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Po letných prázdninách, a navonok pokojnejšom 
období, prichádza opäť pôvodný režim a povinnosti. 
Hoci uplynulé obdobie možno označiť za tiché, v sku-
točnosti bolo na Obecnom úrade v Bzinciach pod Ja-
vorinou pracovných povinností viac než dosť. O tom, 
kam sa znova pohla obec, sme sa porozprávali so sta-
rostom Dušanom Málikom.

Najskôr sa pozrime do Cetuny. Po májových daž-
ďoch sa tam vyskytli problémy v kultúrnom dome.

„Museli sme opraviť kotolňu, ktorú nám vytopi-
lo. Tá je po zatopení vymaľovaná a bude do nej do 
20. 9. 2019 osadený nový peletový kotol. Dokonči-
li sme aj dámske toalety a prerobená je časť skladu. 
V priebehu septembra sa ešte bude opravovať komín 
a v októbri strecha. Zároveň na nás ešte čaká dobudo-
vanie druhej strany autobusovej zastávky, pretože vy-
stupovanie na tejto strane vozovky je komplikované. 
Jedna zastávka, práve v areáli bývalej MŠ, je už osade-
ná. Druhú vybudujeme oproti po spevnení tejto časti 
pôdy. Do tejto časti obce sme kúpili aj približne 180 
žľabov, tzv. účiek, na vybudovanie žľabu, čiže odtoku 
vody „u Slávikov“. Potom bude mať zmysel opraviť aj 
túto časť vozovky. V máji tu ohorel pamätník SNP. Po-
darilo sa ho z časti vyčistiť. Napriek tomu som poslal 
žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na 
obnovu pamätníka na Ministerstvo vnútra SR. Tá bola 
vybavená kladne. Na jeseň sa teda zrealizuje jeho 
oprava a zapojíme sa postupne aj do prebudovania 
okolia pamätníka tak, aby sme ho mali vynovený na 
oslavy 75.výročia Cetunského boja.“

Nedalo sa nevšimnúť, že časť cesty k Bojtárov-
com dostala nový povrch.

„To je pravda. Na júnovom obecnom zastupiteľstve 

(OZ) poslanci schválili opravu cestných komunikácií, 
medzi nimi aj túto kritickú časť. Hradili sme to z roz-
počtu obce. V priebehu septembra dôjde ešte k opra-
ve výtlkov a v neposlednom rade aj nasypávaniu dr-
veného asfaltu alebo makadamu na potrebné úseky 
ciest, ktoré sú v našej správe.“

Kam sa pohli veci ohľadne budovaniu vodovodu 
a kanalizácie?

„Opäť musím hovoriť samostatne o miestnej časti 
Hrušové a o Bzinciach. V Hrušovom musí dôjsť k do-
pracovaniu projektovej dokumentácie podľa poky-
nov Trenčianskych vodární a kanalizácií (TVK). Až po-
tom budeme môcť požiadať pre Hrušové o stavebné 
konanie. Na jeseň budeme hľadať aj firmu, ktorá nám 
pripraví projektovú dokumentáciu pre dobudovanie 
vodovodu a kanalizácie v centre obce. Možno ste za-
chytili, že predseda vlády vyhlásil národný program 
na dobudovanie vodovodu a kanalizácií. Prvá časť sa 
skladá z obnovy súčasných vodovodov a kanalizácií 
a v druhej časti sa budú podávať podklady na dobu-
dovanie nového vodovodu a kanalizácií.“

Obec mala v pláne vybudovať aj nové prechody 
pre chodcov…

„Mali sme v pláne vybudovať dva, resp. chcel som 
ich doplniť do projektu pre dopravné značenie v obci. 
Žiaľ, nie je to možné, pretože nám chýbajú chodníky. 
Prechod môže byť len tam, kde sú chodníky z oboch 
strán cesty.“

Od júna je v prevádzke obecný zberný dvor a zdá 
sa, že je vyťažený naplno.

„Tu by som chcel vysloviť poďakovanie tým obča-
nom, ktorí rešpektujú pokyny týkajúce sa zberného 
dvora a zberných miest. Na isté miesta obce však bu-
deme nútení nainštalovať kamery, pretože niektorí je-
dinci nám hádžu komunálny odpad do separovaného 
zberu. Viac o tom je napísané v samostatnom článku. 
Veta, ktorú počúvame - Však mám zaplatené, môžem 
si robiť čo chcem – je nesprávna. Preto prosím opa-
kovane tých občanov, ktorí ešte stále nezačali odpad 
triediť, aby tak spravili a dodržiavali základné zásady, 
ktoré sme sa snažili dať do všeobecne záväzného na-
riadenia k odpadom a sú vyvesené na zbernom dvore 
a zberných miestach. Aby sklo a plasty, pokiaľ doma 
naozaj nemajú enormné množstvo, nevyvážali na 
zberný dvor a zberné miesta, ale počkali na pravidel-
ný vývoz, ktorý pokračuje podľa rozpisu v kalendári.

V uplynulých týždňoch sa obec zapojila alebo 
priamo organizovala aj rôzne kultúrne podujatia.

SĽUBY PRE CETUNU SA NAPĹŇAJÚ 
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„Ako spoluorganizátor a obec s podpredsedníc-
tvom sme sa zúčastnili Slávností bratstva Čechov 
a Slovákov na Veľkej Javorine. Bolo to vydarené kul-
túrne podujatie, len škoda, že ho prišlo podporiť účas-
ťou málo Bzinčanov. Na konci júla, konkrétne 20. 7. , 
sme vycestovali do družobnej obce Žiar na Liptove, 
s ktorou sme podpísali zmluvu o spolupráci. Poďako-
vanie patrí aj približne 50 občanom, ktorí tam vyces-
tovali a reprezentovali obec na športovej aj kultúrnej 
úrovni a zapojili sa do súťaže vo varení halušiek. Vážim 
si, že obec Žiar prijala naše pozvanie a jej zástupcovia 
prišli na náš Deň obce.“

Tatiana Brezinská
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BZINSKÍ HASIČI OSLÁVILI 110. VÝROČIE

Obdržal som list od občanov našej obce, ktorí sa 
podpísali ako občania, ktorí majú otvorené oči. 
Reagujú v ňom v podstate na posledný Chýrnik, 
v ktorom som vyzval obyvateľov, aby neparkova-
li na obecných miestach a chodníkoch, ale ak majú 
možnosť, aby parkovali doma. Charakter listu srší 
ohováraním. Viackrát som sa už vyjadril a robím to 
znova a verejne, že ktokoľvek môže prísť za mnou  
a pomenovať otvorene problém, ktorý ho trápi, na-
vrhnúť čokoľvek na zlepšenie situácie v obci. Nikdy 
som doteraz takéhoto občana neposlal preč ani som 

nezverejnil jeho meno. Snažil som sa a snažím veci 
riešiť v prospech obce a nie v prospech niekoho. 
Občania z listu sa mi vyhrážajú, že ak nejako nevy-
riešim situáciu s parkovaním, tak podajú podnet na 
prokuratúru. Do budúcna vyčleníme miesta na par-
kovanie, ale pokiaľ to tak nie je, musíme byť tole-
rantní k súčasnému stavu. Podmieňovať to tým, že 
ak ľudí, ktorých vymenovali v liste, nedám do po-
riadku, budú to oni riešiť podaním na generálnu pro-
kuratúru, považujem za vyhrážky a nemienim sa im 
podriaďovať.

STAROSTA REAGUJE NA ANONYMNÝ LIST OD OBČANOV

Doteraz som sa málokedy, ak vôbec, vyjadroval na 
adresu bývalej starostky. Informoval som už dávnej-
šie občanov, že nám bolo pridelených cca 193 000 eur 
na opravu MŠ. Bolo to úsilie z minulých rokov – rodi-
čov, učiteľov a poslancov. V decembri sme túto sumu 
dostali s tým, že časť peňazí bola refundácia, čiže vrá-
tenie nákladov, ktoré sme do opravy dali už my ako 
obec. Druhá časť bola oprava strechy a zateplenie 
plášťa MŠ – hospodárskej časti. Hneď po pridelení 
som zistil, že bývalá starostka získala finančné pro-
striedky na výmenu okien, čo možno na jednej strane 
hodnotiť kladne. Bohužiaľ na strane druhej z hľadiska 
porušenia stanovených zásad, negatívne, pretože ak 
obec má zažiadané o finančné prostriedky v jednom 
projekte na jednom ministerstve, tak nemôže žiadať 
na to isté finančné prostriedky z iného ministerstva. 

Konala teda podľa mňa s plným vedomím, že poru-
šuje zásady pridelenia nenávratných finančných pro-
striedkov (NFP) na MŠ. My sme to zistili hneď v januári 
a túto sumu sme z tej pôvodnej odrátali. Vypracovali 
sme dodatok na zníženie celkovej sumy, ale aj tak by 
sme dostali okolo 120 – 140 000 eur. V tomto štádiu 
však podala pravdepodobne bývala starostka podnet 
na Ministerstvo pôdohospodárstva, že vraj sa chystá-
me duplicitne využiť pridelené finančné prostriedky. 
Vlastne teda podala asi podnet na samú seba. Priš-
la kontrola a teraz nám hrozí, že nám zoberú všetky 
prostriedky, ktoré nám boli predtým pridelené. Toto 
hodnotím ako ukážku jej vzťahu k obci. Pretože, to že 
sa my dvaja nemusíme, to netajím, ale som povinný 
informovať občanov, ako sa zachovala k obci.

STAROSTA OBCE REAGUJE NA SITUÁCIU OKOLO MATERSKEJ ŠKÔLKY

Deň obce

Dobrovoľný hasičský zbor v Bzinciach pod Javori-
nou si v posledný prázdninový deň pripomenul 110. 
výročiesvojho založenia. Oslavy sa zúčastnili aj dru-
žobné organizácie hasičov zo Žiaru(okres Liptovský 
Mikuláš) a z Boršíc u Blatnice v ČR, ako aj spriatelené 
zbory z miestnych častí - z Hrušového a z Hrubej Stra-
ny. Oslava sa začala slávnostným nástupom všetkých 
hasičov a otvorením a prehliadkou zrekonštruovanej 
hasičskej zbrojnice. Potom nasledovala ukážka hase-
nia 100-ročnou a súčasnou technikou. Ukážku hasenia 
starou historickou striekačkou s konským záprahom 
predviedli hasiči z družobnej organizácie Žiar. Súčas-
nou technikou hasila zásahová jednotka z nášho DHZ. 

Časť svojej techniky predviedli aj profesionálni hasiči 
z OR HaZZ Nové Mesto nad Váhom. V popoludňajších 
hodinách oslava pokračovala v amfiteátri príhovorom 
starostu obce Dušana Málika a predsedu zboru Ivana 
Kučeru. Ocenení boli niektorí hasiči. Spečatená bola aj 
už 10-ročná družba s hasičmi zo Žiaru. Večer pokračo-
vala oslava tanečnou zábavou s bohatou tombolou.

Bzinskýhasičský zbor vznikol v roku 1908 pod ná-
zvom Dobrovoľný hasičský zbor Horné a Dolné Bzin-
ce. Najeho vzniku sa podieľali Ján Kovačovic, Ján 
Haluza a Alexander Rakúšan, učiteľ katolíckej školy 
v Dolných Bzinciach, ktorý sa neskôr stal veliteľom 
zboru. Vo funkcii veliteľa zboru sa od jeho vzniku 
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vystriedalo desať členov. Boli to Alexander Rakúšan, 
Martin Dudák, Ján Klincko, Tomáš Kovačovic, Ján Ko-
vačovic, Rudolf Trchala, Milan Trchala, Ivan Kučera, Pa-
vol Podhradský ml. a Roman Zich. Funkciu predsedu 
zboru postupne vykonávali - Ján Klincko, Ján Kovačo-
vic, Štefan Chorvát, Tomáš Kovačovic, Ján Ondrašovic, 
Martin Ševčovic, Adam Baranovič, Milan Trchala, Miloš 
Gulán a Ivan Kučera.

Hasičská zbrojnica v historických začiatkoch sídlila 
v budove obecného úradu, ktorý sa nachádzal v sú-
časnom parku, v mieste, kde je teraz umiestnený pa-
mätník Ľudmily Podjavorinskej. V roku 1956 predse-
da MNV Jozef Mikušík oznámil hasičom na výročnej 
schôdzi, že dostali povolenie na stavbu súčasnej bu-
dovy hasičskej zbrojnice. Prítomní to prijali s obrov-
ským nadšením a takéto nadšenie pretrvávalo počas 
celej stavby budovy, ktorú slávnostne dokončili v roku 
1958. Neskôr sa do nej dočasne, do októbra 1987, na-
sťahoval Miestny národný výbor Bzince pod Javori-
nou. Stavba bola budovaná v tzv. akcii Z, kde občania 
odpracovali 10100 brigádnických hodín

Ministerstvo vnútra SR v minulom roku pridelilo na-
šej obci dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 
v hodnote takmer 30 000 €. Z tejto dotácie boli vyme-
nené okná a brány, nainštalované ústredné kúrenie. 
Rekonštrukcia pokračovala aj ďalej, a to s čiastočnou 
finančnou spoluúčasťou obce a DHZ. Najmä však s ob-
rovskou angažovanosťou zopár aktívnych a pre vec 

zapálených našich členov, ktorí na 
nej odpracovali tisícky brigádnických 
hodín. Spojením troch miestností na 
poschodí vznikla malá sála. Zbrojnicu 
nanovo vymaľovali a vyzdobili foto-
galériou z minulosti aj zo súčasnosti 
hasičského zboru.

V súčasnosti máme funkčný 
79-členný zbor veľmi aktívnych ha-
sičov a hasičiek s relatívne nízkym 
vekovým priemerom, ale máme vo 
svojich radoch veľa pamätníkov - dl-
horočných hasičov. Našu obec dôs-
tojne reprezentujeme na previerkach 
pripravenosti dobrovoľných hasič-
ských zborov a na rôznych poháro-
vých súťažiach. V nedávnej minulosti 
reprezentovali náš DHZ na súťažiach 
aj ženy a dorastenky. Dobré výsledky 
tiež dosahovali naši mladí hasiči v sú-

ťažných kolách hry Plameň.
Vďaka podpore Ministerstva vnútra SR, ktoré náš 

zbor v rámci Celoplošného rozmiestnenia síl a pro-
striedkov zaradil do skupiny B, sa výrazne zlepšila 
výstroj a výzbroj zboru. V roku 2010 vtedajší minister 
vnútra Robert Kaliňáknám odovzdal nové vozidloIve-
coDaily s motorovou striekačkou Magirus s obsahom 
1500 cm3 a výkonom čerpadla 1500 litrov za minú-
tu. V tom istom roku Ministerstvo vnútra SR doplnilo 
našu techniku o protipovodňový vozík.Všetci členovia 
zásahovej jednotky majú špeciálne obleky UBO a pra-
covné obleky, vrátane obuvi, prilby a rukavíc. Hasiči sú 
vystrojení aj vychádzkovými uniformami určenými na 
slávnostné príležitosti.
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Využívame túto príležitosť na to, aby sme sa poďako-
vali vedeniu obce, hlavne starostovi Dušanovi Máliko-
vi, poslancom OZ a všetkým pracovníkom Obecného 
úradu Bzince pod Javorinou, spoločenským organi-
záciám v našej obci za poskytnutú pomoc a podporu 
nášmu DHZ. Tiež ďakujeme p redsedovi Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Jaroslavovi Baškovi za poskyt-
nutú dotáciu na našu oslavu.

Na záver si poprajme, aby v našom zbore bolo vždy 
dostatok hasičov, ktorí budú napĺňať to krásne posla-
nie, ktoré dobrovoľné hasičstvo má – pomáhať blížne-
mu, pomáhať spoluobčanom, ktorí sa ocitli v situácii, 
kedy je ohrozený ich majetok, alebo zdravie, či dokon-
ca život.

Výbor DHZ

SPOMIENKA NA VZÁCNEHO VEDCA A KŇAZA  
Profesor Dr. Rudolf Macúch sa narodil sa 16. 10. 1919 

v Bzinciach pod Javorinou. Po maturite na novomest-
skom gymnáziu aj pod vplyvom vtedajšieho kazateľa 
Juraja Struhárika začal študovať evanjelickú teológiu 
v Bratislave. Už počas štúdia sa u neho začal prejavo-
vať záujem o staré jazyky. Ovplyvnený prof.Dr. Jánom 
Bakošom, ktorý založil na filozofickej fakulte katedru 
semitistiky, prešiel k nemu Rudolf Macúch s tým zá-
merom, aby svoj nevšedný záujem o orientálne jazyky 
rozvinul v širšom rozsahu. Prof. Dr. Ján Bakoš vybavil 
pre Rudolfa Macúcha štipendium francúzskej vlády, 
čo mu umožnilo študovať arabistiku na dvoch vý-
znamných školách v Paríži.

V roku 1984 bol promovaný na doktora a stal sa 
prvým asistentom pre semitskú jazykovedu. V tom 
čase preložil Korán do slovenčiny, ktorý však zostal 
v rukopise. O rok neskôr odcestoval do Teheránu, kde 
sa pripravoval na habilitačnú prácu. Tam sa zoznámil 
a oženil s Iračankou Irandoth. Mali jedinú dcéru, ktorá 
kráča v šľapajach svojich rodičov.

V tom čase došlo v bývalom Československu k tzv. 
reálnemu socializmu - totalite. Nesúhlasil s totalitným 
režimom, preto sa rozhodol prijať údel emigranta. 

Vyše osem rokov pracoval v Teheráne. Naučil sa perz-
ský jazyk v ktorom napísal štúdium pod názvom Za-
rathustrov vplyv na židovstvo a kresťanstvo. Touto 
štúdiou vzbudil veľký obdiv vo vedeckých kruhoch. 
Podujal sa aj na štúdium jazyka Mandejcov. Za určitý 
čas pôsobil ako evanjelický farár v USA a Kanade, ale 
po čase sa znovu vrátil k vedeckej práci jazykovedca 
a to v Berlíne ako profesor semitistiky a arabistiky. Bol 
to vynikajúci jazykový talent, ovládal vyše 40 jazykov 
od najstarších po najnovšie. Keď sa zmenili pomery po 
roku 1989 prišiel navštíviť fakultu, svoju rodinu, pria-
teľov. Prišiel aj do svojho rodného zboru v Bzinciach 
po Javorinou, kde si na neho jeho rodáci vždy s láskou 
a vďakou spomínajú. Spomienka na Dr. Rudolfa Macú-
cha svedčí, že Boh ho obdaril zvláštnym talentom vo 
vzťahu k jazykom. To mu zároveň umožnilo byť tole-
rantným popri láske k svojej cirkvi a národu aj k ľuďom 
iného zmýšľania a k iným národom a rasám. Vďaka 
Pánu Bohu za jeho život a v úcte si na neho chceme 
spomenúť pri jeho 100.výročí narodenia, ako aj na 
ďalších priekopníkov, Kristových služobníkov dňa 
13. 10. 2019 o 9:30 hod. v chráme Božom v Bzinciach 
pod Javorinou.    Iveta Kosečková
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ZAŽILI LETO S KNIHOU
Veľmi pekná zmysluplná akcia sa konala počas let-

ných prázdnin v obecnej Knižnici Ľ. Podjavorinskej. 
Zúčastnili sa jej deti rôznych vekových kategórií. Na 
každý pondelok a štvrtok milá a príjemná vedúca 
krúžku, vysokoškoláčka Barbora Košútová, pripravila 
zaujímavý program – čítanie kníh pre deti a mládež, 
beseda o prečítanom s výchovným využitím, ilustrá-
cie k textu. Rôzne vystrihovačky, maketky, kvízy pre 
získanie detí k práci s knihou aj mimo školského roka. 
Maxim Gorkij svetoznámy ruský spisovateľ povedal: 
„ Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“ Áno, 
kniha nám odkrýva zázračný svet vedy, ktorou človek 
umný letí až za hviezdy. Je veľmi dôležité a potrebné 
aby deti v tejto pretechnizovanej dobe vedeli správne 
čítať. Učia sa tým vyjadrovať, rozširujú si vedomosti, 
slovnú zásobu a veľmi potrebný pravopis. To všetko si 
na aktivitách v knižnici precvičili. Na záver ich čakalo 
vyvrcholenie. Tričká v slniečkovo žiarivej farbe s ná-
pisom Zaži leto s knihou 2019. Deti sa stali púpavka-

mi pekne svietiacimi v strede svojej dediny. Srdečná 
vďaka Obecnému úradu v Bzinciach pod Javorinou, že 
umožnil stretávanie detí, ktoré nedočkavo čakali kedy 
sa môžu vnoriť do deja ďalšej knihy a za občerstvenie 
v horúcich letných dňoch. Barborke poďakovanie za 
ochotu, vytrvalosť, výborné nápady, svedomitú prácu 
s deťmi. Nech sa všetkým darí i počas školského roku 
tak, ako cez prázdniny v knižnici.

Želmíra Hložková
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BZINSKÁ ŠKOLA OSLÁVILA ŠESŤDESIATKU
V nasledujúcich riadkoch sa vrátime k jednej z naj-

významnejších udalostí našej obce. Tento rok Základ-
ná škola národnej umelkyne Ľudmily Podjavorinskej 
s materskou školou v Bzinciach pod Javorinou oslávila 
60. výročie od prvého otvorenia svojej brány pre žia-
kov.

Škola privítala hostí, bývalých žiakov a občanov prí-
hovormi, básňou a piesňami. Potom si všetci prítomní 
mohli pozrieť v priestoroch školy výstavu fotografi í, in-
teraktívnu prehliadku aktivít a úspechov školy. Všetci 
prítomní mohli nazrieť do učební a ďalších priestorov, 
ktoré sa v poslednej dobe darí modernizovať a vylep-
šovať. Na hornej chodbe bolo pripravené občerstve-
nie. Po obede v školskej jedálni prijal v obradnej sieni 

obecného úradu všetkých učiteľov a  zamestnancov 
školy a materskej školy – tých súčasných i bývalých - 
starosta obce spolu s poslancami a pracovníkmi obec-
ného úradu. V rámci milej slávnosti odovzdal starosta 
obce Dušan Málik prítomným pamätné listy, publiká-
cie a darčekové predmety. Vo svojom príhovore ocenil 
prácu pedagógov a pracovníkov školy a spomenul aj 
históriu stavby školy. V  popoludňajších hodinách sa 
začala v amfi teátri školská akadémia venovaná výročiu 
školy a zároveň ukončeniu školského roka 2018/2019. 
Program pripravili so svojimi žiakmi učiteľky základnej 
i  materskej školy. Po školskej akadémii vystúpil DFS 
Turanček.              Ľudmila Šupáková

5

PRÍHOVOR STAROSTU K VÝROČIU ŠKOLY
Dovoľte mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal 

v obradnej sieni obecného úradu v Bzinciach pod Javo-
rinou. Od je výstavby sa v nej konalo už veľa slávnost-
ných udalostí. Som si istý, že pripomenutie si 60. výro-
čia otvorenia školy v našej obcije takouto významnou 
udalosťou. Aj vzhľadom k tomu, čím všetkým si museli 
ľudia našej obce pred jej postavením prejsť.

Keď som si prečítal zápis v kronike obce o rokoch 
1957  – 1959 o  príprave a  priebehu výstavby našej 
školy, musel som sám sebe povedať, že ani táto doba 
nebola ľahká. Celý priebeh je popísaný na 8 stranách 
a nenájdete ho ani v literatúre o obci, ani v literatúre 
o škole. Spory o umiestnenie školy a hlavne o pozem-
ky, na ktorých mala stáť, dospeli v podstate až k ve-
rejnej celoobecnej schôdzi konanej dňa 31.  5.  1957. 
Konala sa v kinosále. Ak dovolíte, zacitujem pár viet: 
„ Kinosála bola doslovne nabitá občanmi a veľké húfy 
sa ich tlačilo vonku pri dverách a oblokoch. Všetkých 
sa zmocňovala nervozita a  nedočkavosť. Verejnú 
schôdzu otvoril predseda Pavel Teska a  oboznámil 
prítomných s účelom dnešnej schôdze.

- Vlastníci pozemkov vyhliadnutého staveniska 
na Chríbe nemlčali, obhajovali svoje a  vzájomne sa 
dopĺňali. Po živej diskusii občanov dal predseda hla-
sovať - kto je za výstavbu školy v obci. Hlasovali všetci 
prítomní občania. Kto je za výstavbu školy na Chríbe? 
Nehlasovali iba vlastníci pozemkov a ich najbližší prí-
buzní. Keď les rúk vyletel výšky, pri hlasovaní mohut-
né hurá ozvalo sa kinosálou, ako i  na chodbe a  pod 
oblokmi. Každý bol spokojný a  búrka nadšenia a  ra-
dosti nechcela brať konca. - Koniec citátu z kroniky.

Dovolím si povedať, že týmto dňom sa zmenili nie-
len dejiny našej školy a našej obce, ale aj dejiny po-
stupného vybudovania centra našej obce do dnešnej 
podoby. Postupne sa k škole pridalo zdravotné stre-
disko, obecný úrad, materská škola a budova Jedno-
ty. Poradie nie je dôležité. Dôležité je, že naša obec sa 
môže pýšiť pekne a  účelne vybudovaným centrom 
obce. A škola bola opäť na prvom mieste, keď sa rie-
šila jej modernizácia do súčasnej podoby. Verím, že aj 
v tomto ju budú postupne nasledovať ostatné budo-
vy v centre obce.

Vážení prítomní, koľko školákov, učiteľov, riaditeľov 
a zamestnancov saza uplynulých 60 rokov v našej škole 
vystriedalo, si môžeme prečítať v rôznych materiáloch. 
No koľko úsilia to všetko stálo, sa popísať nedá. Preto 
mi dovoľte prejaviť obrovskú úctu všetkým riaditeľom, 
učiteľkám a učiteľom, ako aj zamestnancom za ich ob-
rovské úsilie vynaložené v uplynulých 60 rokoch pri vý-
chove detí. Pre mňa osobne bol môj učiteľ – učiteľka 
vždy vysoko uznávaným človekom a odborníkom. Či už 
to bolo na základnej, strednej alebo vysokej škole a je 
tomu tak doteraz. Veď popri rodičoch trávia deti najviac 
času so svojou učiteľkou – učiteľom. Logicky tak učiteľ-
ka – učiteľ majú veľký vplyv nielen na úroveň vedomos-
tí detí, ale aj na ich osobnosť. A v tom je nezastupiteľné 
miesto učiteľky – učiteľa v našich životoch. Veľká vďaka 
vám, pani učiteľky, páni učitelia.

Na záver môjho príhovoru mi dovoľte, aby som 
pánovi riaditeľovi školy Mgr. Martinovi Samekovi sláv-
nostne odovzdal pri príležitosti 60. výročia otvorenia 
našej školy Cenu starostu obce.         Dušan Málik
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Opäť po roku Obecný úrad a JDS v Bzinciach pod 
Javorinou pripravil pre našich dôchodcov jednodňo-
vý zájazd. V stredu 4.septembra 2019 sa 54 dôchodcov 
vybralo spoznávať Liptov a jeho okolie. Prvá zastávka 
bola v dedinke Súľov, kde sme sa pokochali krásou sú-
ľovských skál. V Bytči sme si pozreli zrekonštruovaný 
kaštieľ, v ktorom sa nachádza najväčší sobášny palác 
na Slovensku. Ďalej naša cesta pokračovala do Sväté-
ho kríža, v ktorom je postavený krásny evanjelický ar-
tikulárny kostol bez jediného klinca. Oddych sme na-

šli v skanzene Liptovskej dediny v Pribyline. Spoločný 
obed sme mali pripravení v Čutkovskej doline v kolibe 
Richtárka, kde po dobrom obede sme si pozreli pek-
ne vybudovaný celý areál. Záver nášho zájazdu kon-
čil prehliadkou kúpeľov Lúčky i vodopádu Choč. Plný 
pekných dojmov z nášho krásneho Slovenska sme 
sa do svojich domov vrátili vo večerných hodinách. 
Poďakovanie patrí obecnému úradu, ktorý prispel fi -
nančnou čiastkou na cestovné a MO JDS zaplatila svo-
jim členom vstupné do skanzenu.         Jana Kuhajdová

05.10.2019 – uvítanie detí do života
13.10.2019 – oslavy R. Macúcha
16.10.2019 – stretnutie jubilantov
02.11.2019 – ekumenická pamiatka zosnulých
08.11.2019 – jubilujúce páry

23.11.2019 – 30. výročie súboru Klenotnica
23.11.2019 – Katarínska zábava
06.12.2019 – príchod Mikuláša a vianočné trhy
01.01.2020 – privítanie nového roku 

DÔCHODCOVIA SPOZNÁVALI LIPTOV

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA:

REAKCIA NA ČLÁNOK PAMÄTNÍK V PLAMEŇOCH
( uverejnený v Bzinskom chýrniku, jún 2019)

V Cetune ktosi zapálil vence na pomníku padlých 
partizánov, čo je odsúdeniahodná vec a vinník by mal 
byť veľmi prísne potrestaný. Kto to ale urobil? Bolo to 
zapríčinené odhodením horiacej cigarety či špaku, alebo 
aj provokatérom? Ak to bol provokatér, v čích intenciách 
pracoval? Kto si ho najal? Redakcia síce uznáva, že 
vyšetrovanie požiaru nepotvrdilo cudzie zavinenie, ale 
napriek tomu ho dáva do súvislosti s prejavom akéhosi 
narastajúceho „fašizmu a extrémizmu“, najmä však s 
výsledkami posledných volieb (prezidentských a do 
európskeho parlamentu), ktoré v partizánskom kraji 
vyhrali podľa nej vraj „fašisti“. Miesto toho, aby sa vypátral 
vinník, redakcia zneužíva tento čin na dehonestáciu a 
šírenie nenávisti voči občanom, ktorí vo voľbách dali 
svoj hlas Ľudovej strane Naše Slovensko (ĽSNS). Ak by 
bol požiar zapríčinený skutočne vedome, natíska sa tu 
latinské cui bono (komu je to užitočné)? Určite nie ĽSNS, 
skôr jej odporcom.

Redakcia tu kádruje občanov na politicky spoľahlivých 
a nespoľahlivých, ako sa to robilo v minulom režime, 
najmä v 50. rokoch. ĽSNS je legálna politická strana, 
zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR a hlasy voličov 
tejto strany majú politicky takú istú hodnotu ako hlasy 
voličov iných strán. Boli síce podnety na zakázanie 
tejto politickej strany zo strany liberálov a politických 
strán, ktoré sa obávali o svoju voličskú základňu, aby 
neprebehla ku kotlebovcom. Kotlebova strana oslovila 
voličov navzdory zastrašovaniu a kriminalizovaniu. 
Koncom apríla tohto roka rozhodol päťčlenný senát 
správneho kolégia Najvyššieho súdu SR, že politická 
strana ĽS NS zodpovedá demokratickým princípom, 
nie je ani extrémistická ani fašistická a môže vo svojej 
politickej činnosti ďalej pokračovať.  

Strašenie občanov stranou ĽS Naše Slovensko je 
zrejmé aj z týchto riadkov: 
„Filozofi a fašizmu  nemá nič spoločné so slušnosťou, 
spravodlivosťou, čestnosťou a ani so zdravým rozumom. 
Fašizmus zostane fašizmom v akejkoľvek dobe, ba 
v dnešných pohnutých časoch môže byť ešte krutejší, 
ako pred osemdesiatimi rokmi. Nenávisť voči niekomu 
neznámemu môže prerásť do nenávisti voči susedom, 
známym, priateľom, proti svojmu vlastnému ľudu. 
Príkladom nám môže byť nezmyselná a krutá vojna 
v bývalej Juhoslávii, ...“ 

Čo majú však voliči ĽS Naše Slovensko spoločné 
s vojnou v Juhoslávii a nenávisťou voči všetkému a 
všetkým? Strana ĽS Naše Slovensko predsa nikde vo 
svete nebuduje vojenské základne, nevedie vojny 
jednu za druhou, v ktorých umierajú milióny ľudí 
kvôli rope alebo iným nerastným surovinám, nikomu 
nedodáva zbrane, nezbombardovala Irak a mnohé iné 
štáty, ani Srbov a nehádzala na nich kazetové bomby 
a ochudobnený urán a nepripravuje sa ani na vojnu 
proti Rusku. Voliči ĽS Naše Slovensko v žiadnom prípade 
nie sú horší od tých, ktorí volili pani prezidentku, ktorá 
nás chce obšťastniť masami cudzích migrantov (tzv. 
multikultúrou) a zabezpečiť nám tu americké vojenské 
základne, aby mali Američania bližšie k Rusku, alebo tí 
voliči, ktorí volili stranu, ktorá chce obmedziť používanie 
slovenského jazyka ako štátneho jazyka. 

Opakujem, že podľa uznesenia Najvyššieho súdu SR 
ĽS Naše Slovensko nie je stranou extrémistickou alebo 
fašistickou. Očakávala by som, že obecný úrad chce v 
obci občiansky pokoj a nie rozdúchavanie politických 
vášní. Článok, ktorý kritizujem tomu ale nenasvedčuje. 

Darina Vergesová
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Ofi ciálna stránka obce na Facebooku.
Vzhľadom k tomu, že mnohí občania obce nevedia ofi ciálnu adresu pre facebook, zverejňujeme názov:  Bzince 

pod Javorinou - ofi ciálna stránka obce, link:  https://www.facebook.com/bzincepodjavorinou/.

Po komunálnych voľbách v r. 2018 nastúpil v našej 
obci do funkcie nový starosta a  nové zastupiteľstvo. 
Ľudia, ktorých všetci poznáme. Dali sme im dôveru, 
odovzdali do rúk našu dedinu. Určite si väčšina 
z nás všimla, že sa mnoho vecí pohlo dopredu, riešia 
sa dlhoročné problémy  – zberný dvor, stanovištia 
so zbernými nádobami, úprava cintorínov (horný 
cintorín konečne nadobúda dôstojnosť), oprava ciest, 
kultúrne vystúpenia, aktivity pre deti cez prázdniny, 
reprezentácia obce, poznávanie, úcta k histórii a veľa 
ďalších, ktoré sme si možno ani nevšimli. Veľké 

poďakovanie patrí nášmu starostovi, miestnemu 
zastupiteľstvu, všetkým pracovníkom, ktorí sa ma-
nuálne podieľajú na prácach pri skrášľovaní dediny 
a  jej priľahlých častí, dobrovoľným brigádnikom, 
členom DHZ, PŠK, ÚŽS, JDS. Každý dobrý skutok hreje 
pri srdci a povznáša človeka. Pomôžme všetci občania, 
priložme ruku k dielu! Nech je dedina, v ktorej žijeme, 
čistá, upravená, dôstojná, taká, ako ju vo svojich 
dielach opísala naša rodáčka, známa spisovateľka teta 
Ľudmila.            

      Želmíra Hložková

Obecný úrad Bzince pod Javorinou vás týmto 
oboznamuje s povinnosťou, ktorá sa týka trvalého 
označenia vášho psa –  tzv. čipovania. Termín pre 
splnenie si tejto povinnosti každým majiteľom psa 
je 31.10.2019.

Povinnosť pre vlastníkov identifikovať psa sa 
vzťahuje na všetkých psov, ktorí sú chovaní na 
území Slovenskej republiky.

Táto nová povinnosť pre vlastníkov psov vyplýva 
z novely zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostliv-
osti v znení neskorších predpisov, podľa ktorej od 1. 
9.2018 pre vlastníkov psov pribúda povinnosť označiť 
na vlastné náklady implantovateľným transpondé-
rom (mikročipom ISO norma 11785) každého psa. 
Pri zapisovaní údajov do CRSZ je SVL oprávnený 
požadovať od vlastníka zvierat preukaz totožnosti.

Čipovanie vášho psa môžete vykonať podľa 
vlastného uváženia v ktorejkoľvek veterinárnej ambu-

lancii. V prípade, že nemáte možnosť vášho psa 
odviesť do veterinárnej ambulancie, ponúkame vám 
termíny čipovania, ktoré budú vykonané v našej obci 
a jej miestnych častiach:
Bzince pod Javorinou – pri hasičskej zbrojnici:   
21.9.2019 od 08.00 -09.00h
Hrušové – pri KD: 21.9.2019 od 09.30 – 10.00h
Vrzávka: 5.10.2019 od 08.00 – 08.15h
Cetuna – odbočka: 5.10.2019 od 08.30 – 08.45h
Cetuna pri obchode: 5.10.2019 od 09.00 – 09.30h
Hrubá Strana pri obchode:
5.10.2019 od 09.45 – 10.00h
POPLATOK za čipovanie a registráciu: 20,- Eur
Individuálne čipovanie psa si môžete dohodnúť aj na 
telefónnom čísle: 0908030992.

Psi, ktorí už boli začipovaní v roku 2013,
sa už čipovať nemusia.

OBECNÉ ZAMYSLENIE ROK PO

POVINNÉ ČIPOVANIE PSOV

FOTOREPORT

Starý slovenský šport Čamprla sa na obecnom futbalovom ihrisku hral 

6. júla. Jeho víťazom sa stalo družstvo Montéri.

Medzinárodný tenisový turnaj Babice – Bzince pod Javorinou. 

S Víťaznými trofejami Branislav Valo a Mário Hurtík. 
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Predovšetkým chceme poďakovať tým, ktorí poc-
tivo separujú odpad. Zároveň chceme vyzvať tých, 
ktorí so separovaním ešte nezačali, aby tak urobili čo 
najskôr a znižovali tak množstvo komunálneho od-
padu z každej jednej domácnosti.

Separovanie by malo byť predovšetkým v domác-
nostiach, ako napr.: sklo, plasty(obaly z trvanlivého 
mlieka, z džúsov, plechovice z piva a paštét), ko-

munálny odpad, ktorý sa vyváža podľa harmonogra-
mu. V obci a miestnych častiach máme vybudované 
stojné miesta na sklo, plasty a textil, do nich je taktiež 
možné uskladniť vytriedený odpad. Ak dávate do skla 
zaváraninové poháre, tak ich treba oddeliť od viečka 
a, samozrejme,vyprázdniť, veľmi veľké množstvo 
pohárov je s viečkom a dokonca i plné zaváranín. 
Nevidíme v tom problém, aby sa objem pohára dal 
na kompost a rozdelíme viečko a pohár zvlášť. Taktiež 
vás občania žiadame, aby ste udržiavali poriadok či na 
novo vybudovaných stojiskách, alebo i pri zbernom 
dvore. To znamená nenosiť z domácností napr. plas-
tové vrecia ku kontajnerom, keď vidíme kontajner na 
plasty plný. Nemusíte sa báť -komunálny odpad,sklo 
a plasty sa budú stále zberať spred domovov.  

Žiadame obyvateľov  aby do zberného dvora 
priviezli taký odpad, ktorý sem patrí: polystyrén, 
veľké plastové kusy (stoličky, sudy...), drobný staveb-

ný materiál a sanitu, veľké sklenené  tabule, drevo 
bez kovových častí, rozobratý nábytok,trávu, konáre, 
papier – kartóny a elektroodpad. Jedlé oleje môžete 
zaniesť do školy. A nebezpečný odpad, ako napr. far-
by na stenu môžete zaviesť na Starú Turú. Je potreb-
né akceptovať dlhší čas strávený na zbernom dvore 
z dôvodu správneho triedenia odpadu do príslušných 
kontajnerov. Pokiaľ  sa stretnú viaceré auta na zbernom 
dvore, treba čakať v rade, aby pracovník mohol 
pomôcť a usmerniť každého, kto privezie odpad. Aby 
sme predišli tomu, že je odpad zle roztriedený.

Štatistika prevádzky zberného dvora za mesiac :
Júl: 109 áut priviezlo odpad,  9kontajnerov odpadu 

sa odviezlo. 
August: 147 áut priviezlo odpad, 12 kontajnerov 

odpadu sa odviezlo.
Pokiaľ má niekto v pláne väčšie upratovanie domu 

(garáž, šopu... ) je potrebné si objednať samostatný 
kontajner na tel.č. 0904946777 alebo na obecnom 
úrade. 

Veríme, že spoločnými silami budeme v triedení 
odpadu napredovať, znižovať množstvo komunál-
neho odpadu a chrániť tým životné prostredie 
nielen v našej obci.

Zuzana Plašienková

V SEPAROVANÍ SME SA ZLEPŠILI

Vývoz komunálneho odpadu prebieha vždy 
párny týždeň:
Bzince -  14.10.  |  28.10.  |  11.11.  |  25.11.  |  

 9.12.  |  23.12.                                                                                                             

MČ -   3.10.  |  17.10.  |  31.10.  |   14.11.  |   

  28.11.  |  12.12.  |  27.12.                     

Vývoz plastov:  22.10.  |  19.11.  |  17.12. 

Vývoz skla :  12.11.

VÝVOZ ODPADU:
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Tak ako minulý rok,  aj tento rok sa konalo 6. kolo 
IKHL (Inovecko- karpatská hasičská liga) v Cetune 
o putovný pohár PEGASIMU a poháre hasičov 
Cetuna. Súťažotvoril veliteľ domácej DHZ spolu s 
prezidentom IKHL. V priebehu prvého kola útokov 
nám mrholilo, nikoho to však neodradilo od úsilia 
dosiahnuť výborné výsledné časy, čo sa darilo 
bez vážnych problémov. Našťastie, po prestávke 
prestalo pršať a súťažiaci sa mohli s chuťou pustiť 
do druhého kola pod slnkom zaliatou oblohou.

V ženskej kategórii  skončil na prvom mieste DHZ 
Podbranč HornáDolina časom 17,18. Za nimi DHZ 
Babulicov Vrch s časom 18,79.Na bronzovej pozícii 
sa umiestnilDHZ Vrbové časom 18,90 a zemiakovú 
medailu si odniesli dievčatá z DHZ Prašník s časom 
20,49. 

V silnejšej mužskej kategórii sa na prvom mieste 
umiestnili hasiči zo Sládkovičova s časom 14,13. 
Druhú pozíciu na stupni víťazov obsadil DHZ 
Podbranč Horná Dolina s výsledným časom 14,39. 
Tretiu priečku obsadili hasiči z Babulicovho Vrchu 
A s časom 14,53. DHZ Topolecká sa na stupeň 
víťazov nedostal, ale s dosiahnutým časom 14,56 sa 
umiestnil na štvrtom mieste. Pri prekonaní rekordu 
trate sme mali pripravené pre mužov i ženy poukazy 
na pobyt v Bešenovej (od Agrothermal a PEGASIM 
Slovakia),  no ten, žiaľ, nepadol. 

Ani tento rok nemohla chýbať tombola. 
Najmenší diváci boli obdarení hasičskými tričkami 
a šiltovkami, z ktorých mali veľkú radosť.Počas 
celej súťaže ste sa mohli občerstviť v našich 
bufetoch s tradičnými špecialitami pri hudobnom a 
moderátorskom sprievode DJ Stanleyho. 

Chceli by sme srdečne poďakovať všetkým 
zúčastneným, ako divákom, tak aj súťažiacim, 
organizátorom, sponzorom, priateľom hasičského 
športu a rozhodcom za nestranné rozhodovanie 
počas celého súťažného dňa.

Mrzí nás nepriazeň počasia pri ukončení súťaže 
a nástupe hasičských družstiev, ktoré aj napriek 
tomu prebehlo v priateľskej atmosfére s rozlúčkou a 
prianím šťastnej cesty domov a úspechov v ďalších 
kolách IKHL.             emi

P.S.: Robíme to pre ľudí!

DOBROVOĽNÍ HASIČI BOJOVALI O PUTOVNÝ POHÁR

Vážení pacienti naša stomatologická 
ambulancia Dentalex s.r.o., príjíma 

všetkých nových pacientov.
Máme uzatvorené zmluvy so všetkými 

poisťovňami(Všzp,Dôvera,Union).
Sme tu pre Vás každý štvrtok a piatok 

od 8.00 – 16:00.
Volať môžete na 0918 633 028.

Tešíme sa na Vás.
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Slovenské národné povstanie obce Horné a Dolné 
Bzince pričinením ilegálneho revolučného výboru 
nenašlo nepripravené. Milan Slávik, Martin Kedro 
a Miloš Uher boli v neustálom styku s členmi ilegálnej 
komunistickej strany ako aj s  viacerými dôstojníkmi 
a poddôstojníkmi vojenskej posádky v Novom Meste 
nad Váhom. A  tak už 28.augusta 1944 v  ranných 
hodinách priváža učiteľ Milan Slávik na vojenských 
nákladných autách vojenskú výstroj a  výzbroj pre 
400 mužov. Vojenská výstroj a  výzbroj ako i  veľké 
množstvo nábojov a  granátov sa uskladnilo vo 
dvoch stodolách Pavla Kuhajdu a  Šebíka Jána. 
Členovia ilegálneho výboru sa prehlásili za miestny 
národný revolučný výbor. Do organizačných prác 
zapojili viac súcich a  veci oddaných mladých ľudí 
a  študentov. Členovia výboru navštívili v  dvojiciach 
obyvateľov a vysvetlili im situáciu. Cieľom bolo získať 
všetkých občanov pre odboj. Návšteva sa stretla 
všade s  úspechom a  nadšením. V  popoludňajších 
hodinách vydaná bola vojenská výstroj a  výzbroj 
mužom na Záhumní pri spomenutých stodolách za 
účasti veľkého zástupu obyvateľov a  preletovania 
nemeckého bombardovacieho lietadla, ktorým boli 
evakuované nemecké deti z Trenčína a Trenč. Teplíc, 
ktoré tzv. Slovenský štát z lásky k svojmu stvoriteľovi 
Hitlerovi zadarmo vykrmoval.

Obyvatelia oboch obcí sú vzrušení. Ľudia 
vysedávajú pri rozhlasových prijímačoch a  živo 
diskutujú v  hlúčkoch po uliciach. SNP ich akosi 
príliš radostne prekvapilo. Fašistický nochsledovia 
a potrimiskári sú utiahnutí, nevedia si vysvetliť čo sa 
vlastne deje.

Občanov do povstaleckej akcie rozhorlil Martin 
Kedro vrátivší sa z  Banskej Bystrice s  presnými 
inštrukciami a  menovaním politického náčelníka 
povstalcov v  podjavorinskom kraji. Týmto Martin 
Kedro vytvoril spojenie medzi podjavorinskou 
skupinou a  hlavným veliteľstvom SNP v  Banskej 

Bystrici. Príkazy pre podjavorinskú skupinu budú 
vysielané banskobystrickým vysielačom pod heslom 
„hory“ a pre Martina Kedru pod heslom „jedľa“.

Vo večerných hodinách vydávali sa zbrane a výstroj 
pre okolité obce Hrušové, Lubinu, Starú Turú a Myjavu. 
Majitelia autobusovej dopravy Rudolf Turan z Dolných 
Bziniec a Štefan Krajčovic z Lubine dali ochotne svoje 
vozidlá k dispozícii poslancom.

Obce Bzince, kolíska povstania v  podjavorinskom 
kraji, brali na seba najväčšiu nenávisť prisluhovačov 
kléru a  fašizmu, no zároveň i  nehynúcu slávu pre 
budúce pokolenia, že náš ľud, majúc na zreteli večne 
živú tradíciu hurbanovcov v  pravý čas postavil sa 
do radov tých, čo vlastnou krvou píšu dejiny a  berú 
spoluúčasť na národnom oslobodzovacom boji. 
Pravnukovia hrdinských hurbanovcov ukázali opäť 
svetu, že vedia, kde je ich miesto a  keď treba, vedia 
si svoju slobodu a  nezávislosť i  so zbraňou v  ruke 
vybojovať.

Podjavorinskí povstalci, ktorí podľa príkazov mali 
sa spojiť s  povstaleckou posádkou v  Novom Meste 
nad Váhom, čakali pripravení. Dôstojnícky zbor 
v novomestskej posádke prevažnej väčšiny ľudáckeho 
razenia zradil, a  vojaci sa z  kasáreň rozpŕchli.
Mnohí prišli ku nám s  plnou výzbrojou a  pridali sa 
k povstalcom. Velitelia vidiac situáciu nariadili odsun 
všetkých ozbrojených mužov do podjavorinských hôr. 
Ešte v tú noc nadviazal Martin Kedro spojenie s pplk.
IljomDanilovičomDibrovom a  týmto bol položený 
základný kameň partizánskej skupiny. Partizánska 
skupina po zorganizovaní a  pribraní veľké počtu 
účastníkov z Lubine, ktorých do partizánskych radov 
strhol smelý, rozhodný a odvážny Miloš Uher, obyvateľ 
obce Dolné Bzince, odišla do javorinských hôr a potom 
do hôr v  okolí Krajného a  Brezovej pod Bradlom. 
Skupina bola pomenovaná „Druhou Stalinovou 
brigádou“. Veliteľom zjednotenej partizánskej brigády 
sa stal pplk.Dibrov, veliteľom skupiny Miloš Uher, 
hlavným zásobovacím Martin Kedro a spravodajským 
Milan Slávik.

Zo zápiskov kronikára Milana Harmadyho vybral 
Dušan Málik.

ZÁPISKY Z KRONIKY OBCE O SNP - 1. ČASŤ 
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Svitol pekný, letný desiaty augustový deň 2019. 
Deň zaliaty slnkom pre väčšinu obyvateľov Bziniec 
pod Javorinou určite príjemný. Výnimočný hlavne pre 
športovcov  – futbalistov PŠK. V  športovom areáli na 
ihrisku sa zišli aktívni mladí futbalisti ale aj tí, ktorí si 
hovoria starí páni. K nim sa pridali pozvaní hostia Perla 
Trenčín, TJ Družba Smrečany  – Žiar, TJ Sokol Babice 
no a  samozrejme veľa zanietených fanúšikov a  ľudí 
túžiacich stráviť pohodové sobotňajšie popoludnie. 
Cezpoľní i domáci si prišli pozrieť zaujímavé futbalové 
zápasy medzi jednotlivými mužstvami, posedieť 
a  porozprávať sa so známymi. Dôvod bol ojedinelý, 
vzácny  – 90. výročie PŠK Bzince pod Javorinou. 
Odohrali sa zápasy medzi hosťami a  domácimi 
navzájom. Víťazom turnaja sa stali bzinskí futbalisti. 
Vedenie PŠK si veľmi váži obetavú, záslužnú prácu 
všetkých svojich členov čoho dôkazom bolo udelenie 
cien za aktívnu, dlhoročnú, obetavú prácu v  PŠK. 
Jeho členovia dlhé roky reprezentujú dedinu či už 

s menšími či väčšími úspechmi. Vďaka všetkým, ktorí 
sa od jeho založenia až po dnešok snažia držať krok 
s dobou, získavať žiakov, dorast i mužov pre aktívny 
šport a  prácu v  klube. Len zodpovedné vedenie, 
oddanosť, obetovanie sa futbalu vedie k  úspechu. 
Ktosi známi povedal:  „ Nemusíš zarábať na futbale 
milióny. Môžeš však s  ním zažiť neuveriteľné veci.“ 
Vrcholom programu bolo vystúpenie hudobnej 
skupiny LOJZO. Melódie známych piesní rozveselili 
prítomných, ktorí si posedeli pri bohatom občerstvení. 
Zábavu a  dobrú náladu upevnil známy hudobník 
KÁBO do neskorých večerných hodín. Hoci sa obloha 
zamračila a padli aj kvapky dažďa zábava pokračovala 
v  plnom prúde. Vydarená akcia, pekné podujatie sa 
konalo pod záštitou predsedu TSK a  starostu obce. 
Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave, priebehu i dôstojnom ukončení osláv 90. 
výročia PŠK Bzince pod Javorinou.

Želmíra Hložková

JUBILEUM OSLÁVILI AJ FUTBALISTI 
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

UZAVRELI MANŽELSTVO
Martin Jurík – Mgr. Lenka Podolanová

Ing. Michal Chlebík – Ing. Kristína Antalová
Richard Kardian – Petra Gagová

Dominik Škriečka – Ing. Terézia Ružičková
Vladislav Domin – Viktória Drgoncová

Andrej Sadloň – Nikola Srnánková

Mladomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Matúš Kovačovic 

– rodičia Peter a Veronika Kovačovicová
Juraj Macúch 

– rodičia Juraj a Lucia Macúchová
Vivien Hložková

 – rodičia  Michal Hložka a Hana Zamecová
Oliver Stano 

– rodičia Igor a Martina Stanová
Viktória Klimová 

– rodičia Dominik Klimo a Daniela Kovačovicová
Michaela Štigová 

– rodičia Ing. Michal Štiga 
a Ing. Ivana Štigová Kučírková

Laura Ostrovská  –
– rodičia Mário a Iveta Ostrovská

Ervín Žák 
– rodičia Stanislav a Lenka Žáková

Adam Hargaš 
– rodičia Andrej a Linda Hargašová

Rodičom blahoželáme k šťastnému 
príchodu ich dieťaťka na svet.
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Tinka Jozef
Marták Ivan

Okrucká Helena
Ančic Jaroslav
Paul Jaroslav

Ševčovic Ľuboš

70
Paška Jaroslav

Ostrovská Vlasta
Evinic Ján

Mgr.Znachor Miloš
Holič Ján

Lošák Miloslav

80
Sadloňová Anna
Sláviková Eva

Teska Ján

85
Stachová Mária

Okrucký Ivan

90
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SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Jana Kovačovicová  vo veku 70 rokov
Dušan Seevald   vo veku 74 rokov
Pavel Tučka   vo veku 78 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú 
sústrasť nad stratou svojich blízkych.

ROZLÚČILI SME SADňa 29.7.2019 uplynul rok, 
čo nás navždy opustila naša 
mama, babička, prababička 
Emília Potfajová z Cetuny. 
S úctou láskou spomína dcéra 
Darina s rodinou, vnúčatá, 
pravnúčatá a ostatná rodina. 

Prosím venujte jej 
tichú spomienku

SPOMIENKA


