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BZINSKÝ CHÝRNIK
Zapálená sviečka na adventnom venci nám napo-

vedá, že najkrajšie sviatky v roku sa pomaly blížia. 

Atmosféra týchto dní je plná očakávaní, a napriek 

tomu, že Vianoce sú každý rok, zvláštny pocit z nich 

sa nedá ničím nahradiť.

Je to čas, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, 

lásky a nehy, čas, ktorý má svoje neopísateľné čaro 

pre každého.

A  je to čas, kedy si viac ako inokedy uvedomíme 

rýchlosť doby, v ktorej voľné chvíle sú skôr vzácnos-

ťou, ako samozrejmosťou.

Život však nie sú preteky s časom, ani súťaž medzi 

výhrami a prehrami, je o hodnotách, sile a schop-

nosti pomáhať. Všetko si to v tomto čase uvedomu-

jeme omnoho viac ako inokedy, lebo aj to je čaro 

sviatkov, ktoré nás napĺňa vnútornou pohodou.

Nezabúdajme však, že aj tie najbohatšie Vianoce 

pokazí jediné zlé slovo, správanie.

Preto Vám v mene svojom, ako i v mene pracovní-

kov obecného úradu, všetkým želám veľa zdravia, 

lásky a potešenia z ľudí blízkych Vášmu srdcu.

Pri štedrovečernom stole si spomeňme na tých, kto-

rí už nie sú medzi nami, ale navždy zostali v našich 

srdciach a spomienkach.

Krásne chvíle prajem aj návštevníkom našej krásnej obce, ktorí 

tu strávia sviatočný čas.

Zvlášť pozdravujem našich chorých a  osamelých občanov 

a prajem im skoré uzdravenie, veľa psychických a fyzických síl.

Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok 2018.

Ing. Alena ŠOLTYSOVÁ, starostka obce Bzince pod Javorinou

Z  roka na rok sa história opa-

kuje. Najskôr veľký prípravný 

zhon a po ňom sa odrazu oci-

táme na prahu Vianočných 

dní. A  tento rok je zvlášť zau-

jímavý ako sviatky vyšli. Po 11 

rokoch svätíme v  ten istý deň 

aj 4.adventú nedeľu aj Štedrý 

večer. Vianočné sviatky svätí-

me každý rok v rovnakom čase 

a predsa sa vždy na ne tešíme. 

Majú svoje zvláštne kúzlo. Živo 

si uvedomujeme, čo znamená 

pre život láska. Opúšťame ulitu 

sebectva, zabúdame na staré 

nepriateľstvá, pretekáme sa 

v  blahoželaniach na facebo-

oku, sms či mailoch.

K Vianociam už neodmysliteľ-

ne patrí aj ozdobený strom-

ček a  na ňom rozsvietené 

sviečky. Pod stromčekom 

darčeky pre deti, pre dospe-

lých. Nik nie je zabudnutý. 

Výstižne sa tento vianočný 

predvečer ako jediný v  roku 

nazýva „ štedrý „. Kto len 

môže a  ak sa to dá, poná-

hľa sa domov k  svojím, aby 

spoločne mohli zasadnúť ku 

prestretému stolu. A  ak nám 

pri ňom niekto blízky chýba 

neubránime sa úprimnej ľú-

tosti pri pohľade na prázdne 

miesto, kde sedával niekto 

z našich milých. Ale na Božie 

zavolanie opustil naše rady, 

aby mohol sláviť Vianoce ne-

beské vo večnosti. Ako dobre, 

že na vianočné sviatky nav-

števujeme vo väčšom poč-

te chrámy. Nezabúdame, že 

Vianoce majú aj božskú strán-

ku, počúvame aj posolstvo 

nebies, aký dar nám poslala 

Láska v  tom Betlehemskom 

dieťati.

Z  bohatstva darov, ktoré pri-

niesol svetu narodený Ježiš 

v  Betleheme, zamyslíme sa 

nad dvomi: sloboda a  pokoj. 

Sloboda, aké vzácne slovo, 

aký vzácny poklad pre život. 

Nejeden mladý človek sa 

chce rýchlo oslobodiť spod 

rodičovskej ruky, mnohí sa 

chcú oslobodiť od predstave-

ných a  chodiť a  konať podľa 

vlastného úsudku. Mnohí sa 

cítia neslobodní, keď musia 

plniť rozkazy druhých, túžia 

po slobode, po pokoji. Pokoj 

srdca človeku chýba. Sme 

znepokojení pre mnohé veci 

a  nedokážeme sa s  nimi vy-

rovnať. Kristus ako Knieža 

pokoja dáva vytúžený pokoj. 

Dieťa z  betlehemských jasieľ 

preložme do jasieľ svojho 

srdca, tak budeme mať po-

žehnané Vianoce na zemi ale 

i tie na v nebesiach.

Prajem nám všetkým radost-

né chvíle vianočných dní, plné 

pokoja a  pohody, nech radosť 

z  narodenia Spasiteľa sveta 

prežiari naše domovy a  prine-

sie novú nádej nielen do tých-

to sviatočných dní, ale aj do 

všedných dní celého budúceho 

roka 2018. 

Iveta Kosečková, evanj. farárka

ČAS  VIANOC
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Ako každý rok aj teraz prišiel pozdraviť naše deti Mikuláš. Najskôr do obce, 

kde sa v amfi teátri konala milá slávnosť a potom do miestnych častí. Začal 

v Hrušovom, po skončení milého divadelného predstavenia a skončil v Cetuni 

a na Hrubej Strane.

MIKULÁŠ
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Poznáte ten pocit, keď jeden 

deň sa tak zastavíš, pozrieš 

z okna povieš si: „Vau, život je 

fajn, ako je to všetko krásne, 

ako sa oplatí žiť“. Na druhý 

deň to isté miesto, tá istá si-

tuácia ale zrazu je všetko úpl-

ne naopak. Aké je to všetko 

ťažké, koľko problémov a  čo 

to len bude s  tou našou kra-

jinou a západnou civilizáciou, 

zrazu sa cítim akýsi zviazaný 

a  nemohúci. Taký nanič. Veď 

tu človek nemá budúcnosť.

Pred pár dňami sme slá-

vili prikázaný sviatok 

Nepoškvrneného počatia 

Panny Márie. Rozmýšľal som 

nad tým, čo mi tento fakt vie 

povedať dnes. Nie je to len 

nejaká nutná, prikázaná časť 

histórie katolíkov? A  má to 

niečo spoločné aj so mnou? 

Od čoho to vlastne bola Mária 

uchránená, keď sa počala 

v  lone svojej mamy bez po-

škvrny dedičného hriechu… 

Vtedy som si ju predstavil ako 

vníma seba, že nie je stredo-

bod sveta, že sa všetko „neto-

čí“ okolo nej, nie je zameraná 

na seba. Ako vníma to, že Boh 

ju tu na tomto svete chcel, 

vníma Ho ako toho, ktorý jej 

dal životný priestor a  všet-

ko to okolo nej a  je s  ňou. 

Ako to v nej prebúdza túžbu 

žiť a  rásť, až… povedala to 

„Áno“…

No dobre, ale to je ona, kto-

rú si Boh vybral. A čo ja? Krst. 

„Ty si môj milovaný syn, dcé-

ra…“ V  krste si Boh vybral aj 

mňa. Boh aj mňa oslobodzu-

je od „riešenia seba“ a z toho 

vyplývajúcej uzavretosti 

a frustrácie. Zdvihol môj zrak 

od daru k Darcovi. A zrazu zis-

ťujem, aké je krásne vnímať 

život ako šancu, príležitosť, že 

má zmysel žiť, že nie je všetko 

také zlé, ako sa to zdá, že On 

je so mnou. Že hoci nie vždy 

všetko pôjde ideálne ako ja 

chcem, nie je to len o  mne 

a dá sa ísť napred.

Ján krstil vodou na odpuste-

nie hriechov. Kristus Duchom 

Svätým, teda vzťahom, ktorý 

má s Otcom. Prvotný spôsob 

krstu je ponorením. Nuž milí 

priatelia, nechajme sa po-

noriť do tohto vzťahu, ktorý 

otvára nové obzory, ktorý 

dáva nádej, takú tú úprimnú 

radosť zo života, ktorý dáva 

budúcnosť.

Máme advent. On prichá-

dza. Poďme v  ústrety tomu 

krásnemu napätiu tvorivého 

vzťahu dôvery a lásky.

Mgr. Ing. Ľudovít Kubán, rím.

kat.farár

VIANOCE
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Poznám jedno miesto môjmu 

srdcu milé…

Je to môj domov…

Je to najvzácnejší dar.

Je to moja dedina.

Takýmto krásnym úryvkom 

z  básne sa začali slávnos-

tí DŇA OBCE v  Bzinciach 

pod Javorinou z  príležitosti 

680.výročia prvej písomnej 

zmienky o obci.

Výročie obce je sviatkom 

a dôvodom uvedomiť si spo-

lupatričnosť k  miestu, kde 

žijeme, k  miestu, ktoré sme 

zdedili a  ktoré odkážeme 

budúcim generáciám. Každý 

máme k  svojmu kraju, pro-

strediu, k  svojej obci nejaký 

konkrétny vzťah, niečo veľ-

mi osobné, čo nás oslovuje. 

Aj my Bzinčania sme hrdí na 

tento krásny kraj, na našu 

obec, na krásne miestne čas-

ti Hrušové, Vrzávka, Cetuna 

a Hrubá Strana.

Program sme pripravili na dva 

dni. V piatok 1.septembra po-

obede sa predstavili veteráni 

starých škodoviek, ktorých 

si prišlo pozrieť nespočetné 

množstvo ľudí. Vystúpenie 

speváka Antona Lehotského 

Nového Mesta nad Váhom 

dodalo k upršanému počasiu 

veľmi dobrú náladu nejedné-

mu z prítomných.

V  sobotu 2. septembra začal 

program piesňou od spiso-

vateľky Ľ. R. Podjavorinskej, 

ktorú zaspievali ženy z  do-

máceho speváckeho súbo-

ru Klenotnica. Klenotnica 

krásnym bzinským krojom 

a piesňami z tohto kraja obo-

hatila celý kultúrny program. 

K  spoluobčanom i  hosťom 

z  blízkeho i  ďalekého okolia 

sa prihovorila vľúdnym slo-

vom starostka obce Ing. Alena 

Šoltysová. Ďalej v  programe 

pokračoval umelec, spevák 

Maroš Bango. Na tomto spe-

vákovi a  hudobníkovi je fas-

cinujúca kombinácia talentu, 

krásneho hlasu a  handicapu, 

prostredníctvom ktorého veľ-

mi citlivo vplýva na emócie 

ľudí. K  programu svojim pek-

ným vystúpením prispel i spe-

vácky súbor Dolinka z  miest-

nej časti Hrušové.

„Každý tón srdiečko rozve-

selí, každá skladbička duši 

ulahodí“. Pod týmto mottom 

začínali svoje vystúpenie 

KRASŇANCI – heligónkári po-

chádzajúci z  malebnej obce 

Krasňany pri Žiline. Svojimi 

ľúbozvučnými heligónkami 

rozveselili i  roztancovali via-

cerých návštevníkov.

Vyvrcholením kultúrneho 

programu bolo vystúpenie 

dychovej kapely z  Malaciek 

Bečkových chlapcov spolu so 

známou speváčkou a  hereč-

kou Majkou Velšicovou. Všetci 

ich veľmi dobre poznáme 

z  rôznych vystúpení, hlavne 

v  TV Šláger. Sú to muzikanti 

srdcom i  dušou. Pani Majka 

Velšicová temperamentná 

žena, ktorá svojim vystúpe-

ním vždy dokáže rozveseliť 

staršiu, ale i  mladšiu generá-

ciu. Poznáme ju hlavne z  or-

ganizovania vlastných veče-

rov pre staršiu generáciu.

„Piesňou sa dá povedať 

všetko, či o  láske, radosti, 

bôli, či žiali“. Takýmto pek-

ným citátom ukončila svoje 

moderátorské slovo p.Jana 

Kuhajdová, ktorá celý kul-

túrny program moderovala. 

Určite všetci, ktorí sa zúčast-

nili slávnosti DŇA OBCE od-

chádzali do svojich príbytkov 

naplnení piesňami, vľúdnym 

slovom, ale i  spomienkou na 

pekne strávené popoludnie 

v Bzinciach pod Javorinou.

Jana Kuhajdová

SLÁVNOSTI DŇA OBCE
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Pri čistení zarasteného staré-

ho cintorína v Hrušovom sme 

opatrne vyčistili zachovalé 

pozostatky starého kostola, 

opravili plot a vstupnú bránu 

a požiadali sme známeho slo-

venského historika o viac infor-

mácií k tejto zaujímavosti.

O kostole možno predpokla-

dať, že bol súčasťou komplexu 

johanitského hospicu, manzé-

rie. Nepriamo to dokazujú tie-

to skutočnosti:

- poloha na prastarej ceste 

(mimochodom tento are-

ál dlho predchádzal dedinu 

Hrušové, ktorá vznikla ako sú-

časť čachtického panstva ne-

skôr)

- ústne tradície o krížovní-
koch v tejto lokalite (spomína-

né obyvateľmi i publikované v 

18. a 19. storočí)

- neobvyklý pôdorys kosto-
la – pravouhlá loď so sväty-
ňou 4/6 záveru (klinovitou). 

Takéto svätyne majú len kos-

toly, kde sa tiež predpokladajú 

krížovníci Johaniti. Kompletne 

zachovaný je takýto kostol v 

Bohúňove (Lekenya) v údolí 

rieky Slaná, v Sokolciach na 

Žitnom ostrove, v Košických 

Šebastovciach. Šikmo polože-

né svätyne – v tvare Y – mal aj 

kostol Johanitov v Piešťanoch 

a kostol v Zborove. Svätyňa 

mohla byť zaklenutá valenou 

klenbou ako v Bohúňove.

- základy kostola pri Hrušovom 

sú kamenné (veža a sakristia 

boli druhotne pristavané), ale 

materiál stien, ktorý použili 

v roku 1879 na stavbu školy 

v Bzinciach bol nepochyb-

ne tehla (kameň by na takú 

vzdialenosť nevozili a bol ba 

ako materiál na budovu školy 

nevhodný). Stredoveké stavby 

johanitov sú typické použitím 

tehly (Piešťany, veža trenčian-

skeho hradu, atď).

- v tejto súvislosti je veľmi prav-

depodobné, že aj známa ka-

menná náhrobná platňa, ktorá 

je v múzeu v Trnave, a ktorá 

zrejme pochádza z Bziniec, sa 

ku kostolu v Bzinciach dostala 

v roku 1879 práve z rozobera-

ného kostola pri Hrušovom. 

Náhrobnú platňu interpretoval 

archeológ Alexander Ruttkay 

(prevzala do našej monogra-

fi e aj Emília Kratochvílová). 

Najrenomovanejší znalec stre-

dovekej kameňosochárskej 

tvorby, historik umenia Štefan 

Oriško, ju interpretuje inak, ale 

obdobie okolo 1300 platí.

Vznik osídlenia západne od 

Považského podolia (tu lokál-

ne centrum Nové Mesto nad 

Váhom) súviselo aj s prasta-

rými cestami cez Malé, Biele 

Karpaty a Myjavskú pahorkati-

nu smerom na Záhorie a ďalej 

na Moravu

Jedna z nich (južnejšia) viedla 

údolím Jablonky, nad ktorou 

vybudovali hrad Čachtice. 

Nášho mikroregiónu sa týka 

cesta údolím Kamečnice, kto-

rá viedla cez Starú Turú ďalej. 

V našom rannom stredoveku 

takéto územia boli štátnym 

majetkom, teda kráľovské.

Popri takýchto cestách vyras-

tali okrem strážnych hradov (tu 

Čachtice západnejšie Branč), 

rôzne strážne  body (hrádky, 

záseky). Ale aj objekty priamo 

„obsluhujúce“ pocestných - 

napríklad mýtnice, hospice a 

pod., v ktorých pôsobili vzde-

lanejší a spoľahlivejší – teda 

rehole (v úradovaní najmä 

benediktíni) a v službách (pre-

nocovanie, nemocnica a pod.) 

krížovníci Johaniti (pozor nie 

templári !! tí nikdy na území 

dnešného Slovenska neboli).

Náš najdôležitejší monasterio-

lóg Dr. Michal Slivka upozorňu-

je okrem konkrétnych archeo-

logicky dokázaných objektov 

Johanitov aj na patrocínia (kos-

toly sv. Jána Krstiteľa) aj na 

tradované názvy – na tunajšej 

ceste údolím Jablonky je osada 

Jeruzalem.

Bzince a časť Hrušové sú obce 

na takejto ceste. 

Terénny ostroh nad touto 

starou cestou, západne od 

Hrušového.  Je na ňom starý 

cintorín a v jeho hornej časti 

stál ešte v polovici 19. storočia 

starý kostol. V posledných ro-

koch slúžil aj ako hrobka rodov 

z kaštieľa, ktorý stál v centre 

dnešného Hrušového (napr. 

aj rodiny Beňovských). Múry 

kostola rozobrali v roku 1879 

a materiál použili na stavbe 

katolíckej školy v Bzinciach. 

Vežu si pamätali ešte pamätní-

ci. Zvony z nej sú v hrušovskej 

zvonici.

Archeológ Doc. Hoššo vykopal 

so študentmi základy kostola 

v roku 1997. Výskumná správa 

sa zatiaľ nenašla, možno ju ne-

stihli vypracovať.

Peter Kresánek

STREDOVEK: 11.STOROČIE – ZAČIATOK 14. STOROČIA 
(ASI DO OKOLO 1330) V NAŠEJ OBCI 
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Počas osláv 145. výročia  narodenia 
Ľ. R. Podjavorinskej bola jedným 
so sprievodných podujatí výstava 
16 drevených plastík pána Milana 
Struhárika, autora busty našej ro-
dáčky na jej pamätníku, ako aj na 
náhrobnom kameni. Výstava zdo-
bila vestibul Obecného úradu nie-
koľko mesiacov.
Po jej ukončení výstavy pán 
Struhárik spravil nečakané a krás-
ne gesto, epoxidovú bustu Ľ.R. 
Podjavorinskej, ktorá bola súčas-
ťou inštalácie, našej obci venoval. 
Táto odteraz zdobí obradnú sieň 
Obecného úradu. ĎAKUJEME.

Ing. A. Šoltysová, starostka

Poďakovanie 
akademickému 
sochárovi Milanovi 
STRUHÁRIKOVI

ZELENÁ DOBRÝM NÁPADOM
Snaha o získanie financií z grantových 

programov na rozvoj obce Bzince pod 

Javorinou sa vypláca. Tento rok obec 

získala financie zatiaľ na 4 projekty.

TSK obec Bzince pod Javorinou fi-

nančne podporil až 3×

Obec Bzince pod 

Javorinou uspela 

v environmentál-

nom grantovom 

programe TSK Zele-

né oči v rámci pro-

jektu Zelená župa 

hneď s 2 projektami 

„Komunitná záhra-

da Cetuna“ a „Re-

vitalizácia areálu 

bývalej školy Hrubá Strana“. Účelom 

grantového programu Zelené oči je 

podpora aktivít a činností zameraných 

na ochranu a zlepšenie stavu životného 

prostredia a / alebo zvýšenie environ-

mentálneho povedomia občanov na 

území Trenčianskeho kraja.

Projekt Komunitná záhrada Cetuna je 

podporený sumou 1390 € a jeho cieľom 

je vytvorenie priestoru na stretávanie 

sa občanov miestnej časti a ich spoloč-

nú relaxáciu. V areáli bývalej materskej 

škôlky Cetuna sa už buduje komunitná 

záhrada s 3 vyvýšenými bylinkovými 

záhonmi. Pred súčasným drôteným plo-

tom v zadnej časti sa na jeseň vysadil 

živý plot z jedlých, prevažne z pôvod-

ných, odrôd bielokarpatských ovocných 

stromov a kríkov. Výhodou vyvýšených 

záhonov je, že o zasadené bylinky a ko-

reniny sa môžu starať i ľudia so zdravot-

nými ťažkosťami. Ide o projekt vytvo-

renia záhrady ako terapie pre mamičky 

s deťmi ako aj seniorov, o ktorú sa budú 

spoločne starať a popri tom relaxovať 

a zhovárať sa o bežných radostiach 

i strastiach. Mamičky s deťmi budú mať 

vytvorený priestor na spoločné stretáva-

nie sa, vzhľadom na fakt, že v miestnej 

časti absentuje detské ihrisko.

Na projekt Revitalizácie areálu býva-

lej školy Hrubá Strana obec v druhom 

kole programu získala 1 171 €. Záme-

rom bolo vyčistenie areálu bývalej školy 

v miestnej časti Hrubá Strana od náleto-

vých drevín a skla z porozbíjaných fliaš, 

či iných predmetov a záchrana starých 

stromov v areáli. Do vyčistených priesto-

rov sa vysadil živý plot opäť s dôrazom 

na bielokarpatské dreviny a kríky a tým 

sa prispelo k záchrane vzácneho ge-

nofondu typického pre naše kopanice. 

Výsadba a údržba (štepenie a strihanie) 

pôvodných bielokarpatských drevín 

bolo robené na jeseň formou work-

shopu pre občanov. Zámer bol vytvoriť 

prírodný priestor pre deti a dospelých 

z blízkeho okolia, aby sa mohli spoločne 

stretávať pri práci, spoznávať sa a vymie-

ňať si názory a skúsenosti tak, ako kedysi 

naši starí rodičia.

Do tretice sa obec zapojila do pilotného 

grantového programu Participatívny – 

komunitný rozpočet Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vychádzajúceho 

z modelu demokratickej účasti, ktorý 

v roku 1989 vyvinulo brazílske mesto 

Porto Alegre, v rámci ktorého členovia 

a členky určitej komunity priamo roz-

hodujú o tom, ako využiť časť verejného 

rozpočtu. Inými slovami: ľudia, ktorí pla-

tia dane, rozhodujú o ich využití. Komi-

(Item Johannes de Bot) seu Johannes de 

Viel solvit IIII.grossos (et erat pauper he-

remita). (Tiež Ján zo Bziniec) alebo Ján 

z  Nového Mesta zaplatil 4 groše (bol to 

chudobný pustovník).

Zápis z velkého registra papežských kolek-

torov o  zaplatených desiatkoch na roky 

1332  – 1337 je prvou písomnou zmien-

kou o  obci, ktorú spočiatku tvorili Dolné 

a Horné Bzince.

 A preto, v tomto roku, kedy naša obec oslá-

vila 680. výročie prvej písomnej zmienky 

boli aj Dni obce trochu slávnostnejšie.

A  keďže k  sviatku patrí aj darček, tým sú 

sú po mnohých rokoch opravené unikát-

ne vežové hodiny na hrušovskej zvonici 

s 24hodinovým ciferníkom.

MILÝ DARČEK K VÝROČIU



BZINSKÝ CHÝRNIK / december 2017

6

sia po verejnej prezentácii posunula náš 

projekt „Doplnenie mobiliáru k me-

dzinárodnej cyklotrase“ do druhého 

kola, kde sa o víťazných projektoch roz-

hodovalo verejným online hlasovaním. 

I v tomto kole bola obec úspešná a pro-

jekt, na ktorý TSK prispelo sumou 2182 

€, bolo možné zrealizovať. Cieľom bolo 

osadenie dreve-

ného odpočívad-

la a infotabule 

s mapou v miest-

nej časti Hrubá 

Strana a samo-

statne stojacu in-

fotabuľu v miest-

nej časti Cetuna, t.j. na medzinárodnej 

cyklotrase, ktorá vedie cez tieto miest-

ne časti obce. Práve tu bývajú turisti 

a cyklisti často dezorientovaní a hľadajú 

usmernenie, kadiaľ pokračuje medzi-

národná cyklotrasa C1 Okolo Javoriny 

(s trasou Stará Turá – Cetuna – Hrubá 

Strana - Šance – Hrabina – Boršice u Blat-

nice – Blatnica – Veľká nad Veličkou – Vr-

bovce – Myjava – Papraď – Stará Turá). 

Celá cyklotrasa má dĺžku 83 km a pre-

výšenie 1100 m. Súčasťou projektu bola 

i akcia „Spoznaj kopanice na biku“. Obec 

v spolupráci s OZ Kopanice v pohybe 

dňa 28. 10. 2017 odovzdala v rámci pro-

jektu verejnosti mobiliár a 2 infotabule. 

Zámerom projektu bolo poskytnúť cyk-

listom, ale i turistom kvalitnejšie služby, 

aby mohli spoznávať krásy kopaníc pod 

vrchom Veľká Javorina a vychutnať si ne-

opakovateľnú atmosféru bez problémov 

s hľadaním správnej cesty. Osadením 

doplnkov na medzinárodnej cyklotrase 

C1 Okolo Javoriny v miestnych častiach 

Hrubá Strana a Cetuna obec skvalitní 

prostredie a umožní lepšiu orientáciu na 

svojom území.

Podpora projektu „Knihou proti sa-

mote“ sumou 1000 €

Tak ako v mnohé iné obecné knižnice, 

i knižnica Ľudmily R. Podjavorinskej má 

zastaraný knižný fond, ktorý už nebol 

dopĺňaný dlhé roky. Ak ale chce ponúk-

nuť svojim čitateľom kvalitnejšie služby, 

musí investovať do obnovy knižného 

a časopiseckého fondu v každom žánri. 

Obec s vypracovaným projektom „Kni-

hou proti samote“ získala grant vo 

výške 1000 € v podprograme Akvizícia 

knižného fondu tak, aby sa stal pútavým 

pre každú vekovú skupinu od detí až po 

seniorov. Cieľom je ďalšie doplnenie slo-

venských a cudzojazyčných časopisov 

a kníh rôzneho zamerania.

Už sa nám cyklisti a turisti na bzinských kopaniciach nestratia !!!
 Cyklisti a turisti prechádzajúci malebný-

mi kopanicami obce Bzince pod Javo-

rinou mnohokrát hľadali správny smer, 

kadiaľ sa dostanú na Veľkú Javorinu.

To bol jeden z dôvodov, prečo sa obec 

rozhodla zapojiť do pilotného grantové-

ho programu Participatívny – komunitný 

rozpočet Trenčianskeho samosprávneho 

kraja s projektom „Doplnenie mobiliáru k medzinárodnej 

cyklotrase“. Projekt spočíval v osadení infotabule v miestnej 

časti Cetuna a odpočívadla spolu s infotabuľou v miestnej 

časti Hrubá Strana v obci Bzince pod Javorinou. Tento pro-

jekt oslovil hodnotiteľov, ale i širokú verejnosť a od TSK zís-

kal príspevok 2 182 €.

Obec po osadení mobiliára usporiadala v spolupráci s OZ 

Kopanice v pohybe dňa 28. 10. 2017 slávnostnú otváraciu 

akciu „Spoznaj kopanice na biku“. Napriek neduhom poča-

sia sa na akcii zúčastnili doslova všetky vekové kategórie 

nadšencov cyklistiky. Medzi inými dorazil i 79 - ročný Jaro 

Žák, ktorý svojou energiou schová do vrecka nejedného tri-

dsiatnika. Na bicykli prišiel zo Starej Turej na Hrubú Stranu, 

pričom prekonal prevýšenie takmer 200 m n.m. a samozrej-

me i naspäť. To bolo pre neho len rozcvička. Starostka obce 

Ing. Alena Šoltysová ho ako najstaršieho člena cyklistického 

stretnutia požiadala o slávnostné prestrihnutie stuhy na in-

fotabuli a tým spoločne sprístupnili celý mobiliár verejnos-

ti. Následne predstavila plány rozvoja cestovného ruchu 

v obci. Doplnením mobiliáru sa rozvoj a podpora cyklistov 

a turistov nekončí!

Na akcii sa stretla skupinka mimoriadne pozitívne nalade-
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ČO JE NOVÉ VO VECI PRÍPRAVY VYBUDOVANIA 
VODOVODU A KANALIZÁCIE V MIESTNEJ ČASTI HRUŠOVÉ
Od stretnutia v Hrušovom, ktorého sa 

zúčastnili projektant, hydrogeológ, zá-

stupcovia obecného úradu a občania 

sa udialo niekoľko zmien. 

Na základe záverov rokovania na úra-

de verejného zdravotníctva v Trenčíne, 

kde boli obci stanovené nové, nepri-

jateľné podmienky   k navrhovanému 

riešeniu napojenia vodovodu na vod-

ný zdroj Hrušové, najmä čo sa týka 

podmienok ochranných pásiem vod-

ného zdroja tak z časových, ako aj fi-

nančných dôvodov, bola projektová 

dokumentácia upravená – zmena spo-

číva v napojení na existujúci vodovod 

v Bzinciach. Dokumentácia bola opä-

tovne zaslaná na vyjadrenie sa všet-

kým dotknutým orgánom a na základe 

ich kladných stanovísk boli majiteľom 

pozemkov, ktorých sa výstavba vodo-

vodu a kanalizácie v tejto miestnej čas-

ti týka, zaslané situácia z projektovej 

dokumentácie a na podpis  zmluvy o 

budúcom vecnom bremene.

Ku dnešnému dňu je podpísaná pri-

bližne 1/3 zmlúv o budúcom vecnom 

bremene, časť sa vrátila so zamietavým 

stanoviskom majiteľov. Pokiaľ majú os-

tatní majitelia pozemkov nejaké otázky, 

nejasnosti k zaslaným zmluvám uví-

tali by sme, keby sa ozvali, dohodli si 

stretnutie, na ktorom zodpovieme ich 

otázky tak, ako to spravili viacerí maji-

telia pozemkov už podpísaných zmlúv.

Projektová dokumentácia rieši aktu-

álny stav zásobovania pitnou vodou 

jednej miestnej časti našej obce ale 

nerieši problém, že obec nemá vlastný 

vodný zdroj, jeho vybudovanie a lega-

lizácia by sa preto mala stať prioritou 

na najbližšie obdobie. 

Toto leto potvrdilo, že voda postupne 

ubúda aj u nás, že každá miestna časť, 

vrátane centrálnej má problém v jej 

nedostatku a že dovoz cisternou ten-

to problém nerieši. Jediné riešenie je 

pripraviť sa na túto zmenu a zmeniť aj 

svoje chovanie a začať lepšie hospodá-

riť s pitnou vodou a vodou v krajine.

Ing. Pavel Vlček

ných cyklistov a tak nechýbal spev a došlo i na krst mobili-

áru pravou kopaničiarkou slivovicou. Napriek nepriaznivým 

poveternostným podmienkam sa na záver akcie 5 odváž-

nych cyklistov predsa len vybralo na Veľkú Javorinu ako bolo 

plánované. Na vrchole ich síce čakala hmla, no dobrá nálada 

zostala. Ďakujeme všetkým zúčastneným, nech život na ko-

lesách Vám robí radosť a šírite túto dobrú myšlienku i ďalej.

Za spoluorganizovanie ak-

cie chceme touto cestou 

poďakovať pánovi Jánovi 

Dugovi, zakladajúci člen 

OZ Kopanice v pohybe. OZ 

Kopanice v pohybe je najvýraznejšie občianske združenie, 

ktoré sa celoročne venuje rozvoju cestovného ruchu na ko-

paniciach Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát.

Projekt „Doplnenie 

mobiliáru k medzi-

národnej cyklotra-

se“ bol zrealizovaný 

vďaka Participatív-

nemu komunitné-

mu rozpočtu TSK.

DEŇ DETÍ  ... U NÁS V ŠKOLE TROCHU INAK...
1. jún je pre všetky deti sviatok a aj my 

sme chceli našim žiakom tento deň spes-

triť. Bol výnimočný hlavne tým, že sa pri 

príprave podieľali ôsmaci a deviataci, 

ktorí pripravili úlohy pre svojich mladších 

spolužiakov. Deti mali veľkú radosť hlav-

ne z toho, že absolvujú trasu samy. Plnili 

rôzne úlohy, dozvedeli sa nové infor-

mácie týkajúce sa turistických značiek, 

orientácie v prírode podľa svetových 

strán, či mrave-

niska. Nechýbala 

ani dopravná vý-

chova, poskytova-

nie prvej pomoci 

a poznávanie lie-

čivých byliniek. Na 

stanovištiach mu-

seli ukázať aj po-

hybovú zdatnosť, 

skákanie v mechu, 

hádzanie kruhov na terč a pod. Na záver 

čakalo deti na školskom dvore maľova-

nie na tvár, sladkosti a nechýbal ani pit-

ný režim. Prežili sme krásne, slnečné do-

poludnie a z tohto sviatočného dňa sme 

boli nadšení aj my učitelia. Ďakujeme 

ôsmakom a deviatakom, že zodpoved-

ne pristupovali k príprave úloh a vzorne 

sa správali na stanovištiach, čím boli pre 

mladších spolužiakov vzorom.
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VYUČOVANIE DOPRAVNEJ VÝCHOVY

ŠKOLA V PRÍRODE 2017

ŠKOLSKÁ AKADÉMIA

Dňa 2. júna 2017 sme so žiakmi 1. stup-

ňa navštívili dopravné ihrisko vo Vrbo-

vom. Každoročnou návštevou chceme 

podporiť najmä bezpečnosť našich detí 

na cestách vzhľadom na neustály rozvoj 

dopravy a rast intenzity cestnej premáv-

ky. Obsah zážitkového učenia dopravnej 

výchovy je v súlade s učebnými osnova-

mi a tematickými plánmi. Výučba bola 

rozdelená do dvoch blokov. Teoretická 

časť bola realizovaná v moderne zria-

denej učebni, zatiaľ čo druhá skupina 

žiakov sa v exteriéri dopravného ihriska 

pasovala s praktickou časťou. Žiaci jazdi-

li na motokárach a bicykloch pod vede-

ním kvalifikovaných inštruktorov, ktorí 

žiakom trpezlivo vysvetľovali situácie 

v cestnej premávke. Štvrtáci po absol-

vovaní praktickej časti získali preukazy 

cyklistov. Návšteva dopravného ihriska 

je pre deti vždy veľkým zážitkom a my 

veríme, že získané informácie a poznat-

ky žiaci správne zužitkujú. Minimálne 

tak, že si uvedomia, že prilba a bicykel sú 

nerozlučná dvojka!

V dňoch od 12. 6. do 16. 6. 2017 sme 

sa zúčastnili so žiakmi 1. stupňa Školy 

v prírode na Krahuliach pri Kremnici v 

penzióne Stred Európy. Do školy v prí-

rode išlo 39 žiakov a 3 pani učiteľky. 

Deti prežili 5 dní v krásnom prostredí 

Kremnických hôr. Priniesli si veľa zážit-

kov, zoznámili sa so svojimi rovesníkmi 

z iných škôl. Škola v prírode je jedineč-

nou príležitosťou pre deti, aby sa naučili 

byť samostatné, zvyknúť si na spolužitie 

s kamarátmi počas celého dňa aj noci a 

spoznať krásne kúty nášho Slovenska.

Školský rok 2016/ 2017 sme ukončili našou tradičnou slávnosťou, ktorú sme nazvali „Môj rodný kraj.“ Programom sme chceli 

priblížiť krásu, tradície, zvyky našej vlasti. Kedysi ľudia spievali pesničky pri každej príležitosti, deti sa hrali ľudové hry a aj napriek 

chudobe im bolo veselo. Naši žiaci pod vedením svojich učiteľov dokázali, že sú šikovní. A to, že sa v našej škole okrem učenia 

aj spieva, tancuje a zabáva, je určite všetkým známe. Prvý blok nášho programu bol venovaný celému Slovensku, prírode, tradí-

ciám, pamiatkam, ale i osobnostiam, ktoré našu vlasť preslávili. Druhý blok programu sme venovali našej tohtoročnej osláven-

kyni - našej dedine Bzince pod Javorinou pri príležitosti prvej písomnej zmienky o nej. Uvedomujeme si, že na svoj rodný kraj 

môžeme byť hrdí, mali by sme poznať našu minulosť a kultúru. A o tom bola aj naša školská akadémia.



BZINSKÝ CHÝRNIK / december 2017

9

MEDZINÁRODNÝ PROJEKT ŽIAKOV
Žiaci 7. ročníka našej školy aj v tomto 

školskom roku pracovali na medziná-

rodnom projekte eTwinning. V národ-

nej súťaži o najlepší projekt boli veľmi 

úspešní a náš projekt 4. slovanský audio 

zborník - balady a scénické čítanie získal 

3. miesto. Cenu si žiaci prevzali v Žiline. 

Naša partnerská škola je Základná škola 

Václava Havla Poděbrady v Českej re-

publike. Na tomto projekte žiaci praco-

vali jeden rok a konečným výsledkom je 

zborník balád – zvuková podoba na CD, 

ale aj tlačená verzia. Žiaci písali balady 

v zmiešaných česko-slovenských skupi-

nách. Najprv si zopakovali a naštudovali 

teoretické poznatky o balade. Zoznámili 

sa s národnými autormi balád a každá 

trieda jednu baladu pripravila a pred-

viedla ako scénické čítanie. Pri osobnom 

stretnutí u nás prednášali balady spo-

ločne, Slováci v češtine a naši kamará-

ti z ČR v slovenčine. Potom si skupiny 

vytvorili miniprojekty svojich vlastných 

balád. Dohodli si tému, postavy, ich vinu 

a trest. Postupne písali texty, posielali si 

ich mailom a pokračovali v písaní každý 

vo svojom rodnom jazyku. Vznikla tak 

zbierka deviatich balád. Tieto balady 

hovoria o problémoch, ktoré ľudí trápia 

v dnešnej dobe - drogová závislosť, ubli-

žovanie deťom, nešťastné deti, rozpad 

rodiny, ale objavil sa aj prvok povesti - 

sila bazy - rastliny, 

ktorú má naša obec 

v erbe. Písanie ba-

lád tak bolo spoje-

né s protidrogovou 

výchovou a rozvo-

jom empatie. Počas 

práce na projekte 

si žiaci vymieňali 

prezentácie, videá, 

čítali si a recitovali 

so seniormi v do-

move dôchodcov, na školskej slávnosti, 

v Poděbradoch i v divadle. Uskutočnili 

sa aj spoločné hodiny literatúry pomo-

cou telemostu. Žiaci sa naučili využívať 

nové nástroje IKT. So svojimi partnermi 

sa skamarátili, veď sme ich privítali aj 

u nás v škole. Ďakujeme im za kamarát-

stvo, za spoluprácu a ich pánovi riadite-

ľovi Vlastimilovi Špinkovi za pomoc. 

 - ľš -

ČÍTAJME SI 2017
Naša škola sa opäť zapojila do celoslovenského projektu Linky detskej istoty 

Čítajme si. Cieľom podujatia bolo priblížiť deťom čítanie, aktivitu, ktorú v po-

sledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie poskytuje deťom činnosť 

vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu, prehlbuje predstavivosť. Úlohou 

žiakov je v  rámci tohto dňa 

„vytvoriť reťaz“ hlasného 

čítania. Počas dňa triedy 

čítajú nejakú knihu, každý 

žiak prečíta stranu nahlas. Čítali sme postupne v každej triede knihu vhodnú 

pre danú vekovú kategóriu. Knihy si potom triedy mohli do konca školského 

roka dočítať. U nás sa zapojilo do hlasného čítania knihy 108 detí. Krstnou ma-

mou projektu je pani Oľga Feldeková. V tomto školskom roku to bola po sú-

ťaži O najlepšie podujatie školskej knižnice druhá aktivita na podporu čítania 

detí.         - ľš -
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ZAŽI LETO S KNIHOU
Počas letných prázdnin Obecný úrad 

a Obecná knižnica v Bzinciach pod Javo-

rinou pripravili pre deti podujatie „ZAŽI 

LETO S KNIHOU“. Pravidelne trikrát do 

týždňa mali deti možnosť navštíviť kniž-

nicu, kde boli pre ne pripravené rôzne 

podujatia. Deti si vždy čítali úryvky zo 

zapožičaných knižiek, čím sa zdokona-

ľovali v čítaní aj počas prázdnin. Po pre-

čítaní si vyrábali postavičky, ktoré tvorili 

dej knihy. Vytvorili si vlastné knihy, obaly 

na knihy a záložky do kníh. Boli poučené 

ako sa treba správať v knižnici, ako na-

rábať s knihou, aby nebola poškodená 

a dodržiavať knižný poriadok pri výpo-

žičke kníh.

V rámci tvorivých dielní vyrobili rôzne 

svietniky a obrázky. Kvízová časť bola za-

meraná hlavne na šikovnosť a zručnosť 

detí. Navštívili múzeum Ľudmily Podja-

vorinskej, kde si mali možnosť prezrieť 

expozíciu, ktorú niektorí videli prvýkrát. 

Deti s radosťou a nadšením prichádzali 

do priestorov knižnice, kde na ne čakali 

vždy nové a nové aktivity. Srdečná vďa-

ka patrí deťom, ktoré si počas letných 

prázdnin našli čas a prišli do knižnice. 

Touto cestou chcem poďakovať študent-

ke IV.ročníka Gymnázia M.R.Štefánika 

v Novom Meste nad Váhom Barborke 

Košútovej, že takéto podujatie viedla 

a s nadšením pripravovala aktivity pre 

deti počas celého leta. Krásne podujatie 

skončilo. Skončili aj prázdniny a nastal 

čas učenia a povinností. Prajem všetkým 

deťom a študentom, aby sa im v nastá-

vajúcom školskom roku dobre darilo, 

aby dosahovali v škole čo najlepšie vý-

sledky.

 -kj-
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 NAŠI JUBILANTI SA STRETLI 
Postojme chvíľu v rýchlom behu,

zastavme čas…

V svietniku zažnime toľko sviečok

nech sa nám jasne zatrbliece

jubilejných rokov – vzácny čas.
Jubileum – moderné slovo pre tých, čo mali alebo budú mať 

nejakú vzácnu životnú zastávku. Jubileum je vzácny čas, keď 

treba vyhodnotiť čo život dal a čo sme prežili.

Život človeka je ako kronika, do ktorej myšlienkami alebo pís-

mom zaznamenávame jednotlivé etapy života. Určite u každé-

ho z nás sú to etapy priaznivé, úspešné, šťastné a krásne, ale 

i menej úspešné. Najdôležitejším faktorom pre hodnotenie 

pokladáme v prvom rade zdravie. To dodáva záruku dobrého 

tempa v tej - ktorej etape života.

Život človeka je ako hodiny, ktoré odmeriavajú každému z nás 

minúty, hodiny a dni zo života. Takto to ide od kolísky až po 

koniec života.

Zbor pre občianske záležitosti Človeku-človeku v Bzinciach 

pod Javorinou pripravil v rámci „Mesiaca úcty k starším“, krás-

ne podujatie venované našim jubilujúcim spoluobčanom, kto-

rí sa v tomto roku dožili svojich krásnych a významných život-

ných jubileí 60,70,80,85 a 90 rokov. Uvítaním predsedu ZPOZ I. 

Mrázikom sa začala v priestoroch obradnej siene slávnostná 

časť tohto stretnutia. Stretli sa prakticky dve generácie Bzin-

čanov, ktoré tu žijú, alebo sa tu z nejakých príčin usadili. Naše 

doliny medzi Plešivkom a Maleníkom, pod hrušovskými hájmi, 

cetunská a hrubostranská dolina spolu s majestátnou Javori-

nou je náš rodný kraj. Slávnostným príhovorom sa k jubilan-

tom prihovorila starostka obce Ing. Alena Šoltysová. Spevácky 

súbor Klenotnica bzinskými pesničkami pozdravil prítomných 

jubilantov. Niet krajších stretnutí ako keď sa stretnú rovesníci 

z obce. Majú na čo spomínať.

Manželstvo je základ rodiny, ale i tiež základ obce, mesta i spo-

ločnosti. Keď má manželstvo pevné základy pokračuje rozvoj 

života na všetky smery. I v tomto roku sme pripravili pre naše 

jubilujúce manželské páry podujatie, ktoré sa uskutočnilo 

9.novembra 2017 v priestoroch obradnej siene obecného úra-

du. Tohto roku slávi diamantovú svadbu - 60 rokov spoločné-

ho manželského života jeden pár (Milan Macúch a Bedřiška 

Macúchová), deväť párov zlatú svadbu - 50 rokov (Ivan Mrázik 

a Kvetoslava Mráziková, Milan Štefanovič a Marta Štefano-

vičová, Jaroslav Podhradský a Božena Podhradská, Jozef 

Bielčik a Anna Bielčiková, Ján Šebík a Soňa Šebíková, Milan 

Hargaš a Emília Hargašová, Milan Mičudík a Oľga Mičudíko-

vá, Vladimír Machajdík a Oľga Machajdíková, Pavel Tučka 

a Oľga Tučková) a sedem párov 25 rokov striebornú svadbu 

(Peter Ješko a Jana Ješková, Ing. Miroslav Kostelanský a Ka-

tarína Kostelanská, Igor Machovic a Adriana Machovico-

vá, Peter Magál a Jana Magálová, Ing. Juraj Mrázik a Anna 

Mráziková, Roman Machajdík a Miroslava Machajdíková, 

Peter Kovačovic a Janka Kovačovicová). Čo všetko oni prežili 

na spoločnej ceste životom - v pomerne dobrom zdraví, môže-

me im len závidieť – či túžiť sa dožiť. Ešte ani v jednom roku sa 

ich toľko nezišlo. Boli dojatí akej šťastnej chvíle sa im dostalo. 

Ich oči, či oči svojich blízkych i účinkujúcich a ostatných prí-

tomných boli plné sĺz radosti a šťastia, že sa dožili tak krásnych 

životných jubileí na spoločnej ceste životom. V tejto krásnej 

atmosfére jubilujúce páry určite zabudli na útrapy, choroby, 

bolesti života a žiarili šťastím, spokojnosťou, ale iste i láskou 

jeden k druhému. Starostka obce vo svojom príhovore popria-

la jubilujúcim párom veľa spokojnosti, pohody a vzájomného 

porozumenia. V kultúrnom programe vystúpil spevácky súbor 

Klenotnica a básňami poslúžila N.Atalovičová. Osobne im prišli 

zablahoželať funkcionári spoločenských organizácií, v ktorých 

jubilanti dlhé roky pracujú. Spoločnú večeru s prípitkom sta-

rostky obce účastníci podujatia absolvovali v reštaurácii. Keď 

KÁBO zahral jubilujúcim párom mnohým „ožili“ i stuhnuté žilky 

a čo mohlo to tancovalo. Samozrejme ako na svadbe, nechýba-

lo tvrdé, vínko, dobré zákusky, dobré jedlo – hlavne dobrá ná-

lada Bzinčanov. V spomienkach iste zostane u jubilantov toto 

vydarené podujatie, ktoré bolo venované im.

 Jana Kuhajdová, tajomníčka ZPOZ Bzince p.J.
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Za podpory TSK 

a jej grantovému 

programu Zelené 

oči sa obec Bzince 

pod Javorinou roz-

hodla o založenie 

vzorovej komunit-

nej záhrady s pô-

vodnými bielokar-

patskými drevinami 

v miestnej časti Ce-

tuna a vysadenie živého jedlého plota 

pri bývalej škole na Hrubej Strane. Hlav-

ným garantom projektov je Ľudovít Vašš 

z OZ Pangaea, odborník v oblasti vzdelá-

vania tradičného ovocinárstva v Bielych 

Karpatoch a rezu ovocných stromov 

v súlade s prírodou, v neposlednom 

rade milovník historických odrôd jabloní 

a hrušiek. Ľudovít Vašš je vyštudovaný 

krajinný ekológ, zakladateľ OZ Pangaea, 

stará sa o staré odrody ovocných stro-

mov na slovenskom vidieku. Jeho ini-

ciatívou sa Hruška v Bošáci stala tretím 

najkrajším stromom roka v Európe.

Lepšie je raz vidieť ako 3× počuť! Z tohto 

dôvodu vzdelávanie v oblasti ovocinár-

stva bolo robené formou workshopu, 

ktorý sa konal pod vedením skúseného 

lektora dňa 22. 11. 2017 v Komunitnej 

záhrade Cetuna. Cieľom workshopu 

bolo oboznámiť obyvateľov o výhodách 

sadenia pôvodných bielokarpatských 

drevín v našej oblasti. Priamo pri sadení 

si mohli účastníci vyskúšať spôsob ako 

najlepšie stromčeky uložiť do zdravej 

pôdy, aby si v budúcnosti vytvorili zdra-

vý koreňový systém a aby boli dosta-

točne chránené, či zároveň vyživované. 

Súčasťou bola starostlivosť, princípy 

a skúsenosti profesionála v oblasti ovo-

cinárstva.

Paralelne v dňoch 21. 11.–23. 11. 2017 

prebiehala pod odborným dohľadom 

garanta údržba a výsadba ovocných 

stromov a krov v areáli bývalej školy na 

Hrubej Strane.

Na jar plánujeme ďalší workshop s Ľu-

dovítom Vaššom, ktorý sa bude týkať 

vyslovene jarnej údržby o stromy, me-

dzi ktoré patrí strihanie stromov, štepe-

nie a starostlivosť o stromy poškodené 

mrazmi a škodcami.

Prinavráťme našej krajine pôvodný šat 

a spoločne vysaďme zdravé a dlhoveké 

stromy pre naše vnúčatá, lebo ovocie 

z dnes zasadených stromčekov si najviac 

oni užijú!!!

LIEČIVÉ RASTLINY - CELOSLOVENSKÉ KOLO
V dňoch 16.–18. 6. sa konalo v Sloven-

skom raji celoslovenské kolo súťaže Lie-

čivé rastliny. Našu školu reprezentovala 

Margaréta Ševčíková, žiačka 9. ročníka, 

ktorá postúpila do celoslovenského kola 

po viacerých úspešne splnených úlo-

hách. V rámci tvorivých dielní účastníci 

merali pH rôznych potravín a výrobkov 

pomocou výluhu červenej kapusty, uči-

li sa skladať origami a techniku quilling. 

Samotná súťaž prebiehala v sobotu. 

Pozostávala z identifikovania čajov, ur-

čovania herbárových položiek a živého 

materiálu a testu z vybraných liečivých 

rastlín. Poobede sa žiaci spolu s učiteľmi 

zúčastnili krátkej exkurzie k Hrdlu Hor-

nádu a Prielomu Hornádu, kde nás sprie-

vodkyne oboznámili s touto lokalitou 

z hľadiska geologického, botanického 

i zoologického. Margarétka si počínala 

veľmi dobre a dôstojne reprezentovala 

našu školu.      - jš -

 Novinky v Obecnej knižnici Ľ. R. Podjavorinskej
Od decembra sa môžu občania Obce 

Bzince pod Javorinou tešiť na pravi-

delné dopĺňanie časopiseckého fon-

du v znovuotvorenej Obecnej kniž-

nici Ľ. R. Podjavorinskej. S finančnou 

pomocou Fondu na podporu umenia 

a vybraných vydavateľstiev sme pre 

Vás pripravili tieto tituly:

• denník SME a Denník N

• mesačníky pre milovníkov záhrady 

a chalupy Záhradkár, Chatář cha-

lupář

• pre mamičky a ich detičky Mama 

a ja, Adamko

• na voľný čas a zábavu Apetit, Roz-

marýna, Auto Grátis, Zdravie, 

Geo
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SPOMIENKA NA TETU ĽUDMILU – 145. VÝROČIE NARODENIA 
Ľ.R.PODJAVORINSKEJ
Opakujme: poďme k deťom! Podajme im 

z našej radosti, z nášho šťastia a slobody 

aspoň iskierky, ktorou zapálime detské 

dušičky k najčistejšej radosti. Veď čo je 

bylinke úslnie, to je detskej duši radosť. 

Ňou rastie, zveľaďuje sa a zošľachtuje. 

A zošľachťovať detskú dušičku je najkrajší 

skutok, aký môžeme vykonať.

Takýmto krásnym mottom, ktoré napísa-

la naša rodáčka a spisovateľka Ľudmila 

Riznerova Podjavorinská sa niesol 

týždeň venovaný tejto našej poetke pri 

príležitosti 145.výročia od jej narode-

nia. Bol to týždeň podujatí: otvorenie 

výstavy akademického sochára Milana 

Struhárika, ktorá bola nainštalovaná 

v priestoroch obecného úradu, školská 

akadémia v deň narodenia našej 

spisovateľky, ktorú pripravili žiaci 

základnej školy ako i krst nezbedného 

ČIMA, ktorý sa nachádza nad vchodom 

budovy obecného úradu, kde krstnou 

mamou sa stala Mgr. Renáta Kaščáková 

poslankyňa NR SR za Trenčiansky kraj, 

deň otvorených dverí v rodnom dome 

spisovateľky a nakoniec krásne dopo-

ludnie 30.apríla 2017 plné duchovného 

pokrmu. Poobede sa konal slávnostný 

program pod názvom ŽILA PRE NÁROD, 

kde vystúpil majster slova – zaslúžilý 

umelec Juraj Sarvaš, Veronika Peráčková 

a žiaci tunajšej základnej školy.

Som tu pre teba. Keď budeš trpieť 

pocitom osamelosti alebo odlúčenosti, 

vyhľadaj moju spoločnosť. Keď stratíš 

istotou a pocit sebadôvery budem pre 

teba len vzdialenou spomienkou, zažni 

moje svetlo. Keď smútok a chaos úplne 

ovládnu tvoj život, započúvaj sa do mo-

jej múdrosti. Ja som tu preto, aby som 

pohladila tvoju dušu. Som tu pre teba, 

kto no predsa Kniha. Takýmto úvodným 

slovom  bola 30.apríla 2017 slávnostne 

otvorená Obecná knižnica, kde pásku 

prestrihol Ing. Richard Sulík europo-

slanec a predseda SaS v Bratislave, ako i 

zástupca vydavateľstva Panta Rhei.

Srdečná vďaka patrí všetkým 

účinkujúcim i tým, ktorí pripravili tak 

krásne podujatia v rámci celého týždňa.

Celý môj život venovala som sa 

myšlienke byť činnou,

a tak národu užitočnou, pre prípravy 

zabúdala som 

a podceňovala som záujmy osobné.  

Ľudmila Podjavorinská  (Z korešpodencie)

Uctenie si pamiatky našej rodáčky položením kytice Uctenie si pamiatky našej rodáčky položením kytice 

k jej hrobu.k jej hrobu.
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KALENDÁR VÝVOZU ODPADU NA ROK 2018

14

VOK – veľkoobjemové kontajnery 2x ročne
Nebezpečný odpad –  2x ročne

Bzince OO – ostatný odpad
MČ OO – miestne časti ostatný odpad



MÁJOVÉ STRETNUTIE SPEVÁCKYCH SÚBOROV V HRUŠOVOM
Dňa 1.mája 2017 sa stretli spevácke súbory Hrachovienka z Hrachovišťa, Bukovčané z Bukovca Dolinka z Hrušového. Stretnutie 

sa uskutočnilo v Kultúrnom dome Hrušové. Družba týchto súborov má viac ročnú tradíciu. Zaspievali veľa pekných piesní z  ich 

bohatého repertoáru. Na ukončenie zaspievali spoločnú pieseň. Zúčastnení odmenili spevákov bohatým potleskom. Poďakovanie 

za zorganizovanie tejto akcie patrí Elenke Rubaninskej, ktorá pripravila bohaté občerstvenie a organizačnému vedúcemu súboru 

Dolinka Branislavovi Ostrovskému a všetkým speváckym skupinám aj hosťom. Tohto podujatia sa zúčastnil podpredseda Okresnej 

organizácie JDS v Novom Meste nad Váhom Ing. Jozef Šimko. Toto podujatie v dobrej nálade pokračovalo do neskorých hodín.

členovia súboru Dolinka

15

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Mala si ďalšie plány, túžila novou cestou kráčať, keď osud rozhodol inak a Ty ťažký boj si musela 
začať. Tvoje plány zmizli, cesta Tvojho života sa zmenila, keď choroba Ti vzala všetku silu a smrť Ťa 
od nás vzdialila.
Dňa 28.mája 2017 sme si pripomenuli 5.výročie úmrtia našej mamy a babičky 
Mgr. Vierky Slávikovej. 

S láskou a úctou na Teba spomíname dcéra, syn 
a vnúčatá s rodinami.

S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri plamienkoch sviečok sa za teba modlíme.
Osud ti nedoprial už dlhšie s nami byť, ale za to v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 1.augusta 2017 sme si pripomenuli 10.výročie, keď nás po ťažkej chorobe navždy opustil môj 
manžel, otec, starý otec 
Vladimír Kovačovic.     

Spomína manželka s rodinou.Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.

Milovali sme ich a oni milovali nás...“
S láskou a úctou spomíname na našich rodičov a starých rodičov zo Bziniec pod Jav., Podvišnového, ktorých 
tridsiate a tridsiate piate výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname. Babička Eva Magálová, rod.Bušová zomrela 
23.augusta 1987 a dedko Juraj Magál zomrel 30.júna 1982.

                                                                           syn a vnúčatá s rodinami

SPOMÍNAME
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Deti odjakživa milujú pečenie so svoji-

mi mamičkami. Radi sa hrajú s cestom 

a ešte radšej ochutnávajú dobroty 

z neho. V tomto duchu sa niesla i akcia 

Výroba vianočných medovníkov s deť-

mi, ktorú organizoval obecný úrad spolu 

s mamičkami a ich deťmi.

Výroba medovníkov sa konala v dvoch 

etapách – pečenie a následné zdobe-

nie. Samotné pečenie medovníkov bolo 

v kuchynke základnej školy. Deti s ma-

mičkami si s chuťou vaľkali už vopred 

pripravené medovníkové cesto a vykra-

jovali rôzne tvary medovníkov, ktoré sa 

následne upiekli. O tom že boli dobré 

svedčí hlavne to, že nie všetky, ktoré sa 

upiekli zostali na zdobenie, pretože ne-

stihli ani vychladnúť a boli preč. Vianoč-

nú atmosféru dotvoril detský vianočný 

punč, na ktorom si deti pochutnávali 

spolu s medovníkmi.

Na Luciu deti pokračovali a zdobili svo-

je medovníčky, tentoraz už v obecnej 

knižnici. Pod láskavým, odborným do-

hľadom pani Poláčkovej, ktorá priniesla 

ako inšpiráciu svoje výtvory a ukázala 

tak deťom, ako aj mamičkám správnu 

techniku zdobenia.

Deti sa veľmi tešili. Menšie detičky zdo-

bili medovníky štetcom, väčšie používali 

kombinovanú techniku. Aby bolo zdo-

benie ako sa patrí, deti použili i farebné 

polevy, ktoré oživili medovníky.

Každý účastník si nakoniec domov od-

niesol svoje výtvory v darčekovom ba-

lení. Mnohé z nich skončia ako darčeky 

pre rodinných príslušníkov. Čo je lepšie 

ako z lásky vyrobený darček?

PEČENIE A ZDOBENIE MEDOVNÍKOV

 Okolo Slovenska toto leto aj v našej obci.

  Ani tohto roku krása našej bielokarpat-

skej prírody nemohla nechať chladným nikoho, 

kto si našiel čas a prišiel sa pokochať nádherou 

rozkvitnutej päťprstnice, zákonom chránenej 

orchidei, ktorej sa darí u nás spolu s ostatnými, 

vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov. 



Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne nám po tvári slzy stekajú.
Ako ti z očí žiarila láska a dobrota, tak chýbaš každý deň života.
Dňa 19.septembra 2017 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička, 
babička, sestra a švagriná Vierka Straková.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli  venujú jej spolu s nami tichú spomienku. 
             Smútiaca rodina

Čas plynie roky sa míňajú, spomienky na Vás zostávajú.
Dňa 18.9.2017 uplynulo 60 rokov, 
čo tragicky zahynul náš bratranec
Ivan Hrehor z Hrušového a 38 rokov
od úmrtia jeho mamy, našej tety Anny HREHOROVEJ. 

S láskou spomínajú Marta Lacovičová a Ľuboslav Jarábek s rodinami.

Klesli ruky ktoré veľa pracovali, dotĺklo srdce ktoré sme mali radi.
Ten, kto ho poznal spomenie si, tí čo ho mali radi nezabudnú.
Dňa 04.11.2017 uplynul rok, čo sme sa rozlúčili s našim otcom, dedom, druhom a veľmi známym
a obľúbeným priateľom Dušanom MAGÁLOM z Hrubej Strany, bytom Stará Turá.

S láskou, úctou a vďakou spomína dcéra Dáša a syn Roman s rodinami, 
priateľka Anka a blízka rodina. 

Odišiel si tíško ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len.
Dňa 14. 12. 2017 si pripomíname rok,kedy nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedíčko, pradedíčko
Ján Harmady

S bolesťou v srdci spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami, brat s rodinou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

UZAVRELI MANŽELSTVO
Bc. Stanislav Žák – Bc. Lenka Hložková
Marek Štefanec – Jana Kovačovicová

Bc. Daniel Pollák – Mgr. Martina Pašková
Marián Dolnák – Simona Magálová

Pavol Surman – Michaela Šulganová
Ivan Šimo – Monika Takáčová

Slavomír Gulán – Ľubica Masárová
Marek Klimo – Ing. Gabriela Miková
Andrej Hargaš – Linda Sadloňová

Milan Jajcay – Denisa Drábová
Marcel Horváth – Hana Miklovičová
Mário Durec – Andrea Tilingerová

Roman Sapák – Ivana Zelková
Tomáš Juriga – Ing. Martina Šimeková

Lukáš Martiška – Lucia Skrúcaná
Juraj Macúch - Lucia Bušová

Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

ROZLÚČILI SME SA
Stanislav Drexler Hrubá Strana – Rybníky vo veku 66 rokov
Božena Antalová Hrubá Strana vo veku 84 rokov
Zdenko Ješko Hrubá Strana vo veku  85 rokov
Ján Brezinský Vrzávka vo veku 78 rokov
Miroslav Kovačovic Bzince pod Javorinou vo veku 70 rokov
Anna Michalovičová  Bzince pod Javorinou vo veku 86 rokov
Emília Kovačovicová  Vrzávka vo veku 94 rokov
Ján Konečník Bzince pod Javorinou vo veku 88 rokov
Peter Sabo Bzince pod Javorinou vo veku 55 rokov
Jaroslav Paška  Bzince pod Javorinou  vo veku 60 rokov
Anna Kostelná  Bzince pod Javorinou  vo veku 95 rokov
Božena Belková Hrušové vo veku 95 rokov
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou ich blízkych.

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Ján Kováč – rodičia Bc.Ján Kováč a Lucia Kováčová

Oliver Kardian – rodičia Richard Kardian a Petra Gagová
Sonka Pecková – rodičia Rastislav Pecka  a Soňa Pecková
Valentínka Volárová – rodičia Ivan Čičko a Linda Volárová

Alexej Pospiech – rodičia Veronika Karvaiová a Ľubomír Pospiech
Karolína Jarábková – rodičia Mgr. Peter Jarábek a Katarína Valachová

Marek Štefanec – rodičia Marek Štefanec a Jana Štefancová
Markus Pavlovič – rodičia Roman Pavlovič a Marianna Pavlovičová

Radka Žáková – rodičia Stanislav Žák a Lenka Žáková
Matúš Bila – rodičia Bohuslav Bila a Mgr. Jana Bilová Majtásová

Michal Podolan – rodičia Michal Podolan a Eva Podolanová
Jasmína Toráčová – rodičia Šimon Toráč a Katarína Heráková

Timotej Košarišťan – rodičia Filip a Mária Košarišťanová
Olívia Windišová – rodičia Viliam a Liliana Windišová

Rodičom blahoželáme k narodeniu ich ratolestí.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME
60

Dušan Chudý
Vladimír Polák

Helena Kovačovicová
Beáta Beňová
Ján Dolinský

Alena Štepanovicová
Miroslav Paška

Ing. Beata Kedrovičová
Milan Kotúč

Miloš Skovajsa
JUDr. Igor Haruštiak

Eva Harmadyová
Vladimír Hubina

Ján Miklánek
Emília Geržová

Ján Rybár
Miroslava Zemanovičová

70
Anna Zatovičová

Ľudmila Bunčiaková
Mieszyslawa Sadloňová

Ivan Žabka
Anna Kovačovicová

Ján Valo
Karol Roupa

Ľudmila Trgiňová
Milan Sapáček
Anna Kouřilová

Dušan Medzay
Soňa Šebíková

Emília Hargašová
80

Emília Peráčková
Milan Jakubec

Milan Klimo
Emília Jakubcová

Jaroslav Gulán
Anna Štrbová
Rudolf Mihálik

Mgr. Ľudmila Fraňová
Emília Žáková

Zuzana Pastorková
Mária Magálová
Anna Hlošková

Vlasta Sláviková
Oľga Trchalová
Miroslav Less

85
Anna Miklánková
Anna Dunajčíková

90
Emília Zelková

Alžbeta Sadloňová
Anna Haluzová

AA

SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí prišli dňa 29. júna 2017 
odprevadiť na poslednej  ceste našu drahú 
maminku, starkú a príbuznú Boženu 
Antalovú, rod. Magálovú zo Bziniec pod 
Javorinou, Hrubej Strany.
Zároveň ďakujeme ZPOZ pri Obecnom 
úrade v Bzinciach pod Jav. za dôstojnú 
rozlúčku. 

smútiaca rodina


