
 Mesiac október je mesiacom úcty k starším – čiže seniorov.  V jeho priebehu sa prihovárame našim spoluobčanom, aby sme im vzdali 
úctu a poďakovali za všetko to dobré, čo v priebehu svojho života vykonali.
 Každý človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, niečo dobré v priebehu svojho života vykonal. Chodil do škôlky a následne do školy a 
vnímal svojich učiteľov a svojich vychovávateľov, ktorí mu vštepovali učivo, prvky mravnosti, úctu ku všetkému a všetkým, čo ho v živote 
postretne. Väčšina ľudí si tieto vzácne slová a príklady svojich vychovávateľov a rodičov dobre zapamätala a v živote sa nimi riadila. 
Desiatky rokov pracovali pre svoje rodiny a deti. Mnohí sa príkladne starajú i o svoje vnúčatá alebo s láskou sa prihovárajú k svojim 
pravnúčatám. Ich dobrota, láska a starostlivosť vo veku šedín sú príkladom tým mladším.
Tento kolobeh života sa neustále obmieňa už celé tisícročia a ešte sa i bude. A ako sa bude ďalej zachovávať, to záleží len a len na ľuďoch. 
Veď nová doba nám dáva príklady, ako sa s človekom zaobchádza. Mladí majú prioritu v zamestnaní a prácu ľahšie získajú, lebo taký je 
trend u zamestnávateľa a ten potrebuje z človeka vyžmýkať, čo najviac. V mnohých profesiách chcú pracovníkov len do štyridsiatky, čo budú 
robiť ďalších 25 a možno i viac rokov?
 Nech staroba nie je len choroba, ale aj radosť, že Vám niekto pomôže do autobusu, prihovorí sa milým slovom alebo len slušným poz-
dravom. Ten starší, to vtedy vníma, ako vďaku za jeho celoživotnú prácu buď v zamestnaní, či  v obci. Veď v štáte alebo i v obci sa veľa 
zmenilo k dobrému, užitočnému a krajšiemu. Za tým všetkým stáli dnešní starší, ktorí sa z toho tešia, ale mnohí sa už toho nedožili. Preto 
vám seniorom Bzinčanom, Hrušovanom, Vrzávčanom, Cetunárom a Hrubo-Strančanom patrí vďaka – a to nielen v mesiaci októbri .
 V tomto mesiaci si trochu viacej na starších zmyslíme rôznymi podujatiami, či slávnosťami a tiež týmto článkom v našich obecných 
novinách.
 Žite spokojne a šťastne dlhé roky!
za obecný úrad, spoločenské organizácie, vedenie PD, cirkevné spoločenstvá a ostatné miestne podniky napísal I.Mrázik člen RR BzCh
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BZINSKÝ CHÝRNIKBZINSKÝ CHÝRNIK

MESIAC SENIOROV

   Posledný 
a u g u s t o v ý 
víkend sa nie-
sol v našom 
podjavorins-
kom kraji, ale 
aj na celom 
Slovensku v 
duchu osláv 
67. výročia 
v y p u k n u -
tia SNP. 
Spomienku 
na túto význ-
amnú udalosť 

sme v našej obci začali v piatok položením vencov vďaky k pamät-

níkom oslobodenia v Bzinciach, Hrušovom a Cetune. V sobotu 
podvečer sa po niekoľko ročnej odmlke konalo stretnutie pri vatre 
bratstva pri amfiteátri na vrchu ROH, kde sa zišlo asi 200 ľudí. 
Oslavy pokračovali v nedeľu položením vencov pri pamätníku na 
vrchu  Roh, kde sa prítomným prihovoril poslanec NR SR Jaroslav 
Baška a predseda oblastného výboru SZPB v Novom Meste nad 
Váhom p. Hulínek. Program dvoma piesňami doplnil aj náš spe-
vokol Klenotnica. Po skončení pietnej spomienky pri pamätníku 
sa účastníci presunuli do priestorov čiastočne zrekonštruovaného 
amfiteátra, kde oslavy pokračovali kultúrnym programom. Tradične 
ho začal súbor Klenotnica, potom sa predstavili speváčky z 
Ukrajiny, folklórny súbor Krajňanec, dychová hudba Bodovanka a 
nakoniec country skupina Dostavník z Bánoviec nad Bebravou. Za 
krásneho slnečného počasia  si prišlo uctiť túto  významnú  udalosť 
novodobých dejín Slovenska viac ako tisíc občanov z celého pod-
bradlansko - javorinského regiónu. 

67.  VÝROČIE SNP
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 V sobotu 10.septembra 2011  sa v Cetune konal tretí ročník 
akcie   „Ukončenie leta na Cetune“.  Za krásneho počasia prišlo 
do Cetune asi 1000 ľudí.   Súčasťou podujatia bola súťaž vo varení 
gulášu, preteky hasičských zborov O pohár starostu obce a O pohár 
DHZ Cetuna a na záver  to bola discoshow a vystúpenie skupiny 
Kmeťoband. Guláš začalo variť 24 súťažiacich už o 10.00 hod. Mali 
vytvorené veľmi dobré a prakticky pre všetkých rovnaké podmienky. 
Každý mohol variť podľa svojho „gusta“. Tento rok bol predsedom 
7-člennej hodnotiacej poroty už po tretíkrát Mirko Tvrdoň, pričom 
4 členovia boli z radov súťažiacich. Varilo sa do 15.00 hod. a o 

16.00 hod. bolo vyhlásenie výsledkov. Najlepší guláš uvaril kolektív  
p.Tilingerovej z Vrzávky, na druhom mieste sa umiestnil kolektív 
Palka Kardiána zo Bziniec a tretí bol kolektív Braňa Znachora z 
Podkoziniec. Súbežne prebiehala aj súťaž DHZ. Do Cetune prišlo 14 
družstiev. Súťažili muži, ale aj ženy. Najlepšie obstáli hasiči z DHZ 
z Topoleckej, ktorí si odniesli prvé miesto v súťaži žien aj mužov. 
Pohár starostu obce obhájilo družstvo z Cetuny. Vyvrcholením dňa 
bola discoshow a vystúpenie skupiny Kmeťoband. V sále KD v 
Cetune sa zabávalo viac ako 200 účastníkov. Môžeme konštatovať, 
že  Ukončenie leta na Cetune sa vydarilo. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí obetovali svoj čas a pripravili toto pekné podujatie.

UKONČENIE LETA V CETUNE

 V sobotu 24. septembra 2011 sa konala v obradnej miestnosti OÚ milá slávnosť uvítania nových občanov Bziniec pod Javorinou. 
Uvítania sa zúčastnilo z 12 pozvaných 9 detí. Boli to nasledovné deti: Markus Muth, Kamila Korytárová, Martina Ilenčíková, Veronika 
Titlová, Alex Urban, Kristína Bilová, Denis Plašineka, Kristína Hargašová a Dominik Švacho.

MILÁ SLÁVNOSŤ  NA OÚ



     september - október    2011   Strana 3BZINSKÝ CHÝRNIK

D N I  O B C E  2 0 1 1
 V piatok 
2 . s e p t e m b r a 
2011 sa začali 
Dni obce 
t r a d i č n ý m 
B z i n -
s k ý m 
jarmokom.  Už 
od skorého rána 
p r i c h á d z a l i 
p r e d a j c o v i a 
so svojimi 
s t á n k a m i . 
Sortiment bol 

síce „rozmanitý“, no kto očakával, že si bude môcť kúpiť niečo 
výnimočné, bol určite sklamaný. No ale pravdupovediac, jarmoky 
už nie sú to, čo bývali. Dnes si môžeme  kúpiť kedysi tradičný 
jarmočný tovar prakticky každý deň. Možno, aspoň trocha atraktívni, 
boli predajcovia 
m e d u , 
m e d o v i n y , 
s e m i e n o k 
kvetov a 
o k r a s n ý c h 
kríkov, rôznych 
záhradkárskych 
potrieb. Ale 
k jarmoku 
určite patril  
aj tradičný 
jarmočný tovar 
ako perníky, 
hračky, balóny. 
Nechýbalo ani dobré  občerstvenie a samozrejme burčiak. Pre deti, 
ale aj dospelých, boli k dispozícii jarmočné atrakcie - kolotoče, 
nafukovací hrad, trampolína. 

  V rámci 
p r o g r a m u 
v piatok, 
už tradične, 
v y s t ú p i l a  
„ R ó m s k a 
kapela“ a po 
ročnej „odmlke“  
opäť hasiči 
pripravili  zábavu 
v priestoroch 
h a s i č s k e j 
zbrojnice. Sobota 

bola z pohľadu 
kúpychtivých 
návštevníkov 
o v e ľ a 
horšia. Počet 
predávajúcich 
z n a č n e 
p o k l e s o l . 
O ž i v e n i e 
priniesol až 
popoludňajší 
k u l t ú r n y 
program, v 
ktorom sa 
predstavili žiaci ZŠ, spevácke súbory Boršičané a Klenotnica, 
dychovka Bošáčanka a môžeme povedať, že pekným programom sa 
predstavil dychový orchester Sobotienka z Rimavskej Soboty pod 
vedením nášho rodáka Paľka Machajdíka. Súčasťou Dní obce bola aj 
výstava „Plodov 
jesene“, ktorá 
bola umiestnená 
na prízemí v 
obecnom  úrade. 
Na naše Dni obce 
sa prišli pozrieť 
aj občania z 
družobnej obce 
Babice. Pre 
úplnosť treba 
p o d o t k n ú ť , 
že kultúrny 
program bol 
financovaný z prostriedkov získaných z poplatku za predajné 
stánky. 

OTÁZKA PRE STAROSTU
Opäť sa v Bzinciach začalo kradnúť?
 Je pravda, že  nad ránom zo štvrtka na piatok došlo ku 
krádeži 20 kusov  hliníkových ochranných krytov mantinelov na 
multifunkčnom ihrisku pri ZŠ. Odhadnutá cena je viac ako 700 
€. Horšie je asi to, že sa jedná o neštandartný profi l dovezený 
z Nórska, ktorý sa asi nebude dať kúpiť. Vzhľadom k tomu, že 
kryty sú tam okrem iného aj kvôli bezpečnosti, bude ihrisko pre 
verejnosť uzatvorené. Krádež vyšetruje polícia. Veľmi by nám 
pomohlo, keby nám pomohli občania, pretože ku krádeži došlo 
asi až nad ránom po 4. hodine. Možno, že si niekto všimol stáť 
zaparkované auto, do ktorého tento ukradnutý materiál nak-
ladali.  Je predpoklad, že krádež bola dielom našich občanov, 
možno  tých, ktorí využívajú ihrisko nie na športovanie, ale na 
ich „čudné“ zábavky spojené s fajčením a požívaním alkoholu.
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     Náš rodák 
Prof.Ing. Ján 
Borota, DrSc. 
veľmi rád 
spomína na svoje 
rodisko a stále 
udržiava kon-
takty so svojou 
rodinou. So svo-
jimi  zážitkami z 
pobytu v Afrike 
sa podelí s 
čitateľmi našich 
obecných novín.

 Pred odjazdom na dlhoročnú expertíznu činnosť do Tanzánie v 
roku 1965 ma niektorí moji kamaráti presvedčovali, že ako lesník 
bez flinty do Afriky cestovať nemôžem. Vysvetľoval som im, že 
to nie je také jednoduché niesť so sebou flintu a že aj taká puška 
stojí nejaký obnos. Presvedčili ma. Finančnú pôžičku na pušku mi 
poskytol môj nebohý brat Milan.
 Kúpil som kombinovanú guľovnicu s výmennou hlavou, vyrob-
enú v Zbrojovke Brno, s pripojeným ďalekohľadom. Robil som 
tak aj reklamu československému výrobku. Vývozné povolenie na 
pušku mi naše úrady vydali bez problémov.
 Po prílete na letisko v Dar-es-Saláme v Tanzánii mi colníci 
pušku zadržali. Vydali mi ju až po piatich mesiacoch, po predložení 
potrebných úradných povolení od miestnych úradov. Potom som 
získal z titulu mojej odbornosti aj písomný súhlas – licenciu na 
lovenie príslušnej divokej zveri na celom území Tanzánie. Loviť sa 
mohli rôzne antilopy, divoké svine i perličky, teda divoká zver, uve-
dená na loveckej knižôčke majiteľa licencie. V národných parkoch 
a v rezerváciách je lov divokej zveri zakázaný.
Mojimi najväčšími úlovkami v Tanzánii boli pakôň a zebra. 
Statného pakoňa som ulovil v juhovýchodnej Tanzánii v oblasti asi 
50 km západne od starého prístavného mesta Kilwa. V júli 1970, 
krátko po období dažďov, sme cestou z práce v lesnatom teréne 
uvideli pred naším terénnym autom stádo pakoní. Zastavili sme. 
Neopatrné zvieratá na nás nereagovali. Uchopil som pušku, ktorú 
som obyčajne so sebou na safari nosieval, zoskočil som z land-
rowera a priblížil som sa k stádu na vzdialenosť 100-120 m. Oprel 
som pušku o kmeň zakriveného stromu a zamieril na vodcu stáda. 
Zaznel výstrel. Pakôň vyskočil a klesol na zem. Zásah bol presný, na 
komoru. Pakôň mal nádherné rohy, skoro ako buvol kaferský. Dvaja 
moji spolupracovníci s mačetami pribehli k ulovenému zvieraťu. 
Podľa muslimského rituálu uvoľnili z neho  krv, po poľovnícky 
povedané „farbu“. Stalo sa to v oblasti lesnej správy Kingupira. S 
námahou sme naložili ulovené zviera, vážiace asi 200 kg, do land-
rowera a pokračovali v ceste na našu ubytovňu.
Spolupracovníci vo funkcii mäsiarov opatrne stiahli kožu zo 
zvieraťa, hneď ju posypali kuchynskou soľou, pakoňa rozporcovali 
a tie rohy provizórne ošetrili. Nespotrebované mäso zaúdili, rozdel-
ili si ho a odviezli domov k svojim rodinám. Mne sa ušla chutná 
sviečkovica, ktorú vedel môj kuchár dobre pripraviť.
 Trofej, kolosálne rohy a kožu pakoňa som po ďalšom garbi-
arskom spracovaní dopravil na Slovensko. Koža zdobí príbytok 
mojich príbuzných. Rohy som venoval Poľovníckemu múzeu v 
Antole pri Banskej Štiavnici.
 Mojím najväčším úlovkom v Tanzánii bola zebra. Stalo sa to 
takto: Hospodár na misijnej farme v Magambe v pohorí Západné 
Usambary, Američan Claycomb ma dlho presviedčal, aby som 
ulovil zebru. Po mnohých debatách sme sa na realizácii poľovačky 
dohodli. On pozná lovecký revír, ja vlastním pušku a loveckú 
licenciu. Ak bude poľovačka úspešná, ja získam trofej – kožu 

a môj lovecký partner mäso pre robotníkov farmy. Keď nastal 
čas poľovačky, spojil som služobnú cestu s loveckou. Dokončil 
som meranie stromov na výskumnej ploche v lesnom poraste pri 
mestečku Olmotónyi a popoludní v máji v r.1970 vydal som sa svo-
jím autom na poľovačku.
 Lovecký revír sa nachádzal v severnej Tanzánii v oblasti zvanej 
Ndžojek, asi 50 km severozápadne od mesta Arusha. Podľa inštrukcie 
môjho loveckého partnera mal som cestovať svojím autom asfalto-
vou cestou z Arushe smerom na Nairobi a od odbočky na Olmotónyi 
začať rátať „míle“ na tachometri auta. Po prejazdených 25 mílach 
mal som odbočiť z hlavnej cesty doľava na zanedbanú poľnú cestu. 
Na tejto odbočke ma naozaj čakal môj lovecký partner s domorodým 
pomocníkom s malým nákladným autom.
 Privítali sme sa a pokračovali pomalou jazdou po veľmi hrboľatej 
ceste. Asi po 10 km jazdy sme sa na vhodnom mieste utáborili. 
Založili sme oheň a požiadali dvoch náhodných „cestovateľov“ 
– Masajov, ktorí sa tu z čista jasna objavili, aby za odmenu – lieky 
proti malárii, udržiavali počas našej neprítomnosti oheň a strážili 
naše autá. Masaji súhlasili. 
 Vydali sme sa na poľovačku. Terén pozostával zväčša z pahor-
katiny porastenej kernatou savanou. Okrem malých antilop sme 
nijaké väčšie zviera nespozorovali. Na jeden z pahorkov vystúpil 
ako prvý Claycomb. Dával mi znamenie, aby som ho rýchlo nasle-
doval. Zadýchaný vyliezol som za ním na pahorok. Dolu v údolíčku 
sa páslo sedem nič netušiacich zebier. Rýchlo som zacielil, zmačkol 
spúšť a zviera netrafil. Zebry sa pásli ďalej. Vydýchal som sa, 
posadil sa na zem, oprel lakeť ruky o koleno, pevne uchopil pušku a 
zamieril na zebru, vzdialenú asi 130-150 m, a vystrelil. Zasiahnutá 
zebra vyskočila, prebehla asi 20 m, spadla na zem a zhasla. Bol to 
samec s krásnym čiernobielym sfarbením. Spokojný zaznamenal 
som úlovok do svojej loveckej knižôčky. Náš pomocník doviezol 
nákladné auto. Naložiť zebru na auto sa nám nepodarilo. Vážila asi 
300 kg. Pustili sme sa do stiahnutia kože. Na následné nasolenie 
kože sme spotrebovali 15 kg kuchynskej soli. Zviera sme rozporco-
vali a postupne naložili do auta.
 Do tábora sme prišli okolo polnoci. Ťažko sme ho v tme hľadali. 
Oheň dohasínal. Masajov nebolo. Naši strážcovia bez rozlúčky 
odišli. Znova pri vatre sme uschovali mäso do áut. Kožu sme umi-
estnili na strechu nákladného auta. Hlava s krkom zebry bola ťažká. 
Opreli sme ju o koleso auta. Mala byť z nej chutná polievka pre 
zamestnancov misijnej farmy. Nebola. Ráno sme zistili, že hlava 
zebry zmizla. Pravdepodobne ju odtiahli pažravé hyeny, ktoré náš 
hlboký spánok vo vedľajšom stane nenarušili.
 Opustili sme lovecký areál. Na oboch autách sme cestovali do 
mesta Lushoto. Ja som sa zastavil v garbiarskom závode v Arushi. 
Dal som si vypracovať kožu z ulovenej zebry. S mojím partnerom 
sme sa stretli o niekoľko hodín neskoršie na cestnom odpočívadle 
pri meste Same. Náhodou v tom čase policajti kontrovali prepra-
vovaný tovar na nákladných autách. Kontrolovali aj prepravovaný 
tovar môjho loveckého partnera, na prevoz mäsa zebry povolenie 
nemal. Vyhovoril sa na mňa. Nuž , policajti čakali. Môj doklad o 
ulovení zebry v loveckej knižke stačil. Bol zároveň potvrdením, že 
ako lovec som aj majiteľom mäsa uloveného zvieraťa a Claycom ho 
odváža na nákladom aute. Mohli sme spoločne pokračovať v ceste 
do Lushota.
 Niet pochýb o tom, že zamestnanci misijnej farmy v Magambe 
si na upravenom mäse zo zebry pochutnali. Kus mäsa zo stehna 
zebry dostala aj pani Lysholmová, manželka nášho kolegu na 
výskumnom ústave v Lushote. Lysholmovi sa pozvali na obed, na 
ktorom sa podávalo vynikajúco pripravené mäso zo stehna ulovenej 
zebry. Približne o rok neskôr som vypracovanú kožu zebry dopravil 
do Prahy, kde je dodnes ozdobou bytu mojej dcéry.
                            Ján Borota

SPOMIENKY NA POĽOVAČKU V AFRIKE
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UKONČENIE PRÁZDNIN NA HRUBEJ STRANE

 V nedeľu dňa 28.8. 2011 sa uskutočnila na Hrubej Strane 
rozlúčka s prázdninami. Zúčastnilo sa jej asi 40 detí s rodičmi. 
Privítali ich poníky  a veľká obecná trampolína, medzi ktorými 
pobehovali najbližšiu hodinu. Potom sa začalo súťažiť. Pretekári 
najskôr skákali vo vreciach, potom si hádzali vo dvojiciach 
ozajstné vajíčko. Na lúke pri ihrisku hľadali aj s niektorými rodičmi 
poschovávané loptičky v tráve. Za všetko dostali sladkú odmenu. 
Počasie sa vydarilo a keď o 16. hod. dorazil skákací hrad, boli 
deti vo vytržení. Hasiči nám predviedli hasenie požiaru. Posilnili 
sme sa všetci výborným gulášom, ktorý mali deti zadarmo, a keď 
si oddýchli, začali zdolávať prekážkovú dráhu, ktorú si nakoniec 
vyskúšali na čas aj rodičia. Na počudovanie deti ešte vládali, tak 
si aj s rodičmi zahrali proti sebe futbal. Po futbale nasledovala 
tombola, v ktorej vyhralo každé dieťa. Deti už pomaličky začali 
odchádzať unavené domov, niektoré už spali v aute a tí s najväčšou 

výdržou nám pomáhali o 21. hod.  baliť.  Veríme, že sa všetci dobre 
zabavili a deti na druhý deň „svalovicu“ rozchodili. Za tento krásny 
deň, ktorý sme mohli s deťmi prežiť,  chceme poďakovať starostovi 
obce Bzince p. Bahníkovi, baru Javorinka, firme Prevak Stará Turá, 
Rival Bike Nové Mesto, Royal dom Častkovce, rod. Královičovej, 
Stachovej, Kiškovej, Bušovej. Veríme, že sa takéto akcie budú 
konať častejšie.

OTVORENIE 
ŠKOLSKÉHO ROKA

 Po dvoch mesiacoch oddychu konečne prišiel čas, aby sa znovu 
otvorili brány škôl. Na celom území našej vlasti sa 5.septembra 
začal nový školský rok. Aj naši žiaci v tento deň prišli do svojej 
školy. Už z diaľky na nich svietila novým šatom oranžovej 
farby a usmievali sa veľké biele okná. Áno, aj naša škola prešla 
rekonštrukciou – zateplenie výmena okien a strešných zvodov. 
Toto všetko sa podarilo vďaka eurofondom a za pomoci obecného 
úradu. Aby deťom nebola zima, tak obecný úrad zrekonštruoval aj 
kotolňu v škole.
 Privítanie žiakov teda prebehlo pred vynovenou školou. Na 
úvod žiačky už 4. ročníka zarecitovali úvodnú báseň. Potom 
žiakov, kolegov aj rodičov privítali v príhovoroch riaditeľ školy 
Mgr. Martin Samek  a starosta obce Ing. Pavel Bahník. Nakoniec 
boli za prvákov pasovaní noví žiaci, ktorí vymenili materskú 
škôlku za už veľkú školu. Na záver tohto slávnostného okamihu 
privítali našich prváčikov aj pracovníci obecného úradu  - Zbor 
pre občianske záležitosti so starostom obce a pracovníčkou Jankou 
Kuhajdovou. Tento deň sa určite vryje do pamätí našich prváčikov 
a ich rodičov a dlho budú naň spomínať.
                 Mgr. Martin Samek, riaditeľ školy

MAJSTROVSTVÁ OKRESU
 V CEZPOĽNOM BEHU 

V NOVOM MESTE NAD VÁHOM
 Dňa 6.10. 2011 sa v Novom Meste nad Váhom uskutočnila 
prvá tohtoročná športová súťaž – cezpoľný beh. Našu školu 
reprezentovali títo žiaci a žiačky: Martin Biesik, Andrej Blahovec, 
Marcel Mičo a Ivana Jurigová. V kategórii jednotlivcov dosiahol 
výborné umiestnenie Martin Biesik – skončil medzi chlapcami na 
výbornom 5. mieste. Našu školu v súťaži dievčat reprezentovala 
iba Ivana Jurigová. Z hľadiska perspektívy dobrý výsledok, z 
hľadiska reprezentácie našej školy v kategórii starších žiačok 
nepochopiteľné konanie niektorých dievčat, ktoré nechcú 
reprezentovať našu školu, „lebo sa im nechce“.
 Všetkým spomenutým žiakom ďakujem nielen za reprezentáciu 
školy, ale aj za ochotu zúčastňovať sa športových podujatí.
                                                                 Mgr Peter. Peráček 
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POĎAKOVANIE ZA ÚRODY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V krásne slnečné, nedeľné ráno  za hlaholu zvonov  v sprie-
vode krojovaných dievčat, ktoré niesli pred oltár to čo nám 
Pán Boh požehnal sme vchádzali do Božieho chrámu . Po dosť 
suchom roku, sme vzdávali vďaku nebeskému Hospodárovi. 
Bolo to milé stretnutie vďaky rôznych generácii, lebo každý 
máme za čo ďakovať. Aj tí, ktorí si úrodu nesiali, môžu ďakovať 
za zdravie, pomoc, ochranu, za porozumenie v rodinách, za 
pokoj.
 Predsa sa mnohí pýtame. Naozaj máme ďakovať, keď  v čase
sucha sa urodilo menej, máme ďakovať keď počúvame v kaž-
dých správach o kríze, o prepúšťaní, o záplavách, suchách, 
máme ďakovať, keď je všetkého menej a všetko je akési drahšie 
než v minulý rok?
 Nie sme v kladení týchto otázok sami, aj Ježišovi učeníci 
mali plné ruky práce, aby uživili rodiny. Aj oni sa pýtali 
podobne, ako  my dnes. Máme Bohu ďakovať a nestarať sa? Ako 
by sme mohli čakať, že sa Boh o všetko postará?
 Na začiatku dal Boh ľuďom zem, aby ju obrábali. Chcel, aby 
sme sa o ňu starali, aby sme hospodárili s darmi, ktoré nám dáva. 

Chce, aby sme vykonávali  svoje povolanie a svoje povinnosti 
čo najlepšie. Ale Pán Ježiš  nehovorí, aby sme snáď boli nezod-
povední, či ľahostajní.
 Pamätáte sa na čas, keď sme boli ešte deti? Keď od nás 
okrem  poupratovania si hračiek nikto nič nechcel? Rozmýšľali 
sme snáď, čo budeme večer jesť?  Plánovali sme, čo budeme 
zajtra variť, či čo nakúpiť?  Nie, akosi sme samozrejme vedeli, 
že v ten správny čas, príde mama  a prinesie nám všetko,  čo bolo 
potrebné, alebo že zabezpečí niekoho, kto sa o nás postará. Teraz  
sme však dospelí. Stačí nám teda len ďakovať a nestarať sa?
 Lenže ak si uvedomíme, mali by sme ďakovať Bohu aj za 
to málo, lebo aj za to Mu patrí chvála. Vzrast rastlín, ktoré 
potrebujeme k životu dávame do Božích rúk. Dôverujeme Mu, 
že nebudeme mať o rok prázdne komory. Prečo nedôverujeme 
Bohu aj v iných oblastiach života? Nad podobnými otázkami 
sme uvažovali v nedeľných ďakovných službách Božích.
 Milí čitatelia: Nechajme naše životy presvetliť modlitbou, 
láskou a živou dôverou, že všetko čo máme je od nebeského 
Otca, ktorý sa rovnakou láskou stará o všetkých.

PRVÁCI UŽ ABSOLVOVALI 
SVOJU PRVÚ EXKURZIU!

 Naši bzinskí prváčikovia sa zúčastnili s pani učiteľkou 
Samekovou exkurzie u hasičov v Novom Meste nad Váhom.
 Bol to pre nich veľký zážitok. Dozvedeli sa dôležité telefónne 
čísla, na ktoré treba volať v prípade núdze, videli hasičškú tech-
niku a napokon ich hasiči odviezli hasičským autom. Týmto sa 
chcem poďakovať HZZ v Novom Meste nad Váhom, že umožňujú 
školám aj takouto formou sa zoznámiť s veľmi dôležitou prácou 
našich záchranárov- hasičov.                 Mgr. Ľubica Sameková

AJ U NÁS
 NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE 

JE UŽ JESEŇ
FAREBNÁ JESEŇ - tak sme nazvali jesenné obdobie u nás 
v škole. Jeseň ponúka široké možnosti práce s deťmi, či už 
je to na výtvarnej výchove, ale aj v rámci iných vyučovacích 
predmetov.
 Toto obdobie my učitelia realizujeme aj v rámci projek-
tového vyučovania, kde využívame zábavné a tvorivé techniky 
práce, využívame digitálnu techniku a žiaci si ani nestihnú 
uvedomiť, že ide o učenie, ale o hru.
 Veľmi obľúbenými a už tradičnými sprievodnými aktivi-
tami  FAREBNEJ JESENE sú:

12. október 2011 - ŠARKANIÁDA 

19. október 2011 - Jesenná výstava 

/ každá trieda si pripraví jesenný stôl, ktorý je vyhodnotený/

- Súťaž o naj fešáka svetlonosov, slávnostné zapaľovanie 
svetlonosov

- Lampiónový sprievod s harmonikou po dedine

                                                      Mgr. Ľubica Sameková
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ŠPORTOVÝ VÍKEND FUTBALISTOV 
V ŽIARI A SMREČANOCH

 Bzinskí futbaloví internacionáli prijali pozvanie priateľov zo 
Žiaru a v dňoch 8. až 11.9.2011 prežili veľmi vydarený víkend na 
Liptove. Žiarania zorganizovali futbalový turnaj na multifunkčnom 
ihrisku v Smrečanoch a to tak, že každá obec mala 2 mužstvá. 
Výsledok turnaja nie je podstatný, skončili sme na druhom a 
štvrtom mieste, ale fakt, že to je už 30 rokov, čo sme spolu 
prvýkrát hrali v Žiari. Žiarania – Smrečania nám odovzdali spo-
mienkový darček - keramiku v tvare futbalovej lopty na podstavci. 
Nechýbalo posedenie pri guláši. Medzi zúčastnenými hráčmi boli 
na obidvoch stranách i takí, čo odohrali ten prvý zápas. Za nás to sú 
Jozef Stacho, Ján Hložka, Ľubo Mosný a Ľubo Mikušík. Navštívil 
nás okrem iných aj Jerguš Bača, náš priateľ a bývalý hokejový 
reprezentant, no a Mosný má ďalšiu hokejku do svojej rozsiahlej 
zbierky. Tu treba povedať, že minútou ticha sme si pri otvorení 
podujatia uctili pamiatku zosnulého Paľka Demitru, vynikajúceho 
hokejového reprezentanta. Ubytovanie už po niekoľkýkrát bolo 
zabezpečené u Milana Kučeru, kde sme si urobili opekačku  
Milan K. s priateľom z „bežnej univerzálnej kapely“ /BUK/ nám  
vyhrávali. Pobytový program sme mali individuálny, napríklad 
Jozef Jazvinský, Zdeno Mosný a Ján Hložka s manželkou boli na 
turistike v krásnej Kvačianskej doline. Jaro Valo a Dano Andel so 

synom Lukášom hľadali dubáky, no bez úspechu. Tento raz bol 
náš pobyt spestrený i  zábavu, ktorú usporiadali žiarski hasiči pri 
príležitosti otvorenia zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice /o tom 
budú určite informovať naši hasiči/. Nešlo len o to, že bola zábava, 
kde sme sa všetci hasiči a športovci veľmi dobre zabavili, ale o 
skutočnosť, že na tombole sme vyhrali štrnásť  z pätnástich cien. 
Ceny boli aj také, čo sme nemohli odviezť, a tak boli venované 
Milanovi Kučerovi, veď komu inému – nášmu rodákovi a sta-
rostlivému ubytovateľovi. Takto získal od Ľuba Mosného vlečku 
hnoja, od Ivana Kučeru vlečku odpadového dreva na kúrenie a od 
Rasťa Klimu zbožie. Ešte Braňo Valo vyhral prvú cenu, a to vík-
endové ubytovanie na chate Dolinky podľa dohody.
 Obidve strany sa zhodli v tom, že v týchto vzťahoch by sme 
mali pokračovať i v ďalších rokoch, ale ako bolo napísané, zostarli 
sme, tí začínajúci o 30 rokov, preto bude na mladších, aby túto 
štafetu prevzali, my starší ich budeme podporovať.
 Všimli sme si ešte jednu vec: ich multifunkčné ihrisko - je 
takého typu ako je v Bzinciach, ale  o niečo väčšie - neohradené 
plotom a nie je vôbec poškodené. Dúfam, že tento článok bude 
čítať aj bzinská mládež!                 
                                                                                          B.V.

T E N I S  B A B I C E

OLYMPIÁDA KLIENTOV Z CSS
 V stredu 31. augusta 2011  v priestoroch multifunkčného 
ihriska pri ZŠ usporiadalo Centrum sociálnych služieb - Domov 
Javorina v Bzinciach pod Javorinou olympiádu „BUĎ FIT V 
KAŽDOM VEKU“ .  Súťažiť prišli 5 členné družstvá z piatich 
CSS a DSS  z novomestského okresu. Pripravené boli pre nich 
zaujímavé súťaže, ale aj dobré občerstvenie. Dobrú náladu 
dopĺňala hudobná produkcia a tak  si po skončení súťaží mnohí 
účastníci aj zatancovali. Vyvrcholením bolo udeľovanie cien pre 
kolektívy, ale aj najlepších jednotlivcov. Prvú cenu si zo Bziniec 
odniesol kolektív zo Zemianskeho Podradia, no darčeky dos-
tali všetci účastníci tohto vydareného podujatia. Podľa slov pani 
riaditeľky CSS v Bzinciach p.Jav. takéto podujatie zorganizujú 
aj na budúci rok

 

V sobotu 20.8.2011 sa uskutočnilo ďalšie podujatie v rámci 
projektu cezhraničnej spolupráce „Športom k priateľstvu medzi 
národmi“.

 V našej partnerskej obci na Morave – v Babiciach - zor-
ganizovali nadšenci športu zápolenia v tenise v štvorhre a v 
plážovom volejbale. Za každú obec súťažilo 5 dvojčlenných 
družstiev. Naši volejbalisti zvíťazili 14:11 a každý hráč získal 
peknú značkovú šiltovku. Tenisti prehrali s Babicami 8:17, a 
tak súpravu tenisových loptičiek pre každého hráča víťazného 
družstva získali Babičania. Pozoruhodné v našom družstve tenis-
tov bolo to, že dve dvojice mali spolu rovnako po 112 rokov a 
jeden nemenovaný hráč Bziniec skonštatoval, že aj na váhu by 
sme vyhrali!
 Organizátori sa dobre postarali aj o stravu a občerstvenie, 
každý účastník dostal tričko s logom tohto projektu. Z podujatia 
majú všetci účastníci pekný športový a spoločenský zážitok, 
čo podčiarklo ešte aj  nádherné počasie. Treba ešte dodať, že o 
takom areáli,  ako majú v Babiciach, sa nám v Bzinciach môže 
iba snívať! Ďakujeme  Babičanom za pozvanie a tešíme sa  na 
ďalšie podujatia (hokej, cykloturistika) v rámci tohto projektu.

Branislav Valo
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  S P O M I E N K A

UZAVRELI  MANŽELSTVO

Adrián Gablovský – Jana Lužová
Bohuslav Bila – Mgr.Jana Majtásová

Ján Malý – Zuzana Štrbová
Martin Kolesár – Dominika Cibulková

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

V mesiaci júl a august sme si pripomenuli nedožitých 
100 rokov od narodenia nášho otca 

MARTINA FILÚSA
 a našej matky 

ALŽBETY FILÚSOVEJ, rod. Haruštiakovej.  
S láskou a úctou si na svojich rodičov spomínajú

syn Jaroslav, dcéry Oľga a Emília so svojimi rodinami 

50
Anna Zámečníková č.d.514
Viera Ostrovská č.d.1030
Eva Harmadyová č.d.105

Terézia Pastorková č.d. 622
Ľubomír Harmady č.d.105
Jarmila Sýkorová č.d.127
Ľubomír Luža č.d.1311

60
Pavel Trchala č.d.370

Anna Valachová č.d.30
Milan Černý č.d.319
Bohuš Bila č.d.158

Pavel Macúch č.d.450
Alojz Palcút č.d.1244

Zdenka Žabková č.d.1121
70

Mária Setváková č.d.160
Ivan Hrevúš č.d.55

Elena Osuská č.d.119
Božena Rošková č.d.496

Ivan Durec č.d.35
Ľudmila Gulánová č.d.917

Milan Valo, č.d.262
80

Oľga Chovancová č.d.1244
Emília Hrevúšová č.d.344

Helene Tomašovicová č.d.625
Miloslav Alušic č.d.371
Anna Stachová č.d.166

85
Alžbeta Malečková č.d.207

Jozef Daniš č.d.344
90

Mária Segečová č.d.160
Emília Trgiňová č.d.1464

BLAHOŽELÁME

ROZLÚČILI SME SA
Elena Ostrovská č.d. 990 vo veku 94 rokov
Milan Kuhajda č.d. 484 vo veku 79 rokov
Daniela Nociarová č.d. 1113 vo veku 58 rokov
Júlia Jurigová č.d. 959 vo veku 69 rokov
Ing. Ctibor Fusek č.d. 344 vo veku 88 rokov
Pavel Uher č.d. 1038 vo veku 89 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

Dňa 26.septembra 2011 sa dožil krásneho životného jubi-
lea 60 rokov náš spoluobčan BOHUŠ BILA.  

 Keď zacítiš bolesť, únavu snáď, nedáš nám to znať.
 Ty tvrdo kráčaš vpred a vravíš: „Veď je to pre Vás deti 
moje“.
 A preto ťa máme tak veľmi radi a nechceme viac vidieť 
v tvojich očiach žiaľ.
 Ocko, si taký, po akom dávnom túžia všetky deti, si ten 
jediný, si proste jeden z tých, ktorý si zaslúži titul „Dobrý a 
starostlivý otecko“.
 A preto ti zo srdca želáme do ďalších rokov iba to 
najlepšie, do života veľa zdravia a šťastia a hlavne veľké 
ĎAKUJEME.

 Manželka Drahuš, dcéra Venuš a vnuci Marcel a Erik,
 syn Bohuš s manželkou Jankou a vnučka Kristínka,

 dcéra Magduška s manželom Andrejom a vnuk Nikolasko

BLAHOŽELANIE

N A R O D I L I  S A
Eldewey Vroemen

 rodičom Joris Wiliam Vroemenovi a Kataríne Hlávkovej
Nela Horníková 

matke Věre Horníkovej
Martin Bača 

rodičom Ing. Vladimírovi a Anne Bačovej
Lenka Zámečníková 

rodičom Petrovi a Anne Zámečníkovej
Nicolas Galko 

rodičom Ivanovi Galkovi a Silvii Martákovej

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

P  O  Z  V  Á  N  K  A
O b č i a n s k y  v ý b o r  C e t u n a 

V á s  p o z ý v a 
v  n e d e ľu  2 3 . o k t ó b r a  2 0 1 1  o  1 3 . 3 0  h o d . 

d o  K u l t ú r n e h o  d o m u  v  C e t u n e 
n a  a r a n ž o v a n i e  v e n c o v  a  k y t í c 

k  P A M I A T K E  Z O S N U L Ý C H 
a  a r a n ž o v a n i a  v i a n o čn ý c h  i k e b á n . 


