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BZINSKÝ CHÝRNIK
Starosta Bziniec pod Javorinou Dušan Málik v niekoľkých 

bodoch zhrnul ukončené, prebiehajúce aj plánované re- 
konštrukcie v obci a jej miestnych častiach. 

Zateplenie obecného úradu
Všetky práce spadajú pod dotáciu, ktorú sme dostali 

a oficiálne sa nazýva „zníženie energetickej náročnosti 
budovy“. Dostali sme na to 204 000 eur, spadá sem zateplenie 
obvodového plášťa, strechy, výmena všetkých okien aj dverí. 
Po teplotechnickom meraní sa zistilo, že predchádzajúce 
plastové okná nie sú vyhovujúce, je cez ne únik tepla, a tak 
muselo dôjsť aj k ich kompletnej výmene. Okrem toho nás 
čaká aj výmena plynového kotla a na všetky radiátory sa 
namontujú regulačné hlavice. Na strechu sa ešte namontuje 
fotovoltarika. Celkovo by malo dôjsť k úspore na energiách 
v rámci obecného úradu až o 80 -85%. Ušetrené peniaze 
sa určite použijú na opravu miestnej komunikácie alebo 
čohokoľvek potrebného v rámci obce. K ukončeniu prác na 
samotnom úrade by malo dôjsť v polovici júla.

Pri zatepľovaní úradu došlo k likvidácii pyramídových 
presklených okien, ktoré boli nebezpečné. Technológia 
osadenia nových okien je iná ako bola v minulosti, tá súčasná 
by stála veľa peňazí, ale aj tak by nespĺňala žiaden účel. Navyše, 
hrozba nebezpečenstva by tam zostala. 

Budova dostane trochu nový vzhľad, skosené plechové 
časti na streche sa prekryli rovnými. Budova dostane moderný 
dizajn, ale na požiadanie architekta sme museli napr. zachovať 
obloženie budovy kachličkami. 

Nájomné byty v Cetune
Pripomíname a opakujeme informáciu, že záujemcovia 

si môžu podávať žiadosti o prenajatie nájomných bytov  
v miestnej časti Cetuna v priestoroch bývalej materskej školy. 
Termín na podanie žiadosti je do konca septembra, aktuálne 
uvidíme, či sa nepredĺži o niekoľko týždňov. Práce v Cetune by 
mali byť ukončené v decembri. Komisia, ktorá bude prideľovať 
byty, potrebuje mať dostatočný priestor na zváženie všetkých 
žiadostí. K dispozícii bude osem dvojizbových a tri trojizbové 
byty. Každý byt je samostatný, s vlastným sociálnym za-
riadením. Každý byt bude mať podlahy, obkladačky, namon-
tované batérie, chýbať nebude ani kuchynská linka so 
spotrebičmi.

Rozširovanie materskej školy v priestoroch školy
Dotácia, ktorú sme získali na rozšírenie kapacity materskej 

školy, vychádzala z toho, že materská škola mala nedostatok 
priestorov, a tak sme museli umiestniť jednu triedu škôlkarov 
v priestoroch základnej školy. Táto štvrtá trieda mala kapacitu 
len 10 detí a aj na jej prevádzku sme dostali výnimku od 
hygieny. Nové priestory pojmú dokopy až 22 detí a myšlienka 
je taká, aby v nej boli predškoláci, ktorí si takto môžu začať 
vytvárať aj návyky spojené s prechodom na prvý stupeň 
základnej školy. Navyše, mnohí predškoláci už nepotrebujú 
spávať, a tak ich ani džavot na chodbe, blízkosť školskej 
jedálne či zvonenie nebudú vyrušovať. 

Multifunkčné športové ihrisko
Zazmluvnené práce, na ktoré obec dostala dotácie, sú 

ukončené. Ešte budeme upravovať svah, ktorý tam vznikol. 
Ešte nevieme, či tam bude nejaké šikmá lezecká stena, tribúnka 
alebo tam zasadíme len rýchlo rastúce popínavé kvety, to sa 
ešte rozhodneme. S určitosťou viem povedať, že ešte bude 
nainštalovaných päť outdoorových cvičiacich strojov, ktoré 
budú k dispozícii tak žiakom školy, ako aj obyvateľom obce. 

Rekonštrukcia zdravotného strediska
Toto je veľmi aktuálna téma, pretože len pred pár dňami 

som dostal mail potvrdzujúci pridelenie dotácie na výstavbu 
dvanástich nájomných bytov nad zdravotným strediskom 
(1-, 2- aj 3- izbové v dvoch poschodiach). V maile bol aj 
harmonogram výstavby už od augusta tohto roku, čo sa 
môže posunúť o jeden-dva mesiace, ale viac nie. Dotáciu 
od Ministerstva dopravy a štátneho fondu rozvoja bývania 
dostávame len na byty, samotná rekonštrukcia zdravotného 
strediska sa bude realizovať z prostriedkov obce. Suma na to 
je vyčlenená, je to viac ako 150 000 eur. Prečo sme doteraz 
k rekonštrukcii nepristúpili? Logicky preto, aby sa práce 
nekonali v dvoch etapách, ale aby sa urobili naraz. Spoločne 

OD OBECNÉHO ÚRADU AŽ PO DNI OBCE
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s investorom a nájomcami priestorov budeme v priebehu jún 
a – júla riešiť fungovanie ambulancií počas rekonštrukčných 
prác a výstavby nájomných bytov. 

Pomenovávanie ulíc
Z nášho pohľadu je tento proces ukončený. Záleží na 

ľuďoch, kedy si pôjdu dať občianske preukazy vymeniť.  
Či to urobia pri nejakej príležitosti alebo zámerne je na ich 
rozhodnutí. Výmena preukazov je pre nich v oboch prípadoch 
bezplatná. S týmto však súvisí jeden dôležitý fakt. Apelujem 
na to,aby si ľudia dali do poriadku listy vlastníctva. Už pri 
vydávaní rozhodnutí sme zistili, že mnohí ľudia nemajú  
v listoch vlastníctva zapísané ani súčasné čísla domov, dokonca 
zakreslené svoje domy a podobne. Nemajú to v poriadku na 
katastri. Samotný proces výmeny občianskeho preukazu trvá 
niekoľko minút, ako aj proces vypísania si žiadosti o zmenu 
údajov na katastri. 

Plány do konca roka
Je potrebné osadiť nové dopravné značenie, resp. obnoviť 

značky, a to najmä v miestnych častiach. Dokončieva sa 
chodník na hornom cintoríne. Pripravuje sa ešte rekonštrukcia 

miestnych komunikácií a chodníka za potokom, miestnej 
komunikácie na Hrubej Strane a ešte výstavba parkoviska 
pred základnou školou, pretože potrebujeme odľahčiť cestu 
pred domovom sociálnych služieb, ktorá je už dlhodobo plná 
áut. 

Dni obce 2022
Pripomíname si 690. výročie prvej písomnej zmienky o 

obci a 630. výročie zmienky o Hrušovom. V piatok 26.8.2022 
budú dva koncerty na futbalovom ihrisku, a to country 
skupina ASCALONA a populárna skupina Kollárovci, v so-botu 
27.8.2022bude tradičný jarmok. Budeme krstiť novú knihu o 
Bzinciach, čaká nás bohatý kultúrny program a večer zábava 
v priestoroch hasičskej zbrojnice. Nedeľu 28.8.2022 venujeme 
Hrušovému, kde nás čaká zaujímavé divadelné predstavenie.  
(na fotografii pripomienka z minuloročných Dní obce 2021.)

Tatiana Brezinská

NÁJOMNÉ BYTY CETUNA- OZNAM
Obecný úrad Bzince pod Javorinou oznamuje záujemcom 

o obecné nájomné byty (ONB), že od apríla 2022 je možné si 
podávať žiadosti na lokalitu Cetuna (bývalá MŠ). Jedná sa o 11 
bytov, ktoré budú postavené v stavbe – objekt so súpisným 
číslom 1272, parcela registra „C“, parc. č. 3304/9, nachádzajúca 
sa v katastrálnom území Horné Bzince, zapísaná na LV č. 1925 
nasledovne:

-  dvojizbové byty v počte 8
-  trojizbové byty v počte 3.

Predpoklad ukončenia výstavby ONB je marec 2023. Pri po-
dávaní žiadostí je potrebné splniť podmienky podľa Všeobec-
ne záväzného nariadenia č. 04/2022. Tlačivo žiadosti o pride-
lenie ONB nájdete na web stránke obce v sekcii „Dokumenty 
na stiahnutie“ alebo u pani Znachorovej na Obecnom úrade. 
Vyplnenú žiadosť s potrebnými dokumentmi odovzdajte na 
Podateľni Obecného úradu alebo pošlite poštou najneskôr do 
30.9.2022. 

O Z N A M
Štatistický úrad SR uskutoční v dňoch 1.7. – 30.11.2022 štatistické zisťovanie o použití zariadení a spotrebe palív v domácnos-

tiach. Naša obec bola vybraná do zisťovania. V tomto období budú vybrané domácnosti v našej obci oslovené listom a navštívi 
ich zamestnanec Štatistického úradu SR. Pri návšteve sa vám preukáže osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré 
v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. 
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VIACÚČELOVÉHO IHRISKA

ROZŠÍRENIE KAPACITY TRIEDY MŠ V PRIESTOROCH ZŠ

MALENÍCKA CESTA 

V piatok 3.6.2022 prebehlo slávnostné otvorenie viacúčelo-
vého ihriska pri Základnej škole v Bzinciach p.J. Rekonštrukcia 
pôvodného ihriska bola financovaná z dotácie od Fondu na 
podporu športu vo výške viac ako 50tis eur a z prostriedkov 
obce v rovnakej výške. Poslanci obce – obecné zastupiteľstvo 
ústretovo schválilo zapojenie sa do výzvy ako aj potrebné fi-
nančné prostriedky z rozpočtu obce, pretože toto ihrisko bude 
slúžiť všetkým záujemcom o šport, teda širokej verejnosti. 
Rekonštrukciu realizovala firma ADARA s.r.o. Poďakovanie za 

prípravu a priebeh slávnostného otvorenia patrí riaditeľovi 
ZŠ, učiteľskému zboru a všetkým deťom, ktorí pripravili rôz-
ne športové súťaže pre prvý aj druhý stupeň, volejbalovému 
klubu pod vedením Ivana Trchalu, ako aj futbalovému klubu 
a tenisovým nadšencom spolu s bývalým reprezentantom 
Slovenska Martinom Kližanom. Všetci svojim dielom prispeli 
k peknej celodennej akcii. Viacúčelové ihrisko má schvále-
ný prevádzkový poriadok a harmonogram jeho využívania. 
Správcom je Juraj Košarišťan. 

V mesiacoch marec až jún 2022 prebiehalo v ZŠ rozšírenie 
kapacity triedy MŠ na 22 detí z pôvodných 10 detí. V rámci 
dotácie od Miestnej akčnej skupiny Myjava vo výške 35tis eur 
a za spolufinancovania obce, firma STAVMIJO Drietoma zrea-

lizovala potrebné stavebné úpravy. Predškolákom tak vznikla 
pekná nová trieda priamo v priestoroch ZŠ spolu s novými  
toaletami. 

V mesiaci apríl sa obci podarilo zabez-
pečiť vyčistenie bývalej Maleníckej cesty. 
Pamätníci si spomínali kedy naposledy sa 
po nej dalo prejsť. Dnes je cesta od od-
bočky na Chríbe až hore na Maleník pre-
jazdná a prechodná. Turisti a cyklisti ju 
môžu využívať na absolvovanie pekného 
asi 6km okruhu  Priečne jarky – letisko – 
Maleník - Malenícka cesta – Chrib alebo 
opačne. 

Pohybom ku zdraviu.
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KRAJOM ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ
Spomienková slávnosť pri príležitosti150. výročia narodenia 

našej najvýznamnejšej rodáčky a spisovateľky Ľudmily Podja-
vorinskej, ktorej veršíky sú stále živé a obľúbené dodnes, bola 
významným podujatím obce. 

Sprievodnou akciou bol 11. ročník turistického pochodu 
Krajom Ľudmily Podjavorinskej, ktorý sa konal dňa 30. apríla 
2022 pod záštitou miestnej Únie žien v spolupráci s Podjavo-
rinským športovým klubom. 

S radosťou sme sa pridali k organizáciám a toto podujatie 
podporili. Nie len preto, že náš školský krúžok má názov ČIN – 
ČIN. Viesť deti k láske ku svojej rodnej domovine má význam-
né opodstatnenie. Krása sveta začína doma. Tu u nás, v rázovi-
tom kraji, ktorému dominuje Veľká Javorina. 

Pochod začal položením kvetov pri pamätníku nár. um.  
Ľudmily Podjavorinskej v parku. Trasa viedla cez Maleník, okraj 
Hrabového do Cetuny. Zišlo sa nás úctivo. Občania už v rokoch, 
aj tí v najlepších rokoch, väčší, menší, celkom malé dietky, ale 
aj ľudia – babičky, mamy a deti, ktorí tu hľadajú útočisko pred 
vojnou. Úchvatné scenérie nášho kraja im vyčarili úsmev na 
tvári a putovanie bolo spestrené debatovaním o národných 
jedlách, zvyklostiach a tradíciách. Všetci sme boli z toho oka-
mihu úprimne šťastní. Deti hravé a šantivé, my dospelí sme sa 
opäť raz utvrdili v tom, že najkrajším kútom sveta je tento náš.

Príroda je čarodejka, tam sme si rovní. Šumenie stromov, 
štebotanie vtákov. Miesto, kde myšlienky hrajú najpestrejšími 
farbami.

Ďakujeme za tento deň. Ďakujeme Únii žien za občerstvenie 
a pohostinnosť pri KD v Cetune. 

Školský krúžok ČIN – ČIN

V marcovom čísle Bzinského chýrnika sme vás informovali o priebehu prípravy publi-
kácie o našej obci Bzince 2022. V čase, kedy budete čítať tieto riadky sa kniha nachádza 
v štádiu prvého čítania a pripomienkovania. Miesto predpokladaných 250 strán narás-
tol počet strán asi na 350 a to ešte asi nie je konečný počet strán. Aj tento údaj svedčí o 
tom, že komisia a prispievatelia si dali záležať na tom, aby publikácia obsahovala čo naj-
viac informácií o našej obci. Veľké poďakovanie patrí p.Šupákovej, ktorá neúnavne na 
publikácii pracovala a pracuje. Ako sa sama vyjadruje, niekedy už nevie rozlíšiť čo už čí-
tala a čo nie, čo poslala a čo nie. Určite to nie je jednoduchá záležitosť pri takom rozsahu 
informácií. Naviac všetky príspevky prešli jazykovou úpravou, ktorú sama vykonávala. 
Ešte raz veľké ďakujeme p. Šupáková. Na záver tohto krátkeho príspevku vám dlhujeme 
ešte informáciu o tom, kedy knihu predpokladáme uviesť do života – „pokrstiť“. Malo by 
to byť 27.8.2022 v rámci Dní obce a pripomínania si výročia vzniku obce a miestnej časti 
Hrušové. „Krstným otcom“ publikácie by mal byť predseda TSK p. Jaroslav Baška.  

predpokladaný 
obsah publikácie 
– str.3 prvej časti
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8.4.2022 sme si spoločne so žiakmi ZŠ a poslancami OZ  
pripomenuli dátum oslobodenia našej obce. Bolo to pred  
77 rokmi, kedy našu obec oslobodili vojaci rumunskej a červe-
nej armády. Vráťme sa spoločne prostredníctvom našej kroni-
ky do tohto dňa pred 77 rokmi.

8.4.1945 Posledné roztratené fašistické jednotky prešli dedi-
nou. Delostrelci usalašiaci sa na Zápotočí opustili svoje pozície 
a odtiahli smerom na Moravské Lieskové. Blížiacu sa ozvenu 
ťažkých zbraní bolo počuť už od ranných hodín. K poludniu 
sa dunenie rapídne zosilňovalo. Okolo druhej hodiny bola 
dedina ako vymretá. Ľudia boli poukrývaní v pivniciach a pri-
pravených bunkroch. O pol tretej prvé delostrelecké granáty 
rozťali vzduch nad dedinou, nepríjemne zavíjali a ich výbuchy 
otriasali oboma obcami. Našťastie ich zásahy nespôsobili väč-
šie materiálne škody a ani straty na ľudských životoch civilné-
ho obyvateľstva. Poslední fašistický vojaci prebehli dedinou a 
usadili sa v zákopoch na Zápotočí. Delostrelecká paľba neu-
tíchala, ba ozvali sa i fašistickí delostrelci a husto ostreľovali 
kopec nad dedinou zvaný Plešivek. Strely svišťali vo vzduchu, 
ozvali sa guľomety a výstrely z pušiek. Vtedy odvážlivci, čo 
opustili svoje úkryty, zbadali prvé siluety vojakov na kopci Ple-
šivek. Asi po hodine streľba ustala a prví Rumuni zjavili sa v 
obci asi o štvrtej hodine. Boli uvítaní radostne a srdečne. Ob-
jímali a bozkávali ich. Ženy od radosti a šťastia plakali. Ľudia 
hostili vojakov pečivom a cigaretami. Títo však nemali veľa 
času na hostenie, niečo si zobrali a ponáhľali sa ďalej smerom 
na Moravské Lieskové a Cetunu, odkiaľ sa ozývala prudká paľ-
ba. To naši chlapci partizáni statočne bojovali s fašistami chce-
júcimi sa zakopať po poliach. No nestihli už, nebolo síl zastaviť 
víťazný postup červenej armády a rumunských jednotiek. Do 
večerných hodín fašisti opustili všetky pozície pod Javorinou. 
Zásahom delostreleckých granátov poškodená bola čiastočne 
stodola Jána Podhradského v Horných Bzinciach. V Dolných 
Bzinciach obytné domy Jána Mikušíka, Jána Ištóka a Jána Bu-
chača nachádzajúce sa na okraji obce. Pri zásahu domu Jozefa 
Mikušíka zahynuli dvaja rumunskí vojaci. Viacej obetí na živo-
toch v obci nebolo. Celá dedina sa obliekla do slávnostného 
rúcha. Radosť občanov kalila iba spomienka na tých čo ešte 
trpia v zajateckých a koncentračných táboroch a slzy prúdom 
tiekli po tvárach pri spomienke na padlých, čo nedožili sa toh-
to radostného dňa oslobodenia. 

9.4.1945 zišli z hôr chlapci partizáni, ktorých viedol npor. 
Alexander Stanek. Partizáni nešli sami, viedli 186 fašistických 
vojakov – zajatcov. Občania lemovali cestu v hustých špalie-
roch kade partizáni so zajatými nacistami prechádzali. Fašis-
tickí vojaci a dôstojníci išli so zvesenými hlavami. Báli sa tohto 
ľudu, mali strach z tých, do ktorých pred niekoľkými dňami 

bezstarostne strieľali a pre ktorých nielenže nemali milosti ale 
ani pekného pohľadu.

Tento krátky úryvok z našej kroniky, ktorá obsahuje i ďalšie 
svedectvá o priebehu vojny a partizánskom boji nech stále 
pripomínajú udalosti spred 77 rokov. Nech mladším generáci-
ám hovoria o tom, ako ťažko sa naša sloboda rodila. „Preto si ju 
strážme a nezabúdajme“. 

Položením vencov a zapálením pomyselnej sviečky sme po-
ďakovali za životy padlých.

Starosta obce, Dušan Málik
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DEŇ  MATIEK  V MATERSKEJ ŠKOLE

Máj je najkrajší mesiac v roku. O to viac, že druhá májová 
nedeľa je sviatkom všetkých mamičiek.

Právom si tento sviatok zaslúžia - za dar života, za lásku, 
ktorou svoje deti zahŕňajú, za starostlivosť a opateru, za pre-
bdené noci pri postieľke svojich detí, za vyplakané a utrápené 

Den
Matiek

ˇ
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ALEJ POD OHOLÍNOM – pokračovanie
V minulom čísle Bzinského chýrnika sme vás informovali o 

pripravovanej výsadbe aleje pod Oholínom. Dnes vám priná-
šame fotografie o realizácii výsadby ako aj veľké poďakovanie 
všetkým, ktorí sa na výsadbe podieľali.

BZINSKÝ CHÝRNIK | jún 2022

oči, keď mali strach z horúčky, či inej choroby, za nekonečnú 
trpezlivosť a obetavosť, za prvé slová a prvé krôčiky, ktoré ich 
naučili...

Všetky deti sa na deň matiek veľmi horlivo pripravovali  
a úprimne tešili. Keďže ku každému sviatku neodmysliteľne 
patrí kytica, deti pod vedením pani učiteliek uvili pre svoje 
mamičky kyticu z piesní, básní, hier a tančekov.

Najmenšie 3-4 ročné a 4-5 ročné  deti privítali svojich rodi-
čov, ale i starých rodičov každé vo svojej triede. Predškoláci 
vystúpili so svojim programom na obecnom úrade. Rodičia  
s hrdosťou, niektorí aj so slzami v očiach sledovali krásne vy-
stúpenie svojich ratolestí. 

Milé mamičky a babičky, prajeme Vám aby ste aj v ďalších 
dňoch vášho života mali čo najmenej problémov, chvíľ bolestí 
a smútku, aby Vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali 
na každom kroku a Vaše deti Vám robili len samú radosť.

Jana  Gulánová

DEŇ DETÍ AJ S PENOVOU ŠOU
V sobotu 28.5. sme na futbalovom ihrisku oslavo-

vali Deň detí. Pre mladšie aj staršie deti bolo pripra-
vených 6 stanovíšť, kde deti plnili rôzne úlohy - ská-
kali vo vreci, skúšali svoju pamäť, triafali ako slony 
chobotom do kruhu, naslepo hádali predmety, prešli 
zrkadlovou dráhou,... Po splnení úloh si deti mohli 
vybrať spomedzi pripravených odmien. Nachystané 
bolo aj maľovanie na tvár, pre najmenších bláznenie 
na skákacom hrade, p. Lukáč pripravil pre deti pre-
chádzky na koníkoch, hasiči zasa ponúkli možnosť 
povoziť sa na hasičskom aute a vyskúšať sirénu. Po 
skončení súťaží sa deti mohli vyblázniť v pene. Cel-
kovo sa na ihrisku premlelo približne 100 deti, čo nás 
veľmi potešilo. Veríme, že toto popoludnie bolo prí-
jemné pre všetkých zúčastnených a o rok sa znova na 
Dni detí stretneme.

Táňa Klempová
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EURÓPA PRE NÁS, MY PRE EURÓPU!
Europe for us, we for Europe

V dňoch 20.-22.5.2022 sme spoločnými silami s obcou 
Lubina organizovali a zabezpečovali v amfiteátri na Rohu 
krásnu kultúrnu akciu pre všetkých. Po obmedzeniach v mi-
nulých rokoch sa nám vrátila možnosť spoločných stretnutí 
a kultúrneho vyžitia. Cieľom akcie, ktorú sme financovali  
s dotácie EU, bolo aktívne sa venovať občanom, aby mohli 
dosiahnuť nasledovné aspekty: - priblížiť EÚ všetkým jej ob-
čanom, ukázať svoje hodnoty a prispieť členským štátom 
aj mimo nich - prezentácia multikulturalizmu a zachovanie 
kultúrneho dedičstva - „nakopnúť“ záujem a podieľať sa na 
aktuálnych európskych problémoch – pochopiť prirodze-
né aspekty ovplyvňujúce ľudský život – upevniť základné 
princípy, ktoré sú predpokladom na posilnenie rozvoja 
osobnosti – naučiť sa vnímať ľudí aj z iných etník – formo-

vať vlastný úsudok o dobrovoľníctve, ktoré je dôležité pre 
život spoločnosti v medzinárodnom kontexte – pocho-
piť príčiny migrácie a samotných migrantov – nezatvárať  
„dvere“ pred migráciou. Projektu sa zúčastnili obce  Bzince  
pod Javorinou, Žiar, Lubina, Stará Turá, Práznovce ako aj 
partneri z Českej republiky: obec Babice, Boršice u Blatnice, 
Kunovice. 

Poďakovanie za zdarný priebeh celej akcie patrí všetkým 
organizátorom z našej obce a obce Lubina, ako aj jednotli-
vým DHZ z oboch obcí.

Viac fotografií nájdete na web stránke obce, záznam zo 
soboty na Západoslovenskej TV.
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NA MALIČKOM FLIAČIKU SLOVENSKA POD 
JAVORINOU SA ĽUDOVÁ PIESEŇ NIESLA DOLINOU

A  to celé tri dni po dvojročnej koronovej odmlke, 20.-
22.5.2022 tradične v  amfiteátri Roh pri Lubine. Organizovali 
ich zakladajúce obce slávností – Bzince pod Javorinou a Lubi-
na, Miestne osvetové stredisko Lubina-Miškech Dedinka, Tren-
čianske osvetové stredisko s podporou Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Podujatie moderovala Ing.Katarína Kučerová 
z Lubiny. Slávnostne ho otvorili starostovia usporiadateľských 
obcí Ing.Dušan Málik a  Ing.Martin Beňatinský s malými krojo-
vankami. Jeho súčasťou bol jarmok remesiel i atrakcie pre deti.

Nad Rohom aj v poli rozlietli sa Sokoly.
V piatok, v predvečer hlavného dňa. Nie dravce sokoly, ale 

hudobná skupina Sokoly na čele s primášom, skoro kopani-
čiarom po manželke z Hrnčiarového Andrejom Záhorcom. Ich 
vystúpenie predurčilo a nastavilo vysokú úroveň celého podu-
jatia. Prileteli, usadili sa na javisku. Ich piesne vzlietli a  lietali 
a lietali, krúžili a krúžili ako sokoly nad tým fliačkom lubinské-
ho chotára. A rozdávali pierka ťahavé, clivé, rezké i najrezkej-
šie. Až do súmraku. Ako ukončili svoje vystúpenie? No predsa 
piesňou Sokoly. Kapela Sokoly je prvou slovenskou hudobnou 
skupinou, ktorá do spoločnej melódie spája ľudovú pieseň 
a populárne piesne iných žánrov. Vyznačuje sa citom pre ľudo-
vú hudbu, improvizáciu, vtipné nápady a umeleckú vynalieza-
vosť. Jej členovia majú za sebou dlhoročnú umeleckú kariéru 
v rôznych zoskupeniach a projektoch doma i v zahraničí. Nie 

sú dravce, ale hrajú dravo.

Andrej Záhorec predstavil Sokoly.
„Naša kapela je špecifická. Časť je z východu, časť zo zápa-

du, stretávame sa v  strede, aby sme mohli cvičiť. Ale čo nás 
všetkých spája okrem lásky k folklóru je spájať moderné s ľu-
dovým, ľudové s  moderným, rôzne rytmy. Z toho vyplýva aj 
repertoár, ktorý hráme v  relácii Všetko, čo mám rád. Krásna 
ukážka toho je kysucká pieseň Staré dievky, čo robíte.“ Obsa-
denie: Andrej Záhorec-husle, Radoslav Duda- harmonika, Robo 
Hatala-bicie, Juraj Kyseľ-kontrabas, Aďko z Fidlikantov Andrej 
Jarolín-cimbal.

„Tá moja svokrička, tvrdej je nátury, ráno ma z  postele 
s  kohútom vydúri. Šla svokra do lesa, pohryzli ju zmije, 
zmije pohynuli a svokrička žije.“

Tá jeho svokrička sa bola na zaťka pozrieť a práve v ten pia-
tok mala narodeniny. Pán Andrej to verejne prezradil a vyhlá-
sil, že má najlepšiu svokru na svete. K sviatku jej venoval zmes 
piesní. Nechýbala ani táto vyššie uvedená.

Neobyčajné sobotné popoludnie. Slnko sa snúbi s  lubin-
skou zemou, príroda kreslí zelenú harmóniu, modré oči 
neba všetko sledujú. Čas stvorený na farebný ohňostroj 
veselia.

Prišli šuhaji s pierkom za klobúčkom aj švárne devy v šucho-
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tavých kasaniciach z oboch strán Veľkej Javoriny, zo slovenskej 
aj moravskej. Presne 15 súborov. Predstavili sa v troch blokoch.

Domáce súbory.
V  tomto bloku sa predstavila spevácka skupina Dolinka 

z  Hrušového (vznikla v roku 1998), Detská folklórna skupina 
Javorinka z Miškech Dedinky (činnosť obnovila v roku 2013) 
a  spevácka skupina Klenotnica zo Bziniec pod Javorinou 
(vznikla v roku 1988). 

Z vŕšku do doliny sa niesli spevy „Spod Veľkej Javoriny“.
Tak sa volal druhý blok. Vystúpili v ňom mládežnícky súbor 

Handrlák z Kunovíc, ľudová hudba Rovenec a detský folklór-
ny súbor Čakanka z Nového Mesta nad Váhom, cimbalová mu-
zika Strýci, ženský zbor Javorina a folklórny súbor Javorina 
zo Strání, folklórna skupina Pobedimčan z Pobedíma (vznikol 
v roku 1947), detský folklórny súbor Turanček a ZUŠ zo Sta-
rej Turej, folklórna skupina z Hnúšte, ľudová hudba Polun zo 
Starej Turej. 

Zahraj si, tancuj, spievaj.
V tomto bloku prach na javisku rozvíril folklórny súbor Druž-

ba z Trenčína a folklórny súbor Vršatec z Dubnice nad Váhom. 

Veľmi vzácna vec - navštívil nás Štefan Štec.
So svojou sprievodnou kapelou Fajta urobil bodku za sobot-

ným dňom. Excelentnú bodku. Dav návštevníkov strhol uni-
kátnymi a starodávnymi piesňami zo slovensko-poľsko-ukra-
jinského pohraničia i  rusínskymi ľudovými piesňami v  ich 
tradičnej forme aj v  štýle word music. Vyjadril sa, že svojou 
tvorbou by rád zbúral hranice medzi štátmi aj medzi ľuď-
mi. Predstavil členov skupiny: Dominik Maniak zo Smižian-pri-
máš a  vedúci, Martin Mražík z  Košíc-akordeón, Marek Metod 
z Kežmarku-hosť na kontrabas, Dominik Vojitko z Malých Ozo-
roviec-klavír, Martina Babinčáková zo Sečoviec-husle, Anton 
Kolňa z Prešova-hosť na cimbal, Martin Halčin z Lendaku-viola. 

„Iba u vás počujem správne povedať moje meno...
...pekne tvrdo. Preto rád chodím do takýchto tvrdých krajov. 

Držte si to, udržiavajte si to. Veď mäkčiť vie každý, ale udržať si 
svoje rodné nárečie vie málokto.“ V súvislosti predstavovania 
piesne Duje vitor preložil, že vitor je vietor a spýtal sa, ako sa 
v našom nárečí povie „vietor“. Obecenstvo zborovo zakričalo, 
že „veter“. A jemu sa to slovo náramne páčilo. Po vystúpení mu 
poďakoval starosta Lubiny Ing.Martin Beňatinský v rusínskom 

jazyku – rodnom to jazyku ich oboch.

Rusínsky Karej Gott Štefan Štec nie je na slová lakomec.
Ten prívlastok si vyslúžil v  televíznej relácii „Zem spieva“, 

vďaka ktorej sa zviditeľnil. Prezradil o  sebe: „Moji rodičia žili 
v rusínkej obci Habura. V 80.rokoch prišli za prácou do Košíc, 
kde som sa narodil v roku 1987. Som panelákové dieťa. Doma 
sme stále hovorili našou rodnou rečou, teda po rusínsky. Sú-
časťou nášho každodenného domáceho života bolo dodržia-
vanie tradícií. Práve na sídlisku, v ruchu a chaose mesta, som 
našiel svoj vzťah k  tradičnej ľudovej kultúre. Za to ďakujem 
mojim rodičom. Vychovali ma tak, aby som sa nikdy nehan-
bil za to, kto som. Veď kto sa hanbí za svoj pôvod, hanbí sa 
aj za rodičov. Som hrdý na svoj rusínsky pôvod. Vyštudoval 
som Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity. Pracujem ako 
redaktor a  moderátor rusínskeho národnostného vysielania 
v štúdiu RTVS v Košiciach, som umelecký vedúci FS Hornád, 
vystupujem s kapelou Fajta. Mojou najväčšou oporou je moja 
manželka.“ Štefan Štec je laureátom prestížnych súťaží v  ľu-
dovom speve, tanci a choreografii na Slovensku. Je držiteľom 
dvojnásobnej platinovej platne. 

Zákusok po dobrom nedeľnom obede...
...naservírovala folklórna skupina Kasanka z  Moravského 

Lieskového (vznikla v  roku 1976) , interaktívne predstavenie 
pre deti Paci Pac a kamaráti a Lenka Konečná so svojou od-
bornou školičkou tanca Malí-veľkí tanečníci. Vtipnou formou 
sa priúčali deti aj dospelí.

V našom krásnom čistom pokojnom kúsku sveta sme sa 
dosýta nabažili šumenia krojov a uvedomili sme si, akí ná-
padití, zruční, múdri, usilovní boli tí ľudia, ktorí ich kedysi 
vymysleli, vytvorili, zanechali po sebe pre nás. Dosýta sme 
sa nabažili mäkkých nárazov ľudových piesní, zvykov, tó-
nov ľudovej muzičky a uvedomili sme si, že ľudia, ktorí ich 
kedysi vymysleli, maľovali do nich svoj vlastný život. Ži-
vot ťažký i radostný, život taký, aký žili. Všetky sú pestrou 
mozaikou rôznych podôb  lásky, šťastia, radosti, smútku, 
sklamania, nádeje...Vďaka tým, ktorí spevavé a krojové 
slovenské dedičstvo našich predkov hľadajú, sprítomňu-
jú, udržujú, šíria, sa nemôže stať, aby sa ľudová pieseň, ten 
najkrajší šansón, stala bezdomovcom vo vlastnej krajine.

Text: Elena Klimová

ÚCTA, VĎAKA... JÁN HLOŽKA
Ján Hložka, „ pán učiteľ, spisovateľ“, ako ho veľa ľudí oslovo-

valo pochádzal z chudobnej roľníckej rodiny. Už od mladosti 
sa venoval publicistickej a literárnej činnosti. Realistické soci-
álne motívy mu diktoval  vlastný ťažký život. V 1939 mu vyšla 
– až v dvoch vydaniach – básnická zbierka Mobilizácia. Množ-
stvo ďalších poviedok, čŕt, štúdií a článkov publikoval v pok-
rokových slovenských časopisoch, zborníkoch i kalendároch. 
Bol horlivým dopisovateľom regionálnej tlače, prispieval pra-
videlne aj do Ľudového denníka vydávaného našimi krajanmi 
v Kanade. Bol aktívnym zapisovateľom v organizácii – Kruh 
spisovateľov pri Vojenskom ústave vedeckom. Tu sa stretával 
s významými osobnosťami slovenskej literárnej kultúry. Boli 
to napr.: J.G. Tajovský, Ľ.Zúbek, E. Šándor, Z.Zguriška, L. Novo-
mestský, M. Figuli a ďalší. Za veľmi významné pokladal svoje 
stretnutie s „baťkom“ Škultétym v Turčianskom sv. Martine. 
Vzácne bolo priateľstvo s Ľ. R. Podjavorinskou o čom svedčia 
viaceré vzájomné listy. Ako rozhľadený pedagóg – vyštudoval 
Učiteľský ústav v Štubnianskych Tepliciach – a účastník SNP  
bojoval za sociálnu spravodlivosť, pokrok aj za cenu osob-
ných obetí. Po oslobodení sa stal priekopníkom obnovenia 
tradičných javorinských slávností bratstva Čechov a Slovákov. 
V rokoch 1945 – 1947 bol predsedom organizačného výboru. 
Vytýčil doteraz užívané heslo : „Tu bratia vždy sa stretať budú, 

tu vernosť prisahať si budú.“ V 1968 sa tešil z účasti vtedajšie-
ho prezidenta Československej republiky  Ludvika Svobodu 
na Javorine. Bol nadšený národovec, šíriteľ dobrých vzťahov 
medzi bratskými národmi. Zanechal nám rozsahom skromné, 
no pre regionálnu históriu cenné literárne a publicistické dielo 
hodné povšimnutia.   

   Želmíra Hložková
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SPOMIENKOVÉ POPOLUDNIE 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA NÁR. UM. Ľ. PODJAVORINSKEJ  
S MŠ BZINCE POD JAVORINOU INFORMUJE

Všetci tí, ktorí prišli v nedeľu 12. júna 2022 do Evanjelického 
kostola v Bzinciach pod Javorinou strávili príjemné popolud-
nie. Konala sa spomienková slávnosť venovaná významným 
osobnostiam pôsobiacim v našom podjavorinskom regióne. 
Výborne pripravené prednášky spojené s premietaním au-
tentických obrázkov doplnili nové informácie o výnimočných 
osobnostiach : Darina Bancíková, Ján Pravoslav Leška, Juraj 
Struhárik, Igor Kišš.     

Darina BANCÍKOVÁ – slovenská evanjelická farárka, prvá 
žena, ktorá bola v ECAV na Slovensku ordinovaná za kňaza. 
Okrem iných miest bola kaplánkou v Starej Turej. Z jej spomie-
nok citujem : „ Veľmi rada som chodila do Lubine do Radošov 
ale najmä do Bziniec k bratovi Struhárikovi. Úradne som bola 
poverená chodiť mu klepať ( písaťna stroji ), na čo ma pán farár 
vďačne uvolňoval. Boli to vzácne chvíle keď mi brat farár dik-
toval svoje práce a pritom sme sa zhovárali o množstve vecí. 
Priateľstvo trvalo, písali sme si , ba boli sme spolu aj súdení a 
odsúdení.“

Ján Pravoslav LEŠKA - slovenský spisovateľ, prekladateľ, 
evanjelický farár a organizátor národného života. Pre svoju 
rozkľadenosť, výrečnosť, výborné kazateľské schopnosti na-
zývaný Ján Zlatoústy. Počas jeho pôsobenia v Bzinciach patril 
k priateľom rodiny Riznerovcov. Na literárnu tvorbu pomohol 
nasmerovať aj mladú Ľudmilku Riznerovú, Podjavorinskú, kto-
rá ho neskôr spodobnila v básni Prelud. Dochovala sa tiež Leš-
kova korešpondencia s viacerými významnými osobnosťami 
doby, v ktorej žil ako Svetozár HurbanVajanský, Ľudmila Podja-

vorinská. Táto je uložená v Pamätníku slovenskej literatúry  
v Martine. 

Juraj STRUHÁRIK - evanjelický kňaz, výborný rečník, kaza-
teľ, všestranne rozhľadený. Prispieval článkami do cirkevných 
časopisov a pravidelne do Tranovského kalendára. Spracoval 
Rodinnú kroniku II., dokonale poznal morálne pomery svojich 
cirkevníkov. Priateľské vzťahy mal s Martinom Rázusom, spi-
sovateľom, kňazom v Moravskom Lieskovom. Juraj Struhárik 
vošiel do sŕdc obyvateľov Bziniec ako prísny, ale veľmi zaniete-
ný bojovník za práva obyčajného slovenského ľudu. 

Igor KIŠŠ – veľmi významný teológ, mysliteľ, filozof, pro-
fesor upriamujúci sa na otázky morálnej teológie a filozofie. 
Príjemný, charizmatický, vždy ochotný „stratiť slovo“ s každým, 
kto chcel a mal záujem. Šíril okolo seba pohodu, nebol skúpy 
na slovo či povzbudzujúcu radu. So svojou manželkou, veľmi 
milou pańou, zanechali v Bzinciach nezmazareľnú trvalú sto-
pu ľudskosti, lásky, pekného vzťahu k ľuďom. Pre dobré pova-
hové vlastnosti boli obľúbení v celej dedine. 

Srdečná vďaka všetkým,ktorí zorganizovali toto stretnutie, 
prispeli k rozšíreniu vedomostného obzoru o ľuďoch, ktorí si 
zaslúžia našu pozornosť.Je veľa takých osbností, ktoré spô-
sobom svojho života dokazujú, že sa dá žiť skromne, slušne, 
ľudsky dôstojne. Nech sú pre nás i ďalšie generácie vzorom, 
príkladom hodným nasledovania ! 

„Život nie je o tom, čo získame. Je o tom, kým sa staneme, čím 
prispejeme, čo vytvoríme... to dáva nášmu životu zmysel.“

Anthony Robbens

Športový deň
Športový deň všetkých detí 1. stupňa ZŠ 
sa konal 24. 3. 2022. Zo Bziniec p. J. do 
Cetuny sme sa odviezli linkovým auto-
busom a z Cetuny do Bziniec cez vrch 
Roh sme zvládli cestu všetci pešo.                                   

Návšteva predškolákov v našej škole
Dňa 30. 3. 2022 navštívili našu školu 
predškoláci so svojimi pani učiteľkami. 
Naši žiaci ich privítali krátkym progra-

mom, spoločne sme si zaspievali hymnu 
školy. Potom si poprezerali triedy na 1. 
stupni, pozreli si ako sa učia naši žiaci.  
Od nás si predškoláci odniesli pozvánky 
na zápis do 1. ročníka. Veľká vďaka patrí 
pani učiteľkám z MŠ, ktoré spolu s deťmi 
vyrobili krásne záložky do kníh pre všet-
kých prvostupniarov! 

Beseda so spisovateľom Miroslavom 
Dobiášom
Dňa 1. 4. 2022 mali žiaci 1. stupňa púta-
vú besedu so spisovateľom, historikom 
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Miroslavom Dobiášom. Veselé rozpráva-
nie pána spisovateľa o jeho knihe Adam 
a tajomstvo orloja nás všetkých privie-
dol do krajiny fantázie. Žiaci si na záver 
besedy mohli túto knihu kúpiť aj s veno-
vaním pána spisovateľa.

Zápis detí do 1. ročníka
Dňa 11. 4. 2022 sa na našej škole usku-
točnil zápis detí do 1. ročníka. 22 pred-
školákov splnilo všetky úlohy, ktoré sme 
pre nich pripravili. Deti hádzali loptič-
kou na cieľ, skákali cez farebnú dráhu 
a s pani učiteľkou vypracovávali pra-
covný list. Deti boli dobre pripravené, 
za čo patrí vďaka pani učiteľkám z MŠ 
a samozrejme ich rodičom. Rodičom 
sme sa snažili vysvetliť prípadné nedo-
statky, ktoré sme spozorovali u detí po-
čas zápisu. Boli to napr. rečové vady, zlý 
úchop ceruzky a pod. Je dôležité ak má 
dieťa rečovú poruchu, aby navštevovalo 
pravidelne logopédiu. Z výsledkami a 
správaním detí sme boli veľmi spokojné. 
Tešíme sa na budúcich prváčikov. 

Deň Zeme- 22. apríl

Dňa 22. 4. 2022 sme si prácou pripome-
nuli Deň Zeme. Snažili sme sa s našimi 
žiakmi vyzbierať odpadky okolo školy, 
ale aj v centre obce a v parku. Na vyu-
čovaní prebiehali aktivity, ktorými sme 
priblížili deťom dôležitosť triedenia od-
padu, či neznečisťovanie prírody a na-
šej celej Zeme nielen 22. apríla, ale aj 
počas celého roka. 

Okresné kolo matematickej súťaže 
Pytagoriáda 2022
Blahoželáme našej úspešnej riešiteľke 
Helenke Klempovej z 3. ročníka za zís-
kanie 2. miesta v okresnom kole mate-
matickej súťaže Pytagoriáda. Prajeme jej 
aj v ďalších školských rokoch veľa úspe-
chov v riešení matematických úloh. 

150. výročie narodenia Ľ. Podjavorin-
skej 
Dňa 1. mája 2022 sme si spomienkovou 
slávnosťou pripomenuli 150. výročie 
narodenia našej rodáčky, spisovateľky, 

národnej umelkyne Ľudmily Riznerovej 
Podjavorinskej. 
Kultúrny program, ktorý sa konal na 
Obecnom úrade v Bzinciach p. Jav. bol 
venovaný Ľ. Podjavorinskej, priprave-
ný učiteľmi a žiakmi našej školy. 

Projekt Vtáčia búdka
Kreativita je dominantnou zručnosťou, 
ktorú niektorí žiaci využijú aj pri výbe-
re strednej školy, či výbere povolania. 
Na hodinách pracovného vyučovania, 
výtvarnej výchovy a v ŠKD deti  vyrába-
li vtáčiu búdku. Pri jej výrobe nemohla 
chýbať zručnosť, fantázia a kreativita.

Folklórne výchovnovzdelávacie pod-
ujatie 
Dňa 25. 5. 2022 sme sa so žiakmi 1. stup-
ňa ZŠ zúčastnili folklórneho podujatia 
Potulky Slovenskom, ktoré sa konalo 
v MsKS v Novom Meste nad Váhom. 
Podujatie pripravil Detský folklórny sú-
bor Čakanka a svojim programom nás 
previedol kultúrou, tradíciami, tancami, 
piesňami rôznych regiónov nášho Slo-
venska. Konečne sme mohli byť s našimi 
žiakmi po dlhšom čase v divadle a deti 
tak mohli vidieť ako ich rovesníci doká-
žu tancovať, spievať, venovať sa folklóru, 
hudbe a zmysluplne využívať svoj voľný 
čas. 

Vynovené priestory špeciálnych
učební
K dobrému menu školy patrí kvalitné 
vzdelávanie v príjemnom prostredí, 
s dobrým vybavením učební. A my ta-
kéto prostredie máme. Máme plne vy-



711

BZINSKÝ CHÝRNIK | jún 2022

bavené 2 počítačové učebne, v každej 
triede máme interaktívnu tabuľu, table-
ty, pre učiteľov noteboky. Teraz sa nám 
podarilo zmodernizovať ďalšie priestory 
školy, a to cvičnú kuchynku a špeciálnu 
učebňu chémie. Učebne sú vymaľované 
a vybavené novým nábytkom. Priali by 
sme si, aby si naši žiaci túto našu snahu 

vytvárať im stále novšie a modernej-
šie prostredie na vyučovanie viac vážili 
a majetok školy neničili. Preto by som 
chcel apelovať aj na rodičov, aby deti 
upozorňovali na to, že sa majú k cudzie-
mu majetku správať ako k vlastnému 
a zámerne ho neničiť.

Martin Samek

MATEMATICKÁ SÚŤAŽ KLOKAN 2022

ŠKOLA V PRÍRODE V ŽDIARI

Dňa 11. apríla 2022 sa štyria žiaci 1. 
stupňa našej školy zúčastnili najväčšej 
medzinárodnej matematickej súťa-
že na svete pod názvom Matematický 
Klokan. Čo nás však ešte viac teší, že 
boli aj úspešní v riešení logických úloh 
orientovaných na bežný život, čítanie s 
porozumením či predstavivosť a obra-
zotvornosť. 

Diplom za účasť získali žiačky 3. roční-
ka Helena Klempová a Bibiana Miklovi-
čová. 

Úspešnými riešiteľmi boli žiaci Do-
rota Klempová z 1. ročníka a Peter 

Zámečník z 3. ročníka. Srdečne im 
blahoželáme a prajeme veľa takých-

to úspechov aj v ďalších školských  
rokoch.

V dňoch od 6. 6. – 10. 6. 2022 sa žiaci 1. – 4. ročníka v spo-
lupráci s CK Ceres zúčastnili školy v prírode v prekrásnom, 
malebnom prostredí Ždiaru v srdci Belianskych Tatier, v pen-
zióne Kamzík. 

Na pobyt nastúpilo 44 detí, 4 pedagógovia, zdravotníčka a 
traja animátori.  

Deti mali možnosť odreagovať sa od zabehnutých stere-
otypov, získať nové impulzy a zážitky, 
ku ktorým sa počas pandémie dostá-
vali len ťažšie.  Čas mali vyplnený ako 
učením sa, tak aj pobytom na čerstvom 
vzduchu s množstvom pohybových, 
dramatických, výtvarných a edukatív-
nych aktivít. O pestrý program sa posta-
rali aj animátori, s ktorými deti nadvia-
zali a vybudovali si nové kamarátstva. 
Významnú úlohu zohrávalo utužovanie 
vzťahov v kolektíve, medziročníkové 
vzťahy (starší ochotne pomáhali mlad-
ším). Ani učiteľ nemusí byť len autoritou 
a tým, ktorý rozdáva úlohy, ale aj kama-
rátom, dôverníkom, vzorom a oporou, 
keď je odrazu smutno za rodičmi. 

Ďakujeme rodine Ostrovskej z Hrušo-
vého za pomoc pri odvoze batožiny a 
za zakúpenie desiatových balíčkov pre 
každé dieťa.

Ďakujeme OZ Podjavorinskej deti za 
preplatenie cestovných nákladov spo-
jených pri presune z Popradu do Ždiaru 
a naspäť.

Škola v prírode bola určite vítaná pri odbúraní blokov spô-
sobených pandémiou, pre pochopenie že technológie nie 
sú podmienkou k zábave. Ak naučíme deti milovať prírodu, 
navštevovať a chrániť ju, vytvárame tým predpoklad pre ich 
zdravšiu budúcnosť.   

Martina Trenčanská
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O ŠKOLE

ÚSPECH 
V BIOLOGICKEJ 
OLYMPIÁDE

MIMOŠKOLSKÝ ÚSPECH 
NAŠEJ ŽIAČKY

Keď sa povie Základná škola v Bzinciach pod Javorinou, vy-
noria sa mi krásne spomienky a vyčarí úsmev na tvári. Je to pre 
mňa veľmi dôležité a výnimočné miesto, či už ako pre bývalú 
žiačku, či budúcu učiteľku. 

V Bzinciach som navštevovala materskú školu a pokračovala 
aj na základnej škole. Z oboch miest som si odniesla iba pekné 
chvíle. Tu sa mi dostalo veľa možností na rozvoj svojich silných 
stránok, mohla som sa venovať svojim záľubám, v ktorých som 
bola zo strany učiteľov podporovaná. Ich priateľský prístup a 
ponúknuté možnosti byť im pomocou pri rôznych akciách 
školy, vo mne len podporovali pocit, že chcem byť raz na ich 
mieste a byť rovnako dobrým učiteľom, akých som mala ja pri 
svojich prvých školských rokoch. Po ukončení základnej školy 
sa mi veľmi ťažko lúčilo so Bzincami a pri každej príležitosti som 
sa s radosťou vracala na toto miesto. Roky ubiehali a ja som išla 
za svojím snom stať sa učiteľkou. Mala som mnoho príležitostí 
počas praxe, kedy som sledovala fungovanie a školský život v 
školách na rôznych miestach, ale vždy som sa v spomienkach 
vracala do Bziniec, ktoré pre mňa predstavovali najlepšie zá-
zemie pre vzdelávanie. Pri možnosti praxe v mieste bydliska 
moje kroky zakaždým viedli do bzinskej materskej a základnej 
školy. Bzinská ,,školička“, ako sa spieva v hymne školy, je stá-

le miestom plným zážitkov, kde učitelia sú nielen studnicou 
múdrosti a poznatkov, ktoré s radosťou odovzdávajú svojim 
žiakom, ale predovšetkým sú to aj dôverní priatelia, ku ktorým 
môžu žiaci prísť s akýmkoľvek problémom a budú vypočutí. 
To sa odráža aj na atmosfére, ktorá panuje na hodinách, kde 
každé dieťa má príležitosť vyjadriť svoj názor, ukázať svoje 
schopnosti a zlepšovať sa vo svojich slabších stránkach bez 
obáv. Učiteľ neodovzdáva hotové učivo, ale podporuje žiakov 
k vlastnej aktivite, vhodnými činnosťami umožňuje osvojenie 
si nových poznatkov hravou formou, čím sú hodiny pre žiakov 
skôr zábavným objavovaním a získavaním nových vedomostí 
ako povinným sedením v lavici a prijímaním množstva učiva. V 
škole dostávajú priestor na vytváranie priateľstiev, získavanie 
veľa zážitkov a priestoru sa venovať svojim záľubám. 

Na záver z môjho osobného pohľadu si dovolím povedať, 
že nech som bola na akejkoľvek škole, tak vzťahy medzi deť-
mi a učiteľmi, atmosféra celej školy a vyučovacích hodín bola 
pre mňa neporovnateľná s tým, čo som zažila ja ako žiačka a 
zároveň aj ako učiteľka počas svojej praxe v škole v Bzinciach 
pod Javorinou. 

Patrícia, 
absolventka Trnavskej univerzity

Dňa 21. 4. 2022 sme sa zúčastnili 
okresného kola biologickej olympiá-
dy. Súťaž prebiehala na Spojenej škole 
sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. 
Zo školského kola postúpili dve žiačky 
siedmeho ročníka, Patrícia Bačová a Si-
mona Majtásová. Dievčatá súťažili v te-
oreticko-praktickej časti, kde si zmerali 
svoje sily so žiakmi z ôsmich škôl. Súťaž 
bola pre nás úspešná, Paťka získala krás-
ne tretie miesto a Simonka bola úspeš-
ná riešiteľka. Obom dievčatám srdečne 
blahoželáme.

Lilly Urbanová, žiačka 9. roč., navšte-
vuje výtvarný odbor ZUŠ v Novom 
Meste nad Váhom. Pod vedením pani 
učiteľky Harmadyovej sa zúčastnila 
celoslovenskej výtvarnej súťaže Ta-
lent - umenie - kumšt, ktorú organizuje  
Súkromná škola umeleckého priemys-

lu v Hodruši-Hámroch, pod záštitou  
Ministerstva školstva Slovenskej re-
publiky.  V kategórii Šperk získala Lilly  
2. miesto, k čomu jej srdečne blahože-
láme a prajeme do budúcna veľa tvori-
vých nápadov a úspechov.

Gratulujeme obom žiačkam
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DÔSTOJNE SME SI PRIPOMENULI 150. VÝROČIE 
NARODENIA NÁRODNEJ UMELKYNE  
ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ

LEN VTEDY, KEĎ SA ŽIAK V ŠKOLE CÍTI ŠŤASTNE, 
DOKÁŽE SA UČIŤ NOVÉ VECI

Od druhej polovice marca až po 1.5.2022 sme si postupne 
pri rôznych príležitostiach pripomínali výročie narodenia Ľud-
mily Podjavorinskej. 

24.3.2022 prebehlo v ZŠ okresné kolo v prednese poézie  
a prózy Podjavorinskej Bzince. 8.4.2022 sme pripravili spo-
ločne s Klubom filatelistov pri Posádkovom dome armády v 
Trenčíne a Slovenskou poštou inauguráciu poštovej známky  
- emisiu v kategórii Osobnosti: Ľudmila Podjavorinská (1872 – 
1951) - poštovú známku a obálku 1. dňa. Inaugurácia sa usku-
točnila v priestoroch múzea Ľudmily Podjavorinskej.

27.4.2022 sa v priestoroch ZŠ a KD Hrušové uskutočnilo kraj-

ské kolo v prednese poézie a 
prózy Podjavorinskej Bzince. 

28.4.2022 bola obec pozva-
ná na slávnostné podujatie pri 
príležitosti vydania striebornej 
zberateľskej euromince v no-
minálnej hodnote 10€, ktorú 
vydala Národná banka Sloven-
ska. Na podujatí nám boli sláv-
nostne odovzdané bronzové 
odliatky mince ako aj samotné 
mince.

30.4.2022 sa uskutočnil tu-
ristický pochod organizovaný 
Úniou žien Slovenska – krajom 
Ľudmily Podjavorinskej. 

Vyvrcholením osláv 150.výročia narodenia Ľudmily Podja-
vorinskej boli akcie, ktoré sa konali 1.5.2022. 

Program začínali slávnostné služby božie v evanjelickom 
a.v. kostole za prítomnosti slávnostného kazateľa Mgr. Jána 
Ochodnického, seniora POS. 

Po skončení bohoslužieb sme spoločne položili kytice kve-
tov k pamätníku Ľudmily Podjavorinskej v parku a pri jej hrobe 
na hornom cintoríne.

Po slávnostnom obede, ktorý veľmi chutne pripravila škol-
ská jedáleň, sme si s radosťou pozreli krásny kultúrny program 
v rámci slávnostnej akadémie „Naša teta Ľudmila“, ktorý pri-

Škola je miesto, s ktorým sa delím o väčšinu svojho draho-
cenného času. Na bzinskej škole ma naučili čítať, písať prvé 
písané písmená, počítať. Ako pribúdali roky, pribúdali nové 
predmety a väčšie povinnosti. Vyučovacie hodiny boli nasme-
rované k tomu, aby som získala čo najviac vedomostí, z kto-
rých kvalitne čerpám aj teraz na strednej odbornej pedago-
gickej škole. Povinnú prax zo strednej školy som mala formou 
„náčuvov“ v škole, ktorú som sama navštevovala deväť krás-
nych rokov.  Radosť z návratu sa miešal s menšími obavami, 
neistota s očakávaním. 

Prax spočívala v pozorovaní. Sledovala som pani učiteľku a 
robila si záznamy. Bola to skvelá skúsenosť, veľa som sa naučila 
a zistila, aká je práca pedagóga krásna, ale náročná. Učitelia 
formujú naše osobnosti, vzdelávajú nás, poskytujú nám cenné 
rady, odovzdávajú „more“ skúseností, riešia hádky detí, doká-
žu zo školy vytvoriť druhý domov.

Ďakujem za vedomosti, ktoré žiakom učitelia odovzdávajú a 
za trpezlivosť, ktorú denne preukazujú.  

Hana, praktikantka Strednej odbornej školy
pedagogickej v Trenčíne
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pravili a predviedli žiaci ZŠ. Poďakovanie patrí ako žiakom tak 
učiteľskému zboru.

Po slávnostnej akadémii žiakov ZŠ nasledovalo odovzdáva-
nie cien „osobnosť obce“, ktoré udelilo obecné zastupiteľstvo 
a starosta obce.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA A OBSAH 
ZASADANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Stručný obsah zasadania obecného zastupiteľstva:
Apríl 2022:
- Schválenie žiadostí o úver a dotáciu Obce Bzince pod Javo- 
 rinou pre realizáciu výstavby 12 nájomných bytov bežného  
 štandardu v stavbe „Nadstavba objektu zdravotného stre- 
 diska, 12 nájomných bytov, Bzince pod Javorinou“.
- Schválenie  Investičného zámeru Obce Bzince pod Javori- 
 nou realizovať výstavbu 12 nájomných bytov bežného štan- 
 dardu v stavbe „Nadstavba objektu zdravotného strediska,  
 12 nájomných bytov, Bzince pod Javorinou“.
- Schválenie spôsobu financovania Obce Bzince pod Javori- 
 nou pri realizácii výstavby 12 nájomných bytov bežného  
 štandardu v stavbe „Nadstavba objektu zdravotného stre- 
 diska, 12 nájomných bytov, Bzince pod Javorinou“.
- Schválenie plánu obnovy vodovodnej a kanalizačnej siete  
 obce a ČOV.
- Schválenie komplexnej prípravy, napísanie žiadosti a prí- 
 prava dokumentov ŽOP v ITMS 2014 na SIEA výzva 61 pre  
 RZ H.Strana – výstavba teplovzdušného čerpadla.
- Schválenie Prevádzkového poriadku viacúčelového ihriska  
 Bzince p.J.

- Schválenie Obchodno verejnej súťaže na predaj pozemku  
 parc.č. 1823/9 v Rybníkoch.
- Schválenie veliteľa DHZO – p.Adam Skovajsa.
- Schválenie finančnej pomoci pre Ukrajinu.
- Schválenie príspevku pre DSS Papraď a Krajné.
- Návrh a schválenie prevodu obecného majetku – Ing. Vladi- 
 mír Bača, Ing. Peter Šimo, Bubeníková, Valová.

Rôzne:        
- Inzerát na správcu viacúčelového ihriska
- Stav príprav Podjavorinských folklórnych slávností
- Info – p.Kostrbíková – Hrušové - vyriešenie
- Info – 1.5.2022 – 150. Výročie narodenia Ľudmily Podjavorin- 
 skej – program – pozvanie – účasť
- Starosta obce informoval o podaní a zverejnení jeho majet- 
 kového priznania na web stránke obce za rok 2021
     
Úplné znenie zápisnice s jednotlivými uzneseniami zo  zasa-
dania obecného zastupiteľstva nájdete na web stránke obce 
v časti Úradná tabuľa – zápisnice zo zasadnutí. V písomnej 
forme sú k dispozícii u pani Kuhajdovej.

Na fotke zľava: Eva Bumbálová | Ľuboslav Majtás | Elena Kičková (In memoriam Pavel 
Kička) | Mgr. Tatiana Klempová | Ing. Dušan Málik - starosta obce

 | Jaroslav Bušo | Simona Majtásová | Sebastián Jánošík | Timotej Stano | Milan Macúch

Cena obce Bzince pod Javorinou za rok 2021:
Mgr. Tatiana Klempová, Milan Macúch, Miloš Skovajsa, In memoriam Pavel Kička

Cena starostu obce Bzince pod Javorinou za rok 2021:
Eva Bumbálová, Jaroslav Bušo, Ľuboslav Majtás
Cena starostu obce - DETSKÝ ČIN ROKA 2021:

Juliana Hrončoková, Sebastián Jánošík, Simona Majtásová, Timotej Stano
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DOBROVOĽNÉ HASIČSKÉ ZBORY SÚŤAŽILI
V sobotu 4.6.2022 sa na futbalovom ihrisku v Čachticiach 

konala okresná súťaž DHZ. Za našu obec sa súťaže zúčast-
nilo všetkých 5 DHZ. Ako vidieť vo výsledkoch nestratili sa. 
Reprezentovali obec a svoje DHZ doslova „na jednotku“ za 
čo im patrí veľké poďakovanie. 

Umiestnenie: 
1. miesto obsadil DHZ Vrzávka, 5. miesto-DHZ Cetuna,  

8. miesto-DHZ H.Strana, 9. miesto-DHZ Bzince p.J., 13. mies-
to-DHZ Hrušové.

VANDROVALO VAJCE

Ako sme vás už informovali v mar-
covom čísle Bzinského chýrnika, Ob-
čianske združenie Vidiecky parlament 
na Slovensku vyhlásilo 12. ročník celo-
slovenskej prehliadky výrobcov kraslíc 
11. marca 2022. Zúčastniť sa jej mohli 
výrobcovia, ktorí sa venujú výrobe 
kraslíc. Prehliadka kraslíc bola v piatich 
kategóriách: 1. maľované,   2. drôtované,   
3. vyškrabávané,   4. voskované + bati-
kované, 5. olepovaná technika – slama, 

bavlnky, látka, sitina. 
Za našu obec Bzince pod Javorinou sa do súťaže zapoji-

la pani Eva Trnková z Cetuny. Pani Trnková sa venuje výrobe 
kraslíc 8 rokov. Na samotnej prehliadke kraslíc nielen vystavo-
vala svoje kraslice, ale aj predvádzala a vysvetľovala techniky 
ich výroby. Veľmi zaujímavé boli debaty s ostatnými vystavo-
vateľmi nielen k spoločným skúsenostiam pri začiatkoch ale aj 
v objavovaní nových techník. 

Pani Eva Trnková sa stala víťazkou internetového hlasovania. 
Reprezentovala nielen svoje šikovné ruky ale aj našu obec za 
čo jej patrí veľké poďakovanie. 

Pretože sa nám uvedená súťaž veľmi páčila nielen pre to 
akých máme šikovných ľudí na Slovensku, ale aj svojou myš-
lienkou, ponúkli sme sa na organizáciu súťaže Vandrovalo vaj-
ce pre rok 2023. Čakáme na potvrdenie organizácie od Vidiec-
keho parlamentu. V prípade, že by sme boli vybratí, bude sa 
súťaž konať v KD Cetuna v priebehu marec – apríl 2023. 
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AKO TRIEDIŤ ODPADY! 
KUCHYNSKÝ ODPAD
DO KUCHYNSKEHO BRO PATRI:
	 šupy z čistenia zeleniny a ovocia a ich  

 zvyšky,
	 pokazené, zhnité ovocie a zelenina,
	 kávové a čajové zvyšky (samostatne  

 alebo v papierovom vrecúšku),
	 vajcia, výrobky z nich a vaječné škrupiny,
	 starý chlieb a pečivo, -
	 zvyšky neskonzumovaného jedla,
	 mäso, ryby a mliečne výrobky,
	 potraviny po záručnej dobe bez obalu,

DO KUCHYNSKEHO BRO NEPATRÍ:
	 sklo, plasty, kovy, textil, viacvrstvové  

 kombinované materiály,
	 gumu, papier (plagátový, pergamenový,  

 voskovaný)
	 cigaretový ohorok, prach zo smetí a vy- 

 sávania, uhynuté zvieratá
	 vlasy a chlpy objemný odpad a drobný  

 stavebný odpad
DO ČOHO SA MOŽE ZBERAŤ BRKO V 
DOMACNOSTI ?
	 kompostovateľné vrecká (celé s obsahom  

 idú do hnedej zbernej nádoby) na ktoré  
 má nárok každá domácnosť. Vrecká si  
 môžete vyzdvihnúť v novinovom stánku  
 alebo na obecnom úrade.
KAM HO VYHODIŤ? 
	 kuchynský BRO môžete vyhodiť do  

 hnedých 120 L nádob na to určených,  
 ktoré sú rozmiestnené na zberných sto- 
 jiskách. Do smetnej nádoby mô- 
 žete vyhodiť kuchynský BRO iba kompos- 
 tovateľnom vrecku alebo samostatne  
 vysypať z vlastnej nádoby. (napríklad:  
 doma zberáte odpad do vedierka, alebo  
 do obyčajnejplastovej igelitky a následne  
 to vysypete do nádoby) Zakazuje sa  
 vhadzovať plastové vrecká či igelitky do  
 nádob. Vrecko, alebo vedierko treba  
 zobrať so sebou prípadne dať do plastov.
Od začiatku januára 2022  sa vyzberalo 
cca 3500 kg kuchynského odpadu.

ZÁHRADNÝ ODPAD 
DO ZÁHRADNÉHO BRO PATRIA:
	 kvety, štiepky, piliny, tráva, malé kusy  

 konárov, lístie, drevo, odpad z ovocia  
 a burina.
KAM HO VYHODIŤ? 
	 záhradný BRO môžete priviesť na zberný  

 dvor. 
Aj napriek  poučeniam, niektorí obyvate-
lia vyhadzujú kuchynský odpad do zbernej 
hnedej nádoby v obyčajných plastových 
sáčkoch – igelitkach . 

ZBER POUŽITÝCH KUCHYNSKÝCH OLE-
JOV A TUKOV
KAM HO VYHODIŤ? 
	 použitý kuchynský olej môžete vyhodiť 

na zberných stojiskách do šedých 120 L ná-
dob na to určených. 
V ČOM HO MÔŽEME VYHODIŤ? 
	 použitý jedlý olej alebo tukzberáme do 

nepriepustných nádob z plastu. (napríklad: 
použitá plastová fľaša z oleja alebo nezálo-
hované PET fľaše 1 L , 2 L...) Maximálny ob-
jem obalu je prípustný do 10 litrov. Obal 
musí byť riadne uzavretý, čistý a neporušený.
Od začiatku januára 2022  sa vyzberalo 

cca 200 kg jedlého oleja na stojiskách.

Taktiež napriek poučeniam o separo-
vaní, niektorí obyvatelia nevedia čo kam 
patrí. Do šedej nádoby na olej vhadzu-
jeme použitý olej v plastových flašiach. Je 
vidieť, že do zelenej nádoby na sklo vhad-
zujeme to čo tam nepatrí. 
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 
nám tvorí 30 – 70 % komunálne odpadu.

PLASTY 
ČO SEM PATRÍ:
	 stlačené fľaše od nápojov, kelímky od  

 jogurtov a iných mliečnych výrobkov,  
 plastové obaly z drogérie, igelitové vrecka  
 a tašky, obalové fólie, plechovky od nápoj  
 a jedla a viacvrstvové obaly (tetrapaky).
ČO SEM NEPATRÍ: 
	 polystyrén, linoleum, guma, plastové  

 obaly od motorových olejov, molitan.
KAM HO VYHODIŤ? 
	 plasty sa predovšetkým zberajú od do- 

 mov. Ďalej môžete plast priviesť na zber- 
 ný dvor poprípade na zberné stojiská. 
V priebehu mája sa stala krádež 1100 l nádo-
by na plasty zo stojiska pri zbernom dvore. 
Zlodej bol natoľko drzý, že vysypal odpad 
z nádoby na zem a zbernú nádobu si zobral. 

PAPIER
ČO SEM PATRÍ 
	 letáky, staré noviny, lepenkové škatule, 

znehodnotené knihy, časopisy pohľadnice,  
katalógy...
ČO SEM NEPATRÍ 
	 mastný papier, použité tapety, papier, na 

ktorom je lepiaca páska, rolky z toaletného 
papiera a obaly z vajíčok.

KAM HO VYHODIŤ? 
Papier rozdeľujeme na 2 druhy separovania : 
	 časopisy, knihy, zošity...: môžeme 2x  

 v roku vymeniť za hygienické potreby  
 (toal.papier, kuch.rolky, servítky )
	 kartóny môžete odovzdať na zb. dvore

SKLO
ČO SEM PATRÍ 
použité sklenené fľaše a nádoby
ČO SEM NEPATRÍ
	 NESMIE SA TAM DÁVAŤ LEPENÉ SKLO,  

 PORCELÁN, ZRKADLÁ
KAM HO VYHODIŤ? 
	 sklo sa predovšetkým zberajú od domov.  

 Ďalej môžete sklo priviesť na  zberný dvor  
 poprípade na zberné stojiská. 

ZÁLOHOVANIE 
AKO SPOZNÁM ZÁLOHOVANÝ OBAL?
	 pri nákupe produktov si treba všímať  

 grafický symbol (Z) umiestnený v blízkosti  
 čiarového (EAN) kódu a text “ZÁLOHO- 
 VANÉ”.
AKO SA BUDÚ OBALY VRACAŤ?
	 zálohované obaly je potrebné vrátiť na  

 odberné miesto bez zostatkovej tekutiny,  
 nestlačené, spolu s vrchnákom. Dbajte pri  
 tom na to, aby na nich ostal čitateľný  
 čiarový kód.
KEDY DOSTANEM ZÁLOH SPÄŤ?
	 po vrátení obalu na odberné miesto.  

 Zálohomat alebo obsluha vám vydá pot- 
 vrdenku s výškou zálohov za obaly ktoré  
 ste vrátili, tú si následne uplatníte na  
 pokladni tej istej predajne.
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NA ĎALŠIU VYKUROVACIU SEZÓNU  
SA PRIPRAVTE UŽ TERAZ

Všetko okolo nás nasvedčuje tomu, že za minuloročnou vy-
kurovacou sezónou už môžeme dať pomyslenú bodku. Príro-
da sa už zobudila zo zimného spánku a teplejšie počasie nás 
pomaly prenieslo do leta. Ako, ale hovorí známe porekadlo 
„Šťastie praje pripraveným“. Teraz je totiž ten správny čas pri-
praviť sa na ďalšiu sezónu. Kotly, krby, kachle, či pece, ktoré 
nám počas zimných dní pomáhajú udržiavať teplo domova, 
treba vyčistiť, skontrolovať a v prípade potreby na nich vy-
konať patričnú údržbu. Rovnakú pozornosť je nutné venovať 
aj komínom. Vykonaním týchto úkonov si jednak plníme zá-
konnú povinnosť, ale taktiež šetríme svoje peniaze, chráni-
me zdravie nás, nášho okolia, ako aj chránime svoj majetok a 
životné prostredie. 
Čo so sebou prináša lokálne vykurovanie? 

Medzi najbežnejší druh paliva, ktorým ľudia vykurujú svoje 
domácnosti patrí drevo. Tento spôsob vykurovania využíva-
jú ľudia od nepamäti. Vývoj udalostí posledných mesiacov 
svedčí o návrate k vykurovaniu drevnou hmotou ešte vo väč-
šej miere, nakoľko je tento zdroj stále považovaný za jeden z 
najlacnejších a najdostupnejších. Rastúce ceny dovážaných 
palív a energií, či zhoršujúca sa ekonomická situácia núti ľudí 
znižovať svoje prevádzkové náklady. Veľakrát znižovanie ná-
kladov súvisí aj so zmenou spôsobu zabezpečenia tepelnej 
pohody v dome. Takéto kúrenie by malo mať ale svoje zása-
dy. Čerstvé drevo nestačí len narúbať, naštiepať triesky, na-
skladať do kotla, či krbu a zapáliť. Čerstvé spílené drevo totiž 
obsahuje veľa vody, približne 50 %. Tu platí, že čím viac vody 
obsahuje, tým viac energie sa pri horení spotrebuje na jej 
odparenie a menej energie sa následne premení na využiteľ-
né teplo. Takýmto spôsobom spálime približne dvakrát viac 
paliva, čím trpí spotrebič aj naša peňaženka. Nedostatočne 
vysušené drevo pri horení dymí a zanáša spalinové cesty 
dechtom a sadzami. V neposlednom rade aj zhoršuje kvalitu 
okolitého ovzdušia. K takémuto zhoršeniu kvality ovzdušia v 
súčasnosti prispieva približne 350 000 slovenských domác-
ností. Najväčším zdrojom znečisťovania ovzdušia na Sloven-
sku je práve vykurovanie domácností tuhým palivom. Svedčí 
o tom aj fakt, že v priebehu minulého roka podala Európska 
komisia žalobu voči Slovensku v súvislosti so zlou kvali-
tou ovzdušia v dôsledku vysokej úrovne prachových častíc 
PM10. Pri spaľovaní dreva vždy vznikajú znečisťujúce látky 
ako prachové častice PM10, PM ₂,₅, či benzo(a)pyrén. Kúrenie 
tuhým palivom bez úplnej tvorby emisií totiž nie je možné. 
Toto zaťaženie však môžeme výrazne znížiť. Napríklad pou-
žívaním vhodného paliva: kusového dreva, drevených peliet, 
brikiet, vysušenej štiepky. 
Pripravte si palivové drevo

V prípade, ak plánujete v ďalšej sezóne využívať na vykuro-
vanie zariadenie spaľujúce biomasu, palivo by ste si mali za-
obstarať už teraz. Predovšetkým, ak uvažujete nad kusovým 
drevom. Drevo by ste si mali zabezpečiť dostatočne vysu-
šené, prípadne si dosušte to, ktoré už máte doma. Pre do-
siahnutie odporúčanej hranice 20 % obsahu vody v dreve je 
nutné ho sušiť 1 až 2 roky. Dôležité je aj jeho správne usklad-
nenie. Drevo je treba chrániť pred vlhkosťou, či už zvrchu ale-
bo odspodu. Surové drevo, musí byť odvetrávané, inak hrozí 
biologický rozklad, pri ktorom dochádza k úbytku horľaviny 
a tiež k oslabeniu pevnosti dreva. 

Včas skontrolujte komíny a kotly 
Aby sme nevypúšťali sadze do ovzdušia, je potrebné aby 

sme komíny a vykurovacie zariadenia udržiavali v dobrom 
stave a pravidelne ich čistili. Nesprávnou starostlivosťou o 
spotrebiče, komíny a spalinovody nielenže znečisťujeme 
ovzdušie, ale taktiež zvyšujeme riziko vzniku požiarov v do-
mácnostiach. V súvislosti s protipožiarnou bezpečnosťou 
máme povinnosť vykonať čistenie komínov a spalinovodov 
v predpísaných lehotách. Tie sa líšia podľa výkonu zariade-
nia, typu paliva a typu komína. Lehoty sa podľa Vyhlášky č. 
401/2007 Z. z. pohybujú v intervaloch 6 x do roka, 3 x do 
roka, raz za polroka, či raz ročne. Ak máte spotrebič na pevné 
alebo kvapalné palivo s výkonom do 50 kW, treba čistiť ko-
mín raz za 4 mesiace. Pri plynových spotrebičoch je dôležité 
venovať pozornosť čistote komínových prieduchov, na za-
bezpečenie dobrého ťahu komína a dodržiavať revízne pre-
hliadky. V prípade zanedbania takejto starostlivosti nám síce 
nehrozí riziko požiaru, avšak hrozí nám riziko otravy. 

Kotly, krby, kachle a pece čistíme v lehotách určených jeho 
výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Ak táto lehota nie 
je v dokumentácii určená alebo taká dokumentácia chýba, 
musíme ich čistiť v lehotách uvedených vyššie. Na čistenie a 
kontrolu dymovodu, ktorým sa spaliny odvádzajú priamo do 
ovzdušia, platia rovnaké povinnosti. 

Okrem iného zanedbanie pravidelných kontrol, údržby, 
čistenia vykurovacích zariadení a spalinovodov vedie k zvy-
šovaniu nákladov na ich čistenie a opravu. Dôležité je mať na 
zreteli aj fakt, že v prípade uzatvorenia poistenia domácnos-
ti/nehnuteľnosti proti požiaru, môže dôjsť ku kráteniu alebo 
nevyplateniu pri nezdokladovaní odbornej údržby a revízie 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, dymovodov a komí-
nov. 
Zavolajte odborníkom na komíny a kotly v lete, nebude-
te musieť volať hasičom v zime

Kontrolu komína a kotla si nenechávajte na poslednú 
chvíľu. Ak zavoláte kominára a servisného technika v letných 
mesiacov, vyhnete sa tak dlhým čakacím lehotám. Odkla-
daním svojich povinností sa tak môžeme znenazdajky stať 
súčasťou štatistiky. Požiare, ktorých príčinou bola porucha a 
nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komí-
nov, za posledných 12 rokov tvoria 6,5 % z celkového počtu 
požiarov na Slovensku. Na prvý pohľad sa možno nejedná 
o veľké percento, týmto 7 855 požiarom by sa, ale podľa 
skúseností hasičov zodpovednejším prístupom občanov k 
prevádzkovaniu vykurovacích telies a ku kontrole a čisteniu 
komínov, mohlo predísť až v 90 %.
Rada na záver

Na ďalšiu vykurovaciu sezónu myslite v dostatočnom pred-
stihu. Neodkladajte návštevu kominára,  servisného technika 
a zháňanie tuhého paliva na jesenné obdobie, či na začia-
tok zimy. Včasná príprava vám dá dostatok času na riešenie 
prípadných problémov, čím zamedzíte vzniku požiaru, úniku 
tepla a predídete nadmernému znečisťovaniu ovzdušia. Pre 
ďalšie informácie o vykurovaní navštívte našu stránku htt-
ps://populair.sk/sk 
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Všetko okolo nás nasvedčuje tomu, že za minuloročnou vykurovacou sezónou už môžeme dať 
pomyslenú bodku. Príroda sa už zobudila zo zimného spánku a teplejšie počasie nás pomaly prenieslo 
do leta. Ako, ale hovorí známe porekadlo „Šťastie praje pripraveným“. Teraz je totiž ten správny čas 
pripraviť sa na ďalšiu sezónu. Kotly, krby, kachle, či pece, ktoré nám počas zimných dní pomáhajú 
udržiavať teplo domova, treba vyčistiť, skontrolovať a v prípade potreby na nich vykonať patričnú 
údržbu. Rovnakú pozornosť je nutné venovať aj komínom. Vykonaním týchto úkonov si jednak plníme 
zákonnú povinnosť, ale taktiež šetríme svoje peniaze, chránime zdravie nás, nášho okolia, ako aj 
chránime svoj majetok a životné prostredie.  
 
Čo so sebou prináša lokálne vykurovanie?  
Medzi najbežnejší druh paliva, ktorým ľudia vykurujú svoje domácnosti patrí drevo. Tento spôsob 
vykurovania využívajú ľudia od nepamäti. Vývoj udalostí posledných mesiacov svedčí o návrate 
k vykurovaniu drevnou hmotou ešte vo väčšej miere, nakoľko je tento zdroj stále považovaný za jeden 
z najlacnejších a najdostupnejších. Rastúce ceny dovážaných palív a energií, či zhoršujúca sa 
ekonomická situácia núti ľudí znižovať svoje prevádzkové náklady. Veľakrát znižovanie nákladov súvisí 
aj so zmenou spôsobu zabezpečenia tepelnej pohody v dome. Takéto kúrenie by malo mať ale svoje 
zásady. Čerstvé drevo nestačí len narúbať, naštiepať triesky, naskladať do kotla, či krbu a zapáliť. 
Čerstvé spílené drevo totiž obsahuje veľa vody, približne 50 %. Tu platí, že čím viac vody obsahuje, tým 
viac energie sa pri horení spotrebuje na jej odparenie a menej energie sa následne premení na 
využiteľné teplo. Takýmto spôsobom spálime približne dvakrát viac paliva, čím trpí spotrebič aj naša 
peňaženka. Nedostatočne vysušené drevo pri horení dymí a zanáša spalinové cesty dechtom 
a sadzami. V neposlednom rade aj zhoršuje kvalitu okolitého ovzdušia. K takémuto zhoršeniu kvality 
ovzdušia v súčasnosti prispieva približne 350 000 slovenských domácností. Najväčším zdrojom 
znečisťovania ovzdušia na Slovensku je práve vykurovanie domácností tuhým palivom. Svedčí o tom aj 
fakt, že v priebehu minulého roka podala Európska komisia žalobu voči Slovensku v súvislosti so zlou 
kvalitou ovzdušia v dôsledku vysokej úrovne prachových častíc PM10. Pri spaľovaní dreva vždy vznikajú 
znečisťujúce látky ako prachové častice PM10, PM ₂,₅, či benzo(a)pyrén. Kúrenie tuhým palivom bez 
úplnej tvorby emisií totiž nie je možné. Toto zaťaženie však môžeme výrazne znížiť. Napríklad 
používaním vhodného paliva: kusového dreva, drevených peliet, brikiet, vysušenej štiepky.  
 
Pripravte si palivové drevo 
V prípade, ak plánujete v ďalšej sezóne využívať na vykurovanie zariadenie spaľujúce biomasu, palivo 
by ste si mali zaobstarať už teraz. Predovšetkým, ak uvažujete nad kusovým drevom. Drevo by ste si 
mali zabezpečiť dostatočne vysušené, prípadne si dosušte to, ktoré už máte doma. Pre dosiahnutie 
odporúčanej hranice 20 % obsahu vody v dreve je nutné ho sušiť 1 až 2 roky. Dôležité je aj jeho správne 
uskladnenie. Drevo je treba chrániť pred vlhkosťou, či už zvrchu alebo odspodu. Surové drevo, musí 
byť odvetrávané, inak hrozí biologický rozklad, pri ktorom dochádza k úbytku horľaviny a tiež 
k oslabeniu pevnosti dreva.  
 
Včas skontrolujte komíny a kotly  
Aby sme nevypúšťali sadze do ovzdušia, je potrebné aby sme komíny a vykurovacie zariadenia 
udržiavali v dobrom stave a pravidelne ich čistili. Nesprávnou starostlivosťou o spotrebiče, komíny 
a spalinovody nielenže znečisťujeme ovzdušie, ale taktiež zvyšujeme riziko vzniku požiarov 
v domácnostiach. V súvislosti s protipožiarnou bezpečnosťou máme povinnosť vykonať čistenie 
komínov a spalinovodov v predpísaných lehotách. Tie sa líšia podľa výkonu zariadenia, typu paliva 
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VLHKOSTI

DO
20%
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SUŠENIE
CCA
 ROKY

Spaľovať kvalitné palivá.

VEDELI STE, ŽE...

SPRÁVNE KÚRIŤ

ZVLÁDNE KAŽDÝ

Spoločnými silami k lepšiemu ovzdušiu!

www.dnesdycham.sk
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vykurovanie.enviroportal.sk

B A N S K O B Y S T R I C K Ý  
S A M O S P R Á V N Y  K R A J

Pripravili sme pre Vás
mobilnú aplikáciu
V aplikácii nájdete všetky dôležité informácie na
jednom mieste. O aktuálnom dianí vás budú
informovať upozornenia.

Vážení občania,

Kde si ju môžem stiahnuť?

Obec
Bzince pod Javorinou

Stiahnuť si ju môžete priamo z Google Play a
App Store alebo cez webstránku obce.
https://obecbzince.sk/mobilna-aplikacia

DNI OBCE 
Bzince pod Javorinou 

690.výročie prvej písomnej zmienky o obci 
630.výročie prvej písomnej zmienky o Hrušovom 

 

 

26.8.2022 o 19,00hod 
Futbalové ihrisko 

Lístky na:  www.ticketportal.sk 
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Nicol Vaculová 

rodičia Róbert Vacula  a Vanessa Kačányová
Miroslav Hložka

odičia Miroslav Hložka a Katarína Plevková
Agáta Jakubcová

rodičia Ing. Miloš Jakubec – Lenka Jakubec
Vivien Kolníková 

rodičia Vlastimil Kolník a Marcela Kolníková
Nikolas Skrúcaný 

rodičia Patrik Skrúcaný a Ing. Nikoleta Skrúcaná
Lenka Jarábková 

rodičia Lukáš Jarábek a Ing. Lucia Jarábková
Ema Zámečníková 

rodičia Jakub Zámečník a Simona Blažejová
Richard Babuliak

rodičia Matej Babuliak a Eva Babuliaková

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu
ich dieťaťka na svet.

UZAVRELI MANŽELSTVO
Andrej Pokorný – Zuzana Plašienková

Juraj Benko – Adriana Šipošová
Pavol Podolan – Zuzana Krajčovicová

Andrej Blahovec – Monika Lacková

Mladomanželom blahoželáme 
k uzavretiu manželstva.

60
Dušan Podhradský

Stanislav Žák
Anna Tepličková
Miloš Michalovič

Jaroslava Heráková
70

Ján Okrucký
 Slavomír Štefánik

Pavel Belko
Miroslav Harmady

Štefan Podolan
Dušan Hargaš

80
Ivan Mrázik

85
Emília Peráčková

Milan Jakubec
Milan Klimo

Emília Jakubcová
Jaroslav Gulán
Anna Štrbová

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Kto ťa poznal, ten si spomenie, kto ťa mal rád, ten nikdy nezabudne.
Dňa 17.júna 2022  sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia môjho manžela, otca, starého otca a príbuzného  

Rudolfa Mihálika.
S láskou a úctou si spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.

Kto ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.

Byť anjelom na jeden, jediný deň, aby sme ťa mohli ešte raz objať
a povedať ti ako veľmi nám tu dole chýbaš.

Dňa 28. mája 2022 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mama a babička 
Mgr. Vierka Sláviková.

S láskou a vďakou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok ostala dokorán.
Ten kto ťa poznal si spomenie  a ten, čo ťa mal rád nikdy nezabudne.

Kto žije v srdciach svojich blízkych nie je mŕtvy, je len vzdialený.
Dňa 11.júla 2022 si pripomenieme  druhé výročie úmrtia  manžela, otca a starého otca 

Milana Gašparíka z Hrubej Strany. 
Spomínajú si na neho manželka, syn, dcéra s celou rodinou.

Hoci ste odišli nie ste medzi nami,
ale v našich srdciach žijete stále spolu s nami.

Dňa 13.júla 2022 si pripomenieme 1.výročie úmrtia našej mamy, babičky a prababičky 
Anny Rzavskej a 6.výročie úmrtia nášho otca starého otca Dušana Rzavského.

S láskou si spomínajú deti  rodinami.

SPOMÍNAME

Michal Vidan 
vo veku 26 rokov
Vlasta Kotúčová  
vo veku 58 rokov

Anna Turanová  
vo veku 67 rokov

Tibor Čamek  
vo veku 54 rokov

Jaroslav Benian 
vo veku 52 rokov
Miloš Zámečník  
vo veku 70 rokov

Ján Ďuriš  
vo veku 92 rokov

Alena Štepanovicová  
vo veku 65 rokov

R O Z L Ú Č I L I  S M E  S A

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou svojich blízkych.
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UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA - 11.6.2022
Kristína Paulová  |  Barbora Kondvárová  |  Juraj Ondrejička  |  Viktória Kúdelová  |  Ján Sebastián Valo  |  Samuel Vajda  |  Gabriel Hargaš
Anton Matthias Schon  |  Nicol Vaculová  |  Linda Sadloňová  |  Miroslav Hložka  |  Agáta Jakubcová  |  Vivien Kolníková

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA:
   Júl:
17.7. zábavné nedeľné odpoludnie pre malých i veľkých
 - amfiteáter pri OcÚ 
   (14.30-19.00 hod.)
 Talentmánia maskotov, tanec, fotenie
 Števo Hruštinec, spevák,  zabávač, imitátor
 Pavol Laták, spevák, hudobník
 hudobná skupina Akropola
30.-31.7. Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine

DEŇ OBCE 26.-28.august 2022
26. augusta 2022 – piatok
16.30  tanečná skupina FLAMENCO
17.00  Country – ASCALONA TOPOĽČANY
19.00  hudobná skupina KOLLÁROVCI
27.augusta 2022 – sobota
13.00  úvodná pieseň Na tom vŕšku Javoriny 
 - Klenotnica a Dolinka
           - krst knihy Obec Bzince pod Javorinou

 - Klenotnica 
 - Dolinka      
15.00     - hudobná skupina ŽOCHÁRI    
16.30 - manželia OSÍČKOVÍ + cimbalista z Moravy 
18.00  - GIPSY ČÁVE   
19.00    - tanečná zábava 
 - skupina TREND - hasičská zbrojnica
28. augusta 2022 – nedeľa
14,00 - divadelné predstavenie Lakomec, 
    mestské divadlo Trenčín

Tešíme sa na Vás


