari ožíva príroda a s pribúdajúcimi slnečnými 
lúčmi pookrejú aj ľudia. Dni sú čoraz dlhšie  a vnášajú viac svetla 
do našich domov. A keďže žijeme v očakávaní veľkonočných sviat-
kov, aj naše srdcia potrebujú oveľa viac svetla, ktoré sú často krát 
až príliš  „ kamenné“. V tomto jarnom období máme možnosť si 
ich obnoviť. Veď po smútku z ukrižovania Ježiša Krista prežívame 
veľkú radosť z Jeho slávneho vzkriesenia. Toto zázračné Božie dielo 
by nás malo vyburcovať k tomu, aby sme urobili revíziu svojho 
života.
 V pôstnom období sme si  na službách Božích pripomínali 
trpiteľské chvíle života nášho Spasiteľa a v čítaných Pašiach sme 
ho vyprevádzali na strastiplnú cestu bolesti na Golgotu. Robíme 
to s patričnou pokorou a smútkom. Spolu s Ním prežívame Jeho 
poníženie a telesné utrpenie, ktoré musel podstúpiť. No akokoľvek 
by sme sa snažili precítiť Jeho bolesť, úplne by to bolo možné len 
vtedy, keby sme sa sami ocitli v takej situácii, v akej sa nachádzal 
On.
 Počas Veľkého piatku v minulosti šiel film „Utrpenie Pána 
Ježiša“. Kto z vás ho videl, dá mi za pravdu, že to bol veľmi kruto 
spracovaný film a musím povedať, že aj neskutočne pravdivý. V tom 
filme sa snažili čo najdetailnejšie priblížiť Jeho psychický a fyzicky 
stav na kríži pred umučením i počas neho.

 Otvorene priznávam, že som ten film veľmi zle znášala a dokon-
ca som si myslela, že ho ani nedopozerám. Odstupom času, keď ho 
ale opakovali ešte raz, som svoj názor zmenila a uvedomila som si, 
že ho musím dopozerať celý , aby som čo najviac dokázala precítiť 
Ježišovo utrpenie. Znovu a predsa len intenzívnejšie som si uve-
domila, že také obrovské utrpenie podstúpil jedine kvôli nám ! Sme 
si dostatočne vedomí veľkosti Božej lásky, prejavenej tým, že kvôli 
nám vystavil Otec svojho Syna toľkému utrpeniu? Neprijímame túto 
pravdu, len ako holý fakt? Stalo sa , no a čo ja s tým? „Na vlastnom 
tele vyniesol naše hriechy na drevo , aby sme odumreli hriechom a 
žili spravodlivosti: Jeho krvavé rany vás uzdravili.“(1Pt.2.24)
 Milí čitatelia, každý z nás si nesieme životom svoj kríž. Mnohí 
ľudia sa so svojimi problémami obracajú okrem iného aj na mnohé 
linky dôvery, ktorých úlohou je pomáhať v ťažkých chvíľach. Veľmi 
si, ale prajem, aby sa takou linkou dôvery pre nás všetkých stal 
Pán Ježiš Kristus. Aby sme pochopili, že jedine u Neho nájdeme 
skutočný a trvalý zdroj pomoci. Veľkonočné posolstvo je toho dôka-
zom a vyzýva nás k tomu. Bože, prosím, nadiktuj číslo Ježišovej 
linky dôvery tým, ktorí ešte z rôznych príčin nepochopili Tvoje 
spasiteľské dielo.
 
 Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov všetkým čitateľom.
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DVOJMESAČNÍK OBCE BZINCE POD JAVORINOU

BZINSKÝ CHÝRNIKBZINSKÝ CHÝRNIK

LINKA DÔVERY -  JEŽIŠ KRISTUS

 V nedeľu 10. apríla 2011 sa uskutočnila v Kultúrnom dome 
Cetuna predveľkonočná  akcia: „Veľká noc je za dverami“, ktorá 
vzbudila veľký záujem hlavne u nás žien. Bola pre  účastníčky  (asi 
40 žien) veľmi inšpirujúca. Pani inštruktorka Ing. Zita Tabišová 
nám predviedla ako skrášliť priestory našich rodinných domov 
veľkonočnou výzdobou, aké zaujímavé a netradičné materiály a 
techniky môžeme využiť.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 Vďaka Občianskemu výboru Cetuna, organizátorke 
p. A. Tvrdoňovej a samotnej inštruktorke p. Z. Tabišovej sme sa 
dozvedeli veľa zaujímavého z oblasti aranžovania. Každá sme si 
zhotovili pod odborným vedením svoj veľkonočný košík, ktorý 
určite spríjemní nadchádzajúce jarné sviatky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Touto cestou chcem poďakovať organizátorom za poučné 
a príjemne strávené nedeľné popoludnie.
               Spokojná účastníčka

VEĽKÁ NOC JE ZA DVERAMI

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.

Zdravie, šťastie, úsmev v tvári,
želáme Vám k sviatku jari.

Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
úprimne Vám všetkým želá 

redakcia BCH
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 Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou 
konanom dňa 23.03.2011 v Bzinciach pod Javorinou, obecné 
zastupiteľstvo
- berie na vedomie kontrolu uznesení a zápisnicu z obecného 
zastupiteľstva konaného dňa 23.03.2011  a schvaľuje:
- schvaľuje členov komisie pre nezlučiteľnosť funkcií v zmysle 
zák.č. 357/2004 Z.z. v nasledovnom zložení: Ing. E. Gregušová, 
J. Nociar, J. Chorvát a P. Hložka.
- berie na vedomie správu HK č.1/2011o použitífinančných 
prostriedkov obce na činnosť DHZ v roku 2010.
- berie na vedomie  a v zmysle záverov správy HK  č. 2/2011o  
kontrole finančných príjmov a výdavkov za vodu, budú plnené 
úlohy.
- schvaľuje odpojiť prípojky vody: Herák Alexander, Kačány 
Ondrej, Mazáňová Vendula, vyzvať na zaplatenie : Zdenko Bušo 
a Mazáňová Vlasta.
- berie na vedomie informáciu a návrhu zmien v rozpočte na rok 
2011
- berie na vedomie informáciu HK o porovnaní nákladov na 
el.energiu.
- berie na vedomie informáciu o výsledkoch ZŠ v I. polroku šk. 
roku 2010/2011.
- schvaľuje dodatok k VZN č.1/2008.  Určenie školského obvodu 
základnej školy, miesta a času zápisu do základnej školy a výšky 
mesačných príspevkov žiakov a zákonných zástupcov žiakov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
- schvaľuje dodatok k VZN č.4/2008

- berie na vedomie oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov starostu.
- schvaľuje Plán rozvoja obce na roky 2011 -2014.
- schválilo termín konania „Dní obce“ a to prvý septembrový 
víkend.
- berie na vedomie pracovný materiál organizačného zabezpečenia 
„Dní obce“
- schvaľuje odkúpenie pozemku pod budovou požiarnej zbrojnice 
vo Vrzávke s tým, že starosta obce vstúpi do rokovania o cene 
s p. Helenou Laukovou
- schvaľuje konanie športovo- strelecko- historickej akcie ZO 
Technických športov SjF Bratislava
- schvaľuje zriadenie schránok na anonymné podnety občanov 
v obci, aj v miestnych častiach.
- schvaľuje označenie obecného motorového vozidla
- doporučuje:
- finančnej komisii zahrnúť príspevok na Slávnosti bratstva 
Čechov a Slovákov do rozpočtu obce
- prerokovať žiadosť DHZ v Hrušovom o odsúhlasenie prístavby 
garáže za hasičskou zbrojnicou v Hrušovom v stavebnej komisii 
a stanovisko stavebnej komisie predložiť na nasledujúce zasadnutie 
OZ 
- návrh riešenia zlúčenia novinového stánku s obchodom s roz-
ličným tovarom, návrh na zmenu užívania objektu rekreačného za-
riadenia na Hrubej Strane, návrh na rozšírenie prevádzkarne, 
návrh na rekonštrukciu športoviska pri Obecnom úrade prerokovať 
v komisiách pri OZ a s návrhmi komisií predložiť na nasledujúce OZ.

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 V sobotu 16. apríla 2011 vyvrcholila akcia „Týždeň pre pekné 
Bzince“, ktorú organizovala obec v spolupráci so spoločenskými 
organizáciami. Brigádnici sa zamerali hlavne na úpravu obecných 
priestorov, cintorínov, domu smútku a po troch rokoch bzinskí 
hasiči opäť čistili priekopy okolo cesty smerom na Nové Mesto nad 
Váhom. Zaujímavý je postreh, že oveľa viac smetí bolo v smere od 

Bziniec do NMnV, čo by mohlo 
značiť, kto tam smeti odhadzuje! A 
nemusia to byť len občania Bziniec, 
ale možno aj chalupári! Viacerí 
občania si priestory pred svojimi 
domami upratali už počas týždňa, 
niektorí  výzvu nezaregistrovali a 
asi čakajú, že „to niekto urobí za 
nich“. Poďakovanie patrí všetkým 
brigádnikom, bzinským hasičom, 
členkám Únie žien Slovenska. A 
na záver je treba dodať, že „Týždeň 
za pekné Bzince“ by mal trvať celý 
rok!

 V sobotu 16. apríla sa brigádovalo aj v Hrušovom. Viac ako 20 
brigádnikov (s deťmi aj 40) do večera upravovalo okolie ihriska. 
Rozhŕňali hlinu, rotavátorom ju rozrábali a upravovali, navážali 
traktormi novú tak, aby sa dala zasiať tráva. Kto išiel v nedeľu cez 
Hrušové, mohol vidieť pekne upravený priestor v centre. Treba ešte 
vybudovať chodník k detskému ihrisku,  doplniť lavičky a smetné 
koše. Dúfajme, že hrušovská mládež sa bude na ihrisku správať tak, 
aby im slúžilo čo 
najdlhšie.   
 Brigádovalo 
sa aj na 
cintoríne a v 
kultúrnom dome. 
P oď a k o v a n i e 
patrí všetkým 
brigádnikom, ale 
treba vyzdvihnúť 
organizátorov, 
ktorými boli 
hrušovskí hasiči.  

TÝŽDEŇ ZA PEKNÉ BZINCE

Brigáda  BzinceBrigáda  Bzince Brigáda  HrušovéBrigáda  Hrušové

Brigáda  BzinceBrigáda  Bzince Brigáda  HrušovéBrigáda  Hrušové
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UŽ MÁME OZAJ -  SUPERMARKET!
 Tmavá a ošarpaná budova nákupného strediska v strede našej 
obce je už minulosťou.
 Po ôsmich mesiacoch práce stavbárov a iných odborných 
pracovníkov, niekoľkých fi riem, ale i obáv občanov a tiež 
bezohľadných a nečakaných návštev hľadačov pokladov dostala 
samotná budova nový vkusný vzhľad.
 Je to normálne, jedno z najkrajších i najväčších nákupných 
a reštauračných objektov v našom okrese, v sieti obchod-
ného reťazca Jednota COOP Trenčín. Prakticky zostali základné 
múry. Všetko ostatné zahrňoval nový projekt Supermarketu na 
prízemí, reštaurácie s kuchyňou a výčapom na poschodí. Náročná 
rekonštrukcia obsahovala prebudovanie predajne potravín, skladu, 
sociálnych priestorov, výmena okien, rekonštrukcia vodovodu, 
vonkajšie priestory, nájazdy, zateplenie budovy. Ďalej to bola 
rekonštrukcia elektrotechniky, kúrenia, vodovodnej siete, kanali-
zácie, vzduchotechniky, výmena netesných okien a dverí za 
plastové, nové stropy v priestoroch predajne, vonkajšia fasáda 
a úprava parkovacích priestorov. Kompletne bolo vymenené 
vnútorné vybavenie: regále, mraziace a chladiarenske pulty, 
pokladne, reklamné pútače, nákupné vozíky a košíky. Pri nákupe 

nám poradia vkusne oblečené predavačky. Z 5 čo sme poznali boli 
doplnené o ďalších 5, ktoré prešli konkurzným konaním. Sortiment 
tovarov sa rozšíril o balené mäso a zeleninu. Desaťročné žiadosti 
dozorných výborov, starostov a bzinských členov predstaven-
stva Jednota spotrebné družstvo Trenčín boli ,,vypočuté“. V roku 
hlbokej hospodárskej krízy Predstavenstvo Jednoty COOP Trenčín 
odsúhlasilo a zadalo túto náročnú rekonštrukciu k realizácii.
 Štvrtok 14. apríla 2011 bol Supermarket odovzdaný slávnostne 
Bzinčanom do užívania. Predseda Jednoty Ing. Jozef Čaňo 
slávnostne prestrihol pásku pri vchodových dverách a odovzdal ju 
starostovi obce. Hodnota rekonštrukcie predstavuje 700 tisíc € (20 
mil.Sk).
 Učite si vydýchli naše predavačky, ktoré 8 mesiacov v sties-
nených priestoroch sa snažili uspokojiť zákazníkov. Vystáli si 
toho dosť, frfl ania, posmeškov, chodenia a vozenia tovaru z iných 
priestorov. Dočkali sme sa teda všetci a vážme si dielo, ktoré sa 
tu vykonalo - patrí sa poďakovať všetkým, ktorí dielo zrealizovali. 
ĎAKUJEME! Ale do budúcna i strážme, aby toto všetko zaria-
denie i budova neboli poškodzované!
     Za výbor členskej základne COOP Jednota - Ivan Mrázik

TURISTICKÝ POCHOD ,,KRAJOM ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ“
 V sobotu 26.marca 2011 usporiadala Miestna organizácie Únie 
žien Slovenska v Bzinciach pod Javorinou, v spolupráci s turistickým 
oddielom pri Základnej škole nár. um. Ľudmily Podjavorinskej v 
Bzinciach pod Javorinou a v spolupráci s kultúrnou komisiou pri 
Obecnom úrade v Bzinciach pod Javorinou nultý ročník turistického 
podchodu „Krajom Ľudmily Podjavorinskej“.  

 

Pochod začal položením  kvetov k pamätníku našej rodáčky Ľudmily 
Podjavorinskej o 9,00 h v miestnom parku a uskutočnil sa ako 
súčasť spomienkových osláv pri príležitosti 60 rokov od jej úmrtia 

(2.3.1951). Dve trasy pochodu boli určené pre zdatných i menej 
zdatných turistov.  Trasa viedla  prebúdzajúcou sa kopaničiarskou 
krajinou Bielych Karpát, po miestnych cestách a chodníčkoch, okolo 
malebnej kopanice Hrabové, blízko pamätníka SNP na vchu ROH 
nad dedinkou Lubina a pokračovala  do Cetune, kde niektorí turisti 
ukončili pochod a vrátili sa autobusom do Bziniech pod Javorinou. 
Zdatnejší turisti pokračovali z Cetune na vrchol Jelenca (925 m). 
Trasu v teréne vyznačil pán Dušan Málik. Príjemne prekvapili 
najmejší turisti z obce – deti z turistického oddielu v základnej škole 
pod vedením 
Mgr. Zuzany 
Stupavskej, ktorí 
si absolvovali 
trasu z Cetune 
na Javorinu  a 
po hrebeni prešli 
na Jelenec. Naše 
p oď a k o v a n i e 
patrí p. Málikovi 
i miestnym 
hasičom, ktorí 
odviezli deti z 
turistického oddielu na východiskový bod ich trasy.
 Veríme, že o rok sa všetci spolu opäť stretneme na 1.ročníku 
pochodu „Krajom Ľudmily Podjavorinskej“.

  
MO Únie žien Slovenska v Bzinciach pod Javorinou   
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S P O M I E N K A  N A  T E T U  ĽU D M I L U
   Bzince pod Javorinou ožili 
v prvú marcovú nedeľu spomien-
kami na najväčšiu osobnosť obce 
– na nezabudnuteľnú spisovateľku 
– národnú umelkyňu Ľudmilu 
Riznerovú - Podjavorinskú.
   2. marec 1951 znamenal 
obrovskú stratu v literárnych 
kruhoch Slovenska – zomrela 
najväčšia osobnosť detskej lit-
eratúry - naša rodáčka teta 
Ľudmila. Jej posledným želaním 
bolo, aby odpočívala svoj večný 
sen na hornobzinskom cintoríne 

medzi svojou rodinou a „svojimi“ rodákmi. Už len foto-
grafie pripomínajú túto smutnú udalosť v jej pamätnej izbe, v 
bývalej budove evanjelickej školy v Horných Bzinciach. Jej 
nezabudnuteľné verše, balady, zbierky básní, rozprávky však 
stále žijú medzi deťmi základných škôl z rôznych kútov našej 
krajiny, ktorí do Bziniec prichádzajú, aby si prezreli jej rodisko 
– pamätnú izbu s množstvom jej krásnych kníh a bližšie sa 
oboznámili s jej životom  a tvorbou. Radi tiež navštevujú jej 
hrob na cintoríne a pobudnú pri pamätníku tejto vzácnej ženy 
– spisovateľky v miestnom parku.

 

Pri 60.výročí úmrtia spisovateľky sa konala v našej obci pietna 
spomienka na jej život a dielo pod záštitou  Trenčianskeho 
osvetového strediska v Trenčíne, obce Bzince pod Javorinou a 
Evanjelického a.v. cirkevného zboru Bzince pod Javorinou.   
 Nedeľa 6.marca 2011 začala spomienkovými Službami 
Božími v evanjelickom kostole za účasti pozvaných hostí a 
občanov. Slávnostnú kázeň predniesla seniorka Považského 
seniorátu Mgr. Eva Juríková, liturgovali: brat farár Mgr. Milan 
Kubík, Mgr. Marián Bodollo, Mgr. Jaroslav Balocký a sestra 
Mgr. Monika Chuťková.

 

Príhovorom o vplyve na Ľudmilu Riznerovú Podjavorinskú 
z obdobia detstva a začiatku jej tvorby farárom Jánom 
Pravoslavom Leškom zaujal profesor Igor Kišš, ktorý v 
Bzinciach  ako farár pôsobil 25 rokov.
 Program detí, mládeže a cirkevného spevokolu  pripravila 
miestna farárka Mgr. Iveta Rubaninská.
 Verše majstra slova – herca a profesora Juraja Sarvaša pre-
cítili každého účastníka spomienky ľubozvučnou slovenčinou 
a krásou prednesu.
 Po skončení Služieb Božích ich účastníci na cintoríne si 
pietnou spomienkou uctili pamiatku a dielo spisovateľky pri jej 
hrobe, kde boli položené vence a kvety.
 V odpoludňajších hodinách pokračovala pietna spomienka 
kultúrnym programom v obradnej sieni obecného úradu. Žiaci 

miestnej základnej školy tu svojim programom veľmi krásne 
prejavili svoju detskú vďaku životu a dielu našej rodáčke. 
Divadielko Čin-čin v ich podaní všetkých prítomných prenies-
lo do lona dedinskej prírody a krásy nášho podjavorinského 
kraja, opísaného perom vzácnej ženy Ľudmily Podjavorinskej.
 Ďalší program v podaní súboru Klenotnica, vstupov reci-
tátorov z tvorby spisovateľky ako i vystúpenie majstra Juraja 
Sarvaša, zanechalo v prítomných pocit dokonalej úcty k životu 
a dielu spisovateľky.                  Ivan Mrázik, člen RR BzCh
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I N F O R M Á C I E  Z O  Š K O L Y
PODJAVORINSKEJ BZINCE

 I tento rok bola súťaž plná napätia. Školského kola sa zúčastnilo 
dvadsaťpäť súťažiacich žiakov, pričom v každej kategórii vybrala 
porota troch žiakov, ktorí získali diplomy a ceny.

BABICKÝ SLÁVIK
 Dňa 19. 3. 2011 sa žiaci našej školy zúčastnili v družobných 
Babiciach súťaže Babický slávik.
 Bola to súťaž v speve ľudových piesní, kde sa umiestnili 
i naši žiaci, ktorí dostali pekné ocenenia a odchádzali s príjemným 
pocitom  a krásnou spomienkou na tento deň. Ďakujeme p. učiteľke 
Ľ. Samekovej a p. učiteľovi P. Jarábkovi za zorganizovanie tejto 
peknej akcie.

DEŇ UČITEĽOV
 28. marca bol deň učiteľov. Žiaci mali skrátené vyučovanie, 
pretože učitelia mali slávnostný obed. Nezabudlo sa aj na učiteľov, 
ktorí sú na dôchodku alebo na materskej dovolenke. Určite ich 
potešilo, že si na nich spomenuli aj žiaci, s ktorými sa radi stretli.

KARNEVAL
 Tohtoročný karneval bol veľmi pestrý. Zúčastnilo sa na ňom 
mnoho masiek a každá si zaslúžila veľký potlesk. Obdivovali sme 
troch mušketierov, víly, princezné, hokejistov, futbalistov a ďalšie 
rozprávkové bytosti. Niektorým žiakom pomáhali s maskami rodičia, 

ktorí  mohli byť po odprezentovaní masiek svojich ratolestí spokojní. 
Nechýbala ani bohatá tombola a dobrá hudba. Touto cestou chceme 
poďakovať všetkým, ktorí nám pripravili tento krásny deň.

VIANOČNÉ TRHY
 Pani učiteľka M. Kusendová organizuje a pripravuje každoročné 
vianočné trhy, ktoré majú na našej škole veľký úspech. Výroby 
vianočných dekorácii sa zúčastnilo veľa žiakov našej školy, no 
nemalý podiel na zhotovovaní majú i pani učiteľky. Na trhoch 
sme mohli vidieť množstvo vencov, svietnikov, výrobkov zo 
slaného cesta alebo papiera. Peknými koledami spríjemnili vianočnú 
atmosféru žiaci 1. stupňa s p. učiteľkou A. Matějkovou.

KARATE
 Tento rok nám pribudol nový krúžok KARATE, kde sa žiaci učia 
sebaobrane a disciplíne. Vedie ho p. učiteľ P. Peráček a chodí naň 
veľa žiakov, ktorým sa krúžok veľmi páči a chceli by pokračovať 
i ďalšie roky.

RÉTORIKA
 V marci sa uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike. V dvoch 
kategóriách súťažilo 9 žiakov. Víťazky nás výborne reprezentovali 
v okresnom kole, pričom Patrícia Malinková zo 7. triedy postupuje 
do krajského kola, ktoré bude v Uhrovci.
                                                      Veronika Peráčková, VI. roč.

N A Š E  D E T I  S  R O D IČM I  N A V Š T Í V I L I  B A B I C E
 Chcem sa podeliť s dojmami, ktoré som zažila v sobotu 
19.03.2011. Spolu s deťmi zo ZŠ v Bzinciach pod Javorinou, 
učiteľmi a ďalšími účastníkmi sme boli  v Babiciach na detskej 

súťaži  Babický slávik. Atmosféra už v autobuse bola výborná, deti 
pred príchodom si vyžiadali, aby im pán učiteľ Mgr. Jarábek zahral, 
aby sa mohli rozospievať. Do Babíc sme prišli trocha skôr, ale 
nezaskočilo to ani nás (pretože sme prišli do pekného prostredia), 
ale predovšetkým  domácich. Nebola som na Morave ani prvý ani 
druhý raz, aj v zahraničí som bola veľa krát, ale neviem prečo teraz 
ma to veľmi prekvapilo. Určite mnohí, ktorí to budete čítať uznáte, 
že keď prídete len za hranicu zistíte, že ju tu akosi čistejšie. Nie je 
toľko odpadkov popri ceste, ulice sú pekné upravené. Jeden sused 
predbieha v čistote a úprave svojho okolia druhého suseda. Myslím, 
že tento poznatok neujde nikomu. A čo mne „vyrazilo dych“? Po 

príchode do kultúrneho domu, ktorý 
sa nachádza v objekte Obecného 
úradu som vošla na WC a verte 
mi, zostala som zaskočené, pekné 
čisté prostredie, krásne obkladačky, 
čisté priam lesknúce sa umývadlo, 
uterák, tekuté mydlo na umývadle v 
záchode vzadu položené 4 kotúčiky 
rezervného toaletného papiera. 
Poviete čo je na tom. Áno, ale nájdete 
to niekde u nás? Neviem možnože 
áno, ale ja som zatiaľ také šťastie 
nemala. Darmo sa nehovorí: „Podľa 
záchoda poznáš kultúru národa“. 
A nehovorím o pohostení cez 

moravské koláče, orechové hrebene, 
rezňov, rôznych mäsových rolád,  
minerálky sladenej, nesladenej, 
kávy, napolitániek, všetkého bolo 
hojno. Potom nasledovala súťaž 
o čom určite pani učiteľka Mgr. 
Sameková bude informovať, ale 
ja chcem jej a p. učiteľovi Mgr.
Jarábkovi vysloviť poďakovanie, že 
nacvičili s deťmi tak, krásny program 
a že takto deti podchytia dostanú ich 
spred televízora do iného prostredia, 
vedia žiť vo väčšom kolektíve, 
naučia ich množstvo pesničiek 
a vedia vystupovať na javisku a 
prekonajú  strach. Dostalo sa im aj veľkého uznania a ja by som 
veľmi chcela poďakovať pani učiteľke Mgr. Samekovej a Mgr. 

Jarábkovi že sa skutočne obetujú, 
venujú  sa deťom,  ktoré určite i v 
dospelosti budú veľmi v dobrom 
spomínať na takéto výlety. Mnohé 
zažijú s rodičmi veľa pekných dní, 
ale prežiť so spolužiakmi zo školy 
pekné chvíle to je neopakovateľné. 
Prajem učiteľom, ale aj žiakom aby 
stále napredovali a aspoň týmto 
spôsobom šírili dobré meno nielen 
škole, obci ale predovšetkým sami 
sebe.A verte, že Vaše deti, ktoré sa 
tohoto podujatia zúčastnili pekne 
reprezentovali seba, rodinu, školu i 
obec.              Elena Podhradská

M I N I M A X  V O L L E Y
 Tento ročník 2010-2011 naši žiaci opäť vyhrali Trenčiansky 
región a z prvého miesta postupujú do ďalších bojov o účasť vo 
finále, ktoré sa hrá v Košiciach v júni. Dievčatá budú hrať o dva 
týždne v Nových Zámkoch a chalani v Nitre. Tento postupový 
ročník je veľmi ťažký, do Košíc postupuje iba jedno družstvo, v 
minulom ročníku išli až traja. Držme im palce. 

Mgr. Peter Peráček 
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M A T E M A T I C K É  S ÚŤA Ž E
 Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do dvoch veľkých 
matematických súťaží.
 Prvá z nich – Pytagoriáda – je celoslovenská súťaž pre žiakov 
3. až 8. ročníka základných škôl. Princíp tejto súťaže je správne 
vypočítať 15 zadaných príkladov za čo najkratší čas. Tento rok sa 
súťaže zúčastnilo 36 žiakov. Každý z nich počítal príklady určené 
pre jeho vekovú kategóriu. Víťazmi vo svojich kategóriách sa stali:
3. ročník: Martin Uhrina, Erika Stachová
4. ročník: Denis Hlinický, Juraj Jošťák
5. ročník: Ivan Ilenčík
6. ročník: Adriana Gulánová
7. ročník: Marek Slávik, Ľuboš Otiepka
8. ročník: Marcel Mičo 
 Z každej kategórie víťaz postupuje do okresného kola, kde si 
zmeria sily s rovesníkmi z nášho okresu.
 Druhou veľkou súťažou je MATEMATICKÝ KLOKAN. Je to 
medzinárodná súťaž, do ktorej sa zapájajú žiaci na celom svete. Je 
určená pre žiakov od 2. ročníka ZŠ až po 4. ročník SŠ. Tento rok sa 
súťaže zúčastnilo takmer 6 miliónov žiakov zo 46 krajín sveta. Aj 
my sme prispeli počtom 61 žiakov. 

 V tejto súťaži sa riešia zaujímavé logické matematické príklady 
rôznej obtiažnosti. Žiaci 1. stupňa riešili 18 príkladov, žiaci 2. 
stupňa 24 príkladov.
 Najlepšími riešiteľmi z 1. stupňa boli: E. Stachová (3. roč.), 
V. Otiepková (3. roč.), V. Podhradská (2. roč.), V. Slimáková (3. 
roč.),D. Gábor (2. roč.), M. Ševčíková (3. roč.), S. Stanová (3. roč.), 
G. Tomašková (2. roč.),  M. Durec (3. roč.), A. Mrázik (2. roč.).
 Z 2. stupňa sa najviac bodov podarilo získať žiakom: 
F. Matějka (9. roč.), M. Rybár (9. roč.), I. Gulánová (8. roč.), 
M. Krajčovic (5. roč.), M. Mičo (8. roč.), K. Kovačovicová (7. roč.), 
V. Peráčková (6. roč.), M. Slávik (7. roč.), I. Ilenčík (5. roč.), M. 
Biesik (8. roč.).
 Chválim všetkých žiakov za ich výsledky, ktoré získali, 
ale špeciálne by som chcela pochváliť žiačku 3. ročníka Eriku 
Stachovú, ktorej sa podarilo ako prvej v histórii tejto súťaže na 
našej škole získať plný počet bodov.
 Som veľmi rada, že sa naši žiaci zapájajú do týchto súťaží. Na 
takýchto súťažiach môžu vidieť, že matematické príklady nemusia 
byť iba „suché“, ale môžu byť aj zaujímavé. Všetkým ďakujem za 
ich účasť ☺.                    Mgr. Andrea Madunická

PRIPOMENULI SME SI 66. VÝROČIE OSLOBODENIA
 V piatok 8.apríla 2011 sme si pripomenuli 66. výročie oslobode-
nia našej obce. Položenia vencov  vďaky  pri pamätníku v Bzinciach 
pod Javorinou sa zúčastnili aj žiaci ZŠ. Žiakom a účastníkom sa 
prihovoril predseda ZO SZPB Dušan Chudý. 

 Vence vďaky osloboditeľom boli položené po ukončení spo-
mienky v Bzinciach aj v Hrušovom, na dolnobzinskom cintoríne a 
v Cetune. Spoločne sme si uctili pamiatku tých, ktorí položili svoje 
životy za našu slobodu.

SPOMIENKA NA PARTIZÁNSKY BOJ V CETUNE
 V nedeľu 27. februára 2011 sme si pri pamätníku padlých a 
umučených v Cetune 66. výročie partizánskeho boja. Slávnosť 
začala  položením vencov pri pamätníku padlých a umučených, 
pokračovala programom a príhovormi hostí. Účastníkom spomien-
kovej slávnosti sa prihovoril starosta obce, ktorý privítal hostí: 
poslanca NR SR p. D. Bublavého, kanceláriu prezidenta SR zastu-
poval  p. B. Sopira, prítomná bola delegácia TSK, riaditeľ múzea 
SNP z B. Bystrice, členovia OV SZPB z NMnV a Trenčína a ďalší 

hostia. Na úvod si prítomní pripomenuli minutou ticha úmrtie 
veliteľa II. Stalinovej brigády gen. Jozefa Brunovského, ktorý zom-
rel po dlhodobej chorobe 23. augusta 2010. Slávnostný príhovor 
predniesol podpredseda OV SZPB v Novom Meste nad Váhom plk. 
V. Repčík. Účastníkom sa prihovoril aj poslanec NR SR p. Bublavý. 
Po skončení oficiálnej časti bolo pre pozvaných hostí  pripravené 
občerstvenie v KD. Viac ako 200 účastníkov vzdalo hold hrdinom, 
ktorí položili svoje životy za našu slobodu.
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N A R O D I L I  S A
Kristína Bilová 

rodičom Bohuslavovi Bilovi a Mgr. Jane Majtásovej
Denis Plašienka 

rodičom Dušanovi a Monike Plašienkovej
Kristína Hargašová 

rodičom Andrejovi Hargašovi a Linde Sadloňovej

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

ROZLÚČILI SME SA
Karol Milo, č.d.279 vo veku 54 rokov

Rastislav Kasza, č.d. 469 vo veku 21 rokov
Jozefína Chorvátová, č.d. 618 vo veku 71 rokov

Ivan Sapáček, č.d.1302 vo veku 64 rokov
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 

nad stratou ich blízkych.

B L A H O Ž E L A N I E
„Kytičku vďaky do Tvojich rúk vkladáme 

a hlbokú úctu vzdávame“
Dňa 28.apríla 2011 oslávi 70 rokov pani

 BOŽENKA GULÁNOVÁ z Hrubej Strany.
Do ďalšieho života veľa zdravia, šťastia 
a Božieho požehnania jej zo srdca prajú 

synovia s rodinami.
K blahoželaniu sa pripája celá rodina a dobré kamarátky.

S T R E T N U T I E  D Ô C H O D C O V
 V sobotu 9.apríla 2011 sa v Bzinciach pod Javorinou uskutočnilo 
v rámci projektu cezhraničnej spolupráce stretnutie dôchodcov z 
Babíc a Bziniec pod Javorinou. Cieľom stretnutia bolo obozná-
menie dôchodcov z Babíc s históriou  Bziniec. V rámci tohto 
programu sa uskutočnila v priestoroch OÚ prednáška   Mgr. Ľ. 

Šupákovej o histórii našej obce.  Dôchodci z Babíc navštívili aj 
pamätnú izbu Ľ.R.Podjavorinskej,  miestne kostoly a pamätník 
padlých a umučených v Cetune. Stretnutie vyvrcholilo posedením 
v KD na Hrubej Strane, kde vystúpil s krátkym programom súbor 
Klenotnica. 

50
Jozef Trnka, č.d. 1200

Erika Juríková, č.d. 498
Miloš Gulán, č.d. 251

Janka Gemmelová, č.d. 477
Miroslav Gablovský, č.d. 527

Anna Okrucká, č.d. 157
Zuzana Vatrtová, č.d. 1022
Ľubomír Marták, č.d. 499
Anna Rágalová, č.d. 496

60
Oľga Gulánová, č.d. 496

Ľubica Sapáčková, č.d. 1302
Ľubica Kuhajdová, č.d. 449
Mária Zamecová, č.d. 380
Slavomír Nešťák, č.d. 526

Dušan Kohút, č.d. 348
70

Vladimír Setvák, č.d. 1236
Ján Bača, č.d. 1411

Pavel Halgas, č.d. 473
Božena Gulánová, č.d. 1566

80
Emília Potfajová, č.d. 1317

BLAHOŽELÁME
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  S P O M Í N A M E
To, že sa rana ťažko zahojí, je len klamné zdanie,
v srdciach nám bolesť zostala tiché spomínanie. 

Odišli ste rýchlo, bez slov a na rozlúčku nebol čas,
spomienky na vás zostanú navždy v nás.

Dňa  3. marca 2011 uplynul rok, čo nás 
navždy opustila naša drahá mamička, 

babička a prababička
JÚLIA ŠUPÁKOVÁ

Dňa 10. marca 2011 uplynulo 21 rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, dedičko

MILOSLAV ŠUPÁK
S úctou a láskou si na svojich zosnulých spomínajú dcéry 

Anka, Milka a syn Milan s rodinami.

Dňa 6. apríla 2011 uplynulo  20 rokov 
úmrtia nášho brata, švagra a strýka

MIROSLAVA KOVAČOVICA 
z Hrubej Strany

Kto ste ho poznali a mali radi venujte mu 
s nami tichú spomienku.

Život  ide ďalej, nevráti čo vzal, 
len žiaľ a spomienky na Vás nám zanechal.

Dňa 15. apríla 2011 uplynulo 5 rokov od 
úmrtia našej mamičky, babičky a sestry

ANNY POTFAJOVEJ z Cetuny

Zároveň si pripomíname 
33. výročie úmrtia

 jej manžela a nášho 
otecka a dedička

MILOŠA POTFAJA,
ktorý nás náhle opustil 
bez slovka rozlúčenia. 

Rodina si zároveň pripomína 
33. výročie smrti

KATARÍNY CHOVANCOVEJ,
ktorá bola  ich mama a zároveň i našou 

mamou, babičkou.
S úctou a láskou si spomínajú ich blízki. 

Kto ste ich poznali venujte im tichú 
spomienku.

Život ide ďalej nevráti, čo vzal
len spomienky zanechal.

Dňa 20. apríla 2011 uplynulo 5 rokov čo 
nás navždy opustil náš drahý

JÁN PAŠKA
S láskou a úctou spomína

 smútiaca rodina.

Aj keď si odišiel a nie si s nami,
 v našich srdciach zostávaš stále s nami.
Dňa 29. apríla 2011 uplynie 15 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 

švagor a príbuzný
ĽUBOMÍR PAGÁČ z Cetuny

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
deti a ostatná rodina. Kto ste ho poznali venujte mu  

s nami tichú spomienku.

S úctou a láskou si dňa  3. mája 2011  
pripomenieme 20 rokov od úmrtia nášho 

drahého otca  JURAJA GULÁNA 

a 34.výročie od smrti 
mamičky 

MÁRIE GULÁNOVEJ.

Dňa 7.mája 2011 
si pripomenie 1.výročie 

ich syna a nášho 
milovaného brata

ŠTEFANA GULÁNA z Hrubej Strany
Navždy zostávate v našich srdcia. 

Spomínajú deti s rodinami.

Ten, kto ho poznal, spomenie si,
 ten kto ho mal rád, nezabudne.
Dňa 4. mája 2011 uplynie rok, 

čo nás navždy opustil 
MIROSLAV PASTOREK 

z Hrubej Strany
S láskou a úctou na neho spomína 

brat Ján Pastorek s rodinou.

Aj keď už nie si medzi nami,
V našich srdciach žiješ s nami.

Dňa 29. mája 2011 uplynie rok, 
čo nás navždy opustila naša mama, 
babička a prababička a príbuzná

EMÍLIA KEDROVÁ
S láskou a úctou spomínajú 

syn Milan s rodinou.
Kto ste ju poznali a mali radi spomínajte s nami.

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Mal som Vás všetkých rád a chcel som ešte žiť,
no prišla osudná noc a musel som navždy odísť.

Neplačte za mnou moji drahí, nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku pani farárke 
Mgr. I.Rubaninskej, ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a 

kvetinové dary.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 

a známym, spolupracovníkom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 13.apríla 2011 

s manželom, otcom, dedkom
IVANOM SAPÁČKOM z Cetuny,

ktorý nás náhle opustil vo veku 64 rokov. 
V našich srdciach zostaneš navždy.
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