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BZINSKÝ CHÝRNIK
Vážení spoluobčania,

Mrzí ma, že sa musím opakovane vracať k problematike 
rekonštrukcie a prestavby zdravotného strediska, ktorá bola 
vysvetlená už niekoľkokrát. Keďže sa však naďalej šíria lži a 
nepravdy, prihováram sa vám znova.  

Na základe podpísaných zmlúv s Ministerstvom dopravy a 
výstavby SR, Štátnym fondom rozvoja bývania a firmou Hydros 
Bánovce budú všetky uvedené práce realizované v mesiacoch 
august 2022 až august 2023. Pre vašu informáciu uvádzam, 
že rekonštrukcia zdravotného strediska bude financovaná z 
vlastných finančných prostriedkov obce vo výške 159 tis eur, 
výstavba nájomných bytov z nenávratnej dotácie Ministerstva 
dopravy a výstavby vo výške 287 130 eur a z úveru Štátneho 
fondu rozvoja bývania vo výške 533 268 eur. Do rekonštrukcie 
zdravotného strediska teda obec investuje takmer 160 tis eur 
z vlastných prostriedkov.

V súvislosti s rekonštrukciou zdravotného strediska rozhodne 
popieram akékoľvek reči o tom, že chcem zrušiť zdravotnú 
starostlivosť pre vás občanov, že sa ide zatvárať zdravotné 
stredisko. Neurobil som to doteraz a ani to nemienim urobiť. 
Mojou snahou bolo práve naopak zdravotnú starostlivosť vám 
zabezpečiť. Či už náhradnými priestormi alebo pokračovaním 
prevádzky zdravotného strediska v súčasných priestoroch.  
Ak vám niekto hovorí niečo iné, tak klame.

Nakoniec po rokovaní so stavbármi, s lekármi a lekárničkou 
bude ich prevádzka zabezpečená aj počas rekonštrukcie 
zdravotného strediska a výstavby nájomných bytov. Možno 
v režime, ktorý si stanovia lekári, ale nebudete musieť chodiť 
nikde mimo obce. Aj v tejto súvislosti by som vás chcel poprosiť 
o zhovievavosť a trpezlivosť. Základné stavebné práce do 
dokončenia hrubej stavby by mali trvať asi päť mesiacov, teda 
predbežne do konca januára 2023. 

Druhá veľká rekonštrukcia v rámci našej obce, ako už viete, 
prebieha na Cetune. Tam sa z budovy bývalej materskej škôlky 
už rysuje budova s nájomnými bytmi. Práce kontrolujeme 
každé dva týždne a prebiehajú presne podľa harmonogramu. 
Momentálne je stavba zakrytá, vrchné poschodie má vymu-
rované všetky priečky, na prízemí sa betónovali podlahy a 
takisto sa idú už murovať priečky. Všetko smeruje k tomu, aby 

stavbári koncom roka, resp. v januári ukončili svoju prácu. 
Naďalej je možnosť podávať si na obecnom úrade žiadosť o 
nájomný byt. Tlačivá sú umiestnené na stránke obce alebo si 
ich môžete vyžiadať priamo u pani Znachorovej, ktorá vám 
ich ochotne vysvetlí a poradí. Žiadosti o byty nad zdravotným 
strediskom budú k dispozícii približne od marca 2023. 

Obyvatelia Vrzavky a Cetuny spozorovali, že sa v septembri 
uskutočnila rekonštrukcia cestnej komunikácie. Aj keď tá spadá 
pod Trenčiansky samosprávny kraj, dovoľte mi aspoň vysvetliť 
prečo práve tento úsek. V skutočnosti som o rekonštrukciu 
vozovky žiadal počas  troch rokov a to v dĺžke 2,5 km. Čiže 
od úseku pri družstve, kde sa pred štyrmi rokmi ukončila 
rekonštrukcia až po Vrzavku. Z rozhodnutia TSK došlo najskôr 
k prísľubu 1.5 km a nakoniec pri samotnej realizácii to bolo 
1.2 km. Preto sme sa rozhodli vybrať aspoň najkritickejšiu, čiže 
najviac zničenú časť cesty. K takémuto rozhodnutiu TSK mohlo 
dôjsť aj na základe zvýšených nákladov na stavebný materiál. 
Verím, že k rekonštrukcii zvyšnej časti cestnej komunikácie 
dôjde v priebehu nasledujúcich rokov.  

Vrátim sa ešte k takisto často opakovanej téme a to je 
triedenie odpadov. Je to niečo, čo nás stále trápi. Je pravda, 
že väčšina obyvateľov pochopila zmysel separovania, ale 
stále máme medzi sebou ľudí, ktorí sa správajú arogantne a 
ukladajú smeti na státia, ktoré máme po obci a znečisťujú tak jej 
prostredie. Nemusím ani veľmi vysvetľovať, že takto dostupné 
smeti sa stávajú korisťou túlavých zvierat alebo podliehajú 
vplyvom počasia. Ten neporiadok si takto robíme my sami. Aj 
tým, kde to položíme aj tým, či ho správne umiestnime. Máme 
predsa dvakrát do týždňa otvorený zberný dvor, kontajnery 
sú umiestnené na státiach po celej obci a jej častiach. Takže 
znova vás prosím, dbajme na to. 

Na základe vykonanej kontroly povodňovej komisie, 
žiadam obyvateľov z okolia všetkých našich potokov, aby 
nehádzali trávu a ostatný BIO odpad zo záhrad do potokov. 
Zároveň všetkých, ktorí majú pozemky na hranici s potokmi 
žiadam, aby si tieto vyčistili od navezeného(nahádzaného) 
BIO odpadu. BIO odpad, ktorý hádžete do potokov zanáša ich 
korytá, spôsobuje vymývanie a posúvanie brehov. Ďakujem 
za pochopenie.                 Dušan Málik, starosta

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

obecné nájomné byty(ONB), že je možné si podávať žiadosti na 
lokalitu Cetuna (bývalá MŠ). Jedná sa o 11 bytov, ktoré budú po-
stavené v stavbe – objekt so súpisným číslom 1272, parcela re-
gistra „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 podá-
vaní žiadostí je potrebné splniť podmienky podľa Všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 04/2022. Tlačivo žiadosti o pridelenie ONB 
nájdete na web stránke obce v sekcii „Dokumenty na stiahnutie“ 
alebo u pani Znachorovej na Obecnom úrade. Vyplnenú žiadosť 
s potrebnými dokumentami odovzdajte na Podateľni Obecného 
úradu alebo pošlite poštou. 
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OBECNÝ ÚRAD VČERA A DNES

CHODNÍK NA ULICI ZA POTOKOM

Od marca 2022 do júla 2022 ste si milí občania mohli všímať 
premenu starého šatu obecného úradu na nový. Nebol to však 
iba vonkajšok, čo sa na obecnom úrade menilo. Boli vymene-
né všetky okná a dvere, kotol na kúrenie, na radiátoroch boli 
namontované hlavice na regulovanie, zateplená bola stre-
cha a na nej boli inštalované fotovoltaické články pre výrobu 

elektrickej energie, zateplený bol celý obvod budovy. Celková 
úspora energie by sa mala pohybovať na úrovni 85%. Na také-
to výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy obecné-
ho úradu sme získali dotáciu vo výške viac ako 210 000 eur od 
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

OcÚ | Foto: archív OcÚ

Aj tento chodník v Bzinciach pod Ja-
vorinou dostal nový šat – nový povrch. 
Starý betónový povrch bol v podstate 
zničený a bolo komplikované po ňom 

prejsť. Preto poslanci obecného zastupi-
teľstva rozhodli o jeho oprave. Financie 
boli vyčlenené z rozpočtu obce. Betón 
bol nahradený pekným novým asfal-

tom. Nech vám chodník všetkým slúži 
dlhé roky.

OcÚ 
Foto: archív OcÚ

PÔDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV

PRESTAVBA OBJEKTU SÚP. Č. 1272 NA BYTOVÝ DOM

D1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ
SO 01 BYTOVÝ DOM 
BZINCE POD JAVORINOU - CETUNA

PÔDORYS 2.NP - NAVRHOVANÝ STAV

PRESTAVBA OBJEKTU SÚP. Č. 1272 NA BYTOVÝ DOM

D1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÁ ČASŤ
SO 01 BYTOVÝ DOM 
BZINCE POD JAVORINOU - CETUNA
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Nová publikácia o našej obci bola uvedená do života počas Dní obce 27. augus-
ta. Jej krstným otcom je predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja pán Jaro-
slav Baška. Kniha má 384 strán textu a viac ako 450 fotografií. Kolektív autorov pri-
pravoval jej vydanie od roku 2020. Publikácia mapuje veľmi široké obdobie diania  
v našom regióne a prináša veľa zaujímavých informácií. Ako píše jedna z hlavných  
autoriek Ľudmila Šupáková, 690. výročie prvej písomnej zmienky o obci Bzince pod Ja-
vorinou a 630. výročie prvej písomnej zmienky o Hrušovom je dobrou príležitosťou, aby 
sme sa obzreli do histórie. Akým vývojom prešla naša obec od roku 1332, ba ešte i skôr, 
čo všetko ovplyvňovalo život obyvateľov pod Plešivkom, Nedzom, Javorinou. Kto bol na 
začiatku ich zrodu, akí ľudia tu žili a o čo sa usilovali. Na tieto otázky sme hľadali odpove-
de pri spracúvaní histórie obce, vlastne obcí – Dolné Bzince a Horné Bzince, ku ktorým 
sa viaže toto významné jubileum. Snažili sme sa zachytiť aj históriu jej miestnych častí 
– Hrušového, Cetuny, Hrubej Strany a Vrzavky. Knihu si môžete zakúpiť na obecnom 
úrade u Janky Kuhajdovej za cenu 25 eur ako vhodný darček pre vašich blízkych.  

OcÚ | Foto: archív OcÚ

Stalo sa už dobrou tradíciou, že poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce oceňujú osobnosti obce, ktoré sa zaslúžili 
za dobré meno našej obce, za jej reprezentáciu na verejnosti, za aktívnu prácu v rámci obce. Vaše návrhy na udelenie ceny 
obce za rok 2022 nám môžete doručiť osobne (písomne) na podateľňu alebo mailom na adresu starosta@obecbzince.sk aj so 
stručným zdôvodnením vášho návrhu do 30.11.2022. Za vaše návrhy vopred ďakujeme.

Poslanci OZ a starosta obce.

BZINCE SA PÝŠIA NOVOU 
PUBLIKÁCIOU O OBCI

NAVRHNITE OSOBNOSTI OBCE 2022

REKONŠTRUKCIA  A ZMENA NA ŠKOLSKEJ ULICI
Pred vykonanou opravou časti cesty 

na Školskej ulici patrila táto časť cesty asi 
k najviac poškodeným a pomerne často 
sa stávala nebezpečnou z dôvodu par-
kovania áut. Rovnako je táto časť cesty 
pomerne dosť vyťažená prechádzajú-
cim množstvom áut. To boli asi hlavné 
dôvody, ktoré viedli poslancov OZ k 
schváleniu finančných prostriedkov na 
opravu časti cesty a vybudovanie novej 
odstavnej plochy pre parkovanie áut 
pred ZŠ. Po vybudovaní novej odstavnej 
plochy pre parkovanie áut máme vlast-
ne v centre obce o jedno parkovisko 
viac a nič nebráni tomu, aby sa nepar-
kovalo pred DSS. Autá sa môžu pekne 
rozmiestniť na obe parkoviská pred ZŠ 
a za zdravotným strediskom. Nová časť 
cesty prirodzene zvádza niektorých vo-
dičov áut a motocyklov k rýchlej jazde. 
Prosím uvedomte si, že jazdíte pred ZŠ, 
kde chodia vaše deti a vnúčatá, možno 
vaši mladší súrodenci. Jazdite pomaly. 

OcÚ  | Foto: archív OcÚ
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PRE ŽABIČKU ŠKOLIČKU BOL ZAČIATOK ROKA VESELÝ 

PRVÝ DEŇ PRVÁČIKOV V ŠKOLE

PRIPOMENULI SME SI 78. VÝROČIE SNP

V materskej škole pribudla  nová trieda, určená pre deti s 
povinným predprimárnym vzdelávaním, trieda šikovných 
mravčekov. Vznikala počas letných prázdnin a to veľkou re-
konštrukciou a prístavbou  malej triedy medvedíkov,  ktorá 
bola umiestnená v základnej škole. Vďaka nášmu zriaďovate-
ľovi vznikla z malej pol triedy veľká plnohodnotná trieda, tak-
že celková kapacita materskej školy nám stúpla z pôvodných 
78  na 84 detí. 

Rekonštrukcia sa začala už na konci predchádzajúceho škol-
ského roku, kedy boli deti spojené a rozdelené do tried v hlav-
nej budove materskej školy. Nová trieda pozostáva z triedy, 

spálne a nových hygienických zariadení. Vybavená je novým 
nábytkom, ktorý zohľadňuje telesnú výšku a bezpečnosť detí. 
Pribudla nová interaktívna tabuľa, ako aj veľa nových učeb-
ných pomôcok.

Slávnostné otvorenie sa konalo v prvý školský deň 5. sep-
tembra, za prítomnosti starostu obce Dušana Málika a riadi-
teľa školy Martina Sameka. Starosta po prestrihnutí pásky de-
ťom zaželal veľa elánu ako i  šťastných, veselých a spoločne 
prežitých dní v novej triede.

Erika Lušňáková,
zástupkyňa pre materskú školu

Nástup prváka do školy je veľkým dňom v jeho živote, kto-
rý  zmení všetko od základu celej rodine. Ten veľký deň tento-
raz pripadol na 5. Septembra, kedy  pred našu bzinskú školu  
prišlo so svojimi novými taškami 23  prváčikov. Nechýbal im  
úsmev, ale ani malé obavy v očkách. 

Veľmi zodpovedne sa zhostili prvej domácej úlohy a  odváž-
ne zarecitovali spoločnú báseň - My sme smelí prváci. Mnohí  
z nich už poznali hymnu školy - Naša bzinská školička a s ra-
dosťou si ju zaspievali spolu s ostatnými žiakmi. Na záver uví-
tania im deviataci a ôsmaci vytvorili na schodoch vstupnú brá-
nu, ktorou vošli do školy.

Na lavici  si každý našiel  Šlabikár a iné učebnice, ktoré si  
s radosťou uložili vo svojich taškách a stihli aj vyfarbiť krásnych 
motýľov, ktoré  zdobia ich triedu Šikovných motýlikov.

Na obecnom úrade nás privítala krásnou básňou Janka 
Kuhajdová a starosta Dušan Málik, ktorý prváčikom po pod-
pise v kronike odovzdal darček: Rozprávkovú knihu o písmen-
kách, vymaľovávanku a obľúbené pexeso s abecedou.

Prváčikom a ich rodičom prajeme hlavne pevné zdravie a 
trpezlivosť pri zdolávaní nových úloh.

Pevne veríme, že sa im bude v škole dariť.  
Anna Matějková, triedna učiteľka

Už 78. rokov uplynulo od vypuknutia Slovenského národ-
ného povstania, ktoré sa právom radí medzi najvýznamnejšie 
udalosti v histórii nášho národa. Slovenský národ sa ocitol 
pred historickou voľbou. Mohol sklopiť zrak, ohnúť chrbát, 
alebo uchopiť zbraň a postaviť sa na vzdor voči okupantom, 
nasadiť vlastný život za slobodu a budúcnosť. Náš národ sa 
jednoznačne postavil na stranu odporcov  fašizmu. Dnes mô-
žeme hrdo povedať, že naši predkovia si vybrali správnu aj keď 
veľmi náročnú cestu plnú strádania, utrpenia a mnoho obe-
tovaných ľudských životov. Na konci tejto cesty však bolo ví-
ťazstvo nad vražednou ideológiou fašizmu. Podjavorinský ľud 

zohral významnú úlohu pri organizovaní Slovenského národ-
ného povstania a aj pri samotnom odboji. Aktívny ozbrojený 
odboj partizánov pôsobiacich v javorinských horách a nezišt-
ná pomoc od civilného obyvateľstva boli dôkazom, že naši 
občania sa nestotožnili s ideológiou fašistického Slovenského 
štátu.

Výročie Slovenského národného povstania je pre našu ge-
neráciu možnosťou pokloniť sa pamiatke všetkým, ktorí v boji 
za oslobodenie svojej vlasti zaplatili cenu najvyššiu. No záro-
veň je možnosťou na to aby sme vzdali hold a slávu všetkým 
hrdinom, ktorí sa zaslúžili za našu slobodu. Úcta i vďaka patrí 
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padlým ale aj preživším partizánom ale aj civilistom, ktorí im 
poskytovali pomoc.

V našej obci si každoročne pripomíname tieto udalosti po-
ložením vencov vďaky pri pamätníkoch odboja v našej obci, 
ale tiež uctením si pamiatky padlých partizánov na pietnom 
mieste na vrchu Roh.Vyjadrujeme tým našu vďaku všetkým, 
ktorí bojovali za našu slobodu. 

OcÚ  | Foto: archív OcÚ

BZINSKÝ CHÝRNIK | September 2022

S PRIATEĽMI Z UKRAJINY ZA JÁNOŠÍKOM
Jánošík, ako jeden z našich 

najznámejších národných 
hrdinov, pomáhal núdznym 
a utláčaným. V duchu tejto 
tradície sme sa rozhodli as-
poň trošku spríjemniť čas ľu-
ďom, ktorí museli utiecť pred 
vojnou na Ukrajine, a ktorým 
poskytli ubytovanie v chotári 
našich Bziniec či už súkrom-
né osoby, alebo naša obec. 
A tak rodina Durcová z Hru-
šového vybavila autobus, 
ktorým sme sa vybrali smer 
Terchová, Jánošíkove diery. 
Zhruba 41 ľudí,  približne po-
lovica nás domácich (zo Bzi-
niec, Hrušového, Starej Turej, 
či Myjavy) a polovica našich 
priateľov z Ukrajiny, sa tešili 
na nezvyčajnú prírodu v Ma-
lej Fatre.

Krásna dolina tvarovaná Hlbokým potokom očarila našich 
priateľov hneď v úvode túry kúsok za hotelom Diery. Tak sme 
sa pomaly presúvali po modrej až k rázcestiu Dolných a No-
vých Dier. Rebríky nad potokom, skaly, rokliny po žltej značke 
v Nových Dierach i neskôr po modrej značke v Horných Die-
rach v nás zanechali vzácny zážitok krásy našej prírody. Pod 
Pálenicou sme sa zelenou značkou vydali nazad a cez Dolné 
diery sa zdarne vrátili k autobusu. Hoci sme boli unavení, 

predsa sa našlo dosť síl, aby v autobuse cestou domov zneli 
slovenské i ukrajinské piesne. 

Tak i v týchto neľahkých časoch, hoci sme boli partia ľudí, 
ktorí sa moc nepoznali, čerstvý vzduch, krásna príroda, pohyb 
a fyzická námaha vnášajú do života novú silu, priateľstvá, ra-
dosť, vďačnosť a chuť ísť ďalej.

Ľudovít Kubán, farár 
FOTO: archív ĽK
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DAROVALI KRV – DAROVALI ŽIVOT

UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV

8. SEPTEMBER – MEDZINÁRODNÝ DEŇ GRAMOTNOSTI

Stále sa uvádza, že ten, kto daruje krv, tak daruje život. A je 
to skutočne pravda, lebo krv je prakticky tou najcennejšou te-
kutinou na svete. Každý deň sa vďaka nej zachraňujú životy 
ľudí a nikto z nás nevie, kedy ju bude potrebovať. Tieto fakty 
si 7. septembra uvedomilo aj 25 darcov krvi, ktorí sa zúčast-
nili akcie darovania krvi v našej obci. Odber sa uskutočnil v 
priestoroch budovy ObÚ v Bzinciach pod Javorinou. Akciu 
zorganizoval MS SČK v spolupráci s vedením obce.

Vedenie MS SČK sa rozhodlo prostredníctvom tohto prí-
spevku poďakovať všetkým darcom krvi za prejavenú ľudskú 
statočnosť, solidaritu, lásku k životu a humanitu. Ďakujeme 
aj vedeniu obce a pracovníčkam ObÚ za aktívnu spoluprácu 
pri tejto akcii. Ďalší odber v našej obci máme naplánovaný na 
12.12. 2022, pokiaľ  to  situácia dovolí.

Ladislava Chudá

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov 
na voľný pohyb psov v našej obci týmto žiadame všetkých 
majiteľov a držiteľov psov na území obce, aby si riadne zabez-
pečili svojich psov vo svojich príbytkoch. Neumožnili im tak 
voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a 
zdravie všetkých občanov obce. 

Obecné zastupiteľstvo v Bzinciach pod Javorinou,  schváli-
lo Všeobecné záväzné nariadenie Obce č.6/2020 o podmien-
kach držania psov na území obce Bzince pod Javorinou zo 
dňa 7.10.2020 a účinnosť nadobudlo dňa 22.10.2020. VZN sa 
vzťahuje na každú fyzickú osobu a právnickú osobu, ktorá je 
držiteľom psa alebo na osobu, ktorá psa vedie. V katastrál-
nom území obce je zakázaný voľný pohyb psa bez priameho, 
bezprostredného dozoru osoby, ktorá psa vedie. Na všetkých 
verejných  priestranstvách v zastavanej časti obce, ako sú bu-
dovy, miesta a pozemky, ktoré sa nachádzajú na území obce a 
sú vo vlastníctve alebo v správe obce a ktoré slúžia na verejné 
užívanie alebo sú inak verejnosti bez obmedzenia prístupné 
je pohyb psa možný len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na 
obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka mu-

sia byť primerané, aby držiteľ psa mohol psa ovládať v každej 
situácii. Na všetkých verejných priestranstvách nachádzajú-
cich sa v katastrálnom území obce, môže psa viesť len osoba, 
ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v 
každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes 
útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá 
a zároveň zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a život-
nom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Držiteľ psa alebo 
ten, kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku 
na odstránenie psích výkalov, po znečistení toto bezodkladne 
odstrániť z verejného priestranstva a uložiť na určené miesto - 
nádoby na zmesový komunálny odpad. 

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verej-
ných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov 
psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady 
majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu po-
kút. 

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. 
Ohrozujú ostatných občanov a najmä deti. 

OcÚ

Medzinárodná asociácia pre rozvoj čítania, ktorá vznikla  
v roku 1956, je profesijná organizácia orientovaná na všestran-
ný rozvoj čítania a gramotnosti. Vo viac ako 90-tich krajinách 
sveta združuje približne 1300 národných asociácií, pričom 
jednou z nich je aj naša Slovenská asociácia pre rozvoj čítania. 
Jednou z aktivít Medzinárodnej asociácie pre rozvoj čítania je 
Medzinárodný deň gramotnosti, ktorý sa každoročne slávi 8. 
septembra. Od roku 1965 je sponzorovaný Organizáciou spo-
jených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, známou ako 
UNESCO. Tento sviatok sa spája s udeľovaním cien a čestných 
uznaní inštitúciám i jednotlivcom za najlepšie výsledky v boji 

proti negramotnosti. 
     Medzinárodný deň gramotnosti súvisí so začiatkom škol-

ského roka, učitelia využívajú tento ojedinelý deň na zdôraz-
ňovanie významu vzdelávania v živote detí a dospelých. I my 
sa pripájame k tejto oslave. Pripomeňme si dôležitosť gramot-
nosti ako súčasť dôstojnosti a ľudských práv a pokročme sme-
rom k viac vzdelanej a udržateľnej spoločnosti. 

     Dňa 8. septembra sa Medzinárodný deň gramotnosti 
oslavuje na celom svete. Problémy v oblasti gramotnosti pre-
trvávajú, a to aj napriek celospoločenskému pokroku. Je ne-
smierne dôležité poskytovať vzdelanie všetkým. To však nie 
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ÚCTA, VĎAKA...  
V roku 2022 sme si pripomenuli ne-

dožité 90. narodeniny profesora Igora 
Kišša. V našej obci Bzince pod Javorinou 
pôsobil ako ev. a. v. kňaz 25 rokov. S vďa-
kou a úctou spomínajú naňho tí, ktorí ho 
osobne poznali ale i tí, ktorí vedia o ňom 
len z rozprávania. Bol obľúbený medzi 
všetkými obyvateľmi vďaka príjemné-
mu vystupovaniu a kladnému vzťahu ku 
každému človeku. Lásku a porozume-
nie, ktoré okolo seba šíril,  zanechali tr-
valú stopu v mnohých srdciach. Mal rád 
kraj pod Javorinou, často Bzince navšte-
voval aj zo svojho nového pôsobiska, z 
Bratislavy. Spomienkové stretnutia vždy 
obohatil o nové poznatky zo života a 
diela R. Macúcha, Ľ. Podjavorinskej...  Pre 
neho typickým prejavom dokázal upú-

tať poslucháčov a rozšíriť ich vedomosti 
z oblasti histórie a literatúry. Spolupra-
coval na monografii Bzince pod Javori-
nou 1337-1997. V publikácii sa venoval 
ev. a. v. cirkevnému zboru v našej obci. 
Jeho všestranný prínos informácií z 
mnohých oblastí života je obdivuhodný 
a výnimočný.

Aké boli rozsiahle a vzácne jeho ve-
decké, spoločenské a teologické vedo-
mosti také boli aj jeho ľudské vlastnosti 
– vypočuť, pochopiť, poradiť, naučiť... 
Svojim optimistickým prístupom k ži-
votu, rozsahom vedomostí sa hlboko a 
natrvalo vryl do sŕdc nielen obyvateľov 
Bziniec pod Javorinou ale aj vedeckého 
sveta mnohých štátov.

Želmíra Hložková | Foto: archív ŽH
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je vo všetkých krajinách samozrejmosťou a prioritou. Treba 
si uvedomiť, že ak sa vzdelávame nezištne, kvôli sebe, dozreli 
sme. Prijatie odmeny v akejkoľvek forme od hocikoho sa javí 
ako detinská malichernosť a vypočítavosť. Úspešné zvládnutie 
ústnej odpovede, písomnej práce alebo testu je tou najslad-
šou odmenou, tým najväčším zadosťučinením. Je to teda naša 
osobná spokojnosť a radosť z nadšením naplnenej práce, naše 
víťazstvo. Nie každý je však úspešný. Nie každému sa podarí 
prekonať strastiplné prekážky náročného vzdelávania. Číha 
na nás veľa osídiel, no neradno sa vzdávať, aj keď to prvý raz 
nevyjde. Zármutok sa zmierni a zdolá odvahou ísť opäť vpred. 
Tréma je len prirodzeným strachom z neúspechu. Chybou nie 
je nezložiť skúšku hneď na prvýkrát, ale vzdať sa. Dobre vie-
me, že strach ľahko vyhrá a horším veciam sa verí viac a lep-
šie. Potenciálne nástrahy nás obklopujú stále, zvykli sme si na 
ne. Preto nemožno zúfať, lež psychicky sa pozviechať, „zoce-
liť“ a vysloviť jedno: Kto padne, toho zožerú vlci. A my nikdy 
nedovoľme, aby nás zožrali. Vzdelávanie je tak nekonečná a 
namáhavá púť človeka. No vystúpiť na vytúžený končiar svo-
jich snov a túžob je azda jeden z najúžasnejších ľudských po-
citov. Pôžitok z naučeného je neklamným znakom duševnej 
zrelosti. A nielen tým. Vďaka svojej múdrosti možno pomôcť 
blízkym i ostatnej spoločnosti, o to je nadšenie hodnotnejšie 
a cennejšie. Nezabúdajme však, že maturitným vysvedčením 
alebo vysokoškolským diplomom vzdelávanie nekončí. Člo-
vek sa vzdeláva celý život. A obzvlášť pri dnešnom rozmachu 
a búrlivom napredovaní vedy a techniky. Iste, nie je to učenie 
na takej prísnej úrovni podliehajúcej kontrole, no zodpovedný 
prístup k práci je stále nanajvýš nevyhnutný. Rôzne semináre, 
pracovné stretnutia, školenia a kurzy obohacujú ľudskú myseľ. 
Vtedy s vyrovnanosťou prijímame fakt, že absolvovaním vzde-

lávacej ustanovizne učenie naozaj nekončí. Bezbrehý oceán 
vedomostí ponúka doposiaľ mnoho nepoznaného. Zisťujeme, 
ako málo vieme a koľko by sme ešte potrebovali a najmä chce-
li ovládať. Človek by mal byť viac-menej spokojný s tým, čo 
má, čo dosiahol. Nenaplnené sny nás však posúvajú čoraz vyš-
šie. Preto je každý strojcom vlastného šťastia. Netreba sa srdiť, 
ak sme nespokojní. Len na seba sa môžeme hnevať. Mali sme 
sa viac snažiť. Napriek tomu by si mal jednotlivec nájsť a vydo-
byť plnohodnotné a stabilné miesto v spoločnosti a zotrvať na 
ňom. Pestovaním a nepretržitým utužovaním kvalitných a so-
lídnych medziľudských vzťahov sa snažíme viesť pekný život. 
A to aj vďaka vzdelaniu.      

     Spytujte sa, klaďte otázky, buďte tvoriví! Objavujte nové, 
premýšľajte nad problémom a riešte ho! Neprijímajte výsledky 
pasívne a bez rozmýšľania. Byť v strehu a „popreháňať“ nervo-
vé bunky sa určite oplatí. Všetci dobre vieme, že vzdelanie je 
výsledkom procesu vzdelávania. A kedyže ho zavŕšime? Nik-
dy. Poznatky získavame celý život. Vzdelávanie vnímame ako 
prirodzenú súčasť nášho života.  Učíme sa všetci. Spoznávame 
nepoznané, dobýjame málo poznané. Denno-denne prichá-
dzajú na svetlo nové informácie, ktorých existencia alebo nad-
väzuje na doposiaľ nadobudnuté skutočnosti, alebo môže mať 
dosah na ešte neprebádané oblasti. Každý z nás k niečomu in-
klinuje, každého zaujíma niečo iné. Ale vždy sa nájde spoločná 
cesta usúvzťažniť naše myšlienky, a to prostredníctvom jazyka 
a komunikácie. Jazyk je totiž nástrojom myslenia a zároveň na-
ším najdôležitejším komunikačným prostriedkom. Spoločne 
komunikujme slušne a prívetivo. Stále. Nie vždy je to jednodu-
ché, ale pokúsiť sa o to môžeme. Vľúdnosti a empatie je predsa 
v súčasnom svete ako šafranu...

PhDr. Lenka Mandelíková, PhD.
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HISTORICKÉ OKIENKO
Tatrín – 175. výročie Sednice Tatrína v Čachticiach. 

Prvý celonárodný spolok Slovákov vznikol v Liptovskom 
Mikuláši na schôdzi predstaviteľov národného hnutia 26.- 28. 
augusta 1844. Založený bol z iniciatívy slovenského národné-
ho buditeľa Ľudovíta Štúra. Predsedom  spolku Tatrín sa stal 
Michal Miloslav Hodža. Svojich členov z uvedomelej sloven-
skej,  inteligencie mal po celom Slovensku. Jeho cieľom bolo 
všestranne podporovať kultúrny život a vzdelanosť. Najväčšiu 

pozornosť venoval kodifikácii spisovného slovenského jazyka. 
Na 4. zasadnutí, Sednici Tatrína v Čachticiach 9.-10. augusta 
1847 sa popredné osobnosti vtedajšieho národného hnutia 
dohodli na pravopise, používaní a povýšení stredoslovenčiny 
na spisovný, úradný a vyučovací jazyk Slovákov. 

Ján Francisci Rimavský – 200 rokov od narodenia. 
Bol slovenský prekladateľ, publicista, politik, účastník revo-

lúcie 1848/1849... Patril do Štúrovej skupiny národných budi-
teľov, obrodencov. Aktívne sa zapájal do do boja za národnú 
slobodu Slovákov v Rak.- Uhorskej monarchii. Organizoval 
národné gardy, stal sa kapitánom slovenského dobrovoľníc-
keho oddielu v „meruôsmych“ rokoch. Povstalci pôsobili  aj 
v našom kraji – okolie Myjavy, Brezovej pod Bradlom, Poria-
dia... Hrdinsky bojovali za národné požiadavky Slovákov, 
najmä za národnú slobodu.     
  
Martin Rázus – 85. výročie úmrtia. 

Slovenský básnik, mysliteľ, prozaik, politik, ev. kňaz. Pôso-
bil 9 rokov v neďalekom Moravskom Lieskovom. Je autorom 
mnohých literárnych diel s rôznou tematikou. Z jeho tvorby 
– zbierka básní „To je vojna“, v ktorej tvrdo odsudzuje vojnu, 
lyrická zbierka básní „Hoj zem drahá“ sa vracia ku krásam prí-
rody a národno-oslobodzovaciemu boju. Obsiahly je jeho 
román „Svety“ , v ktorom zachytáva obraz slovenskej dediny. 
Vyvrcholením jeho tvorby je autobiografický dvojromán „Ma-
roško“ a „Maroško študuje.“ Rázus tu zachytil zážitky svojho 
detstva, obdobie dospievania, vysokoškolských štúdií - obe 
sfilmované slovenskou televíziou. Aj ďalšie jeho diela majú 
svoje miesto v dejinách slovenskej literatúry pre svoju melec-
kú hodnotu. 

Mária Rázusová Martáková, sestra Martina Rázusa  autorka 
poézie a prózy pre deti a mládež - „Chlapčekovo leto“, „Stála 
bitka,stála“, „Junácka pasovačka“, „Zatúlané húsa“, „Zvierat-
ká deťom“,“Prvý venček“ a mnohé iné. Pôsobila ako učiteľka  
v Dolnom Srní.
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PODNIK PREVÁDZKA s.r.o. JE TU PRE VÁS
Registrovaný sociálny podnik zriade-

ný obecným úradom v Bzinciach pod 
Javorinou Prevádzka s.r.o. poskytuje 
obyvateľom obce nasledujúce služby: 

1. Pohrebná služba
2. Prevádzka pohrebiska
3. Ostatné služby
   - práca traktora – preprava 
  komunálneho a triedeného  
  odpadu
   - multicar – prepravné služby
   - osobné auto + príves – preprav- 
  né služby
  - kosenie krovinorezom,
  kosačkou
   - štiepkovanie konárov 
  (max. priemer 10 cm)
   - prenájom pivného setu
   - prenájom párty stanu 3x3m
   - prenájom párty stanu 3x6m
   - prenájom párty stanu 12x6m
   - prenájom skákacieho hradu

  Pohrebná služba Vám zabezpečí kom-
pletnú starostlivosť o nebohého. K 
dispozícii je sedem dní v týždni. Pre-
vádzka má k dispozícii vlastné pohreb-
né vozidlo s chladiacim zariadením.

Predaj pohrebných potrieb
(rakvy, drevené kríže, krížiky na rakvu, 
smútočné prikrývky, výstelky do jamy, 
kytice, vence, ikebany z umelých kve-
tov)
• Kompletnú starostlivosť o nebohého
  (prevozom do chladiaceho zariade- 
 nia, úprava nebohého, odvoz na  
 miesto pohrebu a poslednej rozlúč- 
 ky, prevoz na kremáciu)
• Prevozy na celom území SR 
• Výroba smútočných oznámení
• Kopanie hrobov / pohrebisko Bzince  
 pod Javorinou, Hrušové, Lubina/
• Nosenie rakvy k hrobu a ukladanie  
 rakvy do hrobu / pohrebisko Bzince  
 pod Javorinou, Hrušové, Lubina/

Kontakty:
Ivana Vidanová  
 vedúca prevádzky, pohrebná služba  
 mobil: 0901 726 109
Jaroslav Valo 
- pohrebná služba
 mobil: 0903 219 645

Správa pohrebiska
- Evidencia hrobových miest
- Nájomné zmluvy
- Povolenie stavebných a kamenár- 
 skych prác
 pondelok, utorok, štvrtok, piatok:     
 7.00 h – 11.00 h
 streda:  13.00 h – 17.00 h 
Kontakt: 
Juraj Košarišťan 
mobil: 0903 508 062
tel.: 032 3810 482
e-mail: cintorin@obecbzince.sk
   prevadzka@obecbzince.sk

CENNÍK PRE POHREBNÚ SLUŽBU A POHREBISKO:
I. Výkop hrobu  Cena v €
1. Výkop hrobu 150-170 cm,  
 pochovanie zosnulého  
 a konečná úprava hrobu   160
2. Výkop prehĺbeného hrobu 200-210 cm, 
 pochovanie zosnulého 
 a konečná úprava hrobu   190
3. Výkop a príprava hrobky, 
 pochovanie zosnulého  
 a konečná úprava hrobky   210
4. Samotné pochovanie zosnulého  
 bez výkopu hrobu, konečná úprava hrobu   80
       
II. Poplatky v dome smútku  Cena v €   
1. Prenájom obradnej siene  
 a činnosť spojená s obradom   40
2. Prenájom chladiaceho zariadenia   10
3. Upratanie domu smútku   15
4. Dezinfekcia chladiaceho zariadenia   5
       
III. Nájomné za hrobové miesta  Cena v €   
1. Nájomné za jednohrob na 10 rokov   20
2. Nájomné za dvojhrob na 10 rokov   40
3. Nájomné za hrobku na 10 rokov   80
4. Nájomné za urnu a detský hrob na 10 rokov   10

IV. Ostatné služby JM Cena v €   
1. Preprava zomrelého do 20km km 2
2. Preprava zomrelého nad 20km km 1,80
3. Réžijné náklady /tel. poplatky, parte/   5
4. Mzda pracovníka v prac. deň min. 0,18
5. Mzda pomoc.  pracovníka v prac. deň min. 0,10
6. Odstránenie obruby - rámu  1 hrob 80
7. Odstránenie pomníka, platne 1 hrob 40

K cene za služby sa pripočítava 10% DPH

CENNÍK OSTATNÝCH SLUŽIEB:
Práca traktora
/vrátane vodiča/preprava  
komunálneho a
 triedeného odpadu 22,00 € bez DPH/1 Mth

Multicar/vrátane vodiča/ 
– preprava materiálu 18,00 € bez DPH/1 hod.

Multicar, príves – stojné 5,00 € bez DPH/1 hod.

Osobné auto + príves
/vrátane vodiča/ 
– preprava materiálu 14,00 € bez DPH/1 hod.

Kosenie krovinorezom, kosačkou
/vrátane pracovníka/ 14,00 € bez DPH/ 1 hod.

Štiepkovanie konárov 
max priemer 10cm 
/vrátane pracovníka/ 18,00 € bez DPH/1 hod.

Prenájom pivného setu 1 ks 3,00 € bez DPH/1 deň

Prenájom párty stanu 3x3m 3,00 € bez DPH/1 deň

Prenájom párty stanu 6x3m 6,00 € bez DPH/1 deň

Prenájom párty stanu 12x6m  
/ vrátane montáže a demontáže/ 100,00 € bez DPH/1 deň

Prenájom skákacieho hradu 10,00€ bez DPH/1 deň
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TENISOVÉ TURNAJE BABICE – BZINCE

NA DOMÁCEJ PÔDE HASIČI Z VRZAVKY DRUHÍ

Už tradične sme sa stretli s tenistami družobnej obce Babice 
a zahrali si turnaje v štvorhrách. Najprv v júni u nás a následne 
10. Septembra v Babiciach. Počas oboch turnajov vládla pria-
teľská a družná atmosféra podporená férovými bojmi na teni-

sových kurtoch. Konečne sme nemuseli riešiť žiadne covidové 
obmedzenia a opäť sme sa mohli stretnúť s našimi priateľmi. 

OcÚ
Foto: archív OcÚ

Dňa 9.7.2022  sa opäť po roku konalo 
5. kolo IKHL (Inovecko-karpatskej ha-
sičskej ligy). Tímy súťažili o poháre DHZ  
Cetuna a o putovný pohár PEGASI-
Mu. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 22 
družstiev, z toho 14 mužských a 8 žen-
ských. Po nástupe a porade veliteľov 
sa ako prví predviedli domáci muži  
z DHZ Cetuna. Najdlhšiu cestu k nám me-
rali hasiči a hasičky z Jaroviec. V ženskej 
kategórii sa na 1.mieste umiestnili ženy 
z DHZ Hrašné s časom 18,82. Na 2.mies-
te skončili ženy z DHZ Jablonka s časom 
19,31. 3.miesto obsadili ženy z DHZ Ba-
bulicov Vrch s časom 19,55. V kategórii 
mužov sa na 1.mieste umiestnili muži z 
DHZ Pavlice s výsledným časom 13,83. 
2.miesto obsadili muži z DHZ Vrzavka s 
výsledným časom 14,64. 3.miesto obsa-
dili muži z FIRESPORT FAMILY Senica s 
časom 14,81. Ocenenie o najrýchlejšie-
ho prúdara vyhral hasič z DHZ Pavlice LP 
s časom 13,59 a hasička z DHZ Jablonka 
PP s časom 17,13. Naša tajná cena bola 
tentokrát pohár ,,NEVADÍ“ pre tím, kto-
rému sa bohužiaľ najmenej darilo. Tento 
získali ženy z DHZ Podbranč Horná Do-
lina. Občas sa darí, občas nie, ale taký je 
hasičský šport. Súťaž prebehla v poriad-
ku bez vážnych zranení a v tradičnom 
Cetunskom počasí. Počas celej súťaže sa 
mali možnosť všetci prítomní občerstviť 
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TURNAJ STARÝCH PÁNOV 
JE O KAMARÁTSTVACH 

PRÍPRAVKA U11 - PŠK BZINCE POD JAVORINOU

V sobotu 6.8.2022 sa konal na našom futbalovom ihrisku 
tradičný ,Turnaj starých pánov o putovný pohár starostu 
obce Dušana Málika. Ešte pred turnajom si zahrali o 10:00 
prípravný zápas naši prípravkári s rovesníkmi z Dolného Sŕ-
nia. S radosťou si proti sebe zahrali a po zápase ich okrem 
občerstvenia čakala aj sladká odmena spoločne s Pamätným 
listom na tento zápas.

Turnaju starých pánov sa už ako aj po dlhé roky zúčastnili 
naši družobní kamaráti z TJ Smrečany – Žiar, nechýbala partia 

Už niekoľko rokov sa snažíme mať v klube mládežnícke 
družstvá. Túto sezónu máme družstvo futbalovej prípravky, v 
ktorej hrajú a trénujú chlapci i dievčatá vo veku 6 – 11 rokov. 
Tréningy mávajú 2x do týždňa. V lete na futbalovom ihrisku, 
v zime v miestnej telocvični.

Od septembra do októbra a od apríla do mája hrávajú prí-
pravkári súťažné zápasy. Okrem toho sa zúčastňujú priateľ-
ských turnajov a zápasov.  Výhry striedajú prehry, no radosť 
z hry vždy preváži.

Musíme sa pochváliť, že v prebiehajúcej súťaži sa nám darí. 
Naši súperi sú kvalitní. Patria medzi nich aj oveľa väčšie kluby 
ako sme my. Napr. Myjava, Stará Turá, Čachtice, Podolie, Po-
tvorice.

O deti sa starajú tréneri Milan Horňák ,Vlado Alušic a Miro 
Haruštiak. Veľmi nám pomáha záujem rodičov, za čo im ďa-
kujeme.

Každý rok sa snažíme prilákať nové deti. Na tréningy k nám 
chodia aj deti mladšie ako 6 rokov. Ak máte doma živé strieb-
ro a chcete, aby energia Vášho dieťaťa nevyšla nazmar, prí-
padne hľadáte pre svoje deti dobrú partiu kamarátov, kde 
budú zmysluplne tráviť svoj voľný čas, prídite k nám. Viac 
informácií získate u Lukáša Stacha, Mira Haruštiaka, alebo 
trénerov.

a zahnať smäd i hlad v našich bufetoch. Na priebeh súťaže do-
hliadali fundovaní rozhodcovia, ktorým  by sme touto cestou 
radi poďakovali za spoluprácu a pomoc. Poďakovanie taktiež 
patrí naším sponzorom a v neposlednom rade skvelým divá-

kom. Dúfame, že sa u nás všetci cítili príjemne a užili si s nami 
tento športový deň, ktorý pre Vás pripravil kolektív hasičov a 
hasičiek Cetuna. 

DHZ Cetuna | Foto: archív DHZ Cetuna
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OBĽÚBENÉ MAĽOVANIE 
A KRESLENIE IM PRINIESLO ÚSPECHY

z Trenčína s našim rodákom,  kapitánom Martinom Gulánom 
(Perla Trenčín). Pozvánku od nás prijali a po prvý krát sa zú-
častnili z družobnej obce Práznovce. Samozrejme, že nešlo o 
výsledok, ale o to, aby sme sa opäť po roku stretli na trávniku 
s našimi dobrými  kamarátmi a po zápase si posedeli a pode-
batovali pri dobrom gulášiku a pivku. Myslím si, že turnaj sa 
vydaril a už teraz sa tešíme o rok na ďalší ročník.

Celkové poradie:
1. OFK Práznovce
2. PŠK Bzince pod Javorinou
3. PERLA Trenčín
4. OŠK Smrečany – Žiar

 Lukáš Stacho, predseda PŠK 
Foto: archív PŠK

Žiačky výtvarného odboru v ZUŠ Stará Turá pod vedením 
Miroslavy Lacovej si na svoje konto pripísali ďalšie úspechy. 
V medzinárodnej výtvarnej súťaži Biennale Internationale de 
Peinture d‘Enfants (Medzinárodné bienále detskej maľby) vo 
Francúzsku získala Nella Horňáková 1. miesto. Úspešná bola 
aj Karolína Martáková, ktorá získala špeciálnu cenu pre ZUŠ 
v celoslovenskej súťaži Rodina a základné ľudské právo na 
život 2022.

Úspešné na Slovensku i v zahraničí
Nella Horňáková a Karolína Martáková už namaľovali  pod 

Vedením Miroslavy Lacovej v ZUŠ v Starej Turej množstvo 
originálnych diel. Mnohé z nich putovali do rôznych súťaží 
na Slovensku i v zahraničí a obdivovalo ich množstvo priaz-
nivcov výtvarného umenia. Teraz sa tešia z úspechov. Tie im 

priniesli súťaže Biennale Internationale de Peinture d‘Enfants 
a celoslovenská súťaž Rodina a základné ľudské právo na ži-
vot. ,“ informovala Miroslava Lacová. Súťaže Biennale Inter-
nationale de Peinture d‘Enfants 2022 sa zúčastnili deti zo 
14. krajín sveta. Tvorili na tému  Kvet, povedz mi svoj príbeh. 
Práce boli oceňované v dvoch kategóriách. V každej kategó-
rii boli  udelené tri hlavné ceny. V kategórii 12 – 14 ročných 
porotu zaujala práca Nelly Horňákovej a udelila je 1. miesto. 
Do 6. ročníka celoslovenskej výtvarno-video súťaže Rodina a 
základné ľudské právo na život bolo zaslaných 1077 výtvar-
ných diel a 13 videí od žiakov ZŠ, SŠ, ZUŠ a ŠZŠ. Žiaci tvorili 
na témy Rodina a Ochrana života ako najzákladnejšieho ľud-
ského práva. „Karolína Martáková získala Špeciálnu cenu pre 
ZUŠ. Jej výtvarnú prácu si organizátori vybrali ako jedinú na 
propagáciu výsledkov súťaže na oficiálnej webovej stránke 
https://zazivotarodinu.sk/ a tiež na facebooku,“ uviedla Mi-
roslava Lacová.

Nella Horňáková: Fascinuje ma abstraktná maľba
Najúspešnejšou mladou výtvarníčkou v súťaži Medziná-

rodné bienále detskej maľby vo Francúzsku, v kategórii 12 – 
14 ročných sa stala Nella Horňáková. Jej maľba na tému Kvet, 
povedz mi svoj príbeh oslovila porotu natoľko, že jej udelili 
prvé miesto. Výtvarný odbor v ZUŠ v Starej Turej navštevuje 
už tri roky. Najskôr si kreslila len sama pre seba, vo voľnom 
čase, neskôr, ako piatačka začala navštevovať výtvarný odbor 
ZUŠ v Starej Turej. Svoj talent si rozvíja pod vedením Mirosla-
vy Lacovej. „Maľovala som šedú krajinu, ktorá je bez farieb. 
Používala som iba čiernu a bielu farbu, ktoré som miešala. 
Potom som domaľovala dúhový dážď. Akoby pršalo z dúhy 

Ocenená maľba N. Horňákovej

Nella Horňáková získala 1. miesto 
na Medzinárodnom bienále detskej maľby vo Francúzsku
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a dúha zalievala kvety a krajinu farbami,“ vysvetlila Nella 
Horňáková. Svoj obrázok tvorila kombinovanou technikou. 
„Maľovala som temperovými a vodovými farbami na biely 
výkres formátu A3. Používala som aj tuš. Okrem štetcov som 
použila pri maľbe aj svoje vlasy,“ priblížila.  „Keďže sa mi po-
darilo urobiť malú chybičku, ktorú som potrebovala zamas-
kovať, použila som na to svoje dlhé vlasy. Konce vlasov som 
si namočila do vody a rozotierala som nimi kvapky farby. Bola 
to taká improvizácia,“ prezradila s úsmevom Nella Horňáko-
vá, ktorá svoj obrázok maľovala štyri hodiny. 

Farebnosť svojich diel Nella Horňáková vždy prispôsobuje 
realite i téme. Medzi jej obľúbené techniky patrí maľba akry-
lovými farbami na plátno a kresba farbičkami na papier. „Na 
maľovaní ma najviac baví miešanie a kombinovanie farieb. 
Vždy ma fascinovala kombinácia tekutých farieb a abstrakt-
ná maľba. To ma strašne baví,“ vyznala sa Nella Horňáková, 
ktorá rada kreslí aj portréty zvierat. 

Karolína Martáková: 
Na kreslení ma najviac baví tieňovanie

Bzinčanka Karolína Martáková uspela v celoslovenskej 
súťaži Rodina a základné ľudské právo na život. Jej kresba 

s názvom Bezpečie uspela v konkurencii tisícky výtvarných 
diel z celého Slovenska a odborná porota jej udelila Špeci-
álnu cenu pre ZUŠ. „Kreslila som dieťa v náručí svojej mamy. 
Postavy som si najprv nakreslila ceruzkou a potom som ich 
farbičkami tieňovala. Kreslila som na výkres formátu A3. Tr-
valo mi to takmer dva dni,“ prezradila Karolína Martáková. Jej 
kresba sa po súťaži stala majetkom bratislavskej Galérie na 
okraji mesta. Karolína ZUŠ v Starej Turej navštevuje už sedem 
rokov. Okrem toho veľmi rada kreslí aj doma vo voľnom čase 
či v ZŠ na výtvarnej výchove. „Rada som kreslila už ako 4-roč-
ná. Najradšej zvieratá, ale aj more a palmy. Tie kresby mám 
aj odložené,“ pokračovala Karolína Martáková. Jej najobľúbe-
nejšou výtvarnou technikou je kresba ceruzkou a farbičkami. 
„Na kreslení ma najviac baví tieňovanie. Najradšej kreslím 
portréty ľudí a zvieratá,“ povedala talentovaná ôsmačka, kto-
rá má na svojom konte už aj ilustrovanie knihy. Jej výtvarná 
práca bola uverejnená ako ilustrácia v knihe autorky Katarí-
ny Holubekovej Naďovej Rýmové vyprávačky Starého Tura. 
„Kreslila som železničnú stanicu v Starej Turej,“ dodala Karo-
lína Martáková.

Text: Monika Šupatíková
Foto: archív ZUŠ Stará Turá

Ocenená kresba K. MartákovejKarolína Martáková získala Špeciálnu cenu pre ZUŠ v celoslovenskej súťaži 
Rodina a základné ľudské právo na život

REKONŠTRUKCIE BITIEK 
Z AMERICKEJ OBČIANSKEJ VOJNY 

V Bzinciach pod Javorinou, na kopci Maleník, sa každoroč-
ne koná pre Slovákov trochu netradičné podujatie - Rekon-
štrukcia bitky z americkej občianskej vojny. Jedenásta edícia 
sa konala 9. júla.  

Našou snahou je prezentovať spôsob života ľudí, predo-
všetkým vojakov počas americkej občianskej vojny, tzv. Voj-

ny severu proti juhu a podporiť širšiu verejnosť v záujme o 
históriu. Táto história sa týka aj nás Slovákov, nakoľko v tejto 
vojne dokázateľne bojovalo a tiež zahynulo veľa slovenských 
vojakov, ktorých pamiatku si chceme takýmto spôsobom uc-
tiť. Medzi najznámejších patrili najmä Gejza Mihalóci, Franti-
šek Samuel Figuli a Eugen Kozlay.
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INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do 
orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Voľby sa uskutočnia 29. októbra 2022 
v čase o 7.00 hod. – 20.00 hod.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Naša obec má vytvorené 3 volebné obvody so  4 okrskami.

Volebný obvod č.1 Bzince pod Javorinou 
budú sa voliť  5 poslanci

Volebný obvod č. 2 Cetuna – Vrzávka
budú sa voliť 2 poslanci

Volebný obvod č.3 Hrušové-Hrubá Strana
budú sa voliť 2 poslanci

Bude sa voliť v nasledovných okrskoch:
Okrsok č.1 – Bzince – obecný úrad
Okrsok č.2 – Hrušové – kultúrny dom
Okrsok č.3 – Cetuna – kultúrny dom
Okrsok č.4 – Hrubá Strana- kultúrny dom

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo voleb-

nom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný. Volič 
je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať 
okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením ob-
čianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. 
Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča 
v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych 
krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku opatrenú od-
tlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva hlasovacie líst-
ky s modrými pruhmi - jeden hlasovací lístok pre voľby do 
zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok 
pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom okrsková 
volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozna-
me voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá 
voličovi prázdnu bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky obce  a dva biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací 
lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a jeden hlasova-
cí lístok pre voľby starostu obce. Prevzatie hlasovacích lístkov 
a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov 
vlastnoručným podpisom. Každý volič sa musí pred hlasova-
ním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková 
volebná komisia hlasovanie neumožní. Na hlasovacom lístku 

Podujatia podobného charakteru sa konajú vo veľkej mie-
re po celom svete, avšak na Slovensku nie sú konané v ta-
kej miere, nakoľko je medzi Slovákmi veľmi málo takýchto 
nadšencov. Našej akcie sa pravidelne zúčastňuje približne 
50 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, ale aj z 
Rakúska či Nemecka. K tomu doprovod v dobovom oblečení, 
kavaléria na koňoch, či delostrelci s funkčným delom.

Samotné podujatie prebieha počas celého víkendu, av-
šak pre verejnosť je pripravený hlavný program v sobotu. V 
doobedňajších hodinách prebieha v blízkosti tábora výcvik 
vojakov a príprava na hlavnú časť podujatia – rekonštrukciu 
bitky. Následne jednotky vojakov zahajujú akciu slávnostnou 
salvou v amfiteátri v Bzinciach pod Javorinou a poďakujú sa 
všetkým sponzorom za pomoc. Predovšetkým treba spome-

núť starostu Dušana Málika a obecné zastupiteľstvo. Potom 
sa jednotky presúvajú naspäť na miesto konania hlavnej bit-
ky na kopec Maleník.

Poobede sa po strategickom rozmiestnení jednotiek odo-
hráva samotná bitka z Americkej občianskej vojny. Tento rok 
sa žiaľ pre nedostatok jednotiek Únie nemohla konať klasic-

ká prestrelka, ale aj napriek tomu sme pre divákov ponúkli 
zaujímavú ukážku toho, ako prebiehal výcvik vojakov počas 
vojny a verbovanie nováčikov. To si koniec koncov mohli na 
vlastnej koži vyskúšať aj samotní diváci.

Michaela Černáčková Lužná
Vlastimil Okrucký

Foto: autori
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pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič 
zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľ-
ko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvo-
lených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode 
je uvedený na hlasovacom lístku). Na hlasovacom lístku pre 
voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúž-
kovať poradové číslo len jedného kandidáta. V osobitnom 
priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič 
do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľ-
stva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby pred-
sedu samosprávneho kraja. Na hlasovacom lístku pre voľby 
poslancov obecnéhozastupiteľstva môže volič zakrúžkovať 
najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov 
má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet 
poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na 
hlasovacom lístku). Na hlasovacom lístku pre voľby starostu 
obcemôže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kan-
didáta. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasova-
cích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre 
voľby do obecného  zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľ-
by starostu obce. Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej 
obálky, je takýto hlasovací lístok n e p l a t n ý. Na požiada-
nie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne 
upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasova-
cie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič, ktorý 
nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postih-
nutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať oznámi pred 
hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má 

právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov 
a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obi-
dve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu 
hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o 
spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu 
marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate 
trestného činu volebnej korupcie. Členovia okrskovej voleb-
nej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Po 
opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov 
volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie 
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku 
do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schrán-
ky na hlasovanie, je takéto hlasovanie n e p l a t n é. Volič, 
ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku 
do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do voleb-
nej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však 
člen okrskovej volebnej komisie. Volič, ktorý sa nemôže 
dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdra-
votných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania 
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode 
volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu. Vo-
lič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené 
hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie ne-
použitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, 
inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta  
33 eur.                OcÚ

OKTÓBER
 8.10. Uvítanie detí do života,
  sadenie stromčekov– ZPOZ pri OcÚ
 14.10. Mesiac úcty k starším – jubilanti – ZPOZ pri OcÚ
  Mesiac úcty k starším – KZ Cetuna    
  Mesiac úcty k starším -  KZ Hrušové                 
  Helloween – KZ Hrušové 
.  Šarkaniáda –MŠ
 28.10. Lampiónový sprievod 
  - /Deň vzniku samostatného 
  Česko-slovenského štátu/ – ZŠ

NOVEMBER
  Premietanie rozprávok pre deti – OZ Medze
  Kreatívny predvianočný kurz /ÚŽS
 16.11. Lampiónový sprievod – KZ Cetuna
 19.11. MDM (medzinárodný deň mužov) 
  – KZ Hrubá Strana
 23.11  Jubilejné sobáše – ZPOZ pri OcÚ
 26.11. Katarínska zábava / PŠKB  

DECEMBER
  Premietanie rozprávok pre deti 
  – OZ Medze 
 9.-11.12. Mikulášsky víkend (vianočné trhy, 
  príchod Mikuláša, vystúpenie pre deti
  adventný veniec) spol.organizácie, KZ
 17.12. Namaľuj si medovník – KZ Cetuna
 17.12. Vianočný stolno-tenisový turnaj o putovný 
  pohár starostu obce
 25.12. Vianočný futbalový zápas “hornané-dolnané“ 
  /PŠKB
 31.12. Silvester na Javorine  - Stretnutie na pomedzí
 31.12. Silvester  - KZ Hrubá Strana
 1.1.2023 Privítanie nového roku 2023
  - Ocenenie významných osobností obce 
  za rok 2022

Termíny niektorých podujatí sa môžu zmeniť, 
včas Vás budeme informovať miestnym rozhlasom 
ako i našou webovou stránkou.

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA:

Tešíme sa na Vás
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Roman Magál – Anežka Šindelová
Tomáš Kačmarik – Katarína Mikulcová

Ján Lacko – Iveta Toráčová

Lukáš Kusenda – Silvia Ďurišová
Roman Valach – Soňa Suranová

UZAVRELI MANŽELSTVO

Mladomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.
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NAŠI NOVÍ OBČANIA
Kylian Bihári

rodičia Mário Bihári a Vanesa Mazáňová

Tea Tangelmajer
rodičia Patrik Tangelmajer a Kristína Tangelmajer

Tobias Klimo
rodičia Marek Klimo  a Ing. Gabriela Klimová

Patrik Stacho
rodičia Ing. Lukáš Stacho a Lenka Stachová

Šimon Valo
rodičia Marián Valo a Ivana Breznická

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu
ich dieťaťka na svet.

60
Ivan Trchala

Emília Harmadyová
Ing. Tatiana Martáková

Gabriela Černá
Ján Hloška

Zdenka Trchalová
Ľuboš Vatrt

70
Bohuš Ostrovský
Miroslav Roubal

80
Oľga Haruštiaková

85
Emília Žáková

Zuzana Pastorková
Anna Hlošková
Mária Magálová

90
Elena Kazdová

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Už Ťa nezobudí slnko, ani krásny deň, na tichom mieste už 15 rokov snívaš svoj večný sen.
Čas plynie, bolesť neodchádza a dvere spomienok na teba stále nezatváraš.

Dňa 1. augusta 2022 sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia môjho manžela, otca, starého a prastarého 
otca Vladimíra KOVAČOVICA.

S láskou a úctou spomína manželka s rodinou.

Aj keď ste odišli a nie ste už medzi nami v našich srdciach ste stále s nami.
Kto Vás poznal spomenie si
kto vás mal rád nezabudne.

Žijete v srdciach tých, čo vás milovali.
Dňa 8. marca 2022 uplynulo 40 rokov, čo sme sa rozlúčili s Jurajom KOVAČOVICOM 

a  dňa 29. novembra 2022 uplynie 21 rokov, čo nás navždy opustila Alžbeta KOVAČOVICOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomína nevesta Evka Kovačovicová s rodinou.

Kto ste ich  poznali venujte im tichú spomienku.

Kto ťa poznal, ten si spomenie,
Kto ťa mal rád, ten nikdy nezabudne.

Dňa 27.septembra 2022 sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia 
môjho manžela, otca, starého otca a brata Ivana GALKA.

S láskou a úctou si spomína manželka, synova s rodinami, sestra.

Dňa 30.septembra 2022 uplynulo 10 rokov od smrti  mamy a babičky 
Boženky MIKLÁNKOVEJ od Bojtárov.

Spomína syn s rodinou.

Odišla si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok ostala dokorán.
Dň 24. septembra 2022 uplynulo 25 rokov čo nás navždy opustila naša drahá mama a babička

Emília CHORVÁTOVÁ, rod. Martáková.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Eva a Dana s rodinou.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku

SPOMÍNAME

Jozef Kvasnička vo veku 60 rokov
Stanislav Magál vo veku 85 rokov

Emília Cehelníková vo veku 79 rokov

Rudolf Straka vo veku 85 rokov
František Eliáš vo veku 70 rokov

Anna Valachová vo veku 71 rokov

Mária Petriláková vo veku 86 rokov
Emília Trchalová vo veku  84 rokov

R O Z L Ú Č I L I  S M E  S A

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť nad stratou svojich blízkych.

Tešíme sa na Vás
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