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BZINSKÝ CHÝRNIK
A zase nám nadišli tie radostné sviatky,
ktoré nám tak sladia ten náš život krátky.

Nech radosť a šťastie vládne u Vás  doma,
nech zďaleka Vás obchádza nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.

Nech Vám dobré zdravie, slúži,
nech máte hojnosť toho, po čom Vaše srdce túži.

Prajeme Vám šťastný nový rok,
aby bol úspešný každý Váš krok

a vianočná atmosféra nech pretrvá po celý rok.
V novom roku 2023 pevné zdravie, 
veľa šťastia, lásky, pokoja, pohody,

osobných i pracovných úspechov 
Vám želá

kolektív redakcie Bzinského chýrnika.

Vianočná a Novoročná prosba starostu obce
Vianoce a Nový rok si každoročne spájame s pohodou, stretávaním sa s blízkymi a prianím si 

všetkého najlepšieho. Snažíme sa dohnať niečo, čo sme v priebehu roka zanedbali, na čo sme 
nemali čas. Dianie vo svete okolo nás, v našich zamestnaniach, mestách a obciach nám často 
nevytvára priestor na pokoj a pohodu. Pokoj a pohodu, ktorú potrebujeme pre svoje zdravie, 
pre svoje deti, pre svojich susedov a príbuzných. 

Spoločnosť okolo nás je často až agresívna, čomu náležite prispievajú aj médiá, ktoré 
rozdúchavajú rôzne kauzy a vyvolávajú v nás pocit neistoty a stresu. Stresu zo zajtrajška, stresu 
v práci, stresu a neistoty z nášho ďalšieho bytia.

Je niekedy ťažké sa s tým vyrovnať. Preto moja predvianočná prosba smeruje k všetkým 
občanom našej obce ako prosba za toleranciu – komunikáciu – prajnosť. Prosba za náš spoločný 
dom. 

Toleranciu k tomu, aby sme sa navzájom rešpektovali a tolerovali. Či už ako členovia rodiny, 
členovia pracovného kolektívu, susedia a občania. Uvedomili si, že každý z nás je svojim 
spôsobom jedinečná osobnosť, ktorú treba rešpektovať.

Komunikáciu preto, aby sme skôr než začneme jeden druhému nadávať, sťažovať sa jeden 
na druhého a písať rôzne polopravdy a nepravdy, najprv sa pokúsili spolu rozumne a v pokoji 
porozprávať a pokúsili sa nájsť riešenie vyhovujúce obom stranám.

Prajnosť jeden druhému. Nezáviďme si navzájom čokoľvek, čo má ten druhý. Prajme mu čo 
si nadobudol alebo nadobúda každodennou poctivou prácou, prípadne to dostal do vienka od 
rodičov. Ak je šikovný a schopný, oceňme jeho dobré vlastnosti.

Ak budeme k sebe tolerantní, budeme spolu komunikovať a priať jeden druhému to čo 
má a čoho je schopný, predídeme zlosti a ohováraniu sa navzájom. Zlosť a ohováranie nie sú 
dobrými radcami ani sluhami v našom spoločnom dome – v našej obci. Vedú k nevraživosti a 
rozbitiu vzájomných vzťahov. Niekedy až nenávratne.

     
Milí Bzinčania,

užite si plnými dúškami tieto vianočné chvíle v kruhu svojich najbližších. Veď byť obklopený 
svojimi blízkymi v čase Vianoc je krásny dar, ktorý si želáme všetci. Vytvorme si  počas týchto 
Vianoc túto krásnu atmosféru v našich domovoch a v našich rodinách. Zachovajme si aj napriek 
súčasnej situácii úctu k sviatkom pokoja, lásky a porozumenia. Buďme  si bližší ako inokedy 
aj preto, lebo chceme byť blízko seba. Opäť si aspoň teraz pripomeňme, aké to je potešiť sa  
z radosti našich detí, vnúčat, ale aj dospelých.

Pre rok 2023 moje želanie znie:
Nech sa všetkým dobre darí v našom krásnom, bzinskom kraji.

Nech nám zdravie dobre slúži, nech sa splní, po čom človek túži.

Krásne Vianoce 2022 a šťastný Nový rok 2023
praje starosta obce
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ADVENTNÉ VŠELIČO
Počas najkrajších sviatkov v roku, ktorými určite Vianoce sú, každý 

jeden dom rozvoniava príjemnou vôňou perníkov – medovníkov. 
Medovníčky sú tradičné vianočné pečivo. Väčšie, menšie, rôzne 
tvary ozdobené hrozienkom, orieškom alebo bielkovou, cukrovou 
polevou. Oslovia každého lebo jednoducho patria neodmysliteľne 
k Vianociam. Bez nich by neboli Vianoce Vianocami. Hotová umel-
kyňa v zdobení medovníkov je Martina Drgoňová. Neváhala prísť a 
podeliť sa so svojim talentom s členkami ÚŽS Bzince pod Javorinou. 
Kurz zdobenia medovníkov sa konal 19. novembra 2022. Rôzne tva-
ry, rôzna výzdoba, rôzna fantázia – jeden spoločný výsledok. Nád-
herne vyzdobené vianočné medovníčky, ktoré lahodia oku a chutia 
výborne. 

Svoj voľný čas venovali členky ÚŽS aj výzdobe adventného venca 
v sobotu 26. novembra 2022 pred OcÚ. Nech jeho vždy zelené vet-
vičky – symbol striedania štyroch ročných období, nikdy nezvädnú 
a štyri horiace sviece nezhasnú. Podľa tradície – mier, priateľstvo, 
láska a nádej rozdávajú okolo seba teplo, pokoru, úctu, lásku, vďa-
ku. Nádej ako posledná nech stále svieti na ceste ku šťastiu.

Na príchod Mikuláša, ktorý sa zatúlal aj do našej dediny sa teši-
li malí i veľkí. V pestro vysvietenom amfiteátri rozdával balíčky so 
sladkosťami Mikuláš, čert i anjel. Všetkým detičkám nadelil rovnako, 
poslušným i tým živším. Rovnako, bez rozdielu lebo to už k Mikulá-
šovi patrí. Nechýbali ani trhy s vianočnými dekoráciami, sušeným 
ovocím či sladkým pečivom. Na zahriatie a nasýtenie sa podávalo 
horúce varené vínko, punč, čaj či niečo do kalíška. No a samozrejme 

k tomu patriaca chutná cigánska, klobása, placka... Prialo aj počasie, 
chladné, decembrové, vystihujúce adventnú atmosféru.

Adventné stíšenie, pokoru šíril okolo seba koncert vianočných 
piesní a hovoreného slova v nedeľu 11. decembra 2022 v Evanje-
lickom kostole Bzinciach pod Javorinou. Hudobná skupina Bodo-
vanka z Krivosúd Bodovky predviedla umelecký koncert na vysokej 
úrovni. Sprievodné slová o vianočných tradíciách striedali piesne 
s vianočnou tématikou precítené všetkými interpretmi. Prostredie 
kostola, akustika v ňom, svietiaci vianočný stromček – to všetko 
navodilo pravú adventno – vianočnú atmosféru. Nech všetci ľudia 
dobrej vôle sú spokojní, zdraví a šťastní !   

Všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii adventných kultúr-
no-spoločenských podujatí patrí úprimné poďakovanie. 

“Vôňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl. Atmosféra vianočná liek na 
každý bôľ.“

Želmíra Hložková
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POTREBNÝ BETLEHEM

 O ČOM V SKUTOČNOSTI VIANOCE SÚ?

AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR (AED) 

Muž s tehotnou manželkou na cestách, hľadanie aspoň nejaké-
ho miesta, kde si odpočinúť, lebo pôrod sa blíži. Na jednej stra-
ne neprijatie, na druhej aspoň nejaká strecha nad hlavou, kde sa 
dieťa narodí. Asi všetci ten starý príbeh poznáme. Posledné roky 
akoby sa tento príbeh preniesol do dnešných čias. A dotýka sa 
nás, keď vidíme podobné obrazy. Žena s deťmi na cestách, ale bez 
prítomnosti a ochrany svojho muža. Ten zostal vo vojne. Ale veľa 
samoty a neprijatia i u nás, bez vojny.

Pápež František raz hovoril o tajomstve Vianoc, ktoré sú svetlom 
a radosťou. Ktoré sa nás pýta a burcuje nás, pretože je súčasne 
tajomstvom nádeje i smútku. Nesie so sebou chuť smútku, keďže 
láske sa nedostáva prijatia, život sa vyraďuje. Tak sa to prihodilo 
Jozefovi a Márii, keď našli dvere zatvorené a uložili Ježiša do jasieľ. 
Ježiš sa narodil odmietnutý niektorými a za nezáujmu mnohých. 
I dnes môže byť prítomný medzi ľuďmi ten istý nezáujem, keď sa 
Vianoce stanú sviatkom, kde protagonistami sme skôr my, než on; 
keď svetlá trhu uvrhnú do tieňa svetlo Boha; keď sa pachtíme za 
darčekmi a zostávame necitliví k tomu, kto žije vedľa nás, v našom 

dome, kto žije na okraji spoločnosti. Táto svetskosť uchytila Viano-
ce do zajatia, je potrebné ich oslobodiť!

Ale Vianoce majú predovšetkým chuť nádeje, pretože, napriek 
našim temnotám, Božie svetlo žiari. Jeho príjemné svetlo nevyvo-
láva strach; Boh, ktorý je do nás zamilovaný, nás priťahuje svojou 
nežnosťou, keď sa rodí ako chudobný a krehký uprostred nás, ako 
jeden z nás. Rodí sa v Betleheme, čo znamená - dom chleba. Zdá 
sa, že nám tým chce povedať, že sa rodí ako chlieb pre nás; prichá-
dza do života, aby nám dal svoj život; prichádza do nášho sveta, 
aby nám priniesol svoju lásku. Neprichádza požierať a rozkazovať, 
ale živiť a slúžiť. Takto je tu priame spojenie medzi jasličkami a 
krížom, na ktorom bude Ježiš chlebom, ktorý sa láme: je to priame 
spojenie lásky, ktorá sa dáva a zachraňuje nás, ktorá dáva svetlo 
nášmu životu, pokoj našim srdciam.

Skutočné Vianoce prajem nám všetkým, našim rodinám i celej 
obci.

Ľudo Kubán, katolícky farár

Už sa to začína. Vianoce sú všade. V televízií, na uliciach, v rozhlase, 
v novinách ... Na tejto vlne Vianoc sa vozia obchodníci, politici, ba aj 
zlodeji... Deti sa tešia a netrpezlivo počítajú, kedy sa im skončí škola 
a začnú prázdniny a tie menšie sa stále vypytujú, koľkokrát sa ešte 
vyspia, kým bude Štedrý večer... Len mnohých dospelých počujem 
vzdychať: „ Už aby bolo po sviatkoch, lebo je to stres, nervozita, nervy, 
a že pri tom všetkom máme prežívať  pokoj...“

V  takom horúčkovitom predvianočnom zhone často zabúdame 
na posolstvo a  prísľub, o  ktorom Vianoce hovoria. Veľmi sme 
pohltení tým, čo všetko musíme stihnúť, času je málo, a  tak 
doháňame na poslednú chvíľu. Náhlime sa, tlačíme, strkáme, 
zháňame, nakupujeme, pečieme, upratujeme, varíme. Na nejaké 
zamyslenie, o čom sú vlastne vianočné sviatky niet času.

O čom teda v skutočnosti Vianoce sú?
Sú to dni, keď sa môžeme venovať tomu, na čo vo všedné dni 

nemáme dosť času. Sú sviatkami, ktoré sa páčia  najmä naším 
najmenším. Vo svetle  ich radosti sa rozsvieti aj naša radosť.

Ale to najhlavnejšie je, že Vianoce sú posolstvom, dobrou 
správou pre každého človeka. Boh sa v  Ježišovi Kristovi 
priblížil k ľuďom. Prišiel medzi nás ako malinké, bezmocné dieťa. 
Bohatý Boh prišiel do chudobných jaslí v  chlieve. A  to preto, aby 
sme uverili, že má s  nami dobré úmysly, že nám rozumie, že MU 
na nás záleží a že nás má rád. Tento láskavý Boh má dobré úmysly 
aj s tebou, záleží MU na tebe, rozumie  ti a má ťa rád. Neboj sa HO 
pozvať do svojho života!

Skutočná krása Vianoc je v  jednoduchosti, ktorá pramení 
z  uvedomenia si a  umenia načúvať. Lebo čím viac načúvame 

okolitému svetu, tým viac si uvedomujeme problémy a bolesti, hnev, 
napätia, vyčerpanie, ktorými trpia ľudia. A práve posolstvo Vianoc 
môže priniesť nádej malým a zblúdilým, zraneným a ukrivdeným, 
týraným a zlomeným.

Jedným z  najväčších darov, ktoré môžeme priniesť svetu, 
každému človeku, ktorého stretneme, je preukazovať láskavosť.

Čo sa stalo s  láskavosťou? Prečo ľudia neľutujú sily, aby iným 
spôsobili trápenie? Prečo  brania druhým šťastie, hoci vedia, že 
sa im zlo dvakrát vráti?  Prečo tak radi zraňujeme aj tých, ktorých 
milujeme? Prečo človek tak ťažko povie slová odpustenia?

Kam sa stratili milé slová? Prečo sa nesprávame tak,  ako by sme 
chceli, aby sa druhí správali k nám?

Prečo chyby druhých nám tak veľmi prekážajú a  vlastných si 
nevšímame?

Vianoce sú sviatkami zmierenia Boha s  ľuďmi, preto vyžadujú 
prípravu nášho srdca, tam je potrebné upratať, tam je potrebné 
pripraviť miesto pre príchod Pána Ježiša. Ak sa máme na Vianoce 
zastaviť, musíme už dlho pred nimi začať brzdiť...

Darujme počas týchto Vianoc dar, ktorý má trvalú hodnotu. Dar, 
ktorý nás nadlho prežije. Preukazujme všetkým ľuďom láskavosť, 
dobrotivosť. Len do toho, nebojme sa a skúsme to. Pre nás je to len 
maličkosť. Som presvedčená, že ľudia okolo nás budú prekvapení 
a svet bude ohromený. Len do toho, buďme láskaví ostošesť! Také 
šoky svet veľmi potrebuje.

Prajem všetkým čitateľom  Požehnané a láskavosťou naplnené 
vianočné sviatky. 

Iveta Kosečková,  zb. farárka

Spoločnosť IZOTECH GROUP, s.r.o. so sídlom v Novom Meste 
nad Váhom darovala obci Bzince pod Javorinou prístroj auto-
matický externý defibrilátor. 

Je to zariadenie, ktoré pomáha pri poskytovaní prvej pomoci tým, 
že pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdco-
vý rytmus.

Prístroj má jednoduché používanie. Všetko je riadené povel-
mi. Stačí ak pacientovi priložíte na hrudník defibrilačné elektródy. 
Sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elek-
trický výboj.

“AED predstavuje jednoduchú záchranu vo Vašich rukách”

  Zrozumiteľné a  jednoduché pokyny vydávané prístrojom Vám 
umožnia použiť ho rýchlo, a účinne. Prístroj je určený aj pre laikov, 
vydáva hlasové povely.

 Vďaka umiestneniu AED vo verejných priestoroch môžete v prí-
pade náhleho zlyhania srdca výrazne zvýšiť šancu postihnutého na 
prežitie. V súčasnosti je AED nenahraditeľným pomocníkom na le-
tiskách, školách, hoteloch, nákupných centrách, ale aj v športových 
halách. Čoraz väčší záujem oň prejavujú samosprávy.

AED môže zachrániť  život.
Bez prísunu kyslíka nenávratne odumierajú mozgové bunky už 

po štyroch minútach, a po desiatich minútach hrozí smrť. Pri záchra-
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ne človeka, ktorého postihlo zlyhanie srdca, 
hrá preto najväčšiu úlohu čas a za najú-
činnejšiu záchrannú terapiu sa považuje 
včasná defibrilácia. V takejto situácii môže 
pomôcť automatický externý defibrilá-
tor (AED), ktorý zabezpečí defibriláciu a Vás 
presne naviguje, ako podať prvú pomoc a 
zachrániť tak život. Svojím jednoduchým 

princípom umožňujú okamžité poskytnu-
tie pomoci ešte pred príchodom záchranky. 
Nemusíte sa báť, že niečo pokazíte. Do prí-
chodu lekárskej pomoci sa tak môžete sami 
pokúsiť zachrániť ľudský život

AED je umiestnený na budove hasičskej 
zbrojnice v centre obce. V prípade potreby 
použitia prístroja volajte na operačné stre-

disko záchrannej zdravotnej služby 155 kto-
rá Vám oznámi štvormiestny kód s ktorým 
odomknete skrinku a vyberiete AED. 

AED dodávala a  realizovala zaškolenie 
členov dobrovoľného hasičského zboru 
v  Bzinciach pod Javorinou spoločnosť Ako 
zachrániť život s.r.o. 

www.akozachranitzivot.sk 

OZNAM - NÁJOMNÉ BYTY BZINCE POD JAVORINOU
Obecný úrad Bzince pod Javorinou oznamuje záujemcom o 

obecné nájomné byty (ONB), že je možné si začať podávať žiadosti 
na lokalitu Bzince pod Javorinou (nad zdravotným strediskom). 
Jedná sa o 12 bytov, ktoré budú postavené v stavbe – objekt so 
súpisným číslom 347.

-  jednoizbové byty v počte 4
-  dvojizbové byty v počte 2
-  trojizbové byty v počte 6.

Predpoklad ukončenia výstavby ONB je august 2023. Pri podávaní 
žiadostí je potrebné splniť podmienky podľa Všeobecne záväzného 
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. 

Obecný úrad Bzince 
pod Javorinou oznamu- 
je záujemcom o obecné 
nájomné byty(ONB), 
že je možné si podávať 
žiadosti na lokalitu 
Cetuna (bývalá MŠ) do 
28.2.2023. 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 podávaní 
žiadostí je potrebné splniť podmienky podľa Všeobecne záväzného 
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. 

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

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

OZNAM - NÁJOMNÉ BYTY 
CETUNA



5. október2022:
- Schválenie návrhu Všeobecne záväzné-

ho nariadenia č. 6/2022 „Určenie výšky 
finančných prostriedkov určených na 
mzdy a prevádzku na dieťa materskej 
školy, žiaka školského klubu detí a žiaka 
zariadenia školského stravovania na rok 
2023“.

- Schválenie návrhu na Úpravu rozpočtu 
obce č.2 za rok 2022.

- Stanovisko HK k  návrhu rozpočtu obce 
pre rok 2023.

- Schválenie návrhu rozpočtu obce a pri-
orít pre rok 2023, viacročného rozpočtu 
obce 2024-2025.

- Správa HK z kontroly hospodárenia ZŠ za 
rok 2021.

- Správa z  auditu individuálnej účtovnej 
závierky za rok 2021.

- Správa  auditu konsolidovanej účtovnej 
závierky za rok 2021.

- Návrh a schválenie práva prechodu – Ivo-
na Martinková.

- Návrh a schválenie práva prechodu – Ele-
onóra Kochanová.

- Návrh a  schválenie predĺženia nájomnej 
zmluvy – Erika Horňáková  kaderníctvo

Rôzne:  
- Info – stav príprav komunálnych volieb 

a volieb do samosprávneho kraja plnenie 
harmonogramu

- Poďakovanie poslancom a  HK za spolu-
prácu v končiacom sa volebnom období 
–stručný prierez schválených uznesení – 
dokumentov - financií

16. november2022 – Ustanovujúce zasa-
danie po komunálnychvoľbách:
1. Úvodné náležitosti

1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice.

1.2 Informácia predsedu miestnej voleb-
nej komisie o výsledkoch volieb do 
obecného zastupiteľstva a o výsledku 
voľby starostu obce.

1.3 Zloženie sľubu novozvoleného staros-
tu obce, odovzdanie insígnií.

1.1 Zloženie sľubu novozvolených pos- 
lancov a podpísanie čestnéhoprehlá-
senia o nezlučiteľnosti funkcií.

1.2 Príhovor novozvoleného starostu obce.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba mandátovej komisie.
4. Overenie zloženia sľubu starostu obce 

a  poslancov OZ, správa mandátovej ko-
misie.

5. Zriadenie komisií obecného zastupiteľ-
stva, voľba predsedov komisií.

8. Poverenie poslanca obecného zastupi-
teľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a  viesť zasadnutia obecného zastupiteľ-
stva.

9. Plat starostu – schválenie.

Rôzne:
- informácia starostu o poverení zástupcu 

starostu – odovzdanie poverovacej listiny
- zimná údržba miestnych komunikácií 

2022/2023
- ukončené osadenie nového dopravného 

značenia v obci

7. december2022:
- Schválenie návrhu Všeobecne záväzného 

nariadeniač. 07/2022 O  miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpady  na 
území obce Bzince pod Javorinou.

- Schválenie návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 08/2022 

 O mieste a čase zápisu dieťaťa naplnenie 
povinnej školskej dochádzky základnej 
škole a o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosť školy a škol-
ských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Obce Bzince pod Javorinou.

- Správa HK o kontrole hospodárenia Pre-
vádzky s.r.o. za rok 2021.

- Predloženie žiadosti o  poskytnutie pro-
striedkov mechanizmu na podporu ob-
novy a  odolnosti na obnovu verejných 
historických a  pamiatkovochránených 
budov s  kódom: 02I02-29-V0  v  nadväz-
nosti na schválený Plán obnovy a  odol-
nosti Slovenskej republiky,  s  názvom 
projektu: Rekonštrukcia budovy školy 
s  ohľadom na zníženie energetickej ná-
ročnosti ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Bzince pod 
Javorinou.

- Financovanie nákladov na vypracovanie 
projektovej dokumentácie: Rekonštruk-
cia budovy školy s  ohľadom na zníženie 
energetickej náročnosti ZŠ Ľ. Podjavo-
rinskej, Bzince pod Javorinou na základe 
výsledkov verejného obstarávania.

- Financovanie nákladov spojených so 
spracovaním a predložením žiadosti 
o  získanie dotácie z  Plánu obnovy pro-
stredníctvom agentúry  s  názvom pro-
jektu: Rekonštrukcia budovy školy s ohľa-
dom na zníženie energetickej náročnosti 

5
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OBSAH ZASADANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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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ZŠ Ľ. Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou v sume 1000 Eur.
- Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba členov komisií, 

schválenie pôsobností jednotlivých komisií.
- Schválenie textu – zápisu do kroniky obce za rok 2021.
- Schválenie Plánu kultúrnych akcií na rok 2023.
- Schválenie sobášiacich, sobášnych dní a hodín, poplatku za sobáš 

mimo úradne určenej miestnosti.
- Schválenie termínov a  miesta zasadaní OZ na rok 2023 – 15.2. 

Bzince p. J., 12.4. Hrušové, 21.6. Cetuna, 9.8. Bzince p.J., 4.10. Hru-
bá Strana, 6.12 Bzince p. J.

- Určenie členov  Rady  školy ZŠ s MŠ za zriaďovateľa – zmena dele-
govania členov rady školy za zriaďovateľa.

- Návrh a schválenie prevodu majetku obce – Dalibor Nociar.
- Návrh a  schválenie zámeru na prevod majetku obce – Dalibor  

Nociar.

Rôzne:
- Info – stav príprav referenda 21.1.2023 – plnenie harmonogramu
- Novoročné stretnutie s občanmi – 1.1.2023 o 16,00hod na OcÚ 

– udelenie ocenení za reprezentáciu a zviditeľnenie obce za rok 
2022 – Cena obce, ohňostroj

- Ochrana osobných údajov – poslanci a členovia komisií – podpis 

vyhlásení o mlčanlivosti
- poďakovanie za spoluprácu v končiacom sa roku 2022 a prianie 

do nového roku 2023

Úplné znenie zápisníc s  jednotlivými uzneseniami zo   zasadaní 
obecného zastupiteľstva nájdete na web stránke obce v  časti 
Úradná tabuľa – zápisnice zo zasadnutí. V  písomnej forme sú 
k dispozícii u pani Kuhajdovej.
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ÚCTA, VĎAKA... 

OSOBNOSŤ UČITEĽA JE NAJSILNEJŠÍM 
PROSTRIEDKOM VO VZDELÁVANÍ

Ján MARTÁK – pedagóg, vlastenec, 
martýr.Nadšene vykonával svoju prácu 
pedagóga, učiteľa na Obecnej ľudovej 
škole v Horných Bzinciach, Hrevúšovej.
Venoval sa aj osvetovej a verejnej čin-
nosti. V skromných kopaničiarskych 
podmienkach nacvičil s miestnymi di-
vadelnými ochotníkmi veľa divadelných 
hier prevažne od slovenských autorov. 
Tiež osobne sa zaslúžil o výstavbu cesty 
z Cetuny do Nového Mesta nad Váhom a 
hasičskej zbrojnice v Cetune. Krátko po 

vzniku tzv. Slovenského štátu sa zapojil do odbojovej činnosti. Písal 
letáky, spoluzakladal Revolučný národný výbor v Bzinciach, pomá-

hal utečencom z koncentračných nacistických táborov. Vo svojej 
škole dočasne ukrýval zbrane a vojenský výstroj pre partizánov z 
novomestských kasární. Po vypuknutí SNP ho spolu s ďalšími muž-
mi odvliekli do Trenčína, neskôr do zberného tábora v Seredi. Od-
tiaľ do Sachsenhausenu s označením „návrat nežiaduci.“ Väzňov z 
tábora vyhnali Nemci na „pochod smrti“ pred blížiacou sa Červenou 
armádou. Ján Marták ho neprežil. Iba dva dni ho delili od života a 
slobody. Jánovi Martákovi v r. 1947 prezident ČSR udelil in memo-
riam Československý vojnový kříž. Na znak vďaky a úcty mu vďační 
obyvatelia odhalili pamätnú tabuľu na škole v Cetune a na budove 
OcÚ v Moravskom Lieskovom.

„Mier sa nedá udržať silou, dá sa dosiahnuť iba pochopením.“
A. Einstein

Svetový deň učiteľov je sviatok, ktorý si pripomínajú učitelia po 
celom svete 5. októbra. Bol vyhlásený v roku 1994 Organizáciou 
Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru, skrátene UNE-
SCO. Podľa tejto organizácie je Svetový deň učiteľov svedectvom, 
že prínos učiteľov vo vzdelávaní je mimoriadne cenný. Svet by mal 
upriamiť svoju pozornosť na dôležitosť učiteľského povolania a na 
opodstatnenie práce každého učiteľa pre rozvoj spoločnosti. Na 
Slovensku máme Deň učiteľov 28. marca ako spomienku na narode-
nie českého učiteľa, filozofa a spisovateľa Jana Amosa Komenského. 
Komenský sa radí medzi najvýraznejšie osobnosti svetovej pedago-
giky, teda vedy o výchove. Jan Amos Komenský presadzoval povin-
nú školskú dochádzku pre každé dieťa bez ohľadu na jeho intelekt 
a sociálne zaradenie. Jeho výroky, ako napr. opakovanie je matkou 
múdrosti alebo škola hrou už dávno zľudoveli. 
Deň učiteľov je morálnym ocenením ich práce. Osobnosť učiteľa, 
jeho kladný vzťah k žiakom, jeho spôsobné správanie, dôsledná a 
precízna práca, jeho osobný príklad, z ktorého vychádza pre ostat-
ných poučenie, nedokáže nahradiť ani dobrá známka, ani pochvala. 
Učiteľ je najvýraznejší formovateľ pomáhajúci pri humanizácii škôl. 
Svojím pracovným výkonom umožňuje významne formovať osob-
nostný rozvoj žiakov a podieľa sa na vytváraní podmienok, ktoré 
priaznivo ovplyvňujú psychickú harmóniu žiakov, nezabúdajúc 

na sociálny a emocionálny vývin. Osobnosť učiteľa je nespochyb-
niteľným elementom, nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a hod-
notenia v súčasných premenlivých spoločenských, kultúrnych a 
ekonomických podmienkach. Posledné ročníky tohto sviatku boli 
iné ako doteraz. Covid-19 ovplyvnil naše životy, pričom práve oblasť 
vzdelávania a výchovy je jedna z najzasiahnutejších. Školy sa museli 
zatvoriť, no učitelia sa nevzdali a pružne na netradičnú pandemickú 
situáciu reagovali. Začali vysielať zo svojich domácností elektronic-
ky, aby zmiernili dopady pandémie na vedomosti a zručnosti žiakov. 
Učiteľ realizujúci organizovanú vzdelávaciu prácu dokáže teda svo-
jím kúzlom osobnosti pozitívne vplývať na žiakov. Jeho osobnosť 
je tak najsilnejším prostriedkom vo vzdelávaní, pričom možno tvr-
diť, že ani najlepšie metódy a formy vyučovania nedokážu tak silne 
pôsobiť na žiakov, ako práve učiteľovo správanie, konanie, ľudský 
prístup a empatia vyvierajúca z jeho vnútra. Kvalita učiteľovej práce 
nesie nesporné znaky v humanistickom a citovo kladnom prístupe. 
Jeho trpezlivosť a dobro, jeho fyzické a duševné zdravie spoločne s 
láskavým humorom a sympatickým smiechom znamenajú blízkosť 
alebo aspoň priblíženie sa k ďalšej a ďalšej generácii mladých ľudí. 
Učiteľ sa tak stáva živým vzorom, nasledovaniahodným príkladom 
pre svojich zverencov. Záleží nielen na jeho odbornej spôsobilosti, 
lež aj vľúdnom, prívetivom slove a pochopení. Od učiteľa sa vždy 
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očakávalo, že bude uskutočňovať množstvo úloh, že on ako subjekt 
výchovného a vzdelávacieho procesu bude viesť svojich zverencov 
k samorozvíjacej činnosti, k samostatnej orientácii v probléme. Žiaci 
oceňujú učiteľov, ktorí sú odborníkmi vo svojej oblasti, resp. vyučo-
vacom predmete, a ktorí vedia zabezpečiť vysokú efektívnosť vzde-
lávania. Je nesporné, že učiteľ nepôsobí rovnako na každého žiaka. 
Niektorému žiakovi vyhovuje, inému nie.
Na to, aby si učiteľ kvalitne plnil svoje úlohy, aby riadne, dôsledne 
mohol vykonávať svoju pracovnú činnosť, musí mu spoločnosť vy-
tvoriť kvalitné podmienky pre prácu. To znamená finančné ohod-

notenie, ktoré je stále veľmi poddimenzované, pracovný úväzok, 
postup v kariére a, samozrejme, spoločenská prestíž tohto povola-
nia. Je prirodzené, vážiť si učiteľov a ich profesiu, pretože sa mladej 
generácii naplno odovzdávajú a práve oni – učitelia – sú tí, ktorí sa 
podieľajú na ceste za detskými, zatiaľ nesplnenými snami. Nech sú 
pre mládež morálnymi, profesionálnymi a životnými vzormi.

Lenka Mandelíková
držiteľka Ceny Andreja Chudobu v kategórii próza 

– dospelí za rok 2022 
prvenstvo v celoslovenskej literárnej súťaži
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ŠKOLA
ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK PRE ŽIAKOV

Konečne sme po troch rokoch mohli zorganizovať pre našich žia-
kov plavecký výcvik. Konal sa pre žiakov 4. ročníka v dňoch 26.- 30. 
9. 2022 v čase od 9.40 h. do 12.15 h. v plavárni na Starej Turej. Vý-
cviku sa zúčastanilo 20 žiakov, rozdelení boli do 3 skupín pod vede-
ním inštruktorov plávania Ľubici Samekovej, Martina Sameka a  B. 
Matejovského.

Cieľom plaveckého výcviku bolo, aby žiaci získali základné pla-
vecké zručnosti vo vzťahu k plaveckej technike. Správna práca nôh, 
zvládnutie hrubej techniky práce paží, súhra plávania s dýchaním, 
preplávanie aspoň jedným plaveckým spôsobom. A u pokročilých 
plavcov zdokonaliť techniku plaveckých štýlov. Cieľ bol zvládnutý 
skoro u všetkých žiakov. U niektorých čiastočne, lebo žiaci mali naj-
väčší problém v súhre paží, nôh a dýchania. Veľkou úspešnosťou pre 
nás inštruktorov bolo, že žiaci- neplavci prekonali strach z vody a pri 
záverečnom hodnotení a preverovaní úspešne preplávali šírku ba-
zéna a mali z toho dobrý pocit. Všetky deti dostali za absolvovanie 
výcviku „Mokré vysvedčenie.“

FAREBNÁ JESEŇ
Dňa 24. 10. 2022 sa uskutočnila v rámci oslavy jesene naša školská 

akcia pod názvom Farebná jeseň. Ďakujeme rodičom, ale aj deťom 
za krásne vyrobené tekvice- svetlonosov. Samozrejme nechýbal tra-
dičný lampiónový sprievod s muzikou, dobrou náladou, smiechom. 
Najväčšou odmenou pre učiteľa po takejto veľkolepej akcii je počuť 
šťastné deti a obyčajné ďakujem od ich rodičov.  

SÚŤAŽE 
Našich žiakov vedieme aj k takým činnostiam, ktoré vedú k pre-

zentácii ich schopností a vedomostí mimo vyučovacích predmetov. 
Zapájaním sa do vedomostných a umeleckých súťaží získava žiak 
odvahu, sebapoznanie, sebadôveru, nové zručnosti a vedomosti. 
Zapojili sme žiakov do vedomostnej súťaže Všetkovedko, informa-
tickej súťaže ibobor, matematickej súťaže Pytagoriáda,speváckej 
súťaže Slávik Slovenska- Bzinský Slávik,kde boli mnohí aj úspešní 
a postupujú do ďalších kôl. Práve pripravujeme deti na recitačnú 
súťaž Hviezdoslavov Kubín- Podjavorinskej Bzince. Výtvarnými prá-
cami našich žiakov sme prispeli už druhý rok k vydaniu obecného 
kalendára.  

ZÁUJMOVÝ KRÚŽOK Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU 
- VEDÚCA KRÚŽKU ĽUBICA SAMEKOVÁ

Ako už z názvu vyplýva krúžok je zameraný na rôzne aktivity. 
Navštevujú ho všetci žiaci 4. ročníka. Spomeniem aspoň pár aktivít, 
ktoré sa od začiatku školského roka uskutočnili.

NÁVŠTEVA KINA V NOVOM MESTE NAD VÁHOM
Spoločné chvíle mimo školu upevňujú triedny kolektív, a tak je 

tomu aj v našej triede. 

GAZDOVSKÝ DVOR TURÁ LÚKA - PRIADKY
Dňa 17. 10. 2022 sme sa zúčastnili výchovnovzdelávacej akcie 

„Priadky“ na Turej Lúke. Deti sa dozvedeli čo boli kedysi priadky. 
Vyskúšali si pradenie na drevenom kolovrate, spoznali nové slová 
ako sú kolovrat, praslica, motovidlo, vreteno, cievka, harchla, tkáč-
sky stroj a pod. Spoznali výrobu plátna, spracovanie ľanu, konope 
a technológiu tkania. Nechýbala ani pieseň a tanec. Na záver mali 
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malé občerstvenie: chlebík s domácim slivkovým lekvárom a bylin-
kový čaj. 

PAMIATKA NA ZOSNULÝCH
Vychádzkou na horný cintorín sme si s deťmi zaspomínali na 

našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami a veľmi nám chýbajú. 
Zastavili sme aj pri hrobe Ľ. Podjavorinskej a básničkami sme si pri-
pomenuli jej život a tvorbu.

BASKETBALOVÝ ZÁPAS
V sobotu 5. 11. 2023 sme boli povzbudiť našu spolužiačku Iz-

kuSchovancovú na basketbalovom zápase v Novom Meste nad 
Váhom. Zápas bol veľmi napínavý a hráčky z Banskej Bystrice mali 
čo robiť, aby sa ubránili pred novomešťankami. Našej Izke prajeme, 
aby sa jej v hre darilo a basketbalu sa venovala aj naďalej.

PREDVIANOČNÉ OBDOBIE
Predvianočné obdobie sme venovali výzdobe triedy a školy. Zno-

va sme navštívili Gazdovský dvor v Turej Lúke, ale už vo vianočnej 
atmosfére. Nechýbalo tradičné pečenie oblátok a medovníkov. Zá-
ver predvianočného obdobia ukončíme vianočným posedením detí 

a ich rodičov v jedálni ZŠ pri dobrej kapustnici a kysnutých koláčoch. 

VIANOCE NA GAZDOVSKOM DVORE V TUREJ LÚKE

PEČENIE VIANOČNÝCH OBLÁTOK A MEDOVNÍKOV

Pripravila Ľubica Sameková
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BZINSKÝ SLÁVIK 2022

ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY

Už Aristoteles tvrdil, že po hudobnom zážitku prichádza psychic-
ké uvoľnenie. A bájny spevák Orfeus zasa vedel svojím spevom a 
hrou na lýre nielen upokojiť zvieratá, ale aj rozplakať ľudí. Pytagoras 
v 6. storočí p. n. l. liečil žiakov hrou na lutnu. Už v minulosti mnohí 
vedeli, že spev a hudba majú čarovnú moc a preto sa nebojme aj 
v 21. storočí čo najčastejšie spievať a vďaka spevu rozvíjať všetko 
pozitívne, čo je v nás.

Dňa 26. 10. 2022 sa v knižnici našej ZŠ konalo školské kolo spe-
váckej súťaže Bzinský slávik 2022. Do súťaže sa celkovo zapojilo 16 
súťažiacich, z toho 2 žiačky z Ukrajiny, ktoré nám zaspievali piesne 
v ukrajinskom jazyku.
Súťažilo sa v troch kategóriách s nasledovnými výsledkami:
I. kategória (1. – 3. ročník)
1. miesto: Vivien Macová (3. roč.)
2. miesto: Dorota Klempová (2. roč.)
3. miesto: Rebeka Švachová (3. roč.)
 

II. kategória (4. – 6. ročník)
4. miesto: Anita Gajdošechová (5. roč.)
5.  miesto: Patrícia Hasalová (5. roč.)
6. miesto: Eliška Majdišová (4. roč.)
 
III.  kategória (7. – 9. ročník)
7. miesto: neudelené
8. miesto: Nikola Okrucká (8. roč.)
9. miesto: Nella Horňáková (8. roč.)
 

Súťaž otvorili žiaci 1. ročníka a predviedli sa nám s dvomi ľudový-
mi piesňami.

Ceny do súťaže venoval OÚ Bzince pod Javorinou.  
Ďakujeme pánovi starostovi Ing. Dušanovi Málikovi za podporu 

našich žiakov a ocenenie víťazov.
Cenu starostu obce získal žiak Peter Zámečník (4. roč.)

V septembri sa znovu otvorili brány Žabičky školičky. Opäť sa 
všade rozoznel smiech a džavot detí, ktoré sa  tešili na svojich ka-
marátov i pani učiteľky.  Občas sa ozýval aj plač nových detí, ktoré 
prišli do materskej školy po prvýkrát. Prvý mesiac bol o vzájomnom 
spoznávaní sa, hrách, rôznych aktivitách a adaptácii sa na nové pro-
stredie.

Október sa niesol v znamení mesiaca úcty k starším, ktorých sme 
zavolali z domova sociálnych služieb priamo k nám do areálu ma-
terskej školy, kde v altánku  záhrady predškoláci predviedli krátky 
kultúrny program s odovzdaním darčekov pre našich starkých. V 
novom altánku sa uskutočnilo aj spoločné tekvicové tvorenie detí 
a rodičov, po ktorom nám zostala nádherná výstava svetlonosov, 
ktorými sme vyzdobili vchod do budovy materskej školy. Deti sa 
potešili aj spoločnej šarkaniáde, pri ktorej  prevetrali všetkých tried-
nych šarkanov.

Taktiež sme rozbehli celoročný projekt v triede predškolákov pod 
názvom Zeleninkové šialenstvo, zameraný na prevenciu obezity a 
zdravý životný štýl. Pri realizácii projektu sa deti každý týždeň  oboz-
námia s jedným druhom zeleniny, ktorú si spoločne očistia, nakrája-
jú a samozrejme aj ochutnajú. 

Predškoláci boli pozrieť  kravičky na družstve, navštívili miestnu 
pekáreň, kde sa oboznámili s prácou pekárov a ich chutných výrob-

kov a taktiež absolvovali návštevu dopravného ihriska v Lubine, kde 
si mohli overiť nadobudnuté poznatky z dopravnej výchovy.

November sme začali s pripomenutím si  dňa materských škôl 
na Slovensku a návštevou hrobu Ľudmily Podjavorinskej. Taktiež 
k nám zavítala ochranárka zvierat pani Ševčovicová, ktorá deťom 
pútavou formou porozprávala zaujímavé príbehy zo života lesných 
zvierat. Počas tohto jesenného obdobia mali deti možnosť vidieť aj 
dve divadelné predstavenia, po ktorých im zostali krásne divadelné 
zážitky.

Samozrejme že nezaháľame ani v predvianočnom čase. Hoci pre 
vysokú chorobnosť boli besiedky zrušené, všetci sa už Vianoc ne-
vieme dočkať. Deti sa tešia  na darčeky a my dospelí na spoločne 
prežité chvíle so svojimi najbližšími. Prajeme Vám, aby ste najkrajšie 
sviatky roka prežili v láske, radosti a vzájomnom porozumení.

Nechajme starosti, trápenia, hádky,   
poďme sa spoločne prejsť do rozprávky.
Veríme že k lepšiemu svet sa zmení, 
buďme trochu deti aj my dospelí.
Vianočné sviatky, vianočný čas,
najkrajšie Vianoce sú predsa iba v nás.                         

Erika Lušňáková a Jana Gulánová

O Z N A M     Žiadame všetkých občanov, ktorí majú zmeny v daňovom priznaní (kúpa / predaj nehnuteľnosti, pozemku....), aby si 
podali daňové priznanie do 31. januára 2023. 

Občania, ktorí si želajú zaslať rozhodnutie o poplatku za komunálny odpad a daň z nehnuteľnosti na rok 2023 na e-mail, nás môžu 
kontaktovať na e-mail: dane@obecbzince.sk, najneskôr do 15.januára 2023. Do mailu treba uviesť : Meno a priezvisko, trvalý pobyt da-
ňovníka, ktorému je rozhodnutie adresované. Následne môžu poplatky zaplatiť bankovým prevodom.
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ČIN – ČIN NEZAHÁĽA
27. júla 2022 - Vodopád Skok

Neodmysliteľnou súčasťou letných mesiacov a oddychu je po-
znávanie krás prírody. Celodenné stretnutie počas prázdnin nám 
padlo mimoriadne vhod. Pre niekoho prvýkrát cesta vlakom, pre 
niekoho po prvýkrát v našich nádherných Tatrách – veľkolepo na 
vodopád Skok.

16. októbra 2022 - Cyklotrasa Nové Mesto nad Váhom – Rybníky Opatovce | Neodmysliteľnou súčasťou letných mesiacov a 
oddychu je poznávanie krás prírody. Celodenné stretnutie počas prázdnin nám padlo mimoriadne vhod. Pre niekoho prvýkrát cesta 
vlakom, pre niekoho po prvýkrát v našich nádherných Tatrách – veľkolepo na vodopád Skok.

8. decembra 2022 – Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Návšteva galérie patrí k intelektuálnej výbave človeka. Áno, dá sa to aj s deťmi a ešte ako zaujímavo. Komentovaná prehliadka ilustrácií 
Jána Šveca náš vtiahla do sveta umenia a workshop zaujal natoľko, že len ťažko sme opúšťali priestory prekrásnej galérie. 

Pripravila: Martina Trenčanská, triedna 3. triedy



Dve naše Bzinčanky, stredoškoláčky Bian-
ka Majdišová a Alexandra Hricová, úspešne 
reprezentovali seba, obec aj školu v rámci 
programu Erasmus. Bianka je študentkou 
2. ročníka v odbore strojárstvo a Alex v rov-
nakom ročníku, ale v odbore informačné a 
sieťové technológie. Obe na Strednej prie-
myselnej škole v Novom Meste nad Váhom. 

V priebehu niekoľkých týždňov vypraco-
vali projekt na tému Eko Friendly mesto, s 
ktorým postúpili na krajské kolo do Trenčí-
na, ktoré vyhrali. V celoštátnom zápolení, 
vo svojej kategórii, obsadili v Senici piate 
miesto. 

„Zjednodušene môžeme povedať, že ide 
o počítačovú hru. Máme vlastnú web strán-
ku a prostredníctvom Mincraft sa do hry 
môže zapojiť ktokoľvek. Hra je však určená 
najmä deťom,“ uviedla Bianka. 

„Projekty už svojim názvom prezrádza, že 
ide o obnoviteľné zdroje energie. Prostred-
níctvom hry sa deti učia,“ dodala Alex, ktorá 
vo svojom odbore môže tento projekt zara-
diť ako plusovú činnosť k budúcej maturite. 

Svoju prácu museli dievčatá vo všetkých 
súťažných kolách odprezentovať pred od-

bornou porotou. Ešte predtým im niekoľko 
stranový projekt zaslali na preštudovanie a 
následne, priamo v súťaži, obhajovali svoju 
prácu a nápady. 

Tatiana Brezinská
FOTO: archív BM a AH

Určite sa Vám všetkým dostala už do pove-
domia nová publikácia o obci, ktorá bola krs-
tená na DŇOCH OBCE Bzince pod Javorinou,  
27. augusta 2022. Publikácia je bohatá na 
históriu, ale i súčasnosť našich Bziniec, ale i 
miestnych častí. Obsahuje 384 strán  a viac ako  
450  čierno bielych i farebných fotografií.  Do 
pozornosti novú publikáciu dávame aj našim  
rodákom, ktorí v našej obci nežijú a majú  
záujem si ju zakúpiť. Môžu tak urobiť priamo 
na obecnom úrade u Janky Kuhajdovej. Cena 
publikácie je 25 euro. Publikácia o obci Bzince 
je určite vhodná ako darček pre vašich blízkych.                                                                        

  -OcÚ-
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MLÁDEŽ SO SKVELÝMI EKO NÁPADMI

PREDAJ NOVEJ PUBLIKÁCIE O OBCI

Bianka Majdišová

Alexandra Hricová

REFERENDUM
Prezidentka Slovenskej republiky rozhod-
nutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície 
občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlá-
sila referendum a určila deň jeho konania  
na sobotu 21. januára 2023.
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

Volebné miestnosti pre Bzince pod Ja-
vorinou:
Okrsok č.1 Bzince p. J. – obecný úrad
Okrsok č.2 Hrušové – kultúrny dom
Okrsok č.3 Cetuna – kultúrny dom
Okrsok č.4 Hrubá Strana – kultúrny dom
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OŽÍVA SPOLUPRÁCA 
S DRUŽOBNÝMI OBCAMI
Po dvoch rokoch sa postupne vracia do starých koľajní aj spolupráca 
s družobnými obcami. Na Dni obce nás navštívila delegácia z dru-
žobnej obce Babice ako aj starosta družobnej obce Žiar. My sme sa 
naopak zúčastnili veľmi peknej akcie – krstu nového CD v Babiciach.

V čase, keď na čelo sa Vám rozbriežďujú vrásky,
keď Vám ruky v dlaniach usínajú únavou
a jeseň Vášho života zrkadlí sa striebrom vo vlasoch,
hovorím, vážim si Vás.

Zbor pre občianske záležitosti pri OZ v Bzinciach pod Javori-
nou pripravil pre našich jubilujúcich občanov - 60, 70, 80, 85, 90  
a viacročných, v rámci Mesiaca úcty k starším, 14. októbra 2022 
krásne popoludnie v priestoroch obradnej siene obecného progra-
mu. V kultúrnom programe vystúpila tanečná skupina FLAMENCO  
a spevácky súbor DOLINKA z miestnej časti Hrušové.

Odmenou pre všetkých bola príjemná atmosféra, dobrá nálada 
a pocit, že nezabúdame na našich starších a jubilujúcich občanov, 
ktorí majú v našom živote svoje dôležité miesto.

Janka Kuhajdová, tajomníčka ZPOZ

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM V CETUNE
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v rozhovore do rokov, 
keď aj on bol malý. 
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Opäť prišla jeseň a s ňou prišiel mesiac október, ktorý v plnej 
kráse čarovných farieb zaujal svoje miesto. Október je mesiac, 
ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty ku všetkým 
starším ľuďom. Starnutie je zákonitý jav. Podlieha mu všetko živé, 
teda ani my, ľudia, nie sme výnimkou. Je to postupný proces v ži-
vote každého z nás.

Úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou nášho 
života, mala by byť spontánna, nenásilná a nepretržitá po celý rok. 
A to prejavovaním úcty, uznania a lásky svojim rodičom, starým 
rodičom a starším vo svojom okolí. Starší ľudia si ju zaslúžia preto, 
lebo sa podieľali na našej výchove, naučili nás vyslovovať prvé slo-
vá, robiť prvé kroky a vekom nadobudli mnohé skúsenosti, ktoré 
odovzdávajú nám mladším. 

Preto sme 21. Októbra 2022 zorganizovali a oprášili stretnutie 
spoluobčanov a bývalých rodákov v kultúrnom dome Cetuna. Ak-
cia sa konala za podpory Obecného úradu Bzince pod Javorinou, 
a tak sme pripravili bohaté pohostenie, občerstvenie a zábavu pri 

hudbe. Veríme, že pripravená večera a koláčiky všetkým chutili.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za pomoc na príprave priesto-

rov, večere a organizácii, ďakujeme Daniele Ševčekovej za úvodné 
slová, pánovi starostovi Dušanovi Málikovi za príhovor, detičkám 
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OCENENIE FLORES MUSARUM PRE IVANA MRÁZIKA

DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ /ADOS/

„Milovať život v práci znamená poznať
najhlbšie tajomstvo života.“

V priestoroch  Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne sa konalo 10. 
októbra 2022  podujatie FLORES MUSARUM (kvety múz), na kto-
rom  ocenenie prevzali jednotlivci a umelecké kolektívy z oblasti 
kultúry, ktoré im odovzdal predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Ing. Jaroslav Baška. Toto ocenenie z našej obce dostal 
p.Ivan Mrázik za dlhoročný prínos, rozvoj a aktívnu osvetovú čin-
nosť v obci Bzince pod Javorinou.

Pán Ivan Mrázik je  viac ako 40 rokov  členom ZPOZu Človek člo-
veku v Bzinciach pod Javorinou, kde vykonával funkciu predsedu 
ZPOZ. Ako zanietený zpozák sa každý rok so svojím kolektívom zú-
častňoval regionálnych a krajských prehliadok programov ZPOZ, 
postúpili i na celoslovenský festival a ako prvý z členov ZPOZu bol 
iniciátorom ekumenického podujatia K PAMIATKE ZOSNULÝCH za 
prítomnosti evanjelického i katolíckeho kňaza, čo má až dodnes 
veľký ohlas medzi občanmi. Či už ako starosta obce, alebo pred-
seda ZPOZu nikdy neodmietol pomoc regionálnej a krajskej rade 
Z-ZPOZ pri príprave zpozárskych prehliadok.

Nemôžeme nespomenúť, že na celoslovenskom festivale 
programov ZPOZ v roku 2003 mu bolo udelené ocenenie za naj-
lepšie spracovaný slávnostný príhovor v rámci celého Slovenska. 
V roku 2013 bol ocenený najvyšším ocenením Združenia ZPOZ 
Človek - človeku v Slovenskej republike ZLATÝM SRDCOM. Ako ak-

tívny dôchodca pracoval donedávna v ZPOZ-e a okrem toho stíha 
robiť i sprievodcu v Pamätnej izbe spisovateľky, poetky Ľudmily 
Riznerovej Podjavorinskej, kde pracuje viac ako 16 rokov  a 4 roky 
v obecnej knižnici ako knihovník. Jedno volebné obdobie vykoná-
val funkciu starostu obce a tri volebné obdobia bol poslancom a 
predsedom kultúrnej komisie. Dlhé roky je členom redakčnej rady 
Bzinského chýrnika.  Je to človek telom i dušou oddaný ZPOZu a 
kultúre v obci.

 -redakcia-

Služby ADOS sú určené čiastočne alebo úplne imobilným pacien-
tom v domácnosti, ktorí potrebujú odbornú ošetrovateľskú starost-
livosť a nemôžu samostatne chodiť na ošetrenie k lekárovi alebo do 
nemocnice.  Domáce ošetrovanie sa však poskytujú aj pri náhlych 
či krátkodobých chorobách, po prepustení z nemocnice, po operá-
ciách, prípadne po zákrokoch v rámci jednodňovej chirurgie, ktoré 
vyžadujú následnú ošetrovateľskú starostlivosť. Domáca ošetrova-
teľská starostlivosť sa poskytuje aj chorým v terminálnom štádiu 
onkologických ochorení, ktorí nechcú byť v nemocnici a v prípade, 
keď pacient odmieta hospitalizáciu.
Ako postupovať v prípade záujmu o služby ADOS ?

Domáca ošetrovateľská  starostlivosť sa poskytuje na návrh ob-
vodného lekára, prepúšťajúci lekár z nemocnice, lekára špecialistu 
ako napr. chirurg, kožný lekár, cievny lekár, urológ, geriater, avšak 
môže o  ňu požiadať sám pacient alebo rodinný príslušník.Úkony 
a ošetrenia pacientov sú bezplatné – hradené z verejného zdravot-
ného poistenia. Špeciálne zdravotnícke výkony, ktoré nie sú hrade-
ne z verejného poistenia, sú dané cenníkom ADOS, kedy sa o ce-
nách môžete informovať telefonicky alebo na internetovej stránke 
ADOS.

V prípade, že pacient potrebuje domácu ošetrovateľskú starostli-
vosť, je potrebné, aby sa obrátil na ADOS, ktorú si môže vybrať pod-
ľa slobodnej voľby zdravotníckeho zariadenia. Sestra ADOS podá 
žiadateľovi (alebo rodinnému príslušníkovi) podrobnú informáciu 
o spôsobe poskytovania domácej ošetrovateľskej starostlivosti, a 
podmienkach ktoré je potrebné splniť vo vzťahu k zdravotnej po-
isťovni. 

Po predložení lekárskych správ sestra ADOS pacienta navštívi v 
domácnosti s cieľom získania obrazu o jeho zdravotnom stave a 
ošetrovateľskom probléme, ktorý treba riešiť.  
Základné výkony v rámci domáceho ošetrovania sestrami

• ošetrovanie rán, preležanín a vredov predkolenia,
• preväzy rán,
• ošetrovanie stómií,
• podávanie injekcií a infúzií,
• natáčanie EKG,
• starostlivosť o centrálny venózny katéter alebo venóznu linku,

• starostlivosť o epidurálny katéter,
• starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou,
• starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomic-

kú kanylu,
• cievkovanie (len ženy),
• starostlivosť o močový katéter, preplach katétra
• vyberanie stehov
• odbery krvi

Okrem nich sa v rámci komplexnej starostlivosti poskytuje aj
• prevencia vzniku preležanín, polohovanie pacienta,
• meranie tlaku krvi, teploty, pulzu,
• meranie príjmu a výdaja inzulínu,
• nácvik podávania inzulínu,
• výplach oka,
• ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta,
• odsávanie pacienta,
• celotelový liečebný zábal,
• odbery moču, výtery hrdla,
• očistná alebo liečebná klyzma,
• odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o choré-

ho doma,
• testovanie na COVID 19, AG testy, PCR testy,
• stanovenie hladiny protilátok na COVID 19

Nadštandardné služby
• zapožičanie kyslíkového koncentrátora, ktorý je vhodný na dl-

hodobú domácu oxygenoterapiu, ale aj na preventívne účely, 
pri liečbe ochorenia COVID-19, pri riešení postcovidových sta-
voch, pri zápaloch pľúc, po infarktoch, či iných zdravotnýwch 
ťažkostiach

• 
Kto vykonáva ošetrovanie?

Ošetrovanie vykonávajú kvalifikované sestry denne alebo niekoľ-
kokrát do týždňa v pravidelných intervaloch, spravidla 3-5 krát týž-
denne. V prípade potreby sestry ADOS ošetrujú pacientov aj počas 
víkendu, podľa dohody. 

V  prípade podrobností sa môžete informovať na telefonickom 
čísle 0903 734 155 alebo na www.akozachranitzivot.sk

ZŠ za básne a piesne pod vedením pani učiteľky Ľubici Sameko-
vej a veľáa vďaka nášmu Ivanovi Kabjevovi za spríjemnenie večera 
hudbou. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a prišli do 

kolektívu starých známych, priateľov a v spoločných rozhovoroch 
strávili príjemné chvíle a spomienky. 

Oľga Ančicová
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ODPADY A MY
Každým rokom sa nám percento triedenia zvyšuje a  preto sa 

chceme poďakovať ľuďom, ktorí  separujú odpad čo najdôkladnej-
šie a aj tým, ktorí s tým začínajú. Patrí Vám veľká vďaka. Vieme, že 
sa tu nachádzajú bohužiaľ aj takí ľudia, ktorí vôbec netriedia odpad 
a je im jedno, kde skončí. Zamestnanci OcÚ pravidelne vytrieďujú 
smetné nádoby zo stojísk, aby ich spoločnosti, ktoré nám zabezpe-
čujú zber a zneškodnenie odpadu vyviezli. Žiadna spoločnosť nám 
nevyvezie smetnú nádobu, napríklad na sklo, keď tam bude vysy-
paný komunálny alebo biologicky rozložiteľný odpad! 

Žiadame Vás, pokiaľ vidíte, že kontajnery na stojiskách sú plné, 
nepokladajte tam vedľa nádob ďalší odpad. Snažíme sa zabezpečiť 
vývoz čo najčastejšie ako je možné. Rozdeľujte a separujte čo naj-
dôkladnejšie.

Udržiavajte čistotu a poriadok na stojných miestach, v okolí 
zberného dvora a pri svojich smetných nádobách – čistá obec 
je naša vizitka.

Tí, ktorí stále nepochopili, že separovanie odpadu je pre našu bu-
dúcnosť veľmi dôležité, chceme Vás požiadať o  to, aby ste sa nad 
tým zamysleli! 

Spoločnosti, ktoré nám zabezpečujú zvoz, zber a zneškodnenie 
odpadu od nového roka zvyšujú svoje poplatky, preto sme boli nú-
tení prijať VZN č. 7/2022 a  zvýšiť poplataky za komunálny odpad 
na rok 2023.V súvislosti s tým chceme vyjsť vám občanom v ústrety 
a v prípade záujmu vám dohodnúť splátkový kalendár. 

V budúcom roku 2023 OcÚ bude opäť vykonávať náhodné kon-
troly či ľudia správne separujú komunálny odpad, či majú zaplatené 

všetky poplatky spojené s komunálnym odpadom a hlavne aj nádo-
by ktoré majú mať správny objem a to 120 l. Chceli by sme spraviť 
krok dopredu a riešiť túto problematiku čo najdôkladnejšie, ako to 
len bude možné z našej strany, aby ľudia, ktorí sa snažia separovať 
odpad nedoplácali na občanov, ktorým je to úplne jedno, kde ten 
odpad skončí.

Pre zber – zvoz komunálneho odpadu od domov platí všeobecne 
záväzné nariadenie č.5/2019, ktorým boli stanovené odpadové ná-
doby jednotne pre všetkých a to 120 litrové. Pokiaľ používate väč-
šie nádoby (240l) odporúčame vám tieto si nechať na plasty 
(označiť si ich „plasty“) a na komunálny odpad si zakúpiť ná-
doby 120 litrové. Označenie na nádoby – plasty a sklo si môže-
te vyzdvihnúť na OcÚ. Ak budete mať zaplatené smeti na rok 
2023 a s nálepkou označíte nádobu, ktorej obsah bude väčší 
ako 120l nádoba Vám nebude vyvezená!

Zásady pre domácnosť:
Každá 1 – 4 členná domácnosť má nárok na jednu zbernú nádobu 

s komunálnym odpadom, ktorej objem je 120 litrov. Na zber skla a 
plastov môže byť použitá nádoba na to určená alebo plastové vre-
ce. Plastové vrecia si môžete vyzdvihnúť na OcÚ.

Nárok na 2 zberné nádoby má:
  - 4 členná domácnosť, v ktorej je dieťa alebo dospelý opatrovaný 

a majú plienky
 -  5 a viac členná domácnosť
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Odpadové hospodárstvo v  budúcnosti nie je veľmi pozitívna 
téma ale mali by sme sa sami nad sebou zamyslieť a porozmýšľať, 
ktorou cestou chceme ísť a robiť všetko preto, aby sme boli vzorom 
pre všetkých a hlavne pre mladšiu generáciu.

Treba triediť všetko, čo sa dá. Obec sa snaží  zabezpečiť odvoz čo 
najviac triedeného odpadu, či už z obce alebo aj priamo od obča-
nov. Priorita aby nám nedvíhali poplatky je jedna a to triediť, triediť, 
triediť...

Špeciálne vrecká na kuchynský odpad (BIO) si môžete vyzdvih-
núť na OcÚ.

ZMENA PREVÁDZKOVEJ DOBY ZBERNÉHO DVORA  
DO 28.2.2023 

KAŽDÚ SOBOTU V ČASE 09:00 – 15:00 HOD.

ORGANICKÝ ODPAD PAPIER PLAST SKLO KOVY E-ODPAD MIX

TRIEDIMEMY
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DLHO OČAKÁVANÉ STROMČEKY

NEDEĽNÉ POPOLUDNIE V HRUŠOVOM

NÁDEJNÍ ŠPORTOVCI NA PIESKU 

V roku 2019 bola s poskytovateľom - Slovenskou agentúrou život-
ného prostredia (SAŽP )podpísaná zmluva o poskytnutí podpory 
č. SAŽPORP/ZO/2019/128, prostredníctvom zhotoviteľa vo forme 
realizácie Vegetačných prvkov v Obci Bzince pod Javorinou v sú-
vislosti s Národným projektom Zelené obce. Projekt bol zameraný 
na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chráne-
ných území. Cieľom bola realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na 
miestnej úrovni. Prispieva sa tým k vytvoreniu poloprírodných až 
prírodných krajinných štruktúr, kde sú zohľadnené prirodzené špe-
cifiká a ekosystémové funkcie konkrétneho územia. Výsadba bola 

konečne zrealizovaná v novembri 2022 s použitím nasledovných 
druhov drevín: Javor mliečny – 20 ks, Javor horský – 20 ks, Hloh 
obyčajný - 5 ks, Jaseň úzkolistý – 5 ks, Lipa malolistá - 8 ks, Borievka 
obyčajná – 34 ks, Borovica lesná - 7 ks, Tis obyčajný – 10 ks, v cel-
kovej hodnote 10 433,80 eur. Stromčeky sú vysadené pri základnej 
škole,  pozdĺž celého chodníka za potokom  a v okolí čističky odpa-
dových vôd na Pažiti. 

V kultúrnom dome v Hrušovom sa 4. Decembra uskutočnilo skvelé 
divadelné predstavenie Pažravá princezná, ktoré nám zahrali členo-
via skupiny Lusian. Dej bol poučný nielen pre deti, ale aj pre do-
spelých a poukazoval na to, že nie je dôležité, čo všetko chceme a 
máme, ale je dôležité ako sa správame a aké máme ľudské vlastnos-
tí. Divadelníci svojimi otázkami zapájali do programu aj deti a tak si 
získali ich pozornosť. Po predstavení sa im diváci poďakovali veľkým 
potleskom a kyticami. Dobrovoľníci pre hostí pripravili rôzne druhy 
koláčikov a uvarili čaj. 
Deti a rodičov prekvapil taktiež príchod Mikuláša s čertom a anje-
lom, vďaka ktorým si so sebou odniesli bohaté mikulášske balíčky a 
ručne zdobené medovníčky. 
Všetkým tým, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia, na príprave 
občerstvenia, na vianočnej výzdobe KD srdečne ďakujeme a tešíme 
sa na ďalšie podujatia. 

Plážový volejbal je loptový plážový šport. Získal si vo svete veľa 
priaznivcov. Z toho dôvodu bol zaradený medzi športy konajúce 
sa na letných olympijských hrách. Družstvo plážového volejbalu 
je tvorené dvomi hráčmi, ktorí hrajú naboso na pieskovom ihrisku. 
Takáto ambiciózna, zanietená hráčka, ktorá  sa venuje plážovému 
volejbalu už niekoľko rokov je aj Veronika PODHRADSKÁ. Mnohí 
nevedia, že v našej dedine vyrastá talentovaná a ctižiadostivá špor-
tovkyňa  - plážová volejbalistka. Športu je oddaná telom i dušou. 
Za veľkej podpory rodičov i celej rodiny rozvíja svoj vrodený talent 
so snahou dosiahnuť čo najväčšie úspechy na slovenskej i európ-
skej úrovni. Na Majstrovstvách Slovenska najstaršej mládežníckej 
kategórie – do 22 rokov v prešovskom Beach Clube sa majsterka-
mi Slovenska stali Veronika Podhradská a Karolína Majerníková z 
MVK Nové Mesto nad Váhom. Vo finálovom zápase žien sa stretli 
mládežnícke reprezentantky v plážovom volejbale – na jednej stra-
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UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA

JUBILUJÚCE MANŽELSKÉ PÁRY

Dieťa je tým najkrajším a najvzácnejším darom pre každého rodi-
ča Je to dar, ktorý nás sprevádza po celý život, určuje jeho zmysel, 
kvalitu, podobu a celé naše konanie.

Zbor pre občianske záležitosti pri OcÚ v Bzinciach pod Javori-
nou uvítal v sobotu  8. októbra 2022 našich malých občiankov, a 
to:  Nikolaska Skrúcaného, Lenku Jarábkovú, Emku Zámečníkovú, 
Richarda Babuliaka, Kyliana Biháriho, Teu Tangelmajer, Tobiaska Kli-
mu, Patrika Stachu a Šimonka Valu. Rodičia dostali príspevok  pri 
narodení svojho dieťatka v sume 100 €, malý darček  a zasadili v 
sade potomkov stromček. V kultúrnom programe vystúpili súro-
denci Maťko a Anetka Begalovci a Andrejko Pokorný.

Želám Vám, milí rodičia, veľa radosti z vašich detičiek a novoro-
deniatkam želám veľa zdravia, pohody a lásky v kruhu svojich rodín 
a blízkych.

Za rok 2022 sme uvítali do života 18 detí.
Janka Kuhajdová, tajomníčka ZPOZ

Všetko na svete sa môže človek pokú-
siť zastaviť, každý pohyb, každé trápenie, 
každú životnú búrku...čo však nezastaví, 
čo nikdy nespomalí, je čas.

S uplývajúcimi rokmi a s pribúdajúcimi 
šedinami si uvedomujeme, ako je nám na 
tomto svete medzi ľuďmi, ktorých máme 
radi, dobre. Spomíname na dni, kedy sme 
boli mladí, na dni, kedy nám bolo dobre, 
ale i na dni, ktoré nepatrili k tým najšťast-
nejším. Spomíname i na dni, keď sme 
vstupovali do manželstva a keď sme po-
ložili základy našich rodín. Spomienky sa 
často vynárajú práve vtedy, keď oslavuje-
me nejaké jubileum a na torte pred nami 
svieti aktuálne okrúhle číslo nášho veku.

ZPOZ pri OcÚ  Bzince pod Javorinou pri-
pravilo pre jubilujúce páry 60,50 a 25 ro-
kov spoločného života 23. novembra 2022 
prijatie v priestoroch obradnej siene.

V tomto roku sa dožívajú krásnych spo-
ločných rokov v manželstve  – jubilejných 
sobášov tieto manželské páry:
60 - diamantová svadba

– Milan Haruštiak a Oľga rod. Kovačovicová.
50 – zlatá svadba 
– Pavel Harmady a Drahoslava, rod. On-

drášiková, Jaroslav Harmady a Jarmila, 
rod. Šidlová, Stanislav Černý a Viera, 
rod. Bačová, Milan Kička a Oľga, rod. 
Macúchová, Milan Gulán a Viera, rod. 

Švikruhová, RNDr. Jozef Komora a Bc. 
Mariana, rod. Vargová.

25 – strieborná svadba  
 Ľuboš Sýkora a Jarmila, rod. Cibulková, 

Peter Otiepka a Lenka, rod. Revayová, 
Miloš Kovačovic a Zuzana, rod. Šuste-
ková.

ne Michaela Páneková s Paulínou Košíkovou (Slávia UK Bratislava)  
a na druhej strane Veronika Podhradská s Karolínou Majerníkovou 
(MVK Nové Mesto nad Váhom). Súboj bol vyrovnaný. Víťazstvo zís-
kali  hráčky z Nového Mesta nad Váhom. Úspech na takejto úrovni 
sa nedosiahne len tak. Je to za cenu voľného času, odriekania, seba-
zaprenia a túžby dosiahnuť vytýčený cieľ. Poprajme Veronike veľa 
zdravia, síl, odhodlania, pevnej vôle na ceste k ďalším úspechom. 

Veronika ide príkladom aj svojmu bratovi Tomášovi, ktorého zís-
kala pre tento neobvyklý šport. Ešte 24. septembra sa uskutočnili 
na Draždiaku v Bratislave – Petržalke Majstrovstvá Slovenska v plá-
žovom volejbale najmladších detí U - 11, 12, 14. Ako dvojica hráčov 
sa predstavili Kubaloš –  Tomáš Podhradský. Chlapci dosiahli vyni-
kajúci úspech, stali sa majstrami Slovenska v kategórii U14. Bola to 
neskutočne vydarená sezóna. Priniesla úspech na vysokej úrovni, 
ktorý veľmi teší. Skvelá práca trénerov, snaha, záujem detí, hodiny 
na piesku v lete priniesli ovocie. V tréningoch treba pokračovať, ďal-
šie úspechy  sa určite dostavia. Veľa zdaru Tomáš ! Máš doma skvelý 
vzor – tvoju sestru Veroniku.

„Trpezlivosť je kľúčom k úspechu“.
Želmíra Hložková

Janka Kuhajdová za ZPOZ
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Prajeme všetkým našim milým jubilujú-
cim manželským párom ešte veľa zdravia, 

šťastia, pohody v kruhu rodiny a najbližších 
a ešte veľa krásne prežitých spoločných 

rokov, lásky, spolupatričnosti, ale aj trpezli-
vosti a ohľaduplnosti voči tomu druhému.                                                                         

CHCELI BY STE ZOSNULÉMU NA NAŠOM CINTORÍNE 
ZAPÁLIŤ SVIEČKU ČI POLOŽIŤ KVETY NA DIAĽKU?
Obec Bzince pod Javorinou zriadila službu pre občanov 
-  Virtuálny cintorín
možnosti: 
• zobrazenie mapy cintorínov
• vyhľadať zosnulého podľa mena alebo čísla hrobo-

vého miesta
• zobraziť fotografiu hrobového miesta
• dátum narodenia a úmrtia
• platnosť nájomnej zmluvy
• možnosť pridať virtuálnu sviečku, veniec, kvety
• pridať text spomienky na zosnulého
• 
postup: na obecnej web-stránke: klik na Obec/Cintorí-
ny/Virtuálne cintoríny
• Bzince pod Javorinou – Horný cintorín  

- http://pamiatkazosnulych.sk/cintoriny-list/

• Bzince pod Javorinou – Dolný cintorín  
- http://pamiatkazosnulych.sk/cintoriny-list/

• Bzince pod Javorinou – cintorín Hrušové  
- http://pamiatkazosnulych.sk/cintoriny-list/

ďalšie možnosti podľa ponuky stránky pripomienky ku zmene a doplneniu údajov:  
Juraj Košarišťan – 0903 508 062, cintorin@obecbzince.sk  |  Ivana Vidanová –  0901 726 109, prevadzka@obecbzince.sk
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Kto ťa poznal, ten si spomenie, 
kto ťa mal rád, ten nikdy nezabudne.

Dňa 10. decembra 2022 sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia mojej manželky, mamy, babičky a 
prababičky Anny BIELČIKOVEJ.

S láskou si spomína manžel a  dcéry s rodinami.

Od života pre seba nič si nežiadal,
všetko len pre svoje deti a rodinu,
svoje zlaté srdce celé si nám dal,

večný kľud nech dá Boh Ti za odmenu.
Dňa 21. decembra 2022 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia p. Ivana OKRUCKÉHO  

zo Bziniec pod Javorinou
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.

V sviečkach horí nádej, sny a viera,
že ten, kto žije v srdciach,

nikdy nezomiera.
Zostali spomienky a odkaz jediný,
veľmi chýbaš v kruhu našej rodiny.

          Dňa 18. februára 2023 si pripomenieme prvé výročie úmrtia milovaného manžela, otca, dedka, brata 
a švagra Jozefa SADLOŇA.

Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

Nezabudni, že najdrahší poklad na svete
je tvoja matka, ktorá ti všetko odpustí,

len raz ti ublíži, keď umrie a navždy ťa opustí.
Dňa 21. decembra  2022 uplynul rok od úmrtia mamy, babičky, svokry a príbuznej 

Márie GULÁNOVEJ rod. Maškovej.
S láskou a úctou si na ňu spomína syn s celou rodinou.

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

Dňa 8.12.2022 a 15.12.2022 uplynul rok, kedy nás navždy opustili naši drahí rodičia
Anna KOVAČOVICOVÁ rod. Vítková a DUŠAN KOVAČOVIC.

S vďakou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.

SPOMÍNAME

SPOMIENKA

Ing. Miroslav Kostelanský  
vo veku 57 rokov

Jiřina Neštáková  
vo veku 66 rokov

Rudolf Macejka  
vo veku 73 rokov

Mgr. Zora Vidanová  
vo veku 83 rokov

R O Z L Ú Č I L I  S M E  S A

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou svojich blízkych.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
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JANUÁR
1.1. Vítanie nového roku 2023 -Ocenenie významných 

osobností obce za rok 2022, ohňostroj
 

 Premietanie rozprávok pre deti  – OZ Medze
 Divadelné predstavenie – KZ Hrušové
  Týždeň modlitieb za Jednotu kresťanov – evanj. 

cirkev, rím-kat.cirkev

FEBRUÁR
11.2.  Bzinské fašángy (ochutnávka zabíjačkových špe-

cialít, fašiangový sprievod, deti ZŠ, ,  Dolinka,  zábava  
s kapelou Zebranka) 

 Premietanie rozprávok pre deti  – OZ Medze
 Fašiangový karneval – MŠ pri ZŠ
18.2.  Fašiangová zábava - Pochovávanie basy(Dolinka, 

JDS) – hudobná skupina TREND
26.2.  Spomienková slávnosť pri príležitosti 78. výročia  

partizánskeho boja v miestnej časti Cetuna, odhale-
nie dočasného hrobu Miloša Uhra

MAREC
  Vandrovalo vajce – OcÚ, KZ Cetuna, VIPA na Sloven-

sku Banská Bystrica
  Odber krvi – SČK Bzince
  Svetový deň modlitieb/ECAV 
  Oslavy MDŽ – KZ Hrušové
  Vynášanie moreny – MŠ pri ZŠ
2.3.  72.výročie úmrtia Ľ. R. Podjavorinskej – kladenie ven-

ca na hrob – ZŠ, OcÚ
10.3.  Oslavy MDŽ – KZ Cetuna
11.3.  Noc s rozprávkou – KZ Cetuna
12.3.  Oslavy MDŽ – ÚŽS,ZŠ 
 MDŽ – KZ Hrubá Strana
  Kreatívny kurz – výroba veľkonočných dekorácií – 

ÚŽS
  Zdobenie jarného košíka – ÚŽS
28.3.  Deň učiteľov – prijatie učiteľov ZŠ a MŠ v obradnej 

sieni OcÚ – ZPOZ pri OcÚ

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

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA NA I. štvrťrok 2023

60
Ivana Máliková
Jozef Mrocek

Ľudmila Gulánová
Vladimír Kovačovic
Emília Pagáčová

70
Jana Bušová

Drahoslava Harmadyová
Eva Evinicová
Milan Rzavský

František Brindžák

70
Ing. Ľubomír Bahník

Oľga Juricová
Edita Šebíková

80
Anna Gregušková
František Hlaváč

Elena Podhradská
Milan Černaj

Ján Kovačovic
Milan Hrevuš

Mária Kovačovicová

85
Vlasta Sláviková

90
Anna Miklánková
Anna Dunajčíková

SRDEČNE BLAHOŽELÁME

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Adam Moncman – rodičia Marek Moncman a Silvia Švarová

Jasmína Jarábková – rodičia Andrej Jarábek a Karin Machajdíková

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu
ich dieťaťka na svet.


