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VIANOCE PO CELÝ ROK

 Keď sa zamyslíme nad tým, v ktorom období roka sa 
najviac prejavuje láska, iste my možno dáte za pravdu, že 
je to práve na Vianoce. V týchto dňoch ľudia najviac túžia 
byť spolu. V dňoch sviatočných spomíname na všetkých tých, 
ktorí patria do okruhu našej lásky, priazne, sympatií. Domov 
ku svojím blízkym, rodinám prichádzajú aj tí, ktorí žijú 
ďaleko, aby sa stretli s príbuznými a priateľmi. Usporadúvajú 
sa rôzne stretnutia pre opustených a postihnutých ľudí, aby 
podľa možnosti nikto nebol sám a tam kde sú nepokoje vyhla-
suje sa aspoň na pár hodín pokoj, mier. Tento vianočný čas 
má však aj iné tajomstvo, ktoré je oveľa hlbšie. 
 Mnohí  prichádzajú do chrámov, aby si zaspievali Tichú 
noc, Čas radosti, veselosti, alebo aj  koledy, aj keď trvajú na 
tom, že v Boha neveria. Napriek tomu, že si to nechcú pripustiť, 
Kristus sa narodil aj pre nich. To malé dieťa v jasličkách ich 
napĺňa radosťou, ktorú nedokážu popísať. Preto otvárajú 
svoje srdce, stavajú sa láskavejšími a ohľaduplnejšími. Avšak 
túžba po láske, radosti, pokoji neodchádza s Vianocami.  I 
keď si narodenie Ježiša Krista pripomíname práve vtedy, toto 
tajomstvo môžeme a mali by sme prežívať počas celého roka. 
On  sa totiž v našom srdci môže narodiť kedykoľvek. Tak 
budeme schopní vykonávať dobro a budeme schopní prispieť 
aspoň trochu k „ zľudšteniu“ tohto sveta.
 „Vianoce majú celosvetový historický význam. „Narodil 

sa nám  Spasiteľ.“  Nikdy som ich nevnímala inak.  Kresťanský 
význam vianočných sviatkov bol a je v mojom živote stále 
základný. Len som si uvedomila, ako sa vytráca pravý zmy-
sel Vianoc a zostáva iba zvyk dávať si darčeky, a najmä ich 
zháňať a kupovať. Myslím si,  že ak zostane čo i len malá 
stopa v srdci človeka tej pravej podstaty Vianoc, je aspoň  
šanca, že si raz ľudia uvedomia, prečo vlastne majú mať 
veľkú radosť z darčekov, a že to nie iba z nich, ale hlavne z  
veľkého daru, ktorý sme všetci dostali, keď sa v Betleheme 
narodil Ježiš.“
 Pri všetkých predvianočných a vianočných starostiach 
i radostiach, pri svetle sviečok, bohato prestretom stole a 
radostnom lesku detských očí by sme nemali zabúdať, na 
narodenie Toho, ktorý prišiel, aby nás spasil a daroval 
nám večný život. Pred dvetisíc rokmi vstúpilo do ľudských 
dejín niečo celkom zvláštne, vzácne a jedinečné – ako výzva 
celému ľudstvu. A tak aj naše tohoročné Vianoce by mali byť 
niečím vzácnym, zvláštnym a jedinečným, hoci sa v našom 
živote opakujú už ktovie koľkokrát. Vianocami porozumenia, 
pokoja, lásky prijímania sa navzájom. Pokúsme sa ich také 
vytvoriť!

 Milí čitatelia zo srdca Vám všetkým želám láskou, svet-
lom rozžiarené a pokojom naplnené vianočné sviatky.  

Mgr. Iveta Kosečková

Vážení spoluobčania,

 ani sme sa nenazdali a opäť je tu 
december a s ním prichádza koniec 
ďalšieho roka, ale aj najkrajšie 
sviatky – Vianoce.  Vianoce sú 
sviatky radosti a pokoja, je to čas, 
keď sa aspoň nachvíľku  dokážeme 
odpútať v tejto  uponáhľanej dobe 
od všedných starostí a do našich 
domácností sa konečne dostane 
zaslúžený pokoj a spokojná atmos-

féra umocnená prítomnosťou svojich najbližších. Možno si v 
duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko. Je 
to čas, kedy  sa snažíme zabudnúť na každodenné problémy, 
staré spory alebo sa v spomienkach obraciame na svojich 
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. 
 Vianoce skrývajú v sebe zvláštne čaro, vyvolávajú v nás 
túžbu po láske a pokoji. Spájajú sa s krásnymi zážitkami, 
ktoré prežívame v kruhu milujúcej rodiny. Nesú v sebe radosť 
z obdarovania i prijatia darov, zo stretnutia blízkych sŕdc. 
Vnášajú medzi nás porozumenie, odpustenie a zhovievavosť, 
o ktorú sa snažíme aj k cudzím. Ale možno toto tajomné 

slovo vyvoláva v nás aj trocha  nostalgie, pretože  vieme, ako 
krátko trvajú tieto chvíle lásky a porozumenia. Možno pár 
hodín po Vianociach je všetko v starých koľajách: znovu si 
ubližujeme, zraňujeme druhých, nedokážeme odpúšťať. No 
vďaka aj za tento „krátky“ čas, keď chceme byť blízko seba, 
chceme si zaspomínať  na naše detské časy pri vianočnom 
stromčeku, či sa v spomienkach vrátiť ku krásnym okamihom 
v našich životoch. V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť 
aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí 
okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, 
susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom 
úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo 
a bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, 
pohody a spolupatričnosti. Možno si  sľúbime, že nielen počas 
vianočných sviatkov, ale aj v novom roku nebudeme šetriť na 
úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých gestách 
či pohladeniach a tak dáme svojim blízkym, priateľom, svo-
jmu okoliu ten najkrajší darček.
 Prajem Vám všetkým, vážení spoluobčania, krásne 
prežitie vianočných sviatkov a úspešný vstup do nového 
roku, všetko dobré, pevné zdravie a veľa osobných ako aj 
pracovných úspechov. 

Ing. Pavel Bahník, starosta obce
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JUBILEUM

  Každoročne v priestoroch budovy 
Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 
koná v rámci dňa kultúrno-osvetových 
pracovníkov ocenenienajlepších, ktorý 
prispeli aspoň hŕstkou zo seba pre 
kultúru. Takéhoto ocenenia sa dos-
talo aj nášmu súboru Klenotnica dňa 
25.októbra 2013, kde riaditeľ TOS Mgr.
Vladimír Zvalený udelil a odovzdal  
speváckemu súboru Klenotnica pamät-
ný list za dlhoročný prínos v oblasti 
zachovávania kultúrneho dedičstva, 
príležitosti 25.výročia. Členky súboru 

svojim spevom privítali všetkých ocenených v zasadačke Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne.
 Spevácky súbor Klenotnica si v piatok 22. novembra 2013 pripomenul svoje jubileum – 25. výročie založenia. Je to krásne jubileum našich 
žien, ktoré svoje hlasy a čas venovali  spevu, piesňam z nášho regiónu. Svoju činnosť v roku 1988 začínali určite s nadšením a s presvedčením, 
že súbor Klenotnica bude úspešný. Súbor sa v priebehu 25 rokov stal známym a uznávaným nielen v blízkom okolí, ale i v okresnom, kra-
jskom  a celoslovenskom meradle. Najkrajšie a najpôsobivejšie sú speváčky  v krásnom bzinskom kroji. Slávnosť sa konala v obradnej 
sieni obecného úradu za účasti hostí, ale aj členiek súboru, ktoré stáli pri jeho založení, no z rôznych dôvodov sa činnosti už nezúčastňujú. 
Program pripravil ZPOZ, s ktorým Klenotnica celých 25 rokov spolupracuje. Dňa 25.októbra 2013 riaditeľ TOS udelil speváckemu súboru 
Klenotnica pamätný list za dlhoročný prínos v oblasti zachovávania kultúrneho dedičstva, pri príležitosti jej 25.výročia vzniku. Starosta obce 
za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce pri príležitosti 25. výročia založenia udelil súboru „Cenu starostu obce“ , členkám súboru 

odovzdal „Ďakovné listy“. Prítomným 
sa prihovorila aj poslankyňa 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a prednostka okresného úradu p. Anna 
Halinárová. Riaditeľ Trenčianske 
osvetového strediska udelil súboru 
„Pamätnú plaketu TOS“ a poďakoval 
im za spoluprácu v uplynulom období. 
Zablahoželať Klenotnici prišla aj 
delegácia z družobnej obce Babice.  
Slávnosť pokračovala posedením v 
reštaurácii, kde si členky mohli pri 
prezentácii fotiek pospomínať na 
uplynulé obdobie .

25 ROKOV SPEVÁCKEHO SÚBORU KLENOTNICA

 V novembri sa  dožil vzácneho 
životného jubilea 90 rokov pán Ján 
Chorvát, bývalý predseda Jednotného 
roľníckeho družstva v Bzinciach pod 
Javorinou.    
 Pán Ján Chorvát sa narodil 26. 11. 
1923 v Bzinciach pod Javorinou v 
rodine roľníka. Bol najstarší z troch 
bratov a od útlej mladosti pomáhal 
rodičom na hospodárstve. V rodnej 
obci   navštevoval ľudovú školu  a 
potom pokračoval v štúdiu - najprv 

na meštianskej škole, potom na poľnohospodárskej škole v Novom 
Meste nad Váhom. Neskôr si vzdelanie ešte rozšíril, keď študoval na 
PTŠE v Skalici. 
 Krátko pracoval v Roľníckom mliekarenskom družstve v 
Bzincich p. Jav.  Potom sa zamestnal vo Výkupnom závode 
poľnohospodárskych výrobkov v Novom Meste nad Váhom. 
Najväčšiu časť svojho profesijného života pracoval v Jednotnom 
roľníckom družstve v Bzinciach pod Javorinou. Keď sa rozšírilo 
JRD v rodnej obci, požiadalo vedenie družstva výkupný závod o 
jeho urýchlené uvoľnenie.  A tak sa ako mladý národohospodár stal 
v roku 1958 hlavným účtovníkom a onedlho ekonómom  družstva. 
Spolu s predsedom p. Jánom Harmadym viedli družstvo tak, že 

sa čoskoro stalo jedným z najlepších vo vtedajšom Trenčianskom 
okrese. V roku 1973 bol pán Ján Chorvát zvolený za predsedu 
družstva a túto náročnú funkciu vykonával do roku 1984. V tomto 
období sa zaviedlo na farme Hrušové pestovanie chmeľu na 22 ha 
pôdy, vybudovala sa moderná česačka a sušička. Začalo sa pestovať 
viac zemiakov. Na farme Hrubá Strana sa vybudoval matečník pre 
100 prasníc a na farme v Cetune a na hlavnom dvore stajne pre 
mladý dobytok.  Družstvo prosperovalo a ako jediný výrobný pod-
nik malo pre obec a pre jej rozvoj mimoriadny význam.  
  Riadiť takýto poľnohospodársky podnik nebolo nikdy jedno-
duché. Vyžadovalo si to veľa úsilia, námahy, premýšľania, veľa 
času, prácu  vo všedný deň i vo sviatok. Za svoju svedomitú prácu 
a za rozvoj poľnohospodárstva dostal viacero ocenení a diplomov. 
Medailu za obetavú prácu mu udelil aj prezident republiky.  Za 
prácu v prospech družstva, rozvoja obce a v prospech jej obyvateľov 
patrí pánu Chorvátovi naša vďaka a uznanie. I keď zdravie už nie 
je vždy najlepšie a sily ubúdajú, pán Chorvát šíri okolo seba opti-
mizmus a pokoj. Snaží sa byť ešte prospešný vo svojej rodine. So 
svojou manželkou, s ktorou vzorne vychovali svoje dve dcéry, sa 
tešia z každého dňa života a zaujímajú sa o dianie okolo seba. Keďže 
v mladosti bol pán Chorvát výborným futbalistom, veľmi rád sleduje 
športové prenosy, hlavne tie futbalové.   
 Srdečne gratulujeme pánu Chorvátovi k tomuto životnému jubi-
leu a želáme mu veľa zdravia  a síl!  
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 Hoci existuje veľa druhov hudby, v tomto krásnom 
období adventu nás médiá priam zasypávajú  viac  či menej 
známymi (a vydarenými) vianočnými piesňami. Preto ani 
naši žiaci nechceli zaostať a dňa 16.12.2013 spríjemnili 
svojim rodičom, starým rodičom i ďalším návštevníkom pon-
delkový podvečer hudbou. Predviedli svoj hudobný talent na 
Vianočnom koncerte Základnej umeleckej školy Moravské 
Lieskové, ktorý sa konal v sále Obecného úradu v Bzinciach 
pod Javorinou. Deti tu ukázali svoju šikovnosť a potvrdili, že 
čas, ktorý strávili nacvičovaním skladieb bol skutočne dobre 
investovaný. 
 Žiaci sa predviedli nielen v skladbách vianočných, ale 
aj v piesňach ľudových, detských, či v piesňach iných 
národov. Počas koncertu vládla príjemná atmosféra umoc-
nená predvianočným obdobím. Prítomní hostia na záver 
malých majstrov odmenili krásnym, silným potleskom, čo 

deti určite povzbudilo k ďalšiemu snaženiu. 
 Chcela by som ešte menovite  spomenúť žiakov, ktorí 
účinkovali na koncerte: 
  Alexandra Lacovičová, hra na zobcovú fl autu                             
   Bronislava Malíčková, hra na keyboard
    Katarína Trchalová, hra na keyboard
     Bibiana Vidanová, hra na zobcovú fl autu                                                                                             
   Sophia Stanová, hra na altovú zobcovú fl autu
  Slávko Gemmel, hra na keyboard
  Margaréta Ševčíková, hra na priečnu fl autu
  Hanka Švikruhová, hra na zobcovú fl autu
    Veronika Peráčková, hra na priečnu fl autu
 Žiakom ďakujem za predvedenie skladieb, rodičom a 
ostatným prítomným za účasť. Verím, že sa Vám náš koncert 
páčil a prídete si nás vypočuť aj nabudúce ☺                     
                                 Mgr. Martina Stutzová

 Zvyšovala obec na budúci rok dane?
 K zvyšovaniu daní ani v budúcom roku nedôjde (nemenili 
sa od roku 2008). Zmenil sa len poplatok za odvoz komunál-
neho odpadu a drobného stavebného odpadu na 20 EUR 
na osobu. K zvýšeniu poplatku došlo z dôvodu postupného 
zvyšovania nákladov na odvoz komunálneho odpadu. Takúto 
výšku poplatku majú aj okolité obce.
 
 Ako je to s prevádzkovaním vodovodu v obci?
 O situácii s prevádzkovaním vodovodu v obci sme písali 
v decembrovom vydaní Bzinského chýrnika v roku 2011. 
Prakticky od roku 2008 sme sa snažili  hľadať spôsob, ako 
zabezpečiť  prevádzkovanie vodovodu v zmysle platnej leg-
islatívy. Obci hrozili fi nančné sankcie. 
 Po konzultáciách s viacerými odborníkmi  v tejto oblasti, 
sme došli k záveru, že za stavu, v akom sa obecný vodovod 
nachádza, je najlepším riešením zabezpečiť jeho prevádzku 
odborne spôsobilou organizáciou. Rokovali sme s viacerými 
organizáciami, ktoré spĺňali podmienky dané zákonom. Pri 
všetkých rokovaniach boli dva problémy: zlý stav obecného 
vodovodu (straty dosahovali viac ako 30%) a skutočnosť, 
že obec nakupuje vodu od Trenčianskej vodohospodárskej 

spoločnosti (TVS). Práve skutočnosť, že TVS zabezpečovala 
zásobovanie vodou vodovod v Bzinciach nakoniec  viedlo k 
tomu, že obec  uzatvorila zmluvu o prevádzkovaní vodovodu 
s ňou. 
 Treba zdôrazniť, že vodovod zostal vo vlastníctve obce a 
zmluva je vypovedateľná. TVS tiež zabezpečuje prevádzku 
ČOV.  Cena vody a stočného je regulovaná a  od roku 2011 
sa prakticky menila len v rozsahu schválenom  Úradom pre 
reguláciu  sieťových odvetví. 

 Ako pokračuje  príprava výstavby nájomných bytov?
 Ako sme už informovali v našich novinách, obec  pri-
pravuje výstavbu nájomných bytov v lokalite Pažiť. O túto 
formu bývania v Bzinciach pod Javorinou je záujem , v 
súčasnosti evidujeme dostatok  žiadostí. 
 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh umiestnenia  
bytovky a problematiku vybudovania inžinierskych sietí, 
časti komunikácie a ich fi nancovanie. Máme súhlasné sta-
novisko Slovenského pozemkového fondu k stavbe miestnej 
komunikácie a môžeme požiadať o jej prevod do vlastníctva 
obce. Následne môžeme riešiť aj ďalšie pozemky, na ktorých 
bude umiestnená stavba a začať územné a stavebné konanie.

OTÁZKY PRE STAROSTU

HUDBA A KULTÚRA V OBDOBÍ ADVENTU

 V uplynulých dňoch navštívili našu družobnú obec Babice členky JDS 
zo Bziniec pod Javorinou, ktoré sa zúčastnili „Mikulášskeho posedenia“ spojen-
ého s vianočnými trhmi. 
 Babičania pripravili pekný program a tak ako to na takýchto spoločných 
stretnutiach je už tradíciou,  vládla tam príjemná predvianočná atmosféra. 
 Do Babíc zavítali aj naši športovci, ktorý sa zúčastnili stolnotenisového 
turnaja. Naši stolní tenisti obstáli veľmi dobre, keď Ľubo Mosný turnaj vyhral 
a Miloš Podhradský skončil na druhom mieste, Dušan Málik obsadil pekné 4. 
miesto. Sme radi, že spolupráca medzi našimi obcami úspešne pokračuje.  

S P O L U P R Á C A  S  O B C O U  B A B I C E  P O K R AČU J E



  november - december  2013   Strana 4BZINSKÝ CHÝRNIK

PONUKA KÚPEĽOV TRENČIANSKE TEPLICE
 Kúpele v Trenčianskych Tepliciach na základe zmlu-
vy s obcou Bzince pod Javorinou ponúkajú občanom 
našej obce výraznú zľavu pri návšteve termálnych bazé-
nov i vonkajšieho bazéna Grand. Na poskytnutie zľavy 

sa stačí preukázať občianskym preukazom s trvalým 
pobytom v Bzinciach pod Javorinou. Zľava sa posky-
tuje v období od 17.11.2013 do 28.2.2014. Využite túto 
veľmi výhodnú ponuku.
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ŠKOLA INFORMUJE
Maľované kopanice

 Dňa 29. 10. 2013 sa uskutočnila v KD Javorina na Starej 
Turej vernisáž výtvarných prác Maľované kopanice spojená 
so slávnostným vyhlásením výsledkov. Súťaž organizoval 
Kopaničiarsky región, miestna akčná skupina. Naše žiačky 
získali tiež ocenenie. 
 V kategórii Prázdniny na kopaniciach získala Scarlett 
Galová 1. miesto a v kategórii Remeslo má zlaté dno 
obsadila Hanka Švikruhová 2. miesto. Dievčatá získali 
krásne ceny a jednou z nich je aj exkurzia po atraktivitách 
Kopaničiarskeho regiónu.  Víťazkám gratulujeme a želáme 
veľa tvorivých nápadov!  

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry 
20. a 22. novembra sa uskutočnilo školské kolo Olympiády 
zo slovenského jazyka a literatúry. Víťazom sa stal Juraj 
Uhrina, 9. trieda, ktorý školu dôstojne reprezentoval v  okres-
nom kole.  

Vystúpenie žiakov v DSS Javorina
19. 10. sa žiaci 1.stupňa predviedli s kultúrnym programom 
v  Domove sociálnych služieb - Javorina. Tanečnice a 
speváčky mali veľký úspech, deduškovia a babičky si zaspie-
vali spolu s nimi. Celý program sledoval aj náš pán starosta P. 

Bahník a pán primátor Trstenský. Televízia Pohoda program 
nakrútila a naše dve dievčatá, Katka Trchalová a Veronika 
Vuová, moderátorke odpovedali na zaujímavé otázky. S 
dobrým pocitom, že sme priniesli trocha dobrej nálady, sme 
sa so starkými rozlúčili. 

Návšteva divadelného predsatvenia
 Dňa 3. 11. 2013 sme so žiakmi 1. stupňa navštívili Divadlo 
Nová scéna v Bratislave. Muzikál Princ a Večernica vznikol 
na námet rozprávky B. Němcovej a pôvodnú divadelnú hru 
napísal Ľ. Feldek - známy slovenský spisovateľ, básnik a roz-
právkar. Deti sa preniesli do sveta fantázie, snov, rozprávok, 
neba i zeme. Muzikál bol plný podmanivej, krásnej hudby, 
videli sme rôzne špeciálne efekty a triky. Mali sme naozaj 
nádherný kultúrny zážitok! Viac vo fotoalbume.

Návšteva kultúrneho predstavenia
 Dňa 29.10. sa žiaci 7. - 9. ročníka zúčastnili kultúrneho 
predstavenia v Dome umenia v Piešťanoch. Pozreli si poet-
ické pásmo Poézia moja láska zostavené z poézie Jána 
Smreka a doplnené faktami z jeho života. Účinkovali známi, 
prevažne mladí slovenskí herci, Po predstavení sa žiaci prešli 
po Pieťanoch a ich parkoch na Kúpeľný ostrov, aby si pozreli 
kúpeľné domy a ďalšie zaujímavosti ostrova.

VIANOČNÉ TRHY
 Dňa 11.12.2013 /streda/ sa v našej škole zorganizovali 
tradičné „vianočné trhy“. Spolu s pani učiteľkou Kusendovou 
sme pripravili rôzne vianočné dekorácie a drobnosti, z ktorých 
mali veľkú radosť hlavne žiaci z prvého stupňa. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nám pomáhali s prípravami, predavačmi  alebo 
prispeli so svojimi výrobkami na túto predvianočnú akciu.        
                                    žiačky 9. ročníka

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
A I.  MIESTO ŽIAKOV

 Dňa  3.12.2013 sa uskutočnilo v Novom Meste nad 
Váhom v  SOŠ (priemyslovka), okresné kolo Technickej 
olympiády. Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka 
– Skovajsa Adam a Uhrina Juraj . Že ich odborná príprava, 
pod vedením pani učiteľky Kusendovej Miroslavy, je na 
vysokej úrovni potvrdilo suverénne víťazstvo a postup do 
krajského fi nále. Obom žiakom i pani učiteľke ďakujeme za 
reprezentáciu našej školy.                                           
                             riaditeľstvo ZŠ
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 V každom čase je nám blízko Božia ruka, Jeho láska a záchrana. 
Prežili ju mnohí a prežívame ju aj my. Tak Bohu spievame na znak 
chvály a vďaky za to, čo pre nás urobil. 
 Spievali, chválili a ďakovali sme v druhú  adventnú nedeľu, kedy 
sa uskutočnilo požehnané, krásne stretnutie detí, ktoré svojím hlasom 
chválili nebeského Otca. V chráme Božom v Bzinciach pod Javorinou 
sa stretli detské spevácke zbory Považského seniorátu na spoločnom 
adventnom koncerte. Domáci detský spevokol - Malinky privítal deti 
z ďalších štyroch cirkevných zborov: z Nitrianskej Stredy-Krnča - detský 
spevokol Hviezdička, Radostné srdiečka z Podlužian, z Trenčianskych 
Stankoviec- Púpavienky, zo Kšinnej – detský spevokol Dúha. Každý 
detský zbor zaspieval niekoľko piesní. 
 Na detských tvárach o rozžiarených očiach bolo vidno radosť 
a nadšenie, ktoré rozdávali okolo seba. Radosť sa ešte umocnila 
v spoločnej piesne všetkých prítomných africkou piesňou z kmeňa Zulu. 
Deti svojimi piesňami potešili v chráme nejedno srdce.  Výkladom 
o piesni, radosti poslúžila  sestra farárka Jarmila Petrulová. Zazneli básne 
od Martina Rázusa a Podjavorinskej v podaní Janky Kuhajdovej .  Tento 
večer bol nielen o speve, ale aj hudbe. Na flautu zahrala Mgr. Martina 
Stutzová so svojou žiačkou Veronikou Peráčkovou. 

 Na záver koncertu zazneli tri piesne, ktoré spoločne zaspievali všetky 
zúčastnené spevokoly pod vedením brata farára Mgr.Jozefa Havrilu.   
Tento krásny program sa skončil modlitbou Pánovou, ale všetci prítomní 
ďakovali Pánu Bohu nielen za krásne a požehnané popoludnie, ale aj za 
deti, ktoré sú budúcnosťou našej cirkvi. Ich nadšenie a ochota spevom 
chváliť Pána Boha a tak duchovne rásť je veľkou radosťou nás všetkých, 
našich zborov. Vďaka patrí predovšetkým Bohu, za deti ich ochotu 
chodiť na nácviky, vďaka patrí všetkým, ktorí toto podujatie podporili 
akýmkoľvek spô-
sobom, tým ktorí 
to pripravili, 
ale aj tým, ktorí 
prišli potešiť 
dušu, povzbudiť 
srdce a zamyslieť 
sa  tak v príprave 
na vianočné svia-
tky.  
 
          IK . ĽŠ

 Konečne sa začali 
športové súťaže v 
škole. Do volejba-
lových bojov 
zasiahli ako prvé 
mladšie žiačky 
(žiačky 5. a 6. 
ročníka).
   S nimi sme 
absolvovali prvé 
dve kolá v celo-

slovenskej lige MINI Cool volejbal, ktoré sa uskutočnili dňa 20.11.2013 
v V. ZŠ Tematínska v Novom Meste nad Váhom, kde si zmerali sily 
so žiačkami z Nového Mesta nad Váhom, Beckova a Kočoviec. Naše 
dievčatá obsadili na tomto turnaji  3. miesto. Ešte nás čakajú ďalšie kolá 
v Čachtiaciach, Beckove a doma. Našu školu reprezentujú tieto dievčatá: 
Stachová Erika, Majtásová Alica, Klbíková Natália, Seewaldová Xénia, 
Jurdová Zuzana, Kovačovicová Michala, Podhradská Veronika a 
Tomašková Gabika.
 Starší žiaci a staršie žiačky zase vycestovali v kategórii MIDI 

Cool volley za 
svojimi súpermi 
do Košece dňa 
2 9 . 1 1 . 2 0 1 3 . 
Keďže dievčatá i 
chalani to hrajú 
nejaký ten rok a 
hrali sme proti  
nováčkovi tejto 
súťaže, mohli 
sme si dovoliť 
experimentovať 
so zostavami a brali sme to viacmenej ako dobrý tréning v príprave 
na boje o postup na majstrovstvá Slovenska, ktoré nás čakajú v apríli. 
Dievčatá pôjdu do Nových Zámkov a chalani do Trenčína. Týchto 
prvých 6 zápasov sme v našich oboch kategóriách bezpečne vyhrali, 
tým sme sa usadili na prvom mieste, a už sa tešíme na ďalšie zápasy, 
ktoré nás čakajú vo februári na našej škole. Našu školu reprezentovali 
títo žiaci: Harmady E., Mazák P., Podhradský D., Podhradský A., Mazáň 
D., Krajčovic M., Černý M., a Uhrina J. a tieto žiačky:
Valová L., Gulánová A., Peráčková V., Machajdíková K., Ilenčíková 
S., Kovačovicová L., Podhradská P., Podhradská S., Znachorová V. a 
Malíková S. a Malíková K.

 Aj touto cestou chcem vyjadriť vďaku Obecnému úradu v Bzinciach 
pod Javorinou, Zboru pre občianske záležitosti, ktorí v spolupráci s 
Trenčianskym osvetovým strediskom  dňa 4.l2.2013 zorganizovali a 
zabezpečili dôstojný priebeh podujatia, na ktorom sme si s úctou pri-
pomenuli nedožité 85.narodeniny  môjho otca – spisovateľa, historika 
a publicistu LADISLAVA  VARGU. Jeho život a dielo vysoko ocenili 
bývalý starosta obce Ivan Mrázik a PhDr.Eva Berková.  
 Osobitné poďakovanie patrí obci Bzince pod Javorinou aj za to, že 
tejto osobnosti venovala pamätnú tabuľu na dolnobzinskom cintoríne, 
ktorá bude aj nasledujúcim generáciám pripomínať jeho záslužnú 
tvorivú činnosť pre obec a čitateľov.
 Moja vďaka patrí tiež za peknú a dôstojnú prezentáciu mojich dvoch 
nových kníh Sonáta pre Beethovena – Sťahovavé vtáky a Sen o živej 
vode.  Na cestu k čitateľovi ich vypravili „krstní rodičia“ Mgr. Ľudmila 
Šupáková a Ing. Gejza Schindler. Celé podujatie pekne a citlivo mod-
erovala Janka Kuhajdová.
 Jeho prípravu a celý  priebeh vysoko ocenili aj vydavatelia z oboch 
vydavateľstiev – Georg Žilina a Spolok svätého Vojtech Trnava.
 Osobitné poďakovanie teda patrí starostovi Ing.Pavlovi Bahníkovi, 
Janke Kuhajdovej , pani prednostke Ing. Alene Šoltysovej,  pracovníkom 

úradu, ktorí sa na zabezpečovaní podujatia podieľali, a miestnemu 
zastupiteľstvu.
 Ďakujem tiež všetkým účinkujúcim – miestnemu spevokolu 
Klenotnica,  pani učiteľke Mgr. Martine Stutzovej a jej žiačkam 
Veronike Peráčkovej a Margarétke Ševčíkovej, ktoré svojím hudobným 
vystúpením spestrili slávnostnú chvíľu.
  Tiež srdečne ďakujem Trenčianskemu osvetovému stredisku za 
kvalitnú propagáciu podujatia, najmä pani Ľubici Juríčkovej a pani Mgr. 
Viere Slivovej.
 Vysoko si cením prítomnosť každého jedného z tých, ktorí sa poduja-
tia zúčastnili, čím vyjadrili úctu a uznanie môjmu otcovi – spisovateľovi, 
historikovi a publicistovi Ladislavovi Vargovi a do sveta čitateľov 
pomohli vyprevadiť 
moje dve nové 
knihy. Srdečne som 
ich venovala našej 
obci ako i DVD 
z tohto podujatia, 
nech aj po čase pri-
pomenú túto peknú 
a vzácnu chvíľu.   

Mariana 
Komorová

ADVENTNÝ KONCERT DETSKÝCH SPEVOKOLOV

POĎAKOVANIE

ŠPORT V ŠKOLE
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TOHTOROČNÝ MIKULÁŠ V NAŠEJ OBCI

 V piatok 6.decembra, za chladného veterného počasia, sa 
stretli deti  v amfiteátri pri obecnom úrade, aby počkali na príchod 
Mikuláša. Neodradil ich ani silný vietor a trpezlivo čakali, pretože 
vedeli, že im Mikuláš prinesie darčeky plné sladkostí. A Mikuláš 
ich nesklamal, prišiel s tromi anjelmi, ale aj dvoma čertmi. Detičky 
ich pekne privítali, zatancovali si a mohli sa začať rozdávať darčeky. 
Samozrejme, nebolo to len tak zadarmo, ale každý musel zarecitovať 
básničku, alebo zaspievať peknú pesničku. Pre deti bol pripravený  
teplý čaj, cigánska  a pre starších aj niečo na zahriatie. Vzhľadom 

k tomu, že 
počasie nebolo 
vôbec príjem-
né, väčšina detí 
s rodičmi sa išli 
rýchlo zohriať 
do teplých 
domovov. Za 
krásne popo-
ludnie treba 

z a ď a k o v a ť 
o r g a n i z á t o -
rom - ZŠ, OZ 
Podjavorinskej 
deti, No a 
deťom nezos-
táva nič iné, 
len sa tešiť 
na stretnutie s 
Mikulášom na 
budúci rok.
 Mikuláš zavítal aj na Hrubú Stranu. V sobotu 7.decembra sa 
kultúrny dom na Hrubej Strane zaplnil detičkami, nie len domácimi, 
aby spoločne s rodičmi a aj starými rodičmi čakali na príchod 
Mikuláša. Na Hrubej Strane pofukoval silný, studený vietor, no v 
KD dome príjemne teplúčko. Detičky sa potešili, keď sa vo dverách 
objavil Mikuláš so snehulienkou  i dvoma čertmi. Mikuláš ich poslal 
po sane, ktoré nechal za dverami a ktoré boli plné darčekov. 
 A potom sa už detičky mohli tešiť, čo im Mikuláš priniesol. 
No darčeky nedostali len tak zadarmo. Každý musel odpovedať na 
otázky Mikuláša a čertov a ešte musel zarecitovať nejakú básničku, 
no viacerí aj pekne zaspievali. A tak zakrátko v saniach nezostal ani 
jeden darček. 
Nakoniec si 
všetci spolu 
zatancovali. 
 A veru sa 
nikomu ani 
domov ísť 
nechcelo!

PREZENTÁCIA KNIHY MARIANY KOMOROVEJ
 Spisovateľka Mariana Komorová sa dostala do povedomia čitateľov 
už mnohými knihami. V stredu 4. decembra posielala k čitateľom 
svoje dve nové knihy. Prezentáciu kníh usporiadala Obec Bzince pod 
Javorinou so svojím Zborom pre občianske záležitosti v spolupráci s 
Trenčianskym osvetovým strediskom v Trenčíne. Podujatia sa zúčastnili 
zástupcovia vydavateľstiev oboch kníh, starosta obce, pracovníci 
Trenčianskeho osvetového strediska, kňazi z rímsko-katolíckej cirkvi i 
z evanjelickej cirkvi, riaditeľ, učitelia i žiaci miestnej základnej školy. 
Na prezentácii nechýbala rodina, príbuzní a priatelia spisovateľky. 
 Mariane Komorovej vyšli v predvianočnom čase dve nové knihy. 
Prvú z nich – Sonáta pre Beethovena, Sťahovavé vtáky - vydalo 
žilinské vydavateľstvo Georg. Dve novely sú určené hlavne pre ženy a 
rozprávajú o ženách. Každá z nich žije zdanlivo tak, ako všetky ženy. 
V nemocnici, kde sa však stretnú, sa postupne odkrývajú ich doterajšie 
životné osudy a zážitky, často veľmi dramatické a plné trápenia. Každá 
z nich však napokon nájde v sebe dosť síl a veľa lásky, aby tento osud 
nasmerovala k niečomu lepšiemu. Druhú knihu Sen o živej vode vydal 
Spolok sv. Vojtecha.  Obsahuje poviedky, ktorých hrdinami sú obyčajní 
ľudia s ich radosťami i trápeniami, ľudia, ktorí žijú svoj život v úprimnej 
viere. Obal knihy ilustrovala p. Denisa Schindlerová.     
 Mariane Komorovej tak vyšlo už 15 kníh. Prvá kniha Najväčšie 
želanie vyšla v roku 1986, potom nasledovali Ty si moja pevná loď 
(1966), Milión krokov do bezpečia (1994), Sklenená ovečka (1995), 
Medzi nami Indiáni (1997), Jej veličenstvo dospelosť (2001), Tajomstvo 
mušle (2006). Všetky sú určené pre deti a mládež.  Ako konštatovala 
Mgr. Eva Pršová, PhD. z Filozofi ckej fakulty UMB, autorka sa zaradila 
medzi významných slovenských autorov detských kníh.   M. Komorová 

vydala aj dve knihy esejistických rozprávaní V hlbinách času a Hľadať 
a nájsť. Spolu so svojím otcom Ladislavom Vargom vydala knihy s 
historickou tematikou: Kľúč od raja (1997), Najmladší veľkňaz (1999), 
Mesiáš (2004), Modrá krv (2001). Aby bol výpočet úplný, treba doplniť 
i poslednú knihu Ladislava Vargu Hviezdny generál (2005). Prvá časť 
tejto slávnosti bola totiž venovaná práve p. Ladislavovi Vargovi, ktorý 
sa venoval histórii, hlavne histórii obce. Svoje články publikoval v 
obecných novinách a v niektorých časopisoch. Napísal veľa zdravíc a 
príležitostných básní.  Spomienka na pána Ladislava Vargu sa konala 
pri príležitosti jeho nedožitých 85. narodenín a na jeho hrobe bola u-
miestnená pamätná tabuľka.  
 Želáme knihám M. Komorovej šťastnú cestu k čitateľom a ich 
autorke veľa tvorivých síl!



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

len kytičku na hrob a pekne spomínať.
Dňa 26.novembra 2013 uply-

nulo 50 rokov od smrti 
nášho otca a deduška 
Martina MAZÁKA 

a 18 rokov od smrti mamičky 
a babičky 

Márie MAZÁKOVEJ. 
S láskou a úctou si spomína 

dcéra Emília s rodinou a zať Vladimír s rodinou. 
Kto ste ich poznali venujte im tichú spomienku.

Neplačte, že som odišiel, len kľud a  mier mi prajte, 
len večné svetlo spomienky mi zachovajte. 

Ako ten čas plynie, čo nás opustil, 
no naše slzy ešte stále neuschli. 

Opustil tento svet, odišiel na ten druhý, 
my však sme a vždy budeme na neho hrdí. 

Bo stíchlo srdce jeho bytosti, 
ktoré najdrahším pokladom pre nás bolo.

 Zostali sme v zármutku a bolesti, 
ale vďačná spomienka otecko drahý 

na tvoju lásku ako drahokam zostala.
S úctou a nekonečnou láskou si dňa 24.decembra 2013 

pripomenieme 1.výročie úmrtia otca a starého otca 
Jána NOCIARA.

So zármutkom v srdci a nekonečnou láskou spomínajú pozos-
talé deti, vnúčatá, blízki príbuzní a priatelia.
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ROZLÚČILI SME SA
Božena Miškechová č.d.344 vo veku 81 rokov

Viliam Dlhý č.d.344 vo veku 75 rokov
Ladislav Podhradský č.d.221 vo veku 71 rokov
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 

nad stratou ich blízkych.

  S P O M Í N A M E

N A R O D I L I  S A
David Miklánek

rodičom Janke Miklánkovej a Frankovi Gotovi
Adam Paška 

rodičom  Jane Korytárovej a Vladimírovi Paškovi
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

50
Iveta Kedrová
Igor Lorenc

Oľga Gulánová
Tatiana Chudíková

Miloš Hložka
60

Ing. Eva Kantorová
Jaroslav Brezinský

Edita Ostrovská
Jozef Pastorek

70
Viera Adamovičová

Mária Černá
Milan Mičudík
Viera Haluzová

80
Oľga Pastorková
Oľga Ostrovská

85
Anna Fraňová

Helena Fazekašová
90

Ján Chorvát

BLAHOŽELÁME

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov
 a všetko najlepšie v Novom roku 

želá našim čitateľom 
redakčná rada Bzinského chýrnika

Šťastný si, ak si takého druha vybrať vieš,
čo sa s ním aj vysokej staroby dožiješ.

 ZPOZ pri OZ v Bzinciach pod Javorinou pripravil v pia-
tok 15.novembra 2013 pre naše jubilujúce páry diamantový, 
zlaté a strieborné prijatie v priestoroch obradnej siene. 
 Na začiatok za ZPOZ prítomných privítal p.Ivan 
Mrázik. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Ing. 
Pavel Bahník. Recitáciou poslúžila Nikoleta Atalovičová a 
Jana Kuhajdová. Hudobný doprovod tvorila Mgr. Martina 
Stutzová. Kultúrny program obohatil svojim vystúpením i 
spevácky súbor Klenotnica za harmonikového doprovodu 
Róberta Bánovca, vedúceho súboru. Škoda, že z pozvaných 
10 párov sa tohto krásneho podujatia zúčastnili len štyri 
páry.                   
                    K.J.

J U B I L U J Ú C E  S O B Á Š E


