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BZINSKÝ CHÝRNIK
V priestoroch obradnej siene pripravil ZPOZ pri Obecnom 

úrade v Bzinciach pod Javorinou milú slávnosť - UVÍTA-
NIE PRVÁKOV - ktorá sa konala 2.septembra pri príležitosti 
začiatku školského roka 2020/2021. Povinnú školskú 
dochádzku začalo 22 prváčikov. Prajeme našim malým školá-
kom zdravý, pohodový a úspešný školský rok, menej vymeš-
kaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú 
bohaté vedomosti.

Jana Kuhajdová (ZPOZ) | Foto: Zuzana Plašienková

Ak sa turistu spýtate, čo si na Slovensku všimol, často dosta-
nete odpoveď, že je to dobrosrdečnosť.

Podobne Ľudmila Podjavorinská napísala o nás Bzinčanoch 
nasledovné:

Cit je u nich zachovaný, srdce na pravom mieste, 
o stykoch ľudu spoločenských a rodinných tiež možno 
riecť, že sú zachované. Silne vyvinutý je cit rodinnej spolu-
patričnosti, i ďalekí najvzdialenejší, či najďalší príbuzní sa 
„rodzičia“ a „neodhodzá sa“ od krštenia, svadby, či je to 
i jako nákladné pre veľké podarúnky. Vrstovníci i v starobe 
sa oslovujú Ty a mladší menujú i cudzích ujčičkom, tetičkou 
a vítajú sa navzájom na ulici. Uctenie sa jedlom, nápojom 
medzi rodinou, je tak rečeno povinné, no nikoho nepustia 
z domu, aby si nesadol a aby ho aspoň chlebíčkom nepo-
častovali. I v najsúrnejšie práce v nedeľu všetcia vyoblieka-
ní sú čisto, zriedka v ktorej dedine vidno tak pekne, chutne 
vyobliekané, čisto držané deti ako v Bzinciach.

Prečo som dnes siahol po našej kronike? Pretože by som rád 
vyzval všetkých spoluobčanov, aby sme si aj v týchto neľah-
kých časoch, kedy sa na nás valia často negatívne informá-
cie, zachovali dobrosrdečnosť a srdiečko na pravom mieste, 
zachovali si cit voči svojmu okoliu. Zloba, závisť, ohováranie 
a nenávisť nech si nenájdu miesto vo vašich srdciach, vo vašej 
mysli. Zostaňme takými, ako nás vnímala naša rodáčka Ľudmi-
la Podjavorinská.

Ďakujem všetkým občanom našej obce, ktorí si dokázali 
a stále dokážu aj v týchto neľahkých časoch zachovať dobro-
srdečnosť a kladný postoj k svojmu okoliu.

Osobitne by som rád poďakoval pánovi Kožíkovi za od-
bornú opravu klenby mosta na ceste von z obce smerom na 
N.Mesto n/V. Rovnako by som chcel poďakovať pánovi Homo-
lovi z rómskeho dvora za vyčistenie a vykosenie potôčika ako 
aj za vyrezanie náletových kríkov.

Dušan Málik (starosta)

Asi všetkým z nás záleží na tom, aby naša obec vyzerala 
pekne. Často hovoríme o tom, že keď ideme cez dediny v su-
sednom Česku alebo Rakúsku, aké sú pekne upravené a čisté. 
K tomu prispieva nielen spoločná starostlivosť obce a obča-
nov o verejné priestranstvá, ale aj to, že zbytočne neparkujú 
pred domami a neskladujú rôzny materiál pred svojimi doma-
mi.

Obec v rámci svojich možností udržuje a rekonštruuje 
miestne komunikácie a verejné priestranstvá, kde nie je mož-
né v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov parkovať. Stalo sa však bež-
nou praxou že vodiči vozidiel bežne využívajú cestu a krajnicu 
(chodník) ako parkovisko, čo nie je pre bezpečnosť a plynulosť 
premávky a občanov dobré, a ani bezpečné. Ohrozuje sa tým 

aj majetok občanov – samotné parkujúce autá. Pravidelne sa 
stáva že vodič osobného auta zaparkuje na komunikácii pred 
svojím rodinným domom (pomaly až v obývačke), pričom za 
bránou má dostatočné miesto na parkovanie. Nákladné auto - 
smetiari, stavebníci, iné obslužné auto, nemôže potom prejsť, 
nakoľko šírka cesty to nedovoľuje. Dochádza potom k poško-
dzovaniu cesty, krajnice, zeleného pásu, vášho súkromného 
vozidla. Obzvlášť dôležité je, aby autá neparkovali na cestách 
a krajniciach počas vykonávania zimnej údržby alebo posy-
pu komunikácii. Hrozí tu poškodenie strojov vykonávajúcich 
údržbu, no najmä parkujúcich áut, a nemôže byť vykonaná 
dostatočná údržba. Bolo by vhodné, pokiaľ vám to situácia 
dovoľuje, aby ste na parkovanie vozidiel využívali súkromné 
pozemky mimo miestnej komunikácie, chodníka alebo verej-

UVÍTANIE PRVÁČIKOV
NA ÚRADE

DOBROSRDEČNOSŤ

PARKOVANIE ÁUT A UMIESTŇOVANIE MATERIÁLU 
NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
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ného priestranstva (garáže, dvory, predzáhradky pri rodinných 
domoch).

Rovnako sa stalo „dobrým“ zvykom, že na verejnom 
priestranstve umiestňujeme – skladujeme rôzny materiál. Sa-
mozrejme je to možné, no v prvom rade by sme si mali tento 
materiál skladovať na svojom pozemku.

Ak vám situácia neumožňuje parkovanie auta alebo umiest-
nenie (skladovanie) materiálu na vašom pozemku, je možné 
dočasne so súhlasom obecného úradu a po zaplatení si po-

platku, parkovať autá a skladovať materiál aj na verejnom 
priestranstve. Poplatok rieši všeobecne záväzné nariadenie 
obce Bzince pod Javorinou č.8/2019 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady na území obce Bzince pod Javorinou.

O možných riešeniach a využívaní verejného priestranstva 
na parkovanie automobilu a skladovanie materiálu sa môžete 
informovať na Obecnom úrade - stavebná činnosť.

 Obecný úrad

Zas a znovu sa Vám prihovárame so žiadosťou o triedenie 
odpadu. Väčšina z Vás už tak robí a patrí im poďakovanie. Stá-
le Vás je však ešte veľmi veľa takých, ktorí buď netriedia ale-
bo to robia zle. Samozrejme - nikto nie je dokonalý, ale keby 
sme boli v triedení odpadu zodpovední, dosiahli by sme to, 
že nám budúci rok znovu nezdvihnú poplatok za uskladnenie 
komunálneho odpadu.

Chceme Vás týmto požiadať, aby ste udržiavali čistotu a po-
riadok na stojných miestach, v okolí zberného dvora a pri svo-
jich smetných nádobách (v čase vyvážania odpadu). Pracov-
níci OcÚ chodia pravidelne kontrolovať a upratovať zberné 
miesta, ktoré sú určené pre plasty, sklo a šatstvo. O kontrole, 
ktorá sa bude vykonávať pri zbere komunálneho odpadu, ste 
už boli oboznámení – ak sa zistí, že je zle triedený odpad tak 
bude majiteľ konkrétneho domu vyzvaný na nápravu. Ak tak 
neurobí opakovane, bude sankcionovaný. Tak isto budú kon-
trolované – monitorované zberné státia a občania, ktorí poru-
šujú obecné nariadenia budú rovnako sankcionoví.

PÁR PRÍKLADOV AKO TO U NÁS FUNGUJE 
ČI NEFUNGUJE: 

- pri bráne zberného dvora je vidieť, ako niektorí ľudia ne-
vedia rozoznať, čo patrí do plastov: plast , tetrapak a kov (ple-
chovky z piva, paštéty...) A samozrejme, keď je smetná nádoba 
plná nebudeme to  hádzať  kade tade na zem!!!

- na Hrubej Strane pri zbernom mieste , ako vidíme tiež nie-
ktorí  ľudia nevedia kam patrí odpad, keď sú plné smetné ná-
doby. 

Načo nám slúžia stojné miesta?
Plasty – neukladajte vrecia pri kontajnery, pokiaľ sú plné – 
stále platí a vykonáva sa zber vriec od domov.

Sklo – čisté – kovové vrchnáky a štuple oddelené (od plastov) 
– obsah zaváraninových pohárov odstránený – nie v igelito-
vých  taškách - stále platí a vykonáva sa zber od domov. 

Textil -   neukladajte vrecia k železnému kontajneru, ak je plný.        

Zberné miesta sú monitorované kamerou!!!

ŠTATISTIKA V POČTE ĽUDÍ, KTORÍ PRIVIEZLI 
ODPAD NA ZBERNÝ DVOR.

„TO NIE JE SPRÁVNE“
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Do zberného dvora, ktorý je v obci môžete 
priniesť:
- stavebný odpad: betón, tehly, obkladačky, dlaždice
 a keramiku - do 1 tony
- drevo: nábytok (rozobratý), drevo
- veľké plastové kusy – sudy, stoličky...
- sklo – tabuľové sklo, 

NESMIE SA TAM DÁVAŤ LEPENÉ SKLO, PORCELÁN
- železo – Ak si viete zaviezť železo do zb. surovín VAŠA v NM 
 na ul. L.Podjavorinskej (pri SPP), chceme vás požiadať, aby 
 ste nám vážny lístok priniesli na OU započítame to do trie-
 deného odpadu a aj tým pomôžete zvýšiť percento trie-
 denia odpadu.
- pneumatiky: žiadame  každého občana, aby staré pneu-
 matiky, ktoré vymieňa za nové, vždy nechal v autoservise, 
 v ktorom mu to vymieňajú. Autoservis je povinný zobrať 
 nepotrebné pneumatiky.
- elektro

- tráva, konáre

V prípade že máte väčšie množstvo objemo-
vého odpadu objednajte si kontajner na tel. 
čísle 0907164978.

KONTROLA TRIEDENIA:
Skvalitnenie triedenia odpadu a zníženie množstva ko-

munálneho odpadu. V tomto roku OcÚ vykonal a naďalej aj 
bude vykonávať kontroly triedenia odpadu pri vývoze KO-
MUNÁLNEHO ODPADU priamo pri domoch. Pokiaľ sa uká-
že, že v smetnej nádobe sa nachádza to, čo nepatrí medzi 
komunálny odpad - plasty, sklo, drevo, konáre (PRAVIDELNE 
NACHÁDZAME KARTÓN A POLYSTYRÉN), tak smetná nádoba 
nebude vyvezená. O dôvode bude majiteľ nádoby upovedo-
mený a vyzvaný k roztriedeniu. OcÚ zaviedol evidenciu. V prí-
pade opakovaného porušenia zásad triedenia odpadu bude 
občan riešený v zmysle zákona 79/2015 Z.z.

 Zuzana Plašienková

VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU, SKLA A PLASTOV
Vývoz komunálneho odpadu prebieha vždy 
párny týždeň: 
Bzince 14.09., 28.09., 12.10., 26.10., 09.11., 23.11,   

 07.12., 21.12.,                                                                                                              

MČ  03.09., 17.09., 01.10., 15.10., 29.10., 12.11., 

 26.11., 10.12., 23.12.                               

Vývoz skla :  10.09., 19.11.

Vývoz plastov: 22.09., 20.10.,18.11., 15.12.  

ORGANICKÝ ODPAD PAPIER PLAST SKLO

Žiadame občanov, ktorí nemajú ešte uhradené poplatky za smeti a daň z nehnuteľnosti, 
v ktorom je zahrnutý i poplatok za psa, aby tak urobili do konca septembra. V opačnom 
prípade budú všetky nedoplatky odstúpene na exekučné konanie.!
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Všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republi-
ky a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili rizikovú krajinu, 
teda krajinu, ktorá nie je uvedená v zozname menej rizikových 
krajín, sa musia telefonicky alebo elektronicky prihlásiť na 
miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v 
SR, aby ho oboznámili s cestovateľskou anamnézou. RÚVZ v 
SR im pomôže zorientovať sa v situácii, oboznámi ich s pra-
vidlami domácej izolácie a zmanažuje testovanie na ochore-
nie COVID-19, najskôr na 5. deň po príchode. Toto vyšetrenie 
osoba neuhrádza a do výsledku vyšetrenia je povinná dodržať 
domácu izoláciu. (Pre stručnú informáciu, ako postupovať po 
príchode zo zahraničia si kliknite na obrázok vpravo).

Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstú-
pia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní 
navštívili krajinu Európskej únie, ktorá nie je na zozname 
menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) 
a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európ-
skej únie a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom pro-
stredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na 
ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu 
izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvova-
nia testu na ochorenie COVID-19.

Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 
2020 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní 
navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa 
nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania nega-
tívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý 
je možné vykonať najskôr na 5. deň domácej izolácie. V tomto 
prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania 
testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť importo-
vaných nákaz bola na Slovensko zavlečená práve z takýchto 
krajín.

Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukra-
jiny, sa budú musieť ešte pred prekročením hraníc so Sloven-
skom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preuká-
zať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru 

pri prekračovaní 
štátnych hraníc SR. 
Bez tohto potvrde-
nia nebudú môcť 
vstúpiť na územie 
SR. Občania tretích 
krajín (krajín mimo 
Európskej únie) sú 
následne povinní 
počas svojho po-
bytu na území SR 
byť schopní sa pre-
ukázať potvrdením 
o hore uvedenej 
registrácii prísluš-
níkom Policajného 
zboru Slovenskej 
republiky.

V zozname me-
nej rizikových 
krajín sú od 1. 
septembra 2020: 
Austrália, Cyprus, 
Česká republika, 

Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, 
Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Mo-
nako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovin-
sko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Taliansko.

V zozname nateraz ostáva Grécko, vzhľadom na zhoršujú-
cu sa situáciu je však pravdepodobné, že sa jeho umiestnenie 
na zozname môže v krátkom čase prehodnocovať. Epidemio-
lógovia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto 
krajiny.

Jednou z ciest elektronického prihlásenia je vyplnenie 
formuláru na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ , kde 
osoby, okrem iného, uvedú aj svoje telefónne číslo, miesto 
plánovanej domácej izolácie a ich ošetrujúceho lekára. Na zá-
klade týchto údajov ich príslušný RÚVZ objedná na testovanie 
najskôr na piaty deň po príchode na územie SR. Vo formulá-
ri, okrem iného, treba uviesť aj svoje telefónne číslo, miesto 
plánovanej izolácie a ošetrujúceho lekára. Na základe týchto 
údajov príslušný RÚVZ objedná prichádzajúcich na laboratór-
nu diagnostiku ochorenia COVID-19.

Laboratórna diagnostika nie je nutná pre deti do troch 
rokov, ak miestne príslušný regionálny úrad verejného zdra-
votníctva alebo ošetrujúci lekár dieťaťa neurčí inak. Domáca 
izolácia sa nariaďuje i ostatným osobám žijúcim v spoločnej 
domácnosti. Zároveň všetky osoby, ktoré počas posledných 
14 dní navštívili tzv. rizikovú krajinu a prídu na územie SR, sa 
musia hlásiť aj svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý im vystaví 
PN z dôvodu karantény pre COVID-19.

Ak sa u osôb po návrate zo zahraničia, bez ohľadu na 
to, z ktorej krajiny prišli, prejavia príznaky respiračného 
ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho 
ošetrujúceho lekára a oboznámiť ho s cestovateľskou 
anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup diagnostiky 
a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia prí-
znaky respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s 
osobou, ktorá prišla zo zahraničia.

ÚVZ SR: PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PO PRÍCHODE 
Z RIZIKOVÝCH KRAJÍN - COVID-19
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Praktické informácie/príchod zo zahraničia
• V prípade príletu: Rúško majte aj pri transfere letiskom, nie 
 iba v lietadle.
• Ak vás prídu vyzdvihnúť autom na letisko alebo stanicu, 
 nielen vy, ale aj vodič tohto auta musí mať rúško. Pred nástu-
 pom do auta si dezinfikujte ruky. Odporúčame mať pri ceste 
 pootvorené okná.
• Ak na zvolené miesto pobytu cestujete verejnou hromad-
 nou dopravou, po celý čas majte rúško a podľa možnosti 
 udržiavajte čo najväčší odstup od ostatných ľudí. Zvoľte čo 
 najkratšiu a najrýchlejšiu cestu na miesto, kde sa budete 
 zdržiavať počas nasledujúcich dní.
• Po príchode do cieľa telefonicky alebo e-mailom kontak-
 tujte regionálny úrad verejného zdravotníctva, do ktorého 
 územnej pôsobnosti spadá zvolené miesto pobytu. Násled-
 ne osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, aj osoby, ktoré s nimi 
 na danom mieste žijú, zostanú v domácej izolácii.
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva najskôr na pia-
 ty deň po príchode zabezpečí testovanie na ochorenie 
 COVID-19. Po výsledku testu buď dostanete SMS o negati-
 vite a domáca izolácia sa končí, alebo, v prípade pozitívneho 
 výsledku testu, vás regionálny úrad verejného zdravotníctva 
 bude kontaktovať a presne oboznámi s ďalším postupom.
• Až do obdržania negatívneho výsledku testu je osoba 
 povinná dodržiavať domácu izoláciu na mieste, ktoré si určí.

Praktické informácie/domáca izolácia
• Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. 
 Obmedzte  kontakty s inými osobami a neprijímajte návšte-
 vy.
• Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či 
 blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami 
 alebo na inom určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite 
 službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samo-
 správ, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského 
 Červeného kríža.
• Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému 
 ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk dezinfekč-
 ným mydlom a časté, nárazové vetranie miestností. Kľučky, 
 povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte 
 častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. 
 Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky.
• Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako 

 vlastný tanier, poháre či príbor. Ideálnym riešením pre člena 
 rodiny, ktorý prišiel zo zahraničia, je samostatná izba a mini-
 málne kontakty s ostatnými. Ak to aj nie je možné, každý 
 člen rodiny by mal urobiť maximum pre to, aby k prípadné-
 mu prenosu ochorenia neprišlo.
• Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je 
 v poriadku tráviť čas na dvore.
• V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a 
 krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, 
 vyvenčiť psa a podobne) samozrejme, za nutnosti prekry-
 tých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezin-
 fikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné 
 nezdržiavať sa zbytočne v spoločných priestoroch bytového 
 domu, nepoužívať výťah. Na opustenie bytového domu 
 treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia 
 porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to bolo ne-
 vyhnutné opustenie miesta izolácie.
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva vás skontaktuje 
 s výzvou na testovanie a inštrukciami. Odbery v domácom 
 prostredí sa vykonávajú len vo výnimočných prípadoch, 
 bude preto potrebné navštíviť odberné miesto.
• Na odberné miesto odporúčame dopraviť sa vlastným 
 autom a len osoby, ktoré budú testované. Ak nie ste vodič, 
 je potrebné, aby osoba, ktorá vás vezie, rovnako ako vy, 
 mala rúško. Vhodné je, aby spolujazdec sedel na zadnom 
 pravom sedadle a mal aspoň sčasti otvorené okno. 
• Ak to situácia dovoľuje, možno zájsť k odbernému miestu aj 
 pešo, samozrejme za dodržania hygienických opatrení – no-
 senie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk 
 pred opustením domu/bytu.
• Ak sa necítite dobre a máte podozrenie že ide o príznaky 
 COVID 19, je potrebné bezodkladne telefonicky kontak-
 tovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý posúdi zdravot-
 ný stav a určí ďalší postup.

Kontakty na regionálne úrady verejného zdra-

votníctva v SR : 

Bzince pod Javorinou, Nové Mesto nad Váhom, 

Trenčín: 0911 763 203

e-mail: tn.covid19@uvzsr.sk

Všetci sme si prešli jarným obmedzením pohybu a stretania 
sa s inými kvôli koronakríze. Bol to čas skúšky najmä pre rodi-
čov, aby zvládali online vyučovanie s deťmi, svoje vlastné za-
mestnanie a pri tom všetkom bežnú starosť o domácnosť. Ale 
bol to čas učenia sa „byť sám so sebou“ aj pre starších, alebo 
tých, ktorí bývajú sami.

Ako zvládať takéto situácie? A nemusí to byť len koronakrí-
za, ktorá môže zasiahnuť do našich život ov a zrazu sa ocitne-
me sami pred sebou v pocite samoty a nemohúcosti.

Možnú odpoveď nám dáva sv. Augustín, ktorý žil v 4. storočí. 
Hľadal to, čo ho môže urobiť šťastným. Vyskúšal mnoho siekt, 
mal nemanželské dieťa a žil veľmi „zaujímavým“ životom. Na-
koniec sa mu dával spoznať Ježiš a on si začal veci uvedomo-
vať. Nechal by som prehovoriť jeho samého.

Augustín píše: „Napomenutý, aby som sa vrátil k sebe samé-
mu, vstúpil som pod tvojím vedením do svojho najhlbšieho 
vnútra; a mohol som to urobiť, „lebo ty si mi bol na pomoci“ 
(porov. Ž 30,11)… Ty, večná pravda, pravá láska, drahá večnosť! 
Len čo som ťa poznal, pritiahol si ma k sebe, aby som videl, že je 
niečo, čo mám vidieť, ale ešte to vidieť nemôžem. Oslepil si môj 
slabý zrak, lebo si ma veľmi silno ožiaril, až tak, že som sa chvel 

od lásky a od hrôzy. A zbadal som, že som ďaleko od teba…“
I hľadal som cestu, ako nadobudnúť dostatočnú silu, aby 

som sa mohol tešiť z teba. Ale nenašiel som, kým som neobjal 
„prostredníka medzi Bohom a ľuďmi – človeka Krista Ježiša“ 
(porov. 1Tim 2,5)… On volá a hovorí: „Ja som cesta, pravda 
a život.“ (Jn 14,6) On bol pokrm, ktorý som nevládal prijať. Spo-
jil sa však s telom, lebo „Slovo sa telom stalo“ (Jn 1,14), aby pre 
nás, slabé deti, premenil na mlieko tvoju múdrosť, skrze ktorú 
si stvoril všetko.

Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká dávna a taká nová, 
neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku a tam 
som ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si 
stvoril. Bol si so mnou a ja som nebol s tebou. Držalo ma ďale-
ko od teba to, čoho by nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal si 
a kričal a preboril si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal 
si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po 
tebe. Okúsil som a teraz som lačný a smädný. Dotkol si sa ma 
a zahorel som túžbou po tvojom pokoji.”

Nuž pozorujme Augustína, ako v krízach začal vidieť a zaží-
vať skutočnú radosť a silu žiť.

Ľudovít Kubán, katolícky farár

ZOSTAŤ SÁM SO SEBOU
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29. augusta si pripomíname 76. výročie Slovenského národ-
ného povstania. Oslavy sú v tomto roku vzhľadom na epidé-
miu obmedzené len na položenie vencov a kvetov k pamätní-
kom. Nezabudneme však, že na území našej obce, v Cetune, sa 
odohral 27. 2. 1945 krvavý partizánsky boj proti teroristickej 
jednotke Edelweiss a POHG. Ťažký a dlhý boj si vyžiadal životy 
18 partizánov, medzi nimi aj veliteľa oddielu Hurban, kpt. Mi-
loša Uhra a jeho zástupcu Antona Jakubíka.

Na druhý deň po boji sa Nemci a gardisti vrátili, z pomsty 
zobrali 6 miestnych občanov a odvliekli ich do Nového Mesta 
nad Váhom na gestapo. Po strašnom mučení ich odviezli na 
dnes už bývalý židovský cintorín v Novom Meste nad Váhom. 
Tu si museli vykopať jamu, potom ich zastrelili a zahrabali hli-
nou. Preto si dnes chceme pripomenúť tieto obete, ktorých 
telá sú pochované na dolnobzinskom cintoríne.

Asi v polovici februára 1945 uzavreli v Novom Meste nad 
Váhom esesáci priestor okolo židovského cintorína. Privliekli 
sem ilegálnych pracovníkov – odporcov fašizmu a partizánov, 
postrieľali ich a zahrabali do zeme. Podobné zverstvo vyko-
nali znova začiatkom marca 1945. Vtedy zastrelili fašisti osem 
osôb. Po oslobodení v máji 1945 boli obidva hroby odkryté. 
Našli v nich dovedna 27 popravených. Medzi zastrelenými boli 
identifikovaní aj šiesti mŕtvi z Cetuny, ktorých neskôr pocho-
vali na dolnobzinskom cintoríne. Boli to: Juraj Hrevúš, 42-roč-
ný, Ján Žáček, 40-ročný, Martin Hrevúš, 33-ročný, Štefan Rojko, 
44-ročný, Ján Slávik, 41-ročný, všetci z Horných Bziniec - Ce-
tuny, Matej Šidla, 43-ročný z Lubiny. Pani Anna Struháriková 
pred niekoľkými rokmi zostavila materiál o hromadných hro-
boch v Novom Meste nad Váhom, ktorý bol určený hlavne ako 
pomôcka pre učiteľov. Spracovala ho podľa rozhovorov s po-
zostalými po umučených i podľa zápisov v kronike a článkov 
v tlači. Vo svojej práci zapísala aj nasledujúce svedectvá:

Vdova po umučenom Jánovi Slávikovi povedala k tragickej 
udalosti toto: „Bolo to 27. februára 1945. Na Cetune bola celý deň 
bitka medzi partizánmi a edelweissovcami. Dnes veľmi dobre 
viem, kto boli títo cudzí ľudia, hovoriaci našou rečou. Vtedy som 
nevedela. Ťažko ich bolo rozpoznať od našich, od partizánov. 
Celý deň dopadali strely na betónovú povalu nášho domu. 
Nevedeli sme, odkiaľ prichádzajú, strieľalo sa zo všetkých 
strán. Púšťali snehy, cestou popred náš dom tiekla voda. Naše 
holuby splašene lietali nad domom a jeden za druhým zostre-
lené padali na dlažbu dvora. V kútiku komôrky túlili sme sa do 
hŕbky za posteľou, navŕšenou perinami: ja, naše dve malé deti 
a môj muž. Keď sa schyľovalo k boju, muž rozmýšľal, či ujsť do 
hôr, či zostať s nami – keby mi mali zabiť rodinu, že som v horách, 
zostanem radšej tu! Ináč pomáhal partizánom, vozil na voze za-
maskovanom čečinou a raždím ranených partizánov do bunkrov 
v Hlavine a v Nárcí.

Naraz sa rozleteli dvere, vykopla ich skupina mužov. Schyti-
li muža, bili ho, fackovali, kričali, kopali. Zobrali ho bez kabáta, 
bez uzlíka s chlebom. Viac sme ho s deťmi nevideli, až na jar po 
siedmich týždňoch, ale akého! Pochytil ju kŕč plaču i po toľkých 
rokoch. Ako sa deti triasli, ako Milanko volal!“

A tak poobchádzali edelweissovci jednu celú časť Cetuny, ktorá 
sa volá V potokoch, bolo tam vtedy zopár chalúp a všade urobili 
to isté. U Juraja Hrevúša, u Martina Hrevúša, v ďalších dvoch do-
moch. Všade zostali ženy a drobné deti.

Vdova po Martinovi Hrevúšovi rozprávala: „Povyše v Potokoch, 
priamo pod horami býval môj brat Štefan Rojko so sestrou An-
nou Vychlopnovou, rodenou Rojkovou. Práve k nim deň predtým 
prišiel na návštevu bratanec Ján Žáček, ktorý býval inak v Prahe. 
Pre protifašistickú činnosť bol väznený v koncentračnom tábore 
v Terezíne, odkiaľ sa mu podarilo ujsť. Začas sa skrýval u zná-
mych v Bratislave a práve vtedy zažiadalo sa mu pozrieť si rodinu 
na Cetune. Edelweissovci zobrali z tohto domu i Štefana Rojku, 
i Jána Žáčka. Večer predtým ešte vyspevovali pesničky, tešili sa 
na koniec vojny, plánovali si život v slobode… Starší brat Jána 
Žáčka, tiež z Prahy, zahynul v koncentračnom tábore v Nemec-
ku – odťali mu hlavu.“

Noc z 27. na 28. februára pretrpela Cetuna v strachu, čo bude. 
Edelweissovci sa vyhrážali vypálením osady. Ešte väčšiu úzkosť 
prežívali príbuzní nad odvlečenými mužmi. Na druhý deň sa vy-
brali ženy z Cetuny na gestapo do Nového Mesta nad Váhom. 
Tam ich vpustili dnu do budovy. Ženy prosili, aby mohli mužom 
odovzdať aspoň jedlo a šatstvo. Jeden gestapák im výsmešne od-
povedal, že tam, kde ich pošlú, to nebudú potrebovať. Napokon 
z gestapa prepustili iba jedného odvlečeného z Cetuny, ktorý bol 
duševne chorý, no mal pri sebe lístky, potvrdenky o práci v záko-
poch, ako aj legitimáciu z robôt v Nemecku. Ten potom zomrel 
v r. 1952 v ťažkom psychickom stave. O osude odvlečených mu-
žov sa pozostalí dozvedeli potom z útržkov správ, ktoré im po-
skytli Novomešťania. Niekto videl, ako z gestapa smerujú autá 
k židovskému cintorínu. Dvaja novomestskí hrobári – Štefan Ko-
zák a Jozef Hélia – síce ukrytí, videli vraždenie ľudí na novomest-
skom cintoríne.

Toľko citáty z materiálu A. Struhárikovej Masové hroby. Po 
oslobodení ich spoluobčania pochovali na dolnobzinskom 
cintoríne. Pomník nad hrobom bol postavený v roku 1946 
z dobrovoľných finančných príspevkov rodinných príslušníkov 
a dobrovoľných finančných zbierok. Zhotovil ho Daniel Kulí-
šek, kamenár z Nového Mesta nad Váhom v hodnote 17.000 
Kčs. Minulý rok na jeseň (2019)  bol pomník a hrob opravený, 
kameň vybrúsený. Ešte je treba obnoviť písmená, čo by malo 
byť – veríme - v krátkom čase.

Zdroj: Struháriková, Anna, Hromadné hroby v Novom Meste 
nad Váhom

Ľ. Šupáková

VÝROČIE SNP



VJAZD ÁUT NA POĽNOHOSPODÁRSKE A LESNÉ POZEMKY  

BZINSKÝ CHÝRNIK / september 2020

8

Na základe toho, že niektorí naši spoluobčania ako i obča-
nia z iných obcí ba i zahraničia opakovane porušujú zákony 
tým, že na rôznych motorových vozidlách jazdia po lesných 
a poľnohospodárskych pozemkoch (poľné cesty sú súčasťou 
pozemkov) a to nielen na území obce, často v noci a svojim 
správaním rušia pokoj a verejný poriadok, ako i poškodzujú 
poľnohospodárske plodiny, chcel by som dať do pozornosti 
ustanovenia niektorých zákonov, ktoré takúto činnosť zaka-
zujú.
1.Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov
§ 31 odst.1. zákaz niektorých činností na lesných pozemkoch:
Písmeno d -jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyk-
lom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo 
štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo 
na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy.
Uvedený zákaz sa nevzťahuje na obhospodarovateľa ale-
bo vlastníka lesa pri jeho hospodárskej činnosti, na orgány 
štátnej správy lesného hospodárstva, lesnícku ochranársku 
službu, vyhotovovateľa plánu starostlivosti o les, na výkon 
práva poľovníctva, na členov stráže prírody, odborného les-
ného hospodára a iné subjekty, menované v zákone.
Výnimku zo zákazu vjazdu iným fyzickým a právnickým oso-
bám ako je uvedené vyššie, môže vydať po písomnom sú-
hlase správcu alebo vlastníka príslušný Okresný úrad, odbor 
pozemkový a lesný.
2.Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení ne-
skorších predpisov
Na území obce Bzince pod Javorinou sa nachádzajú 2 chráne-
né územia veľkého rozsahu a to CHKO Biele Karpaty a CHKO 
Malé Karpaty. Platí v nich druhý stupeň ochrany v ktorom 
v § 13 odst.1 písmeno a - je zakázaný vjazd a státie motoro-
vým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkol-
kou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom najmä 
vozom, kočom alebo saňami na pozemky za hranicami zasta-
vaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komu-
nikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, 
staničného a letištného priestoru. Písmeno b- jazdiť na bi-
cykli, trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle 
na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo 
diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komuniká-
cie a vyznačenej cyklotrasy. Nie ako sa jazdí po hrebeňoch 
a lesných porastoch po samovoľne vytvorených trasách. 
Výnimka je povolená obdobne ako pri zákone o lesoch.
3.Zákon 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších pred-
pisov
Podľa § 24 odst.3 sa zakazuje:
Písmeno a - plašiť zver akýmkoľvek spôsobom Písmeno l - 
jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, moto-
rovom vozidle alebo motorovom člne, snežnom skútri a vod-
nom skútri v poľovnom revíry okrem cestnej premávky. Zákaz 
neplatí pre vlastníkov pri ich bežnom obhospodarovaní ak nie 
je takáto jazda nevyhnutná na bežné obhospodarovanie po-
zemkov, pre užívateľa poľovného revíru ak nie je takáto jazda 
nevyhnutná pre užívanie poľovného revíru a orgány štátnej 
správy pri výkone dozoru alebo kontroly.
Následne zákon v § 76,78 rieši priestupky a iné správne delikty 
pokutou až do 5000 EUR.
4. Zákon č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov
§ 4 odstavec 3 -povinnosti vodiča
Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách, to neplatí, 
ak sa motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi po-
užije:
a/ v súvislosti s organizovaním športového, kultúrneho 
 alebo iného verejného podujatia

b/ na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo 
 priemyselné práce
c/ v súvislosti s výkonom poľovníckeho a rybárskeho práva 
 alebo ich kontrolu
d/  záchranné práce
e/  na práce vo verejnom záujme
f/  na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostre-
 dia, železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnos-
 ťou a obranou štátu
g/  na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia
h/ v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou 
 činnosťou
i/ v priestore, ktorý je verejne prístupný, so súhlasom jeho 
 vlastníka alebo inej oprávnenej osoby
Národná rada SR vo svojej dôvodovej správe k prijatému zá-
konu uzákonenie takéhoto znenia odôvodnila nasledovne: 
Zakazuje sa používať motorové vozidlo na iných miestach než 
na tých, ktoré sú určené na cestnú premávku s tým, že taxatív-
ne vymedzuje výnimky, pre ktoré to neplatí. Týmto opatrením 
sleduje najmä ochranu životného prostredia, kľudu, verejného 
poriadku a ochranu majetku vlastníkov a užívateľov pozem-
kov.
Porušenie povinností vodiča podľa zákona o cestnej premáv-
ke je teda priestupkom. Ich objasňovanie a prejednávanie 
patrí do pôsobnosti Policajného zboru. Za toto porušenie sa 
ukladá bloková pokuta 150EUR,v správnom konaní 300 EUR.
5.Zákon č. 300/2005 Trestný zákon
§ 305 bol doplnený novým odsekom č.2 v znení: Kto v rozpore 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu prí-
rody a krajiny alebo na úseku lesného hospodárstva neopráv-
nene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, mo-
torovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom 
alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím 
slobody až na jeden rok.
Pre úplnosť uvádzam, že v zákone o lesoch v § 30 Využíva-
nie lesov verejnosťou je uvedné: odst. 1- Každý má právo 
na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vstupovať /nie 
jazdiť/ na lesné pozemky; tým nie sú dotknuté ustanovenia 
osobitných predpisov.
odst. 2- Pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrá-
niť a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a opráv-
nené záujmy vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa 
a pokyny obhospodarovateľa lesa, člena lesnej stráže a orgá-
nu štátnej správy lesného hospodárstva.
Ďalej sa zakazuje: bez povolenia ťažiť stromy a kry, vykonávať 
terénne úpravy, stavať stavby a prístrešky, stavať ploty, zakla-
dať oheň, rušiť pokoj a ticho, zakladať skládky odpadu, vypa-
ľovať porasty, voľne púšťať psov, okrem poľovných a služob-
ných pri výkone činnosti a iné zvieratá atď.
Za porušenie zákazov ukladá správny orgán pokutu od 165 
EUR d 3320 EUR podľa druhu priestupku.
Vjazd motorovými vozidlami sa povoľuje pri vývoze dreva 
v samovýrobe a to na základe vydaných dokladov od užívate-
ľa lesných pozemkov / súhlas na ťažbu dreva, doklad o pôvode 
dreva /. Drevo musí byť označkované registrovanou značkou 
/ ciachou/. Uvedené doklady kontroluje okrem lesnej stráže, 
policajného zboru i novozriadená lesnícko - drevárska in-
špekcia.
Z hore uvedeného vyplýva, že problematika je oveľa závažnej-
šia, ako sa na verejnosti a rôznych sieťach deklaruje a bagateli-
zuje. Účelom článku je poukázať na túto, po celom Slovensku 
rozšírenú a protizákonnú zábavu a na možné dopady a sank-
cie na jej prevádzkovateľov, nakoľko už dochádza trpezlivosť 
užívateľom a vlastníkom pozemkov, ochranárom a užívateľom 
poľovných revírov. Títo vykonávajú viac či menej účinné opat-



renia na obmedzenie tejto činnosti. / závory, dopravné značky, 
hliadky s políciou, stráž ochrany prírody, lesná a poľovná stráž 
a pod./ Na boj i proti tomuto porušovanie zákonov bola tak-
tiež zriadená enviromentálna polícia.
Záverom treba povedať, že by sa malo zvýšiť rešpektovanie 
ústavného práva vlastníctva. Nikomu by sa asi nepáčilo, keby 
sa jazdilo napr. po jeho záhrade. Na jednej strane silnie tlak 

na ochranu prírody a zákaz ťažby dreva, na druhej strane sa 
nerešpektujú prijaté zákonné opatrenia na jej ochranu. Dúfa-
me, že prijaté novelizácie zákonov umožnia príslušníkom po-
licajnému zboru účinnejšie zasahovať v prípade porušovania 
zákonov.       

  Ing. Juraj Mrázik 
(Odborný lesný hospodár, tajomník PS Setvák a Urbár Hrušové)
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Zástupcovia Bziniec pod Javorinou, na čele so starostom 
Dušanom Málikom, sa 15. augusta predstavili v Žiari na dňoch 
obce, kde sa zúčastnili súťaže Žiarska haluška.

 Foto: archív obce

VARENIE HALUŠIEK
V DRUŽOBNEJ OBCI

Žijeme v takom zvláštnom období. Pred pár mesiacmi sme 
ešte netušili, že na dlhé týždne, ba mesiace utlmí náš život ne-
jaký vírus. Zatvoril nás doma, izoloval od priateľov, kolegov, 
ba i príbuzných. Aj v takýchto časoch však svieti slnko i dobré 
skutky a vznikajú pozoruhodné diela. V tejto situácii od skorej 
jari finišovala na svojom diele – zaujímavej knihe pani Oľga 
Pagáčová, rodená Poláková.

„Ak máš z niečoho radosť, musíš o tom napísať, bez ohľadu, čo 
nato povedia ľudia. Nuž, ja som veru nehľadela na to, čo povedia 
ľudia, keď budú čítať moje spomienky, ale ma povzbudzovala 
myšlienka, akú radosť budú prežívať všetci, ktorí si v tejto knižke 
nájdu svojich príbuzných i s ich veselými príhodami.“

Takto sa prihovorila autorka tým, ktorí prijali pozvanie 
a  prišli 21. augusta 2020 na prezentáciu jej knihy Bzinskí 
speváci a muzikanti. Ako povedala, teší ju myšlienka, že takto 
zdokumentovala osobnosti v  oblasti hudby a  spevu v  našej 
obci. A naozaj, je to kniha cenná, veď zachytáva hudobný život 
v  našej obci a  jej miestnych častiach  – muzikantov, kapely, 
spevákov, zbory, a  to od gajdoša Filúza až po dnes. Bohatá 
faktografi a sa spája s mnohými príbehmi, veselými historkami, 
nechýba niekoľko textov aj zopár notových zápisov vzácnych 
piesní. Sama autorka, Olinka, bola totiž v  centre diania. Ako 
dcéra muzikanta v mladých rokoch chodila s kapelou spievať 
a  spievala postupne aj v  rôznych speváckych zboroch. 

Ba ako pracovníčka v školstve a kultúre organizačne sa starala 
o  mládežnícke zbory a   kapely. Takže jej text je presvedčivý, 
písaný s  radosťou a  zaujatím. Je rozdelený do štyroch častí, 
obsahuje 29 kapitol. Kniha má 172 strán a  obsahuje veľa 
vzácnych fotografi í. Autorka na nej pracovala dva a pol roka. 
Navštevovala muzikantov alebo ich potomkov, zbierala 
materiál, fotografi e a  postupne písala text. Práca to bola 
náročná, ale aj radostná. Výsledkom je naozaj pozoruhodné 
dielko, aké má len máloktorá obec. Ocenia ho súčasníci 
i budúce generácie.

PREZENTÁCIA NOVEJ PUBLIKÁCIE
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Futbalová nádej zo Bziniec pod Javori-
nou sa volá Milan Kasza. Od júla 2016 za-
čal v našom Podjavorinskom športovom 
klube hrávať za žiakov. Hneď v prvej 
sezóne patril k dobrej partii chlapcov, 
ktorým sa podarilo vyhrať 5.ligu a po-
stúpiť do 4.ligy (prvý obrázok – stredný 
rad vpravo). Už o rok neskôr o Milana 
prejavil záujem AFC Nové Mesto nad Vá-

hom, kde nastupoval v striedavom štar-
te. Znamená to, že hrával aj za Bzince aj 
za AFC. Aj v NMnV mal veľmi vydarenú 
sezónu, pretože so spoluhráčmi vyhral 
3.ligu a postúpili do 2.ligy. V druhej po-
lovici sezóny 2018 si ho vybrala futbalo-
vá akadémia FK Senica ako nádejného 
futbalistu a veľký talent. Ešte v druhej 
polovici sezóny 2018/2019 začal hrá-

vať za FK Senica 
v kategórii U14. 
V roku 2019 bol 
v širšom výbere 
reprezentácie SR 
v kategórii U15. 
V súčasnej sezó-
ne hráva za FK 
Senica v kategórii 
U16 (druhé foto). 
Milan je skromný, 
slušný a usilov-
ný chlapec, ktorý 
môže byť vzorom 
pre naše mladšie 
futbalové náde-
je. 

redakcia

TALENT Z FUTBALOVÉHO TRÁVNIKA

Knihu vydal Eko-konzult Bratislava, grafi k i  vydavateľstvo 
urobili naozaj krásnu publikáciu. Pekný vzhľad knihy – farebné 
fotografi e, tvrdý obal, kvalitný papier, grafi cké spracovanie 
si autorka mohla dovoliť vďaka tomu, že našla podporu 
u starostu a vedenia obce. Finančne podporila vydanie knihy 
na základe súhlasu obecného zastupiteľstva Obec Bzince pod 
Javorinou.

Prezentácia bola poznačená epidemiologickou situáciou, 
bola to vlastne súkromná udalosť a konala sa vonku vo dvore 
požiarnej zbrojnice a  nie v  krásnej obradnej sieni obecného 
úradu. Zúčastnili sa jej iba pozvaní hostia, vrátane starostu 
obce Ing. Dušana Málika a vydavateľky RNDr. Anny Bienikovej. 
Autorka privítala aj doc. Rudolfa Srnánka, ktorý s  nadšením 
dokumentuje Lubinu a jej rodákov, ako aj Ing. Evu Tomisovú, 
ktorá napísala päť publikácií o minulosti a ľuďoch Starej Turej. 
Scenár napísala a  podujatie moderovala Janka Kuhajdová, 
spievali ženy z  Klenotnice a  na harmonike s  nimi hral ich 
vedúci Bc. Vasil Gálik a  heligonkár Juraj Košarišťan.Ako prvá 
prehovorila autorka knihy Oľga Pagáčová. Milo a  radostne 
uviedla svoje dielo, poďakovala všetkým, ktorí jej vychádzali 
v  ústrety a  pomáhali, keď o  to požiadala. Poďakovala aj 

tým, ktorí prijali pozvanie a  zúčastnili sa prezentácie. Po 
príhovoroch starostu obce, vydavateľky a ďalších prítomných 
nasledovali gratulácie autorke a potom priateľské rozhovory 
pri pohostení a  občerstvení. Príjemnú atmosféru pomáhala 
vytvoriť spevom Klenotnica a  jej harmonikári. Spomienky 
vyvolávali aj vystavené predmety – veci muzikantov Ištokovej 
kapely: husličky Jána Ištoka, vyšívaná košeľa Jána Poláka, 
autorkinho otca, vestička a  zborník piesní Jána Bušu. Tento 
skvelý muzikant, posledný z Ištokovej kapely, sa veľmi tešil na 
knihu, no v marci tohto roku vo veku takmer sto rokov náhle 
zomrel.

No a, samozrejme, predávala sa kniha Bzinskí speváci 
a  muzikanti. Autorka ju ponúkla širokej verejnosti aj týmito 
slovami: 

 Ponúkam radosť,
 prýšti z môjho srdca,
 nech Ti je oporou v chvíľach prajných
 i tých, ktorými sa musíš prehrýzť.
Želáme knihe veľa vďačných čitateľov a autorke Olinke 

Pagáčovej veľa zdravia, optimizmu a tvorivých síl.
Ľudmila Šupáková | Foto: Monika Šupatíková
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Je to pán Jaroslav Machovic, predseda DHZ Cetuna. 
Narodil sa 5.mája 1942, pozemský svet opustil 23.marca 2020 
vo veku 77 rokov.

Do ich radov vstúpil v roku 1958 v DHZ Cetuna ako 16-roč-
ný. Počas celého svojho aktívneho pôsobenia v ňom zastával 
rôzne funkcie. V  rokoch 1960-1968 bol strojníkom. V  rokoch 
1968-1989 pôsobil vo funkcii veliteľa. Od roku 1989 do konca 
svojho života, plných 31 rokov, stál na čele DHZ Cetuna ako 
predseda.

V  rokoch 1985-1992 bol členom Pléna Okresného výbo-
ru DPO v Trenčíne. Svojou obetavou a zodpovednou prácou 
prispel k plneniu úloh v DHZ Cetuna, v okrsku aj v okrese Tren-
čín, neskôr Nové Mesto nad Váhom.

V roku 1976 získal medailu za Príkladnú prácu, v roku 1985 
medailu M. Schmidta za výcvik, v roku 2007 medailu za Zásluhy, 
v roku 2018 medailu za Mimoriadne zásluhy a medailu za ver-
nosť 60 rokov členstva. Najvyššie vyznamenanie DPO SR si ne-
stihol prevziať. Čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR mu bol ude-
lený v roku 2020. Jaroslav Machovic ho dostane in memoriam.

Posledná rozlúčka Jaroslavom Machovicom sa konala až 
po uvoľnení opatrení korona vírusu 12. júna 2020 na cintoríne 
v  Bzinciach pod Javorinou. Na poslednú cestu ho prišla od-
prevadiť rodina, priatelia, známi, hasiči z okolitých hasičských 
zborov. Urnu s jeho telesnými pozostatkami do hrobu uložili 
jeho odchovanci a nasledovníci, mladí hasiči z DHZ Cetuna za 
zvuku hasičskej sirény.

Strnula jeho dlaň jak postrelená laň.

Už teplom nesála, je nehybná.

Ale má v sebe život plodný, plodný život má.

Zo všetkých ciest sa človek môže vrátiť,

ak zablúdil, ak nedošiel, kam mal.

Na tejto poslednej sa stopa zrazu stratí

a nieto návratov tam, odkiaľ prichádzal.

Text a foto: Elena Rubaninská

HASIČSKÉ NEBO JE BOHATŠIE O ĎALŠIU HVIEZDU

Jaroslav Machovic s manželkou na posedení pri príležitosti MDŽ v roku 2018.

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

hore ku hviezdam a vidíme, že ste niekde tam.

Dňa 26. novembra uplynie 50 rokov od 
tragického úmrtia nášho blízkeho 

a príbuzného Ladislava POTFAJA.

S láskou a úctou spomína dcéra Darina,  brat Ján a celá rodina.

Tohto roku uplynulo 5 rokov od smrti nášho 
blízkeho a príbuzného 
Vladimíra POTFAJA.

S láskou a úctou spomínajú deti Simonka,  
Martinko, vnúčik Dominik, sestra Darina 

a celá rodina.
Za tichú spomienku ďakujeme i Vám.

Kto Vás poznal, spomenie si 

kto Vás mal rád nezabudne.

Žijete v srdciach tých, 

čo Vás milovali.

Dňa 15. apríla 2020 uplynulo 5 rokov, 

čo nás navždy opustil manžel, otec, starý otec 

Milan JÁNOŠKA z Vrzavky 

a dňa 12. septembra 2020 uplynie 23 rokov, 

čo nás navždy opustil syn, brat a ujo 

Miroslav JÁNOŠKA z Vrzavky.

      

S úctou a láskou spomína celá rodina.

Ďakujem všetkým príbuzným a známym, 
ktorí sa dňa  17.júna 2020 prišli rozlúčiť 

s naším drahým a milovaným otcom, dedkom a pradedkom 
Jánom MIKLÁNKOM.

Smútiaca rodina

SPOMÍNAME

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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60

Ing. Peter Andel

Viera Pašková

Iveta Chorvátová

Miroslav Gašparík

Jozef Pytlík

Ing. Dušan Málik

Zdenka Malíčková

70

Jozef Sahaj

Emília Bačová

Oľga Kouneková

Jarmila Pašková

Emília Valová

Zuzana Hruštincová

Zdenko Valenčík

Miroslav Zelko

80

Emília Ančicová

Božena Klimová

Emília Harmadyová

Oľga Miháliková

Milan Haruštiak

85

Milan Macúch

Zdenka HrevúšováZdZdZdZdZdZ eneneene kakakakaka HHHHrereeerer vúvúúvúšošošošováváváváá

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Terézia Košarišťanová 

– rodičia Filip a Mária Košarišťanová

Liliana Kopúňová 
– rodičia Marian Kopúň a Ivana Ragalová

Lukáš Harušťák 
– rodičia Lukáš Harušťák a Lenka Hložková

Marko Hložka  
– rodičia Patrik Hložka a Bronislava Zámečníková

UZAVRELI MANŽELSTVO
Vlastimil Kolník – Marcela Mosná

Ing. Tomáš Atalovič – Bc. Martina Nedbalová
Joao Pedro Belo Soares De Carvalho 

– Martina Drobná
Ing. Tomáš Bartík – Ing. Alžbeta Trnková

Pavol Tomaník vo veku 46 rokov

Ján Miklánek vo veku 87 rokov

Margita Gerasimová vo veku 88 rokov

Stanislav Kucek vo veku 62 rokov

Milan Gašparík vo veku 82 rokov

Jozef Černuška vo veku 64 rokov

Ing. Igor Slimák vo veku 86 rokov

ROZLÚČILI SME SA

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú 
sústrasť nad stratou svojich blízkych.

Človek odchádza, ale všetko krásne,

čo nám dal, zostáva v nás ...

Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým, ktorí  

dňa 27.júna 2020 prišli položiť na večný odpočinok 

pozostatky našej drahej mamičky, babičky, 

prababičky, svokry, tety, svatky a krstnej

Eleny PETROVOVEJ rod. Paškovej, 

ktorá nás navždy opustila dňa 27. mája 2020 vo veku 

92 rokov v ZOS Moravské Lieskové, kde bola skoro rok.

Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku, kvetinové dary a slová 

útechy, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ. 

Veľká vďaka patrí pani farárke Mgr. Kosečkovej, 

p. Harmadymu a p.Valovi.

Smútiaca rodina

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE

10.10.2020 – uvítanie detí do života 
14.10.2020 – jubilanti  

1.11.2020 - Ekumenická pamiatka zosnulých 
5.12.2020 - príchod Mikuláša a vianočné trhy

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA

Rodičom blahoželáme k šťastnému 
príchodu ich dieťaťka na svet.


