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KRÍŽ - ČO TO VLASTNE ZNAMENÁ

Opäť máme rok
volieb, rozhodujeme sa, koho si
zvolíme, aby sa
nám žilo lepšie.
Ale čo tak rozhodnúť sa zvoliť si ešte
niekoho lepšieho,
aby sa nám potom
lepšie žilo, a to
večne. Toho, ktorý
na kríži zomieral
za každého z nás?
Na kríži. Kríž je
najznámejším
symbolom kresťanstva. Aj dnes,
keď sa veľmi na
náboženstvo nedbá, stretávame sa
s ním – a to nielen v chrámoch, na cintorínoch, popri cestách, ale aj
na významných miestach a budovách, v domácnostiach, na pracoviskách, na šperkoch, aj na lekárňach a záchranných vozidlách. .... Ale
čo vlastne kríž znamená?
Kríž predstavuje stretnutie dvoch smerov – vertikálneho a horizontálneho. Jeho stred bol bod, od ktorého sa budovalo pochopenie pries-

toru – všetko sa opisovalo ako nad, pod, vľavo alebo vpravo. Podstatným na tvare kríža bolo to spojenie. Všimli ste si, ako viažeme balík,
ktorý chceme poslať? Tiež v tvare kríža, iba tak sa nerozsype. Význam kríža je dnes daný nepochopiteľnou veľkopiatkovou udalosťou
Kristovej smrti. Pod Golgotským krížom stojíme pred tým bodom,
do ktorého akoby všetko smerovalo a odkiaľ možno odvodiť všetok
zmysel a pochopenie života. Pohľad na kríž zachraňuje vo chvíľach,
keď nás pokrivenosť tohto sveta drví a tlačí až k zemi. Všetci sa, samozrejme, desíme a obávame smrti. Milujeme život. A smrť nám ho
berie. Kristov kríž však znamená život.
Aj sám tvar kríža obsahuje veľké poučenie. Je to tvar vyvážený ,
nie však symetrický z každej strany. Pozemskej horizontálnej, zreteľne kratšej, ktorá má vertikálnu časť zakorenenú v zemi a týčiacu sa k
nebu. V určitom bode tá duchovná sila vytryskne v roztvorenú náruč
horizontály – znamenie lásky. Toto veľké tajomstvo kríža sa zjavuje,
až keď sa kríž použije ako miera človeka – keď ho priložili ako skúšku životnej pravosti k údom Syna Božieho. Keď sa Kristus dokázal
pravdivým až po smrť, stal sa kríž mierou Božieho súdu. Ním sme
a budeme aj pre večnosť súdení v každom svojom skutku, v každej
myšlienke.
V našich domovoch by mal byť kríž centrálnym bodom, od
ktorého sa počíta priestor a ktorého sa všetko v našich každodenných
rozhodovaniach vyvíja. Nikto z členov rodiny nestojí v jej strede,
všetci tu stoja v rodinnom kruhu okolo Ježiša Krista. Ježišov kríž je
znakom spásy a myslím, že všetci túžime byť spasení.
Iveta Rubaninská, farárka

AKO VZNIKLA PERLA

Od dávnych dôb si ľudia cenia tie malé trblietavé belavé guľôčky,
nazývané perly. Považujeme ich za drahokamy a sú veľmi vzácne.
Vieme však, ako vznikajú?
Kým iné drahokamy nachádzame v geologických útrobách
zeme, perly by ste tam márne hľadali. Sú totiž produktom živého
organizmu. Vytvára ich lastúra, mušľa, zvaná perlorodka. Tieto
živočíchy žijú na dne teplých morí. Rastú, vyvíjajú sa, otvárajú sa,
prijímajú potravu – ale žiadnu perlu v nich nenájdete. Až jedného
dňa do vnútra lastúry zablúdi kúsok tvrdého piesku alebo kamienok
s ostrými hranami. A vtedy začína utrpenie lastúry. Je zranená, bolí
to a ona tento cudzí nepríjemný predmet v rane začína obaľovať

zvláštnou lesklou hmotou. Keď po rokoch potápač vyloví túto lastúru z hlbiny mora a otvorí ju, vykríkne radosťou nad jej krásou. V
jeho rukách sa dúhovo ligoce žiarivá vzácna perla.
Tento obraz z prírody nám môže pomôcť lepšie pochopiť tajomstvo
Veľkej noci. Utrpenie, ktoré Ježiš podstúpil pre našu zlobu, a ktorá
rezala ako ten kamienok s ostrými hranami, sa cez jeho lásku k nám
premenilo na to najvzácnejšie, čo nám Boh mohol dať: slobodu od
hriechu, odpustenie viny, nádej na večný život s ním. Presvitá tu
pravý zmysel utrpenia: Láska, schopná sebadarovania.
Žijeme v dobe, poznačenej únikom pred bolesťou. Využívame
nielen vyspelú medicínu a psychológiu. Máme aj zábavu s jej
virtuálnym svetom, pohodlie a neraz i alkohol, drogy, eutanáziu ...
Snažíme sa uniknúť pred utrpením a zabudnúť naň, ale nachádzame
ho ešte viac. Nedá sa mu úplne vyhnúť, môžeme ho len zmierniť.
V skutočnosti však utrpenie je veľkou školou života, lebo nás núti
premýšľať nad zmyslom života a učí nás obeti, milosrdenstvu a
súcitu s druhými. Krásne veci nášho života a vzťahov sa rodia práve
v skúškach a peci utrpenia. Tajomstvo Veľkej noci a Ježišova láska,
ktorá z neho vyžaruje, nás pozýva: Premieňaj utrpenie a kríže života
na lásku k Bohu a človeku. A potom to má zmysel a dáva človeku
rásť. Zaiste, ľahké nie je to. Ale Boh sám dáva silu k tomu, k čomu
pozýva. Veď vieš, že v Ježišovom živote to neskončilo krížom, ale
vzkriesením. Cez Krista máš túto nádej aj ty.
Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky, povzbudivé stretnutia v kruhu rodiny i v našich cirkevných spoločenstvách.
Blažej Čaputa, kňaz
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RIZNEROVCI
Pôvodne obec tvorili dve obce - Horné a Dolné Bzince. V bývalej
obci Horné Bzince bol postavený evanjelický kostol s vežou v r.1795
evanjelikmi obidvoch obcí. Na to v r.1799 si evanjelici postavili novú
cirkevnú školu na urbárskom pozemku oproti ev. kostolu – na tom
mieste, kde je teraz Pamätná izba Ľ.Podjavorinskej a Obecná knižnica
Ľ.Podjavorinskej. Tu začal učiť miestne deti Michal Sopko, ktorý tu pôsobil do r.1823 – bol rodák z Jasenovej /24.11.1760-4.3.1823/.Bzinčania
si následne povolali do svojej školy nového učiteľa - Karola Riznera
/Riesner v preklade z nemčiny znamená obor/. Týmto jeho príchodom do
obcí pod Plešivek začala storočnica pôsobenia Riznerovcov ako učiteľov
Horných Bzinciach.
Pre pochopenie genézy tohto rodu sú známe tieto okolnosti:
Rod Riznerovcov na Slovensku by mal pochádzať z Turca. Z histórie je
známe, že prvým známym z Riznerovcov je Ján Rizner, ktorý pôsobil
ako učiteľ v Hošťálkovej na Morave. Tu sa oženil v r.1791 s vdovou
Vladárovou a adoptoval si jej trojročného syna /narodeného r.1788/.
Tento adoptovaný syn dostal meno po novom otcovi a teda sa volal
Karol Rizner. Tento Karol Rizner je tým učiteľom, ktorý nastúpil učiť
po Michalovi Sopkovi. Jeho adoptívny otec Ján Rizner podľa svedectva
Ľ.Podjavorinskej bol pochovaný v Bzinciach. Pretože meno Karol v
rodine Riznerovcov často vystupuje, pre lepšie rozpoznanie budeme ich
nazývať Karol I. až III.
Karol Rizner I. bol pradedom Ľ.Podjavorinskej, narodil
sa 10.decembra 1788. Ako učiteľ výborne ovládal latinčinu, písal
príležitostné básne a tiež náboženské piesne pre mládež. V cirkevných
školách sa v tej dobe, keď slovenské územia boli boli pod nadvládou
Maďarov, mohlo učiť po slovensky – čo bola určite výhoda, že si národ
zachoval svoju národnú a jazykovú identitu.
Riznerovci boli veľmi vzdelaní, národne uvedomelí i nábožní učitelia,
ktorí dali našim predkom pod Javorinou veľmi veľa. Karol Rizner I.
zomrel 3.septembra 1857 a bol pochovaný v Bzinciach.
Jeho syn Karol Ernest Rizner /Karol II./ narodený v r.1812 v
Hošťálkovej na Morave, kde otec pred tým pôsobil, žil v Bzinciach. V
dospelosti bol tiež evanjelickým učiteľom, ale keďže Bzince potrebovalii
len jedného učiteľa, nebol tu nikdy učiteľom. Pôsobil na evanjelickej
škole v Zemianskom Podhradí. Tu bol zároveň kantorom v evanjelickom
cirkevnom zbore. Z jeho detí boli najvýznamnejší synovia Karol Rudolf
Rizner /Karol III./ neskorší učiteľ v Bzinciach a Ján Ľudovít Vladimír
Rizner /nástupca svojho otca v ev.škole v Zemianskom Podhradí
– strýko Ľ.Podjavorinskej/.
Karol Rudolf Rizner /Karol III./ sa narodil 18.apríla 1838 v Horných
Ozorovciach. Do Bziniec prišiel ako 19-ročný učiteľ – po smrti svojho

deda /Karola I. /. Ako 20-ročný sa oženil s dcérou obchodníka zo Starej
Turej Máriou, rod. Klimáčkovou. Táto sa vydala ako 15-ročná /narodená
10.8.1844/. V šťastnom manželstve sa rodine narodilo 10 detí, avšak len
štyria sa dožili vyššieho veku. Pán učiteľ bol zároveň kantorom v cirkevnom zbore. Bol výborným spevákom a okrem organa ovládal klavír a
ďalšie hudobné nástroje. Učiteľ Karol Rizner bol oduševneným národovcom, čo v tých rokoch nebolo povôli štátnym úradníkom. V škole, ktorá
mala iba jednu triedu, sa tiesnilo až 120 žiakov 1.-6.ročníka, preto práca
učiteľa bola veľmi namáhavá. Učiteľa si platili rodičia žiakov.Stávalo sa
často, že rodičia nemali peniaze, a tak učiteľ nedostal zaplatené. Preto
rodičia pomáhali na učiteľovom majetku a v jeho záhrade, aby „odrobili“
dlh.
V tomto období pôsobil v Bzinciach ev.kňaz Ján Pravoslav Leška,
známy národovec a výborný kazateľ. Pán farár a učiteľ vytvorili duo,
ktoré nielen viedlo občanov k Bohu a učili deti , ale im vysvetľovali
mnohé otázky z politiky a kultúry. Učiteľ Rizner učil ľudí k vyspelému
ovocinárstvu, včeláreniu a dokonca sa v Bzinciach darilo chovať hodvábnika morušového. Rizner a Leška založili nedeľnú školu, kde učili
negramotných ľudí písať a čítať. Neskôr založili a viedli vzájomnú
pokladnicu, kde občanom požičiavali peniaze, ďalej založili hasičskú
jednotu a tehelňu.
Z rodiny K.Riznera sú najznámejšími deťmi Ľudmila a Žigmund.
Ľudmila Riznerová-Podjavorinská bola známou spisovateľkou a jej brat
Žigmund pokračoval v rodinnej tradícii a stal sa učiteľom. Učil určité
obdobie i v bzinskej škole /1893-1898/.
Učiteľská rodina žila v učiteľskom byte hneď veľa triedy smerom
do dvora. Za bytom boli hospodárske budovy, lebo pán učiteľ choval
dve kravičky, dve kozy, zajace, sliepky, husi, kačice, aby mala rodina
celoročnú obživu. Dvor končil ovocnou záhradou, kde pán učiteľ realizoval nové formy ovocinárstva, ktoré ochotne odovzdával svojim
spoluobčanom. Odchodom do dôchodku musela riznerovská rodina
opustiť školský byt a uvoľniť ho pre nového učiteľa, ktorý v Bzinciach
pokračoval v tejto cirkevnej škole – bol to Karol Sedláček.
Týmto v Bzinciach skončil učiteľovanie Karol Rizner po 53 rokoch.
Otec, matka a Ľudmila sa teda v r.1910 presťahovali do Nového Mesta
nad Váhom. Kúpili peknú vilku neďaleko vojenských kasární, kde
žili v spoločnej domácnosti. Karol Rudolf Rizner pre chorobu zomrel
26.októbra 1919. O desať rokov zostala sirotou Ľudmila, ktorá matku
Máriu doopatrovala do jej smrti 23.júna 1929. Manželia Riznerovci
snívajú svoj večný sen na hornobzinskom cintoríne vedľa syna Žigmunda
a dcéry Ľudmily.
I.Mrázik , člen RR
/pokračovanie v budúcom čísle/

OTÁZKA STAROSTOVI
Čo nového v nakladaní s odpadmi ?
Už viac ako rok uplynul od zavedenia staronového systému
zberu komunálneho odpadu, teda od zrušenia žetónového systému.
Pravdupovediac, zrušenie žetónov bolo určitým rizikom, viacerí
spoluobčania upozorňovali na možnosť obmedzenia separovania
odpadu, veď ľudia si častokrát volia jednoduchšiu a pohodlnejšiu
cestu. Na druhej strane bol dosť veľký argument daný šetrením
„drahých“ žetónov zo strany občanov a s tým spojené vyvážanie
odpadu na čierne skládky. Po roku realizovania bezžetónového
zberu odpadu môžeme jednoznačne konštatovať, že sa zvýšilo
množstvo odvezeného komunálneho odpadu aj u tých občanov, ktorí
tvrdili, že žiaden odpad nemajú a nepotrebujú kupovať žetóny. Som
rád, že sa neznížilo množstvo separovaného odpadu, čo znamená,
že naši občania si už na separovanie hlavne plastov zvykli. Už
pri analýze problémov pri nakladaní s odpadmi sme konštatovali
nutnosť zavedenia takého systému, ktorý by bol čo najprijateľnejší
pre všetkých obyvateľov našej obce, ktorý by zabezpečil ukladanie
všetkých druhov tam, kam patria, teda na skládky odpadu alebo do
na to určených zberní. Súčasťou tohto systému malo byť vybudovanie
„zberného dvora“, do ktorého by občania mohli voziť tie zložky odpa-

du, ktoré nepatria do zberných nádob. Dnes môžem povedať, že od
apríla začneme tento zberný dvor v priestore pri PD prevádzkovať.
Zatiaľ bude možné do zberného dvora voziť veľkoobjemový odpad,
sklo a stavebný odpad do 1 m3 , tak ako to určuje zákon. Otvorený
by mal byť počas pracovných dní okrem pondelka od 16.00 do 18.30
hod. a v sobotu od 10.00 do 13.00 hod. V odôvodnených prípadoch
bude možné iný termín uskladnenia odpadu nahlásiť na obecný úrad.
Samozrejme, že otvorením zberného dvora sa už nebudú do obce
pristavovať veľkoobjemové kontajnery. Pokúsime sa zorganizovať
burzu starého nábytku, ktorý by občania priviezli na určené miesto
a ktorí by si záujemcovia mohli zobrať. Možno by bolo zaujímavé zaviesť do zberu nové motivačné prvky, napríklad evidenciu
množstva vyseparovaného odpadu a následnú finančnú stimuláciu vo
forme zníženia poplatku za KO.
Ešte pár viet k odvozu nebezpečného odpadu. Zber sa uskutočňuje
2-krát do roka. No mnohí mi dáte za pravdu, že veľkým problémom
je systém zberu. Nebezpečný odpad by sa mal nakladať priamo do
zberných automobilov a nie ukladať na skládky. No žiaľ, v súčasnosti
je to prakticky nemožné, a tak sme svedkami toho, že vďaka niektorým našim spoluobčanom, sa z nebezpečného odpadu stáva len
hŕba šrotu.
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DEŇ UČITEĽOV
28. marec je už tradične Dňom učiteľov. Sviatok učiteľov
a školských pracovníkov slávime v tento deň na pamiatku
narodenia Jána Amosa Komenského, ktorý sa zapísal do
dejín Európy ako učiteľ národov. Narodil sa v roku 1592, no
jeho pedagogické zásady sú dodnes aktuálne. Reformoval
školstvo a zakladal školy vo viacerých krajinách Európy.
Veril, že napriek nepriazni doby sa vráti do rodnej vlasti,
ktorú musel opustiť. To sa mu nepodarilo, zomrel v cudzine, pochovaný je v Naardene neďaleko Amsterdamu, kde
v roku 1570 dokonal. Komenský je nám blízky nielen preto,
že sa narodil na Morave, že počas svojho putovania Európou
žil a pracoval aj na Slovensku – v Skalici, ale ctíme si ho
predovšetkým pre jeho humanistické pedagogické názory a
názory na svet a miesto človeka v ňom.
V piatok sme si pripomenuli Deň učiteľov aj v našej
škole. Na malej slávnosti sa stretli v školskej jedálni súčasní
i bývalí učitelia a zamestnanci školy. Pri spoločnom obede
bol čas na rozhovory a spomienky. Sme radi, keď môžeme
medzi nami privítať aj učiteľov a zamestnancov, ktorí sú už
na dôchodku, no v škole nechali kus svojho srdca. Teší nás,
ak im urobíme týmto stretnutím radosť. Tohtoročnej slávnosti sa zúčastnil aj starosta obce Ing. Pavel Bahník, ktorý vo
svojom príhovore poďakoval všetkým pracovníkom základnej a materskej školy za ich obetavú prácu pri výchove a
vzdelávaní našej najmladšej generácie. Slávnosti sa zúčastnil
aj predseda rady školy Ivan Kabijev.
- ľš -

Ku dňu učiteľov
Sme s Vami posledný rok,
a tak nás teší tento krok,
pretože na budúci rok
už nebudeme tráviť
tento sviatok s Vami,
a preto každý, kto je medzi nami,
je šťastný, že Vám môže
povedať,
ako Vás má, pani učiteľka,
ako Vás má rád.

Múdrosť z nás,
vám zaplatí jedno slovko.
Nie je zlaté,
no spája ho jedna vec
a veru to slovko
je silnejšie než ľadovec.
A to slovko „LÁSKA“ je.
To túto vec má každý z nás,
lebo veľmi ľúbi Vás.
Veronika Peráčková, 4. trieda

Toto však nie je koniec
a keď zazvoní školský
zvonec,
už budeme piataci,
a preto každý, ktorý je
tu z nás,
nadovšetko ľúbi Vás.
Nadovšetko zlato, perly,
drahokamy a či drahé
plagáty.
Veď Vy ste nás vyučili.

ŠKOLA INFORMUJE
V marci sa uskutočnilo školské kolo súťaže v rétorike. V 1.
kategórii – žiaci 4.- 6. ročníka - súťažilo 10 žiakov. V 2. kategórii si
zmerali svoje schopnosti traja siedmaci, traja ôsmaci a traja deviataci,
spolu 9 dievčat a chlapcov. Výsledky:
1. kategória
1. miesto: Ivana Slimáková, 6. tr., Veronika Peráčková, 4.tr.
2. miesto: Patrícia Malinková, 5. tr., Miroslava Kovačovicová,
4.tr.
3. miesto: Lukáš Seewald, 5.tr.
2. kategória
1. miesto: Nikola Slováková, 9.tr., Michaela Štefanovicová,
8.tr.
Lucia Kovačovicová, 8.tr.
2. miesto: Klaudia Kabijevová, 9.tr.,
3. miesto: Viktória Letková, 7.tr.
V okresnom kole v Lubine, ktoré nesie názov Holubyho rétorická
Lubina, nás reprezentovali Ivana Slimáková a Nikola Slováková, ktorá
obsadila 2. miesto.

Podjavorinskej Bzince

Súťaž v rétorike 1. kategória
26. marca 2009 sa aj naši žiaci zapojili do celosvetovej súťaže
MATEMATICKÝ KLOKAN. Matematický klokan je dnes najväčšou
žiackou súťažou na svete. Minulý rok sa do súťaže zapojilo viac ako 5
miliónov žiakov zo 40 krajín. Žiaci našej školy sa jej zúčastnili už po
desiatykrát. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci druhého až deviateho ročníka, ktorí majú záujem prepočítať si zaujímavé matematické
príklady. Tento školský rok počítalo príklady 63 žiakov. Na prvom
stupni mali najviac bodov D. Hlinický (2.roč.), I. Ilenčík (3.roč.) a
V. Peráčková (4.roč.). Na druhom stupni získali najviac bodov B.
Zelková (8.roč.), E. Rybár (9.roč.) a M. Michalovičová (9.roč.). Deti
si vyskúšali svoje matematicko-logické schopnosti a mali možnosť
porovnať sa so svojimi rovesníkmi.
Koncom marca sme pripravili školské kolo súťaže v prednese
poézie a prózy Podjavorinskej Bzince.
V 1. kategórii (2. – 4.tr.) súťažilo 17 žiakov. Najlepší boli Veronika
Peráčková a Martin Samek zo 4.triedy, ktorí sa predstavili v prednese
poézie aj prózy a boli jednoznačne najlepší.
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Ďalšie miesta obsadili žiaci takto:
Poézia:
2. miesto:Juraj Uhrina, 4.tr.
3. miesto: Sofia Podhradská,2.tr.,Adriana Gulánová, 4.tr.
Próza:
2. miesto: Ladislav Ševčík, 3. tr., Adam Skovajsa, 4.tr.
3. miesto: Gabriel Hanus, 4. tr.
V 2. kategórii súťažilo 9 žiakov a v 3. len 6 žiakov. Výsledky boli
takéto:
2. kategória
Poézia:
1. Petra Valachová, 7.tr.
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2. Patrícia Malinková, 5.tr.
3. Klaudia Rošková, 5.tr.
Próza: 1. Frederika Valchová, 5.tr., Katarína Kovačovicová, 5.tr.
2. Marek Slávik, 5.tr.
3. kategória
Poézia: 1. Nikola Slováková, 9.tr.
2. Viktória Krončoková, 8.tr.
3. Simona Chovancová, 9.tr.
Próza: 1. Michaela Štefanovicová, 8.tr.
Ostatné miesta porota neudelila.

ŠPORT V ŠKOLE: FEBRUÁR - MAREC 2009
Počas týchto dvoch mesiacov sa v školskom športe udialo zopár
zaujímavých vecí.
Tá prvá: pre chrípkové prázdniny sme sa po prvýkrát nezúčastnili
okresných majstrovstiev v hádzanej žiakov. Tento šport je u našich
chlapcov pomerne populárny. Za posledné štyri roky sme ani raz
neprišli bez medaily.
Tá druhá: naše dievčatá výborne zahrali na majstrovstvách okresu
v stolnom tenise, ktoré sa konali v Novom Meste nad Váhom. Po
druhom postupovom mieste zo základnej skupiny sme skončili na
celkovom 4. mieste. Je len na škodu veci, že v obci máme výborných
hráčov a ani jeden z nich nie je schopný viesť v našej škole stolnotenisový krúžok. Pritom máme v škole veľmi slušné vybavenie a o tento
šport je medzi našimi žiakmi veľmi veľký záujem. Reči o tom, aby
sa o voľný čas detí postarali učitelia, neobstoja z viacerých dôvodov.
Každý učiteľ vedie v škole krúžok zodpovedajúci jeho záujmu alebo
aprobácii a po druhé, školy ktoré nás porážajú v hociktorom športe,
spolupracujú s externými trénermi, ktorí trénujú žiacke družstvá
niekoľkokrát týždenne. Za týchto podmienok je šanca uspieť s našimi
deťmi minimálna.
Jediná výnimka je vo volejbale dievčat, ktoré hrajú celoslovenskú
ligu. Táto súťaž sa volá Minimax volley a garantom je Slovenská
volejbalová federácia spolu s firmou MIKASA, ktorá vybavila školy
základným materiálom. Našim dievčatám sa aj tento školský rok
zatiaľ darí. S prevahou sme jasne vyhrali trenčiansku skupina a spolu
so Základnou školou Novomestského z Trenčína sme postúpili z prvého miesta do ďalších vyraďovacích bojov, ktoré určia postupujúceho
na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa minulý rok konali v Košiciach.

Tento malý zázrak (malý preto, že školy ktoré postúpili do štvrťfinále
M-Slovenska hrajú všetky pravidelnú ligovú súťaž a majú školské
športové strediská alebo tzv. športové triedy s dotáciou s Ministerstva
školstva, resp. zo slovenského volejbalového zväzu s licenčnými trénermi) sa nestal náhodou, ale je za ním množstvo odtrénovaných hodín
týchto dievčat : Denisa Magálová, Daniela Štefániková, Michaela
Štefanovičová, Barbora Zelková, Viktória Hrončoková, Sylvia
Letková, Lívia Machajdíková a Dominika Matesková. Pravidelne sa
stretávame 2 až 3 x do týždňa a pred každým turnajom, ktorý je raz
mesačne, takmer každý deň. V základnej skupine sme z 24 zápasov
22 vyhrali a zaslúžene postúpili do semifinále. Je samozrejmé, že bez
podpory rodičov, vedenia školy, ktoré nás na zápasy uvoľňuje, bez
podpory obecného úradu a starostu, ktorý zabezpečil bezproblémovú
dopravu na jednotlivé zápasy do Trenčína, by sme tieto úspechy asi
ťažko dosiahli, za čo im spolu s dievčatami ďakujeme. Treba si ale na
druhej strane uvedomiť ešte jednu maličkosť: toto všetko robím na
úkor času , ktorý môžem venovať vlastnej rodine a z tohto miesta patrí
aj vďaka mojej manželke, ktorá sa spolu so mnou teší z každého úspechu našich dievčat, ktorý dosiahneme, a v čase tréningov a zápasov sa
venuje našej rodine bez toho, aby mi niečo vyčítala.
V dňoch 17.3. a20.3.2009 sme sa zúčastnili s našimi dievčatami
a chlapcami obvodového kola v klasickom veľkom volejbale.
Organizátorom bolo novomestské gymnázium. Dievčatá skončili
štvrté a chlapci tretí. Najbližšie obdobie nás čakajú futbalové turnaje
v tzv. malom futbale v Novom Meste nad Váhom a na Starej Turej a
Coca-cola cup vo veľkom futbale. Držme našim futbalistom palce.
Mgr. Peter Peráček

LYŽOVAČKA 2009 V SKICENTRE KÁLNICA
V dňoch 2.2. až 6.2.2009 sme zorganizovali pre žiakov našej
školy LVVK (lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz). Termín pre toto
podujatie sa určuje vždy veľmi ťažko. V našom regióne sme veľmi
závislí od viacerých faktorov: v prvom rade od snehových podmienok,
od teploty, od výberu lyžiarskeho strediska (do úvahy pripadali tri
strediská, a to Javorina, Myjava a Kálnica), od finančných podmienok
rodičov a v neposlednom rade od záujmu detí.
Tento rok vďaka dobrej konštelácii hviezd sa nám toto podujatie
podarilo uskutočniť. Po zvážení všetkých alternatív sme sa rozhodli
pre najlacnejšiu a najprístupnejšiu verziu, a to Kálnicu. Čas ukázal, že
sme sa rozhodli správne. Okrem dvoch dní, kedy nám jemne mrholilo,
nám kurz vyšiel na výbornú. Počet žiakov, kedy v minulých rokoch bol
veľký problém dať dokopy 15 detí, dosiahol číslo 30. Je jasné, že čím
väčší počet žiakov, tým menšie náklady. Aj keď ceny služieb išli na
Slovensku prudko hore, a ponuka lyžiarskych stredísk patrí tiež do tejto
kategórie, vďaka kontaktom a dobrým vzťahom s ľuďmi, od ktorých
sme pri tejto akcie závislí, cena lyžiarskeho kurzu nebola vysoká. Za
5 dní lyžovačky zaplatili žiaci v priemere 25 Eur (zhruba 750 .-Sk). V
priemere preto, že niektorí lyžovali a používali vlek všetkých 5 dní,
niektorí 4 alebo 3 dni, niektorí mali zdravotné „zľavnenky“ a niektorým prispelo ZRPŠ (to platilo pre tých, ktorí zaplatili príspevok do
fondu ZRPŠ). V tejto cene boli zarátané tieto položky: vleky, poistka a
cestovné náklady. V úlohe lyžiarskych inštruktorov sa predstavili Peter

Peráček a Peter Jarábek z našej ZŠ a externá učiteľka pani Zuzana
Sameková, t.č. dôchodkyňa. Do Kálnice nás k našej maximálnej spokojnosti vozil Roman Podhradský, ktorý nemal len úlohu šoféra, ale aj
servisného technika. Vďaka detí patrí nielen spomenutým ľuďom, ale
aj majiteľovi lyžiarskeho strediska Skicentrum Kálnica p. Fenikovi (
mimochodom bývalému spolužiakovi z FTVŠ UK v Bratislave), ktorý
poskytol našim žiakom nielen 50% zľavu na lístky, ale aj
lyžiarsky výstroj a priestory
bufetu na občerstvenie.
Na záver chcem poďakovať
nielen dospelým, ale aj našim
žiakom, ktorí dôsledne
rešpektovali pokyny
inštruktorov, čoho dôkazom
je ich zvládnutie základov
lyžovania a aj záverečných
pretekov. Dúfajme, že
sa v podobnom zložení
stretneme na lyžiarskych
svahoch i v budúcnosti.
Mgr. Peter Peráček,
učiteľ TV
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MINIINFORMÁTOR
V sobotu 21.februára 2009
sa v reštaurácii uskutoþnilo
tradiþné
pochovávanie
basy,
ktoré zorganizovali
þlenky speváckeho súboru
Klenotnica. Pripravený bol
bohatý kultúrny program,
veþera, obþerstvenie. Do tanca hral "Kábo".

V nedeĐu 22.februára 2009
sme si pripomenuli 64.
výroþie partizánskeho boja
v
Cetune.
Na
spomienkové
stretnutie
prijali pozvanie poslankyne
NR
SR
p.
Magda
Košútová, p. Tatiana Rosová, tajomník ÚR SZPB p.
Tomáš Švec, zástupcovia veĐvyslanectva ýeskej
republiky a Ruskej federácie a ćalší hostia.
V sobotu 21.februára 2009 sa konala výroþná
þlenská schôdza DHZ v Cetune. Viac ako 50
zúþastnených þlenov privítal veliteĐ cetunských
hasiþov Igor Machovic.
V sobotu 14.marca 2009 sa hrušovskí hasiþi stretli
na výroþnej þlenskej schôdzi v KD. 35 þlenov si
vypoþulo zhodnotenie práce v roku 2008 predsedom
p. ď. Majtásom.
V nedeĐu 15. marca 2009
zorganizovala
miestna
organizácia ÚŽS slávnosĢ pri
príležitosti
sviatku
žien
celého
sveta.
SlávnosĢ
otvorila Ing. Kiþková a Mgr.
Šupáková. Dievþatám,ženám
a babiþkám sa prihovoril aj starosta obce. Pre svoje
mamiþky a babiþky krásny program pripravili žiaci
ZŠ.
V priestoroch OÚ sa v
pondelok 16. marca
2009 uskutoþnil prvý
odber krvi v tomto roku.
Tento
odber
bol
zvláštny
tým,
že
darovaná
krv
bola
urþená pre nášho mladého spoluobþana Martina
Machajdíka.

DEŇ NARCISOV 2009
Každý z nás by chcel byť šťastný, úspešný a najmä zdravý, no nie
každému sa to podarí. Mnohých zaskočia nečakané choroby a
rakovina je jedna z najhorších.
Každý rok sa registruje na Slovensku viac ako 23 000 nových
prípadov rakoviny.
V danom čase žijú medzi nami ľudia, ktorým bola choroba zistená,
je liečená, vyliečená. Popri lekárskej starostlivosti, ktorá sa im
poskytuje, všetci potrebujú, aby im niekto podal pomocnú ruku.
Teplo, blízkosť, nežnosť – túžime nepostrádať tieto prejavy citu, ale
ten, kto prešiel ťažkým a bolestivým obdobím života, ich potrebuje
väčšmi než kto iný.
Vďaka nadšeniu našich detí, ich vnímavosti a citlivosti voči projektu “Deň narcisov”, ktorý pred 13 rokmi odštartovala Liga proti
rakovine, máme chuť, silu a dostatočnú motiváciu sa do verejnej
finančnej zbierky opäť – už po šiesty raz - zapojiť a registrovať sa
ako spoluorganizátori.
Tohtoročný “Deň narcisov” sa uskutoční 17. apríla 2009.
Naše “vopred” obrovské poďakovanie patrí všetkým, ktorí si
závažnosť problému rakoviny uvedomujú a podporujú jeho riešenie
prijatím nežného narcisu nádeje, dobrovoľným finančným darom a
milým úsmevom.
Mgr. Martina Trenčanská
Podrobnejšie informácie o “Dni narcisov 2009” si môžete prečítať
na webovej stránke www.lpr.sk

POĎAKOVANIA
Človek vo svojom živote prežíva rôzne chvíle – ťažké, ale i
pekné, ktoré potešia srdce. I my sme po dve posledné februárové
soboty prežívali tie krajšie. V rodinnom kruhu, ale i v kruhu priateľov
oslavovala naša mamička, babinka a prababička požehnané osemdesiatiny.
K týmto oslavám patrí nesporne aj dobré a kvalitné pohostenie.
A my by sme sa aj touto cestou
chceli poďakovať pani Vlaste
Švokovej a jej personálu - ženám, ktoré ochotne prišli aj k nám
domov a postarali sa o to, aby sme si aj chutným jedlom slávnostné
chvíle spríjemnili.
Za ich ochotu a profesionalitu im úprimne ďakujeme a želáme,
aby sa im aj naďalej darilo.
Rodiny Komorová a Vargová
Dňa 16.3. sa v našej obci uskutočnil odber krvi. Chceme sa
srdečne poďakovať výboru MO SČK za jeho organizovanie, ale
hlavne všetkým darcom, ktorí nezištne, obetavo a s láskou reagovali
na našu výzvu a darovali krv v prospech nášho syna a vnuka, ktorý
ležal v nemocnici v Bratislave a nutne potreboval k operácii veľa
krvi. Aj zdravotnícki pracovníci v Bratislave vyjadrili uznanie, že sa
našlo v našej obci toľko ľudí, ktorí darovali krv v prospech jedného
pacienta. Ešte raz Vám všetkým srdečne ďakujeme!
Rodina Machajdíková
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste
nášho manžela, otca, dedička a pradedička
Miloslava Prokeša. Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Rodina Prokešová

V utorok 17.marca 2009 sa uskutoþnila výroþná
þlenská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska.V
reštaurácii sa stretlo 36 dôchodcov, ktorí si na úvod
pozreli veĐmi pekný program žiakov ZŠ.

I NZE R ÁT
Predám garsónku v Bzinciach pod Javorinou. Cena dohodou.
Kontakt: 0907 554 306.
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VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA JDS
Dňa 17.3.2009 sa konala výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Bzinciach pod Javorinou. O príjemnú atmosféru sa zaslúžili deti
1. stupňa miestnej ZŠ pod vedením p. uč. A. Matějkovej, P. Jarábka a E.
Dzurillovej, ktorťé sa predstavili pekným programom. Hovorené slovo
striedal spev i tanec. Na záver programu obdarovali deti všetky ženy
vlastnoručne vyrobenou kvetinkou, za čo ich prítomní odmenili veľkým
potleskom.
Schôdzu poctili svojou návštevou i delegátky z mestského výboru
Jednoty dôchodcov v Novom Meste nad Váhom, a to p. predsedníčka
Lovásová a pokladníčka p. Gašková, ako aj starosta obce p. Ing. P.
Bahník. P. Lovásová a p. starosta vo svojich príhovoroch nás informovali
o novinkách, ktoré dôchodcov v budúcnosti čakajú. O činnosti dôchodcov v našej obci za dvojročné obdobie informovala podpredsedníčka
p. E. Peráčková. Zároveň ospravedlnila doterajšiu predsedníčku p. E.
Kučerovú, ktorá sa pre ochorenie schôdze nezúčastnila. Pretože jej

ochorenie je dlhodobé, vzdala sa funkcie predsedníčky a na jej miesto
bola jednohlasne zvolená p. Viera Sláviková.
V správe vyzdvihla p. E. Peráčková činnosť speváckeho súboru
Klenotnica. Jeho členky ženy – prevažne dôchodkyne – spestrujú programom rôzne oslavy v obci, napr. spomienkové slávnosti cetunského
boja, oslavy SNP na Rohu, výročia jubilantov dožívajúcich sa 50, 60,
70, 80, 85, 90 rokov svojho života, účinkujú pri svadobných obradoch a
aj pri odchode ľudí do nenávratna. V minulom roku si súbor pripomenul
20. výročie svojho vzniku. Ďalej spomenula zájazd pre dôchodcov, ktorý
každoročne pripravuje sociálna komisia pri OÚ v Bzinciach p. Jav.
Pokladníčka organizácie p. O. Trchalová prečítala správu o hospodárení
za predchádzajúce obdobie.
Po hlavnom programe nasledoval záver umocnený družnou debatou
a milým pohostením. Šálka výborného čaju a chlebíčky padli všetkým
vhod.
Mgr. Viera Sláviková

INFORMÁCIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod Javorinou konanom
dňa 25.03.2009 v Bzinciach pod Javorinou, obecné zastupiteľstvo
- berie na vedomie kontrolu uznesení a zápisnicu z obecného
zastupiteľstva konaného dňa 28.01.2009 a jednohlasne schvaľuje s
predloženými pripomienkami
- schvaľuje viazanie rozpočtu na rok 2009 vo výške 8%
- berie na vedomie výsledky finančnej kontroly príjmov a výdavkov
obce pri likvidácii odpadu a navrhuje zabezpečiť realizáciu navrhnutých
opatrení. Zároveň OZ doporučuje poslancom sa osobne kontaktovať s
neplatičmi
- schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na spolkovú činnosť
– Únia nevidiacich a slabozrakých vo výške 20,-€
- schvaľuje poskytnutie finančného príspevku pre Svojpomocný klub
stomikov vo výške 20,-€
- schvaľuje poskytnutie finančného príspevku na Javorinské slávnosti
vo výške 150,- €
- berie na vedomie informáciu o príprave Dní obce Bzince pod
Javorinou
- schvaľuje nákup úžitkového automobilu pre obce s využitím
„šrotovného“ za staré pohrebné auto
- schvaľuje odpredaj pozemku časti pozemku parc.č. 263/1 v k.ú.
Horné Bzince
- schvaľuje kategorizáciu Rekreačného zariadenia Hrubá Strana na
penzión s cenou za ubytovanie v rozmedzí od 7,-€ do 12,-€ za lôžko/noc
a cena apartmánu v rozmedzí od 30,-€ do 40,-€ za noc

- berie na vedomie informáciu o množstve separovaného zberu
predloženú Združením obcí pre separovaný zber
- berie na vedomie žiadosť SALVIAFARM-VITAE NOVA s.r.o. a po
posúdení nájomnej zmluvy a zhodnotení stavu budovy zabezpečí nevyhnutné úpravy
- schvaľuje zapojenie sa do projektov:
• ROP – Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania – Projekt
rekonštrukcie základnej školy
• ROP - Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel – Projekt revitalizácie centra
obce
• OP Životné prostredie 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu – Projekt zberného dvora
- berie na vedomie informáciu o priebehu a výsledku volieb prezidenta SR I.kolo
- informáciu o možnosti vytvorenia sociálneho podniku v obci
- informáciu stave obecných budov
- informáciu o zákone č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 254/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a o dôslednom dodržiavaní ustanovenia § 3 ods.
1 písm. b) zákona, ktorý ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom
poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín
na neobrábaných pozemkoch
- organizáciu projektu Polícia deťom
- informáciu o zmene zákona o verejnom obstarávaní, ktorá sa týka
prechodu na euro

MAREC MESIAC KNIHY

SPOMIENKA

Tienistou stránkou nových kníh je,
že kvôli nim nemôžeme čítať knihy staršie.
Joubert
Kniha je priateľ, ktorý nás sprevádza od útlej mladosti až po
starobu. Tak ako človek, tak aj kniha starne. Starnú spisovatelia,
ktorí tieto knihy písali a veľa je už v nenávratne. Teraz sa objavujú
noví a novší spisovatelia, ktorí píšu tiež veľmi zaujímavé knihy, po
ktorých aj v našej knižnici siahajú mnohí čitatelia.
V našej knižnici sa nachádza spolu s hrušovskou knižnicou 12
200 titulov. Sú to staršie, ale aj nové knihy, ktoré stoja za to, aby
sa čítali. Žiadne médiá nenahradia to, čo si nájdeme v knihe.
Ľutujem len to, že mladí ľudia, žiaci, študenti si nehľadajú cestu
do tejto inštitúcie, ktorá sa nachádza v strede našej obce. Lebo v
našej knižnici si nájde peknú knihu dieťa, študent, alebo aj starší
človek.
Prosím všetkých čitateľov, ktorí majú už dlhší čas vypožičané
knihy z našej knižnice, aby ich láskavo vrátili. Možno práve na tie,
čakajú ďalší čitatelia.
Kniha je ako záhrada, ktorú nosíš vo vrecku.
Arabské príslovie
Anna Okrucká, knihovníčka

Nedávno nám poslal p. Ing. Jozef Klincko z Martina, syn známeho a
dlhoročného učiteľa Jána Klincka, svoje spomienky na starú bzinskú školu.
Celé toto jeho zaujímavé a živé rozprávanie uverejníme v našich novinách. Dnes
sme zaradili do obsahu aspoň jednu krátku spomienku na rodné Bzince. Hoci
pán Klincko prežil v Martine trikrát toľko rokov ako v Bzinciach, stále si ešte
na našu obec spomína. Tu je časť jeho rozprávania:
Pred 75 – 80 rokmi bola premávka na hradskej cez Bzince veľmi malá.
Príchod motorového vozidla do obce bola veľká udalosť. Vozidlo bolo počuť
zďaleka. Motory boli hlučné, výfukové rúry nemali tlmiče. Naviac podľa
vtedajších predpisov musel šofér pred každou zákrutou trúbiť. Tak sa pri jazde od
Bahníkov po Arbecíkov trúbilo najmenej dvanásťkrát.
Cez Bzince prechádzal na motocykli pán Tatárik – bol to montér, alebo opravár.
Zvuk jeho motocykla spôsobil vždy medzi chlapcami rozruch. Nechali hru s loptou, šúľanie guliek a utekali ku hradskej s krikom: „Ide Tatárik!“ Mal by som už
teraz písať tatárik s malým „t“, lebo vznikla zámena pojmov. Vo vedomí chlapcov
sa toto slovo úplne stotožňovalo nie s menom motoristu, ale s názvom stroja!
Tak potom chodil cez Bzince elektrikár Ottinger na tatáriku, fotografista Lukeš
zo Staraj Turej na tatáriku fotografovať bzinské svadby a žiakov – triedy po
skončení školského roka aj pán učiteľ Chlebík z Hrušového vozil sa na tatáriku.
Na osobu pána Tatárika sa zabudlo. Trvalo možno aj 20 rokov, kým sa „tatárik“
zmenil na motorku.
Ing. Jozef Klincko
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V YPAĽ O V A N I E PORA S T O V J E PRO T I Z ÁK O N NÉ !
Vážení občania prichádzajúce jarné obdobie v nás prebúdza
aj nášu spätosť s prírodou. Tá sa v dávnejšej minulosti prejavovala
aj vypaľovaním starých trávnatých porastov, čo súviselo s obhospodarovaním pozemkov. Predpokladaný úžitok zo zbavenia sa nepotrebných suchých porastov ohňom vysoko prevyšujú škody, ktoré
takéto požiare zapríčinia ale najmä protispoločenská nebezpečnosť
tohto konania, ktorej následkom sú aj straty na ľudských životoch.
Pri vypaľovaní sa poškodzuje štruktúra povrchovej vrstvy pôdy,
dochádza k likvidácii živočíchov a organizmov.
Jarné obdobie je podľa vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o
požiarnej prevencii v znení vyhl. č. 591/2005 Z.z. charakterizované
ako čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad
Váhom (ďalej len OR HaZZ v NMNV) chce touto cestou upozorniť
na nebezpečenstvo vzniku požiarov,
ktoré hrozí pri manipulácii
s otvoreným ohňom pri vykonávaní prác v záhradách, na poliach
ale aj pri turistických aktivitách. Každoročne spôsobujú občania v
tomto období veľa požiarov tým, že vypaľujú suché trávnaté porasty, spaľujú organické horľavé látky v blízkosti lesných pozemkov,
zakladajú ohne a fajčia na miestach, kde sú horľavé látky.
Preto OR HaZZ v NMNV vyzýva občanov na dodržiavanie
ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
zákona č. 562/2005 Z.z. (ďalej len zákon o ochrane pred požiarmi) a
informuje, že fyzická osoba (každý občan) nesmie:
- FAJČIŤ ALEBO POUŽÍVAŤ OTVORENÝ PLAMEŇ NA
MIESTACH SO
ZVÝŠENÝM
NEBEZPEČENSTVOM VZNIKU POŽIARU,
VYPAĽOVAŤ PORASTY BYLÍN, KRÍKOV A
STROMOV,
- ZAKLADAŤ OHEŇ V PRIESTOROCH ALEBO NA
MIESTACH, KDE MOŽE DOJSŤ K JEHO ROZŠÍRENIU.
Občanov upozorňujeme na skutočnosť, že za vypaľovanie
porastov môže OR HaZZ v NMNV uložiť pokutu až do výšky
331,9 € ( 10. 000 Sk ).
Ďaľšou činnosťou v tomto období je spaľovanie horľavých
látok na hromadách, ktoré zákon o ochrane pred požiarmi upravuje v príslušných ustanoveniach. Právnické osoby a fyzické

osoby - podnikatelia môžu podľa § 8 písm. c) zákona o ochrane
pred požiarmi spaľovať horľavé látky na základe písomného súhlasu (vydaného rozhodnutia) príslušného okresného riaditeľstva
hasičského a záchranného zboru, čím nie sú dotknuté ustanovania
osobitných právních predpisov. Pokiaľ idú spaľovať horľavé látky
občania, je potrebné vykonať základné protipožiarne opatrenia
– spaľovať postupne na malých hromadách, zabezpečiť priestor a
okolie spaľovania, pripraviť si protipožiarne náradie a hasebné látky
na uhasenia ohniska, zdržiavať sa trvale na mieste spaľovania a
dôkladne uhasiť ohnisko.
Osobitne upozorňujeme na prípady spaľovania fyzických
osôb /občanov/, ktorí sú vlastníkmi lesov. Či už budú konať samostatne alebo ako združenie bez právej subjektivity je potrebné, aby
každé spaľovanie bolo ohlásené na príslušne okresné riaditeľstvo
hasičského a záchranného zboru (napr. aj linku tiesňového volania
150). Ďalej sa doporučuje pre týchto občanov zabezpečiť opatrenia :
- spaľovanie realizovať za priaznivých poveternostných okolností,
najlepšie za vlhkého počasia, po daždi ( nespaľovať pri vyhlásení
času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje
príslušné OR HaZZ, nespaľovať za veterného počasia),
- vybrať vhodné miesto pre spaľovanie s dostatočným odstupom od
okolitých horľavých látok a porastov,
- vytvoriť skupiny osôb na zabezpečenie danej činnosti, ktoré budú
dohliadať na proces spaľovania,
- horľavé látky ukladať do menších hromád a spaľovať ich postupne,
tak aby sa spaľovanie ukončilo sparvidla v dopoľudnajších
hodinách,
- zabezpečiť na mieste spaľovania protipožiarne náradie, hasebné
látky a pomocou nich uhasiť dôkladne siesto spaľovania,
- vykonať dohliadku miesta spaľovania tak, aby nedošlo k opätovnému znovurozhoreniu zvyškov v ohnisku.
Len dodržiavaním protipožiarnych legislatívnych opatrení
je možné zabezpečiť kontrolovaný a bezpečný priebeh nielen
spaľovania ale aj iných činností, pri ktorých budeme používať
otvorený oheň. Vážení občania nezabudnite - oheň je dobrý sluha
ale zlý pán !
mjr. Ing. Juraj Novotný, OR HaZZ v NMNV

ZIMA NÁS VO FEBRUÁRI POTRÁPILA
Po celý február, no ale aj začiatkom marca, zima ako keby
ešte chcela ukázať svoju silu. Keď v posledných dvoch rokoch
sa už pomaly začínalo s prácami na záhradkách , v tomto roku
sme mali celkom peknú snehovú nádielku. Príroda bola krásna,
ale to množstvo snehu spôsobovalo problémy hlavne pri údržbe
komunikácií. Aj napriek nasadeniu dostupnej techniky ( 2

odhŕňače pre Bzince, Cetunu, Hrubú Stranu a 1 v Hrušovom),
sa obci nedarilo zabezpečiť stav miestnych komunikácií a
chodníkov k spokojnosti všetkých občanov. Niektorí občania
boli netrpezliví, no obec zabezpečuje odstraňovanie snehu na
skoro 40 km miestnych komunikácií. Radosť z dostatku snehu
mali dúfam naše deti, ktoré si v tomto roku mohli užiť zimných
radovánok.
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BLAHOŽELÁME
50
Ján Černý č.d.246
Ľubomír Gulán č.d.412
Pavol Drobný č.d.52
60
Oľga Tučková č.d.13
Viera Černá č.d.1550
Pavel Marek č.d.977
Anna Krajčovicová č.d. 85
Ľuboslav Jarábek č.d.1039
70
Rudolf Kovačovic č.d.494
Jozefína Chorvátová č.d. 618
Anna Belanová č.d. 442
80
Angela Jazvinská č.d. 522
Elena Gardoňová č.d.344
Ján Konečník č.d.344
Emil Brezinský č.d. 1515
85
Eva Kičková č.d. 69
Anna Kedrová č.d.329
Rudolf Magál č.d. 1407
90
Juraj Harmady č.d. 437

SPOMÍNAME
Dňa 17.apríla uplynie 10 rokov od smrti
našej drahej mamičky, babičky a prababičky
KATARÍNY ČERNEJ,
na ktorú s úctou a láskou spomínajú
tri deti s rodinami a ďalší príbuzní a rodina.
Nedá sa tomu uveriť, že tak tichúčko, navždy
odišla od nás duša tvoja, že nestihla si ani
povedať „Zbohom rodina moja“.

ROZLÚČILI SME SA
Mária PAŠKOVÁ č.d. 1564 vo veku 81 rokov
Štefan CHOVANEC č.d. 953 vo veku 70 rokov
Anna BUNOVÁ č.d.344 vo veku 81 rokov
Emília OSTROVSKÁ č.d.968 vo veku 86 rokov
Mária LUCZYOVÁ č.d.344 vo veku 86 rokov
Ján VALO č.d.585 vo veku 77 rokov
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť
nad stratou ich blízkych.

UZAVRELI MANŽELSTVO
Jozef MIZÁK – Lucia ROUBALOVÁ
Mojmír BAČA - Jana ZBOROŇOVÁ
Miroslav HLOŽKA – Mária BUŠOVÁ
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov
Vám želá
redakcia Bzinského chýrnika.

NARODILI SA
Jakub MACÚCH
– rodičom Jurajovi Macúchovi a Lucii Bušovej
Filip TÓTH
– rodičom Vladimírovi a Silvii Tóthovej
Daniel DRGONEC
– rodičom Igorovi Drgoncovi a Lenke Hložkovej
Veronika STACHOVÁ
– Petrovi a Andree Stachovej
ŠKORICA
– rodičom Igorovi a Beáte Škoricovej
Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu
ich dieťaťa na svet.
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