
     V civilizovaných spoločnostiach sa už sta-
lo tradíciou priradiť k niektorým ročným ob-
dobiam alebo mesiacom prívlastky, ktoré by 
pripomínali občanom významné udalosti z 
dejín alebo poukázali na dôležité skutočnosti, 
ktoré by mohli určitú časť spoločnosti prinú-
tiť k zamysleniu sa nad danou skutočnosťou. 
     Podobne je to aj s mesiacom október, kto-
rý má už po niekoľko desaťročí prívlastok 
mesiaca úcty k starším. Treba si uvedomiť 
jednu základnú skutočnosť. Tou skutočnos-
ťou je fakt, že starších spoluobčanov nám 
pribúda. Na jednej strane je to potešujúce, 
keď sa človeku predlžuje vek, na strane dru-
hej však s pribúdajúcim vekom narastajú aj 
problémy tejto spoločenskej skupiny a tie 
by sa mala spoločnosť ako taká snažiť riešiť. 

Všetci asi veľmi dobre poznáme priamo zo 
svojho okolia, koľko máme starých, ťažko 
chorých, niekedy aj telesne postihnutých, 
ale hlavne osamelých spoluobčanov. Táto 
skupina ľudí by od štátu, alebo vedenia obcí 
a miest potrebovala pomoc najviac. Podob-
ných zariadení, ako je domov dôchodcov 
v našej obci, by bolo treba v našom štáte 
oveľa viac. Možno by sa takéto zariadenie 
zišlo v každej obci. Hovorí sa, že všetko 
sa odvíja od výkonnosti ekonomiky a tá 
asi viac v súčasnosti na sociálnu oblasť dať 
nemôže. Ostáva teda na nás mladších, aby 
sme neboli slepí a vnímali problémy nášho 
okolia pozorne a citlivo. Niekedy sa iba sta-
čí staršieho a opusteného suseda spýtať, či 
nepotrebuje s niečím pomôcť, alebo či ne-

potrebuje niečo priniesť z obchodu. Niekedy 
poteší dobré slovo alebo uvoľnenie sedadla 
počas cestovania v autobuse či vo vlaku. 
Niekedy by stačilo aj odniesť tašku s ťažkým 
nákupom.
    Nechcem však moralizovať a tiež nikomu 
radiť. Treba sa ale podľa mňa hlbšie zamys-
lieť nad podstatou života a uvedomiť si, že 
starneme všetci. Možno, že raz budeme pres-
ne v takej istej situácii, ako je dnes väčšina 
našich starších spoluobčanov a budeme od-
kázaní na pomoc mladšej generácie. Možno, 
že práve naše správanie a postoje ku staršej 
generácii budú príkladom pre súčasnú mla-
dú generáciu a plody nášho príkladu si mož-
no budeme vychutnávať počas našej jesene 
života.    Dušan Chudý, redakčná rada
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DVOJMESAČNÍK OBCE BZINCE POD JAVORINOU

BZINSKÝ CHÝRNIK

MALÉ JUBILEÁ - ALE VÝZNAMNÉ
    Vo víre života a času si treba pripomínať, 
pre nové generácie a históriu nášho 
regiónu, niektoré jubileá, ktoré majú svoj 
význam. Predstavujú zmenu, ba prelom 
v histórii i v živote našich dedov i tých 
žijúcich občanov, ktorých sa týkali a niečo 
pre nich a ich rodiny znamenali.

- Zlúčenie obcí Horné a Dolné Bzince s novým 
názvom BZINCE POD JAVORINOU.
  1.októbra 2007 uplynulo 55 rokov od 
spojenia pôvodných samostatných obcí do 
jednej obce s názvom veľmi vhodným, ktorý 
vyjadruje nielen spojitosť s pôvodným náz-
vom, ale i jej zemepisnú polohu pod majes-
tátnou Javorinou. Veď na Slovensku je vyše 
3.000 obcí a ešte aspoň jedny Bzince, a tak si 
záujemca ľahko zemepisne predstaví a nájde, 
kde sa tie naše Bzince nachádzajú.
  Kroniky obidvoch obcí z tohto obdobia 
uvádzajú, že to bolo politické, resp. úradné 
rozhodnutie. Na druhej strane zase evidujú, 
že obyvatelia uvažovali o zlúčení obcí už
predtým, len sa nevedeli vedúci predstavi-
telia našich pôvodných obcí dohodnúť na 
názve.
Navrhované boli názvy: Bzince, Veľké 
Bzince, Nové Bzince a iné. Po dohode 
členov vtedajších samospráv sa prijal názov 
Bzince pod Javorinou.
  Myslím, že sa prijal dobrý názov a len 
zvýrazňuje, akou osobnosťou bola národná 
umelkyňa Ľudmila Riznerová-Podjavorinská, 
ktorá je najväčšou našou osobnosťou v obci.

- Z historického hľadiska ďalšou význam-
nou udalosťou bolo založenie Jednotného 
roľníckeho družstva – III. typu v  Dolných 
Bzinciach, ktorá sa datuje 18.septembra 
1952, čo znamená 55 rokov.
104 roľníkov z  Dolných Bziniec a 10 roľníkov 
z  Horných  Bziniec, ktorí mali väčšiu časť 
pozemkov v katastri Dolných Bziniec, vložili 
svoje pozemky k spoločnému hospodáreniu, 
čo predstavovalo 354 hektárov, z toho 282 
ha bola orná pôda, 25 ha lúky a 47 ha 
pasienky.
    Začala nová éra hospodárenia a obrába-
nia pôdy. Boli i nedostatky, ale pracovitosť, 
dobré vedenie a cieľavedomosť v hospodárení 
doviedli naše JRD medzi najlepšie v okrese. 
JRD sa vyznačovalo rozsiahlou výstavbou 
hospodárskych, účelových, spoločenských 
budov.
  Ďalej rozsiahlou pridruženou výrobou, 
veľkochovom nosníc, znáškovou halou, 
veľkým a rozsiahlym strojovým parkom, 
chovom dobytka, jalovíc, oviec, ošípaných. 
Predstavovalo poľnohospodársky komplex, 
ktorý zamestnával množstvo nielen našich 
občanov, ale i obyvateľov širokého okolia. 
Bol to doslova  -  Rozkvet – pod Javorinou.

- Bzince podporovali  partizánov v 
S l o v e n s k o m  n á r o d n o m  p o v s t a n í . 
Nezabúdame na najväčšiu udalosť z obdobia 
boja proti okupantom v Podjavorinskom 
kraji - Cetunský boj (27.februára 1945), kde 
operovala II. Stalinova partizánska brigáda. 

Do Slovenského národného povstania sa 
významne zapojili i naši občania. Pamiatku 
tých, ktorí položili život za slobodu, si obec 
uctila odhalením pamätnej tabule, ktorá bola 
umiestnená na pamätník padlých občanov 
v  I. svetovej vojne. Odhalenie tabule sa 
uskutočnilo 7.novembra 1952. Na tabuli sú 
uvedené mená martýrov: Miloš Uher, Martin 
Kedro, Ján Kedro, Milan Slávik, Ján Slávik, 
Ján Tomeš. I keď to bolo pri výročí októ-
brovej revolúcie, je to už tiež 55 rokov.
 
- Rozvoj obce si vyžadoval zlepšiť podmien-
ky pre činnosť orgánov obce a rozvoj kultúry. 
K tomu mala byť zrealizovaná budova samo-
správy a kultúrneho domu. Z realizovala sa v 
prvej etape len budova samosprávy s obrad-
nou sieňou a zasadačkou. Jej slávnostné 
odovzdanie do prevádzky sa uskutočnilo 
9.októbra 1987 – škoda, že ďalšia etapa 
nám už 20 rokov stále chýba. Budova obec-
ného úradu je dominantou stredu našej obce. 
Po jej vnútornej rekonštrukcii pred dvoma 
rokmi reprezentuje a možno smelo povedať, 
že patrí k najkrajším pracoviskám samo-
správy v našom okrese a teda všetkým nám 
slúži už 20 rokov.

To dobré a pekné, čo sa v minulosti udialo a 
vybudovalo nikto nikdy z našej obce nezo-
berie preč. Naši susedia Česi majú príslovie: 
„Vzpomínky mluvte  - když obrázek mlčí.“ 
Znamená to, že za všetkým musia byť ľudia.
       Ivan Mrázik, člen RR

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
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 Z rokovania OZ, ktoré sa konalo dňa 
20.8.2007 na Obecnom úrade v Bzinciach 
pod Javorinou

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod 
Javorinou
- schválilo stanovisko kontrolóra obce k 
rozpočtu za rok 2006 a schválilo záverečný 
účet za rok 2006,
- prerokovalo organizačné zabezpečenie 
X.jubilejného Bzinského jarmoku, ktorý sa 
konal 24. a 25.8.2007,
- schválilo odborné stanovisko kontrolóra 
obce k spotrebe elektrickej energie na ČOV. 
V stanovisku sa konštatuje, že čistička môže 
prijať i vyššie množstvo žumpových vôd na 
vyčistenie, zamedzí sa tak ich nelegálnej 
likvidácii mimo ČOV,
- schválilo Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce,

- schválilo všeobecne záväzné nariadenie 
č. 45/2007 o usmerňovaní   ekonomickej a 
podnikateľskej činnosti v obci,
- schválilo zmluvu o spolupráci s moravsk-
ou obcou Boršice,
- schválilo novú cenu za výkup pozemkov pod 
základnou školou, a to vo výške 50,- Sk/m2,
- schválilo komisiu na prípravu projektu 
„Rozvoj vidieckeho a cestovného ruchu v 
Bzinciach pod Javorinou“,
- zobralo na vedomie prípis Trenčianskeho 
samosprávneho kraja ohľadom zmien ces-
tovných poriadkov,
- zobralo na vedomie koncoročnú vyhod-
nocovaciu správu ZŠ a doporučilo finančnej 
komisii posúdiť navýšenie rozpočtu pre orig-
inálne kompetencie vo výške 70 tis. Sk na 
havarijnú situáciu v školskej jedálni a taktiež 
25 tis. Sk na výmenu ležadiel v materskej 
škole,

- schválilo, aby úhradu nákladov spojených 
s prevádzkou zvonice v Cetune zabezpečovala 
obec, keďže zvonica je obecným majetkom,
- zobralo na vedomie informáciu Krajského 
úradu v Trenčíne k postupu schvaľovania 
miestnej časti Vrzávka,
- zobralo na vedomie informáciu starostu 
o oprave miestnej komunikácie Rybnícka 
cesta,
- zobralo na vedomie informáciu o propa-
gácii našej obce na tohtoročnej výstave 
Agrokomplex Nitra,
- zobralo na vedomie informáciu o vývoze 
starého textilu od občanov, ktorý plánujeme 
urobiť v októbri t.r.

POĎAKOVANIE
Katka a Zuzka Šnábelové ďakujú podnikateľovi 
zo Skalice za finančný príspevok, vďaka 
ktorému majú obidve nové vozíky.

O  ČOM  ROKOVALO  OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO

Dňa 2. septembra 2007 podpísal starosta našej obce Ing. Pavel 
Bahník Zmluvu o spolupráci a partnerstve s obcou Boršice u 
Blatnice. Za partnerskú obec v Českej republike podpísal zmluvu 
tiež starosta obce Bohuslav Vávra, ale aj hajtman  Zlínskeho kraja 
Libor Lukáš. 

   Partnerstvom sa obce zapájajú k európskym spolupracujúcim 
národom, do úsilia, ktorého cieľom je znášanlivosť, úcta a mier pre 
národy. Spoločným želaním oboch obcí je, aby sa partnerstvo obcí 
stalo neoddeliteľnou súčasťou zjednotenej Európy.  

   Zmluva bola slávnostne  podpísaná v Boršiciach, kde bol za 
našu obec prítomný aj poslanec OZ Ján Nociar. Ešte predtým sme 
privítali zástupcov obce Boršice u nás v Bzinciach počas Bzinského 
jarmoku. Veríme, že postupne sa začne rozvíjať spolupráca medzi 
obcami v rôznych oblastiach života a že tá bude na prospech oboch 
obcí.                                                         
                                   –kr-

PODPIS ZMLUVY

Podpis zmluvy v Boršiciach

Dohoda o podpísaní zmluvy sa potvrdila počas Bzinského jar-
moku. Starosta Boršíc a ďalší hostia prijali pozvanie starostu 
našej obce Ing. P. Bahníka na krátke občerstvenie

AEROBIK
Dňa 11. októbra 2007 o 18.00 hodine 

v telocvični ZŠ v Bzinciach p. Jav. sa začína opäť cvičiť aerobik. 
Cvičenie bude od októbra do mája

 vždy vo štvrtok od 18.00 do 19.00 h. 
Platí sa 200 Sk. 

Prineste si so sebou vhodné športové oblečenie,
 obuv, podložku na cvičenie

 a dobrú náladu.

O
Z

N
A

M
Y AJ DO BZINIEC 

PRÍDE MIKULÁŠ     
   Dňa 5. decembra 2007 o 16.00 hodine sa pred

 Obecným úradom v Bzinciach p. J. 
môžete stretnúť s Mikulášom, Čertom a Anjelom. 

 Ak máte záujem o balíček pre svoje dieťa, môžete si ho objednať 
a zaplatiť do 26. novembra 2007 u p. Kuhajdovej na obecnom 

úrade, v ZŠ u p.uč. Švikruhovej, alebo v materskej škole.
   Cena mikulášskeho balíčka je 50 Sk.
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JAZDECKÉ PRETEKY  PARKÚROVOM  SKÁKANÍ   
PODJAVORINSKÝ POHÁR

  V sobotu 25. augusta sa v krásnom prostredí našej osady Cetuna 
– v Žákovej doline konali jazdecké preteky v parkúrovom skákaní 
Podjavorinský pohár.
    Organizátormi súťaže boli jazdecký oddiel RED HORSE CETUNA 
a ZRŠP PIEŠŤANY, ktorým účinne pomohli viacerí obetaví spolu-
pracovníci a reklamní partneri. 
   Súťažilo sa v skokoch stupňa „ZM“- 80 cm, „Z“100cm a 
„ZL“110 cm. Posledná súťaž  bola o Cenu starostu obce Bzince pod 
Javorinou. 

     V skoku „ZM“ – 80 cm súťažilo 8 jazdcov a 10 koní. Na 1. mieste 
sa umiestnila Petra Ovečková na koni Rebeka, na 2. mieste Júlia 
Holáková na koni Lady Dakota, obe z oddielu Makov – Čierne, na 
3. mieste Viktor Matys na koni Hanibal Furioso z oddielu Red Horse 
Cetuna.  V druhej súťaži v skoku „Z“ - 100 cm pretekalo 14 jazdcov 
a 20 koní. Zvíťazila Kristína Drličková na koni Deka z oddielu TC 
Contact Nové Mesto n. Váh., na 2. mieste skončila Martina Bohušová 
s koňom Butter Fly z oddielu Stalion Trenčín a na 3. mieste Ján 
Benčo na koni Patriot z oddielu Veronika Motešice. Poslednou 
súťažou bol skok „ZL“ 110 cm, ktorej sa zúčastnilo 10 jazdcov a 
12 koní. Víťazom sa stal Marián Sýkora na koni Samuel z oddielu 
Severný Vietor Považany, 2. miesto obsadila opäť Kristína Drličková 
na koni Deka z TC Contact Nové Mesto n. Váh. a 3. miesto Marián 
Sýkora na koni Wigo z Red Horse Cetuna. 
    Po skončení súťaží sa konali skúšky základného výcviku jazdca. 
V rámci týchto prvých pretekov v Cetune ich zvládlo 12 mladých 

jazdcov, ktorí tak dokázali svoje schopnosti a pripravenosť a môžu 
teraz požiadať o licenciu jazdca a zúčastňovať sa pretekov v rámci 
Slovenskej jazdeckej federácie.  V rámci podujatia  sa na koníkoch 
mohli ponosiť aj deti.
     Klub Red horse existuje už 11 rokov. Je to združenie nadšencov, 
ktorí majú radi kone a ktorí prispievajú do klubu poväčšine svojou 
prácou, väčšinou neplatia nič. Športový klub Red horse Cetuna je 
riadne zaregistrovaný a sídli v prenajatých priestoroch „Žriebarne 
Cetuna“ a zaoberá sa chovom a jazdením na značkovych koňoch ple-
mena Furioso. Ich najlepší žrebec Furioso XXVII Wigo je  plemenný 
žrebec tohto plemena a je to úradujúci majster Západoslovenského 
kraja v parkúre dospelých, šampión mnohých výstav. Na tomto 
najlepšom koníkovi klubu Red horse Cetuna jazdí Marián Sýkora.
   Jazdecké preteky sa konali v príjemnej a pokojnej atmosfére upros-
tred krásnej prírody nášho Podjavorinského kraja. Organizátori prip-
ravili naozaj nádherné, hodnotné podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 

veľa spokojných a nadšených divákov.
  Veríme, že na ďalšom ročníku týchto pretekov ich bude ešte 
viac a že organizátorom vydrží ich nadšenie a získajú ďalších 
ľudí, ktorí im pomôžu, prípadne ich podporia ako sponzori, ale 
aj ako účastníci so svojimi koníkmi.  Vedenie Obce Bzince pod 
Javorinou určite presvedčili a získali si jeho priazeň. Tešíme sa, 
že v našom kraji a v našej obci sa zrodilo takéto nové a hodnotné 
podujatie.                                                                                                                
             -kr-
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ĽUDMILA PODJAVORINSKÁ: Z RODINNEJ KRONIKY
  Pani matka na inšpekcii

„Iva, aby teba všetci čerti vzali, ty toho pána dobre neopatruješ!“
„Ako by som neopatrovala?!“
„Ba neopatruješ! Posielam vám hojne masti, masla, tvarohu – a pán 
sú suchý ani tŕň!“
„Však dobre varím – plané nezjedia.“
„Primášťaj!“
„A ja by som radšej šla naspäť – k nim. Nech by sa tu druhá trá-
pila.“
„Len ty buď tu, kde si sa chytila byť! Ja už mám za teba druhú. A 
Ičo sa i bez teba ožení!“
„Ale ja by som radšej šla domov“, zduplikovala nešťastlivá Iva a 
dala sa do žalostného plaču. Iste nenariekala nad pánom rechtorom, 
hoci sú ako tŕň, ale že sa Ičo naozaj i bez nej trafí oženiť. 
    V tomto krátkom, ale výraznom rozhovore pani matka z Podhradia 
vyliala všetku starosť nad synom Karolkom. Hoci jej miláčkom bol 
syn mladší, Ľudovít, jednako zdravie a dobrobyt mladého pána 
rechtora ležali jej na srdci.
   Preto vždy odchodila rozladená a domov prichodila ustarostená.
 „Ach, ach, ach, ten náš milý syn by sa mal oženiť“, začala 
zakaždým, ledva bedlivým pohľadom svojich nebových očiek prez-
rela, či sa v jej neprítomnosti nestalo niečo zlého. 
   „Nuž veď nech sa ožení“, krotko, ale veľmi ochotne prisvedčil 
opatrný pán tatík.
   „Tebe sa ľahko povie: nech sa ožení! povedala pani rechtorka, 
hotová vybúšiť, „ale ktorú, keď nijakej nepozná?!“
   „Nech si nájde“, ešte opatrnejšie podotkol pán tatík, „vari nieto 
dosť dievčat, súcich na vydaj?!“
   „Dosť! Dosť! S tebou sa nedá rozumne hovoriť“, odvrkla, mrzutá, 
že muž takú vážnu otázku berie naľahko. „Sú – ale kde...?!“
   „Mal by si niekoho poradiť. Azda i kolega Pivko by vedel. Na 
Starej Turej sa iste nájde súca panenka.“  
   „Napíš mu sám, ale hneď!“ rezolútne rozhodla jeho postavou malá, 
ale energiou veľká polovička.
   A pán tatík už aj šiel do školy, aby na katedre napísal priateľovi 
svoje starosti. A hneď i synovi, kam má ísť hľadať mladuchu.

Doma  (1. časť)
   V neveľkom mestečku pod Javorinou, v dome majetného mešťana 
Kl. celý deň bolo rušno. Robotníci boli síce na lúkach pri senách, 
ale čo zostali doma, zametali dvor, čistili stajne pre kone, ktoré celé 
leto bývali prázdne. V kuchyni sa chystala dvojaká večera: kurací 
paprikáš pre pána a jeho rodinu, baraní guláš pre čeľaď. A šestoro 
detí, päť dievčat a jeden chlapec, celý deň vybehúvali pred bránu.
   V dome čakali gazdu - pána domu. Ako každé leto o Jáne prichodil 
so záprahmi a paholkami na žatvu z Turčianskej domov.
   Bol bryndziarom. Od včasnej jari do neskorej jesene býval v Turci, 
v Mošovciach, kde bol i čestným mešťanom. Na  zimu prichodil 
s faktorom a so záprahmi domov. Bryndza sa vyrábala cez leto, 
nabíjaná do sudov a geletiek na vlastných záprahoch rozvážala sa 
po svete. Železníc nebolo: ťažké furmanské kone vozili bryndzu z 
Turčianskej rovno do Prešporka, do Viedne a do Pešti. Tam čakal 
majiteľ alebo jeho spoločník, aby tovar odovzdali objednávateľom, 
alebo uložili do skladíšť. Kým domáci pán takto rok čo rok obcho-
doval po svete, jeho žena doma gazdovala. 
   Bol už večer, keď na dlažbe priestranného dvora zhrmotali 
očakávané vozy. Z čeľadníka s radostným krikom vybehli deti, za 
nimi čeľaď. Všetci radostne vítali príchodzích a pomáhali vypriahať 
kone z postrojov, posiatych vyleštenými žltými plieškami. Posledná 
vyšla gazdiná, vysoká, priama ženská energického postoja – s ňou 
počerné dievčatko, večne chorľavá Katinka.
   Gazdiná mlčky prebehla zrakom po prichádzajúcich. Záprahy boli 
iba dva a vozy prázdne. 
   „A Samko – kdeže ste nechali Samka?“ spýtala sa.
   „Samko zostal v Trnave. Čaká na pána. Pán prídu ta z Prešporka 
na mašine.“
   „Na akej mašine?“
   „Nuž na mašine. Sú to vozy celé zo železa. Ťahajú ich kone, ale 
nie po hradskej, lež po koľajniciach, z Prešporka až do Trnavy. 
Železnicou to volajú.“
   „Ešte čo by svet nevymyslel!“ divila sa gazdiná. „A pán tiež by 
mohli mať rozum, nesadať na čertovo koleso. Ešte sa tam kdesi 
zmárnia!“
   A ustarostená nad mužom, ktorý mal rád všetko „novotné“, neza-
spala dlho do noci.     

      Dňa 13. júna 2007 sme sa zúčastnili zájazdu do Štúrova i do Ostrihomu, ktorý usporiadal pre dôchodcov OÚ Bzince pod Javorinou – sociálna 
a kultúrna komisia.
    Najprv sme navštívili Ostrihom. Toto mesto je centrom turistického ruchu. So Štúrovom ho spája železný most, ktorý bol niekoľkokrát od 
svojho vzniku (rok 170 n. l.) zničený, znovu zrekonštruovaný, ba i odstránený. V deväťdesiatych rokoch 20. storočia most nanovo postavili. Je to 
Most Márie Valérie, ktorý je hraničným prechodom s colnicou. Do prevádzky bol odovzdaný 11. októbra 2001. Slúži na hospodárske, kultúrne i 
osobné návštevy oboch republík. My sme si prezreli Ostrihomskú baziliku z rokov 1822-1856, ktorá je 118 m  dlhá, 40 m široká, vnútorná výška 
kopuly je 71,6 m a hrúbka stien niekde dosahuje až 16 m. Nádherný je hlavný oltár a oltárny obraz, ktorý namaľoval Grigoletti. V arcibiskupskej 
klenotnici sú uložené vzácne cirkevné klenoty  zo zlata a vzácnych kameňov, biskupské rúcha z 15.-19. storočia. Pod hlavnou loďou v krypte 
odpočívajú ostrihomskí biskupi. 
     Druhou zastávkou bol trh, na ktorom si návštevníci popásli oči na čerstvej zelenine, ovocí, kvetoch, ale i na oblečení. Bolo možné nakupovať 
i za slovenské peniaze. Kto niečo kúpil, bol spokojný, kto nekúpil nič, aspoň si preratoval ceny, či je to tak ako u nás, alebo či drahšie, či 
lacnejšie. 
     Poobedie patrilo Štúrovu. Je to najjužnejšie a najteplejšie mesto na Slovensku na hranici s Maďarskom. Južnú hranicu tvorí Dunaj, na východe 
je to Hron a Ipeľ. Tu sme sa rozdelili. Kto chcel, prezrel si mesto s jeho pamiatkami. Niektorí využili možnosť hodinovej plavby po Dunaji. No 
a tých, čo túžili po kúpaní, privítalo termálne kúpalisko Vadaš. Je to vlastne celý komplex bazénov pre deti i pre dospelých. Je tam perličkový 
bazén, vonkajší sedací bazén, krytý bazén, niekoľko bufetov. Možno tu potešiť telo i dušu.  Myslím, že bazény – kúpanie využilo najviac jed-
notlivcov. Počasie nám mimoriadne prialo. Slniečko intenzívne hrialo, rozprestieralo hrejivé lúče na všetkých, takže sme vyšli z vody príjemne 
oddýchnutí i opálení. Ľudia sa tu stretli so svojimi známymi, s ktorými pri oddychu, pri kávičke, pri občerstvení či vo vode ani nezbadali, že je 
už čas pobrať sa domov.
     Cestou naspäť sme sa zastavili na večeri, a tak sme domov prišli až vo večerných hodinách. Myslím si, že nikto nebol nespokojný. Práve naopak. 
Každý si pochvaľoval, že prežil deň k maximálnej spokojnosti. Vďaka patrí usporiadateľom, ktorí si našli čas, vybrali vhodnú a zaujímavú trasu a 
tak prispeli k plnohodnotne využitému letnému dňu nás dôchodcov. Ďakujeme a už sa tešíme na podobný zájazd  na budúci rok.
                                                                                                    V. Sláviková   

NÁDHERNÝ DEŇ



 Sú tu od čias Rakúsko - Uhorska, me-
nia sa iba osoby a ich uniformy. Sú húžev-
natí, priateľskí, občas mrzutí a unavení, 
ale päť dní v týždni sa starajú o to, aby sa 
všetky správy, dobré či tie nepríjemnejšie, 
dostali k svojmu adresátovi. Hovoríme o 
poštových doručovateľoch. Všetci ich vi-
díme denne chodiť od domu k domu, od 
dverí k dverám. Čas si nevyberajú. Ulice 
brázdia v daždi, snehu, páľave.. Niekto si 
povie: “Veď si to vybrali, je to ich zamest-
nanie...“

   Časť ich práce však závisí aj od prístupu 
každého z nás. Často zápasia s takými ne-
príjemnosťami, ako sú neoznačené, rozbité 
alebo žiadne schránky. Preto by malo kaž-
dého z nás zaujímať, že v zmysle Poštových 
podmienok, čl. 40, ods. 5 platí:
Vlastník (správca) bytovej budovy alebo 
nebytovej budovy, kde sa majú dodávať 
poštové zásielky a poukázané hotovostné 
platby, je povinný zabezpečiť, aby:
a) domové listové schránky boli ľahko 

dostupné poštovému doručovateľovi,
b) v bytovom dome boli domové listové 
schránky umiestnené na prízemí domu,
c) domová listová schránka rodinného 
domu bola umiestnená na hranici ohra-
ničeného pozemku, pred vstupom na tento 
pozemok a bol k nej zabezpečený prístup 
z verejnej komunikácie. Domová listová 
schránka musí byť označená menovkou 
adresátov, žijúcich na danom odovzdáva-
com mieste. V prípade, že je domová listová 
schránka umiestnená pri vstupe do rodin-
ného domu, pre doručovateľa musí byť k 
domovej listovej schránke zabezpečený 
voľný a bezpečný prístup,
d) v bytovom dome bol na prízemí 
umiestnený prehľad užívateľov bytov,
e) v bytovom dome boli menovkou ozna-
čené domové listové schránky, vchody by-
tov, zvončeky umiestnené pri vchode do 
domu a zároveň boli funkčné,
f) budova, v ktorej sídli jedna alebo 
viac organizácií, bola označená názvom 

organizácie, na prízemí bol umiestnený 
prehľad organizácií sídliacich v budove a 
boli umiestnené označené a funkčné listo-
vé schránky,
g) v areáli, kde sídli viac ako jedna or-
ganizácia, bol pri hlavnom vchode do toh-
to areálu umiestnený zoznam organizácií 
so situačným nákresom areálu a boli tam 
umiestnené funkčné a označené domové 
listové schránky.      
    Toto všetko by malo byť zabezpeče-
né, aby ste si Váš list našli nepoškodený v 
schránke, aby všetky listy a časopisy boli 
u Vás včas. Pomôžme si navzájom a snaž-
me sa o skvalitnenie doručovacej služby  
navzájom. Domová schránka je vizitkou 
každého z nás. V prípade potreby Vám 
ktorákoľvek pošta poskytne informácie o 
možnosti zabezpečenia domovej poštovej 
schránky.
      
      Slovenská pošta, a.s.
         Regionálne poštové centrum Trenčín
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       V našej obci sa dňa 10.9. 2007 uskutočnil v priestoroch OÚ ďalší úspešný 
odber krvi. Zorganizoval ho MS SČK v Bzinciach pod Javorinou a NTS Trenčín 
v spolupráci s vedením obce Bzince pod Javorinou.
       Do priestorov OÚ v našej obci prišlo 55 dobrovoľných darcov krvi. Medzi 
nimi neboli iba pravidelní darcovia krvi, ale aj niekoľko takých darcov, čo túto 
cennú tekutinu darovali po prvý raz. Je priam potešiteľné, že táto akcia má veľ-
mi dobrú podporu medzi pedagogickým zborom ZŠ v našej obci. To môže byť 
časom aj pozitívny príklad pre mladú generáciu. Táto akcia, ktorá sa v našej 
obci už trvalo udomácnila, prekročila aj chotár našej obce. K odberom v našej 
obci sa so záujmom hlásia aj občania susedných obcí. Úsilie funkcionárov z 
MS SČK v našej obci tak prispieva aj k reprezentácii našej obce navonok. 
       Vedenie MS SČK v Bzinciach pod Javorinou by chcelo prostredníctvom 
tohto príspevku poďakovať všetkým dobrovoľným darcom krvi za ich humánny 
čin a občiansku statočnosť, vedeniu obce za pomoc a spoluprácu i zabezpeče-
nie priestorov pre túto akciu. 
Ďalší hromadný odber krvi v našej obci sa uskutoční dňa 3.12. 2007.
                                                                 MS SČK v Bzinciach pod Javorinou

 ĎALŠÍ ÚSPEŠNÝ ODBER KRVI

P O M Ô Ž M E  S I  NAV Z Á J O M

P O Ž I A R N A  S Ú Ť A Ž
 Dobrovoľný hasičský zbor Hrubá Strana usporiadal dňa 
18. augusta 2007 požiarnu súťaž O putovný pohár DHZ. 
 Súťaže sa zúčastnilo 230 pretekárov, ktorí zápolili v 23 
družstvách mužov i žien. Súťaže mužov sa zúčastnilo 17 
družstiev, z toho sedem družstiev bojovalo za Bzince a ich 
osady. Zvíťazilo družstvo z Dežeríc (pri Bánovciach nad 
Bebravou), 2. miesto obsadila Hrubá Strana a 3. miesto 
Soblahov.  V súťaži žien bojovalo 6 družstiev, z toho dve 
domáce – Cetuna  a Bzince pod Javorinou. Prvé miesto 
obsadili taktiež Dežerice, za nimi sa umiestnila Drgoňova 
dolina a 3. miesto získala Cetuna. V mužskej súťaži bolo 
medzinárodné zastúpenie,  keď sa jej zúčastnili dve družstvá 
z Čiech, a to Strání a Nivnice. 
 Súťaže mali dobrú úroveň a sledovalo ich 350 až 400 
divákov. Pretekárov i organizátorov bol podporiť svojou 
prítomnosťou aj starosta obce Ing. Pavel Bahník a ďalší hos-
tia.  

AGROKOMPLEX 2007
Od 16. do 20.augusta sa v priestoroch výstaviska v Nitre konal tradičný AGROKOMPLEX 2007. 

Zastúpenie na tejto výstave mala i naša obec.
V jednom z pavilónov pod názvom AGROTURISTICKÉ AKTIVITY V PODJAVORINE  vystavovala i naša obec tri panely.

  

 1. Bzince – minulosť a prítomnosť
 2. Chov koní – Žrebiareň Cetuna
 3. Vidiecka turistika pod Javorinou
 Veľká Javorina
 Country Saloon Cetuna
 Rekreačné zariadenia –  
 Hrubá Strana
 Rodeo – vrch Roh
     
Vystavované panely sme po výstave 
umiestnili v priestoroch 
obecného úradu – na poschodí.



september - október 2007 Strana 6BZINSKÝ CHÝRNIK

      V našej základnej škole sa v týchto jesenných týždňoch usku-
točnil zber šípok. Počasie nám prialo, šípok v našom kraji dozre-
lo veľa a boli aj pekné, veľké, a tak mal zber veľkú odozvu. Naši 
žiaci sa tento rok veľmi usilovali. Nazberali celkom podľa prvého 
váženia pri odoberaní a zapisovaní šípok 668 kg . Keďže šípky 
skladovaním menia svoju hmotnosť, pri predaji bola ich celková 
hmotnosť 644 kg. Šípky od nás vykupoval Ing. Juraj Janič z Papra-
de, ktorý si ich chodil sám do školy brať. Platil nám 14, resp. 15 Sk 
za kg. Najlepšej zberačke priniesol aj hodnotnú cenu. Uvádzame 
všetkých zberačov, ktorí nazberali viac ako 10 kg šípok. Najlepšia 
Simona Tinková a sestry Hargašové, ale aj ďalší piati žiaci za nimi 
prispeli do spoločnej pokladne veľmi vysokou sumou.  

1.  Tinková Simona  8.trieda       64,47 kg 
2.  Hargašová Miroslava  6.       48,87    
3.  Hargašová Monika  9.       45,91    
4.  Ševčík Ladislav   2.       30,95    
5.  Tilinger Peter   5.       27,54    
6.  Šindelová Karin  7.       25,10    
7.  Zatovičová Adela  9.       24,13    
8.  Pastorek Filip  7.       22,30    
9.  Mičová Kristína  8.      15,35    
10.  Miklovičová Veronika  2.      12,85   
11.  Rošková Klaudia   4.      12,50    
12.  Fogaš Erik  8.      11,60    
13.  Slimáková Ivana   5.      11,25    
14.  Kabijevová Klaudia  8.      11,20    
15.  Ševčíková Eva   4.      10,40    

    Po nich nasleduje 22 žiakov, ktorí nazberali 5 a viac kg šípok. 
Celkovo sa do zberu zapojilo 85 žiakov zo 148, teda 63 žiakov ne-
priložilo ruku k dielu. Veríme, že sa pousilujú zasa v iných zberoch 
alebo opäť o rok. Za peniaze, ktoré sme zberom získali, chceme 
vylepšiť vybavenie priestorov školy tak, aby to slúžilo všetkým žia-
kom. Najlepší zberači budú odmenení vecnými cenami,  diplomami 
a pamätnými listami. Na záver im všetkým srdečne ďakujeme. Naša 
vďaka však patrí aj všetkým rodičom a starým rodičom, ktorí zber 
podporili a deťom pri ňom pomáhali. Vážime si, že si našli čas a 
vybrali sa s deťmi na šípky a nepredali si šípky do výkupu sami, 
ale dali ich škole. Spoločná vychádzka do prírody, spoločné úsilie 
a práca sú veľmi pozitívnym výchovným prostriedkom. Urobili tak 
veľa nielen pre školu, ale aj pre svoje vlastné deti. Ďakujeme!        
              -kr-

Z B E R  Š Í P O K
 

Začiatok tohto školského roka bol bohatý na športové sú-
ťaže . V mesiaci september nás čakali i netradičné športy, 
a to v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva súťaž “Mla-
dých hliadok“. Tá sa konala 19. 9. 2007 v Novom Mea-
te nad Váhom a usporiadateľom i hostiteľom bola ZŠ na 
Tematínskej ulici. Žiaci tvorili zmiešané družstvá, ktoré 
sa skladali z dvoch chlapcov  a dvoch dievčat. Naša škola 
vyslala dve takéto družstvá. Po rýchlokurze rôznych dis-
ciplín ( topografia, orientácia v teréne, streľba zo vzdu-
chovky, ošetrovanie ranených a činnosť pri poplachoch), 
kde na prácu s deťmi sme mali len dva týždne, naši žiaci 
podali výborné výkony a naše družstvá skončili v tomto 
okresnom kole na II. a III. mieste. Súťažiť boli títo žia-
ci: Kristián Kardian,  Adela Zatovičová (9. trieda), Erik 
Machovic, Matúš Zamec, Simona Tinková, Simona Cho-
vancová, Edo Rybár a Kristína Hargašová (8. trieda) Za 
predvedené výkony našim žiakom ďakujem.
       Dňa 20. 9. 2007 sa konali na futbalovom a ľahko-
atletickom štadióne v Novom Meste nad Váhom Atletic-
ké hry pre žiakov základných škôl. Naše deti (žiaci 3. až 
9. ročníka) boli viac ako úspešné. Získali sme niekoľko 
prvenstiev, veľa bolo druhých i tretích miest, Žiaľ, kon-
krétne výsledky pri vysokom počte štartujúcich ešte nie 
sú skompletizované, takže  o týchto budeme informovať 
neskôr.
    26. 9. 2007 sme sa zúčastnili okresného kola v cezpoľ-
nom behu, ktoré sa konalo na III. ZŠ v Novom Meste 
nad Váhom. Bola to súťaž trojčlenných družstiev. Našu 
školu reprezentovali Matúš Zamec, Martin Juriga a Erik 
Machovic. Z osemnástich družstiev  skončili naši žiaci v 
druhej polovici štartového poľa.
    Dňa 1.10.2008 organizovala naša škola Obvodové kolo 
vo futbale. Na ihrisku sa za krásneho počasia stretli žiaci 
týchto škôl: ZŠ Bzince p. J., ZŠ Lubina., ZŠ Stará Turá a 
ZŠ Považany. Favoritom tejto skupiny bývali vždy žiaci zo 
Starej Turej, ale tento rok sme im to troška skomplikova-
li a Staroturanci postúpili po remíze s nami do ďalšieho 
kola s odretými ušami. Konečné poradie: I. miesto Stará 
Turá – 7 bodov, II. miesto ZŠ Bzince p. J. – 5 bodov, III. 
miesto ZŠ Považany – 3 body a IV. miesto obsadili žiaci 

ŠPORT V ŠKOLE

5 0 .  V Ý R O Č I E  O T V O R E N I A  Š K O L Y
 Na budúci rok oslávi naša bzinská 
základná škola 50. výročie svojho ot-
vorenia. Pri tejto príležitosti chceme 
napísať a vydať publikáciu o škole, jej 
učiteľoch a žiakoch, o jej histórii, zá-
roveň pripraviť výstavku.  Potrebujeme 
k tomu okrem iného fotografie. Cenné
by boli pre nás fotografie tried – pr-
vých prvákov ( školský rok 1958/59), 
prvých končiacich žiakov (vtedy asi 
ôsmakov), prvého učiteľského zboru. 
Zhromažďujeme aj fotografie všetkých
tried, najradšej končiacich školu – ôs-
makov a deviatakov, učiteľov, riaditeľov 

a zamestnancov školy, ďalej fotografie
z rôznych podujatí – slávnosti, súťaže, 
výlety, zbery, karnevaly, športové druž-
stvá, spevácky zbor, krúžky atď. Vďač-
ní budeme aj za osobné spomienky a 
vyznania, za rôzny písomný materiál, 
možno i vysvedčenia, diplomy a ocene-
nia. 
Budeme radi, ak nám pripomeniete 
absolventov školy, ktorí pracujú na 
významných postoch alebo sú z nich 
špičkoví odborníci a manažéri, získali 
významné ocenenia, aby sme na nikoho 
nezabudli. 

Všetky materiály nám môžete poslať aj 
elektronickou poštou, fotografie naske-
nované.
   Na záver chceme porosiť všetkých, 
ktorí by nám mohli pomôcť realizovať 
náš plán s publikáciou, organizačne 
a materiálne, prípadne dobrou radou, 
aby sa nám čo najskôr prihlásili.

Kontakt: tel.: 032 / 779 32 57   

e-mail: zs.bzince@post.sk       
     supakova@zoznam.sk  
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10. ROČNÍK BZINSKÉHO JARMOKU
  24. a 25. augusta sa konal 10. ročník  Bzinského jarmoku.  
Úspešnosť jarmoku sa obyčajne hodnotí podľa toho, koľko bolo 
stánkov, aký bol v nich tovar, aký bol burčiak a aké jedlo. Na našom 
jarmoku bolo, žiaľ, tento rok stánkov  málo. V okolí sa konalo via-
cero jarmokov a rôznych iných podujatí a predajcovia dali prednosť 
väčším mestám a väčším podujatiam.  Zato počasie bolo výborné, 
atmosféra príjemná a priateľská, občerstvenie dobré a kultúrny pro-

gram veľmi pekný. Postupne sa predstavili miestna rómska kapela, 
známa a obľúbená dychovka Borovienka, deti z materského centra 
a žiaci miestnej školy, country skupina Mustang band. V požiarnej 
zbrojnici pripravili hasiči tanečnú zábavu. 
Ľudia, ktorí prišli pozitívne naladení a prišli si posedieť a pobaviť sa, 
boli s jarmokom spokojní. 

 Deti z Materského centra

 Vystúpenie žiakov ZŠ  Rómska kapela

 MUSTAND BAND Piešťany

 Spokojné obecenstvo
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UZAVRELI  MANŽELSTVO
Matúš TRENČANSKÝ – Martina ROJKOVÁ

Rastislav HABÁNEK – Zuzana ŠÍKOVÁ
Vlastimil MIKULÁŠ – Antónia ŽINČÍKOVÁ

Marek OKRUCKÝ – Naďa JURDOVÁ
David TITL - Vladimíra ZEMANOVIČOVÁ

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

Mesačník obce Bzince pod Javorinou, Vydáva obec Bzince pod Javorinou. Grafická 
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BZINSKÝ CHÝRNIK

ROZLÚČILI SME SA
Mária VESELÁ č. d. 344 
vo veku 85 rokov
Milan SKOVAJSA  č. d. 77 
vo veku 75 rokov
Anna SLÁVIKOVÁ č. d. 344 
vo veku 85 rokov
Anna FOGAŠOVÁ č. d. 228 
vo veku 67 rokov
Anna HARMADYOVÁ č.d. 40
vo veku 79 rokov

Adam GAJDOŠ
rodičom Branislavovi a Anna Gajdošovej

Marko REVAY
matke Júlii Revayovej

Jakub KOLLÁR
rodičom rodičom Mariánovi Kollárovi a Eve Chmulíkovej

Terézia  GULÁNOVÁ
rodičom Vlastimilovi a Soni Gulánovej

Maroš STACHO
rodičom Miroslavovi a Miriam Stachovej

Matej HARUŠTIAK
rodičom Ing. Miroslavovi a Ing. Zuzane Haruštiakovej

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

NARODILI SABLAHOŽELÁME 
50 rokov

Vladimír HUBINA č.d. 526
Ján MIKLÁNEK č.d. 527
Emília GERŽOVÁ č.d. 526
Jozef MAGÁL č.d. 1537

                        60 rokov
Ján VALO č.d. 149
Karol ROUPA č.d. 276
Ľudmila TRGIŇOVÁ č.d. 1278
Milan SAPÁČEK č.d. 486
Ing. Vladimír HARMADY č.d. 427
Anna KOUŘILOVÁ               č.d. 1465
Dušan MEDZAY    č.d. 393
Miroslav VDOVIAK    č.d. 1553

70 rokov
Emília Žáková č.d. 21
Anna PASTORKOVÁ              č.d. 1401
Alois BÚLIK        č.d. 1522
Anna HLOŠKOVÁ                 č.d. 1526
Mária MAGÁLOVÁ               č.d. 1424 

80 rokov
Anna BUNOVÁ č.d. 344

85 rokov
Božena BELKOVÁ č.d. 910
Mária KOZÁČKOVÁ             č.d. 344
Štefánia ZUZKOVIČOVÁ     č.d. 344

90 rokov
Emília JANIGOVÁ č.d. 344

95 rokov
Elena OSTROVSKÁ č.d. 990

Aj slnko zapadá ústupkom noci,
kto raz púť dokonal, 
niet mu viac pomoci.

Dňa 25. októbra 2007 si pripomenie-
me 1. výročie, kedy nás opustila naša  
milovaná manželka, mama a babička

  Margita STANOVÁ
 S láskou spomínajú manžel a deti:  Danka, Elenka a  
Ján  so svojími rodinami

Aj keď sa nevrátiš, v našich srdciach miesto nikdy nestratíš.

Dňa 28. novembra 2007 uplynie 17 rokov od smrti

Ľudmily KUBICOVEJ zo Bziniec pod Javorinou

S úctou a vďakou spomína dcéra Ľudmila s manželom, syn 
Vladko s manželkou a deťmi a rodinou, priatelia a známi. 
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      Čas plynie, spomienky zostávajú.
Nič viac Ti už nemôžeme dať,

len kytičku na hrob a spomínať.

Dňa 31. augusta uplynulo 10 rokov, 
čo sme sa navždy rozlúčili so svojím 

otcom, starým otcom a príbuzným

Vladimírom PRAŽIENKOM
S úctou a vďakou spomína smútiaca rodina.

Tie roky tíško bežia
ako kľudnej rieky prúd,
len spomienky sa vracajú
a nedajú na teba nikdy zabudnúť.

Dňa 24. septembra uplynulo 
10 rokov od smrti našej mamy,
babičky a príbuznej

  Emílie CHORVÁTOVEJ rod. Martákovej
S úctou a láskou si na ňu spomínajú dcéry s rodinami 
i ostatní príbuzní


