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JAVORINKA SIV Á SP O K O JNE SA DÍ VA . . .
Už 67 rokov sa díva na slobodu ľudí a národov z jednej i
druhej strany tohto pohoria Bielych Karpát – na zem Moravskú a
Slovenskú.
Díva sa na úspechy Slovákov a Čechov- dnes dvoch štátov patriacich do zväzku a spolupráce, ale tiež i problémov Európskej únie.
Javorina bola smutná... po dobu šiestich rokov, kedy naše národy
trpeli pod nadvládou fašistického Nemecka, ktoré rozpútalo II . svetovú vojnu, doteraz najhroznejšiu vojnu v dejinách ľudstva.
Jedno porekadlo hovorí : „ Prvá výhra - hotová prehra“. Tak sa
našťastie ono nesplnilo.
V rokoch 1944 - 1945 fašistická nadvláda utrpela zásluhou
ruských a spojeneckých armád totálnu porážku. Sloboda porobených štátov a národov bola ťažko vybojovaná a znamenala ťažké straty na životoch a obrovské materiálne škody. Do bojov za skončenie
vojny sa primeranou mierou zapojil i náš malý národ vyhlásením
Slovenského národného povstania dňa 29. augusta 1944. Bola to
historická udalosť, ktorá sa z našich dejín nedá vymazať žiadnym
historikom.
Partizánske hnutie Slovákov a príslušníkov iných národov,

ktorí sa ho zúčastnili, bude navždy zapísané do našich dejín. V
Podjavorinskom kraji to bola II Stalinova partizánska brigáda
a konkrétne v našich, lubinských, staroturanských, lieskovských
a bošáckych kopaniciach bojoval partizánsky oddiel Hurban,
ktorému velil lubinský rodák a náš občan kpt. Miloš Uher.
Jeden z najväčších bojov sa odohral v našej bzinskej kopanici
Cetuna 27. februára 1945. Oddiel protipartizánskej skupiny nemeckej armády Edelweiss plánoval zničiť Cetunu a oddiel Hurban.
Po napadnutí osady a priľahlých kopaníc zúril boj po celý deň za
mimoriadne nepriaznivého počasia. Cetuna zostala nepokorená,
nemecký oddiel odtiahol s veľkými stratami. Na strane partizánov
padol veliteľ Miloš Uher, jeho zástupca Anton Jakubík a 14 ich spolubojovníkov. Cetuna - symbol povstania - má svoje čestné miesto v
bojoch za slobodu nášho národa.
Tak ako každoročne, i tohto roku sa zídu naši občania a rodinní
príslušníci bývalých partizánov ako i zástupcovia štátnych orgánov
i zástupcovia veľvyslanectiev na Slovensku pri pamätníku padlých v
Cetune na pietnej spomienke na cetunský boj.
I. Mrázik, člen RR
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ING. RUDOLF GAŠPARÍK
Celkom
náhodou
som zavítal do domu
Gašparíkovcov na konci
Cetuny
porozprávať
sa o živote vzácneho
človeka a významného
predstaviteľa ľahkého
priemyslu na Slovensku
za
čias
spoločného
štátu – Československej
republiky.
Až pri rozhovore o
jeho živote som zistil, že o
pár dní bude sláviť vzácne
životné jubileum. Teda
prišiel som práve vhod,
aby som ho mohol priblížiť
našim spoluobčanom.
Rudolf Gašparík
sa narodil 24.marca 1927 v rodine maloroľníka na úpätí
majestátnej Javoriny na kopanici u Zuzákov, ktorá patrí k obci
Lubina. Pochádza z ôsmich detí (5 chlapcov a 3 dievčatá).
Dnes už žije len on sám zo svojich súrodencov. Prvé školské
roky absolvoval v jednotriedke U Klačkov (dnes už táto škola
neexistuje). Dobrého žiaka poslali rodičia do Meštianskej školy
v Starej Turej. Keďže v tej dobe neexistovala po kopaniciach
autobusová doprava, denne musel merať cestu do Starej Turej a
naspäť pešo. Bolo to 9 km tam a 9 km naspäť, hlavne cez zimné
obdobie prešliapaval v hlbokom snehu chodníčky do školy.
Po ukončení meštianky ako 15-ročný začal navštevovať
Baťovu školu práce v Baťovanoch v rokoch 1942-1946. Český
podnikateľ Tomáš Baťa bol známym majiteľom fabriky na
výrobu obuvi v Zlíne na Morave. Svojimi podnikateľskými
aktivitami sa presunul i na Slovensko, kde hľadal lacnú
pracovnú silu. Vybral a zakúpil lokalitu pri obci Malé Bielice v
Topoľčianskom okrese, kde koncom roku 1938 začal budovať
závod na výrobu obuvi. Zároveň pre zamestnancov budoval i
ubytovanie v charakteristických Baťových činžiakoch, a tak
vznikala postupne fabrika i mestečko Baťovany. Pre mladých
založil Baťovu školu práce, jednak pre výučbu a zároveň i prácu
v jeho fabrike.
Mladý Rudko Gašparík v tejto škole a na výrobných
pracoviskách získaval skúsenosti v odbore výroby obuvi, ktorej
zostal prakticky verný po celý plodný život. Vojenskú základnú
službu vykonával v rokoch 1948-1950. V jej priebehu bol
zaradený do školy pre záložných dôstojníkov, ktorú absolvoval
v Litoměřiciach. Ako ženista prešiel posádky v Seredi a v
Komárne. Nakoľko v povojnových rokoch po Slovensku zostalo
mnoho úsekov zamínovaných, úlohou ženistov bolo tieto
nebezpečné miesta zbaviť mín, a preto pôsobil v Dargovskom
priesmyku a v okolí Štúrova. Po vypuknutí Slovenského
národného povstania sa do odboja zapojilo dvetisíc ľudí z
Baťovej fabriky, z nich v bojoch padlo 174 povstalcov. Po roku
1948 bola Baťova fabrika znárodnená a v r. 1949 na počesť SNP
dostala názov Závody 29.augusta (ZDA Partizánske). Zároveň
mesto Baťovany bolo premenované na Partizánske.
Po návrate z prezenčnej vojenskej služby pán Gašparík
sa vrátil do svojho závodu, kde pracoval do konca roku
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1952 na úseku materiálno-technického zabezpečenia (MTZ)
ako nákupca. V roku 1950 uzavrel manželstvo s Emíliou
Machajdíkovou z Cetuny a stal sa prvýkrát Bzinčanom. Spolu
vychovali dvoch úspešných synov Rudolfa a Ivana. Rodina
neskoršie žila v Bratislave a Partizánskom. Od 3.januára 1953
bol menovaný za riaditeľa podniku Zberné suroviny Bratislava.
V Bratislave si v rokoch 1959-1963 popri zamestnaní rozšíril
vzdelanie, keď študoval na Vysokej škole ekonomickej. Od roku
1964 pracoval v Komisii miestneho hospodárstva Slovenskej
národnej rady ako vedúci MTZ pre miestne hospodárstvo a
investičnú výstavbu obcí a miest. Po vzniku federácie pracoval
Ing.Gašparík na Ministerstve priemyslu ako vedúci odboru
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu. Vo februári v roku
1976 bol Ing. Rudolf Gašparík menovaný za podnikového
riaditeľa ZDA Partizánske, kde riadil tento veľký výrobný
komplex. V povojnovom období sa Závody 29. augusta a
mesto Partizánske rýchlo rozvíjali a stali sa známou metropolou
obuvníckeho priemyslu na Slovensku. Vyrábala sa tu kožená,
textilná, celogumová i plastiková obuv na všetky príležitosti.
Viac ako polovica výroby sa exportovala prostredníctvom a.s.
WEXICO do viac ako 65 krajín všetkých svetadielov. Bol
to najväčší podnik na Slovensku s 22.500 zamestnancami v
trinástich závodoch. Na všetkých miestach a funkciách pracoval
zodpovedne a úspešne. Za svoju prácu dostal od vtedajších
štátnych a politických orgánov rad ocenení, najvyššie boli: Za
zásluhy o výstavbu, Za vynikajúcu prácu, Rad práce, ktorý
prevzal na Pražskom hrade od prezidenta republiky.
Od júla 1987 je na zaslúženom odpočinku. V jeho rodinnom
živote nastala v r.1984 zmena, pretože mu zomrela manželka
Milka po 34 rokoch pekného spoločného života. Už vyše 26
rokov miesto v rodine po jeho boku zastáva manželka Marta
Spoločnú jeseň života verne trávia v rodinnom dome v Cetune
pod stále šumiacou horou. Od 13.8.1988 sú už trvale Bzinčania
– naši spoluobčania. Pán Gašparík neostal bokom od verejnej
funkcie, a tak v roku 1988 prebral v Cetune funkciu predsedu
základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov, tejto sa venoval celých 20 rokov. Počas týchto rokov
viedol jednu z najväčších aktívnych organizácii v Trenčianskom
samosprávnom kraji, a tým sa i podieľal na organizovaní
každoročných spomienok na cetunský boj. On mal 17 a pol
roka, keď ho spolu s otcom a dvomi bratmi gestapo odvlieklo do
tábora v Senici, pretože ich obvinili z napomáhania partizánom.
Tu strávili ťažké tri mesiace v strachu o život svojich blízkych
i seba. Toto utrpenie sa šťastne skončilo návratom do rodnej
kopanice.
Za aktívneho života ako zamestnanec na povereníctve a
ministerstve v Bratislave, ako riaditeľ ZDA Partizánske i v
Rade vzájomnej hospodárskej pomoci (RVHP) – v komisii
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu - mal možnosť navštíviť
množstvo štátov a kontinentov. Boli to štáty: ZSSR, Nemecko,
Rakúsko, Francúzsko, Anglicko, USA, Čína, Vietnam,
Mongolsko, Bulharsko, Rumunsko. Má mnoho pracovných i
súkromných zážitkov z ciest po týchto štátoch.
Človek spod Javoriny toho mnoho zažil, veľa dokázal
a napokon sa vrátil do rodného kraja, aby na zaslúženom
dôchodku užíval čerstvý vzduch a čaro tohto nášho kraja.
Ďakujem mu, že odkryl detské i mužné chvíle života človeka
znalého profesie, ktorá ho viedla po celý život.
I.Mrázik,
člen RR
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BZINCE A Ľ UDMILA RI ZNE RO VÁ P O DJAVO RI NSKÁ
Spisovateľka Ľudmila Riznerová-Podjavorinská je
najznámejšou osobnosťou v histórií našej obce. Narodila sa
26. apríla 1872 v učiteľskej rodine. Žila tu plných 38 rokov a
v r.1910 sa spolu s rodičmi presťahovala do Nového Mesta nad
Váhom z dôvodu, že otec dovŕšil dôchodkový vek a nový učiteľ
potreboval učiteľský byt, ktorý rodina Riznerovcov obývala.
Pretože národná umelkyňa Ľ.Podjavorinská je najznámejšou spisovateľkou detskej literatúry na Slovensku, bola
v jej rodnom dome v r.1972 zriadená na podnet literárnych
kruhov i obce pamätná izba. Táto pamätná izba je teda v
priestoroch bývalej školy Horné Bzince a tiež učiteľského
bytu. Tu ona chodila do školy a bývala so súrodencami a
rodičmi. Začala tu prvé literárne kroky už v detskom veku.
Postupne vo svojich veršoch zobrazila obec, okolie s krásnou
prírodou, lesmi, poľami, lúkami a obyvateľmi, ktorí jej veľmi
prirástli k srdcu. Nenapodobniteľne to všetko, čo videla a
prežívala, vložila na papier do svojich veršov, ktoré sú veľmi
zrozumiteľné a ľahko zapamätateľné už pre malé detičky.
Tieto jej verše idú generáciami od malých žiačikov až do
veku najstarších babičiek a dedov. Názvy jej knižiek sú tak
výstižné a milé, že už vyše 125 rokov očarujú deti i dospelých
nielen na Slovensku, ale i v Čechách, Poľsku, Maďarsku,
Ukrajine, Rakúsku a inde. Vďaka patrí všetkým predstaviteľom
obce, ev.a.v.cirkevnému zboru, učiteľom, učiteľkám v Bzinciach,
ktorí si vážili a vážia meno našej vzácnej rodáčky. Oni dali
podnet k tomu, aby bol tete Ľudmile postavený pamätník v
miestnom parku i upravené dôstojné hroby - spisovateľke i
ostatným členom jej rodiny na hornobzinskom cintoríne. Veľká
vďaka patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili a pokračujú v jedinečnom
podujatí Podjavorinskej Bzince – v súťažnej prehliadke v
prednese poézie a prózy žiakov z celého dnes už Trenčianskeho
samosprávneho kraja.
Toto všetko znamená, že každoročne množstvo detí od
škôlkarov po stredoškolákov navštevuje Pamätnú izbu
Ľ.Podjavorinskej i jej hrob na cintoríne. Veľa vysokoškolákov

čerpá z diela a života spisovateľky pre svoje ročníkové písomné
práce. Pri návšteve majú možnosť vidieť diela spisovateľky
– dnes už storočné knihy – jej vzácne diela. Ďalej sa zoznámia so
životom spisovateľky, riznerovskej rodiny, školských pomerov
v XIX. storočí, históriou školstva v Bzinciach až podnes,
históriou miestnych cirkví, obce, podjavorinského kraja. K tomu
prirátame život obyvateľov, ich obydlia, kroje a vybavenosť
domácností. Návštevníci dostanú komplexný pohľad na Bzince
pod Javorinou.
V priebehu roka 2011 sa tu vystriedalo 1756 návštevníkov,
a to rôznych autobusových zájazdov i rodinných návštevníkov.
V priebehu okresných a krajských kôl recitačných prehliadok v
prednese poézie a prózy v našej základnej škole sa prišlo pozrieť
do expozície 150 žiakov, učiteľov a rodičov. Návštevníci si
zakúpili literatúru, rôzne brožúry a upomienkové predmety v
hodnote 742 € a na vstupnom zaplatili 273 €. Mnohé výpravy
doniesli kvety k pamätníku i na hrob našej spisovateľky a
väčšina sa zapísala i do pamätnej knihy pri vchode do expozície,
ktorá organizačne patrí do správy Trenčianskeho múzea.
Je pozoruhodné, že najviac návštev škôl prichádza
z Bratislavy, Nitry, Žiliny, Topoľčian, samozrejme z nášho
okresu, no pomenej z ostatných blízkych okresov. V minulom
roku prišla i návšteva zo Slovenskej televízie – z náboženského
vysielania, ktoré pripravilo pásmo o diele spisovateľky, o
evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Bzinciach pod Javorinou i
o mieste posledného odpočinku spisovateľky a jej rodiny.
Tento rok je rokom 140.výročia narodenia tety Ľudmily a
spomienkových osláv našej vzácnej rodáčky. Uskutoční sa i
seminár o živote a diele, ktorý bude pre učiteľov slovenského
jazyka a literatúry a tiež pre kultúrnych pracovníkov.
Na Slovensku je cez 3300 miest a obcí. Bzince pod
Javorinou sú jednou z nich, ale majú Ľ.Podjavorinskú a to ich
nesmierne zviditeľňuje. Vďaka za jej život a dielo, ktoré doteraz
žije a určite ešte dlho pretrvá.
I.Mrázik – sprievodca v pamätnej izbe

ZA SPISOVATEĽKOU ANIČKOU ČERNOCHOVOU
Sú udalosti, o ktorých sa nepíše ľahko. Medzi ne- patrí aj
odchod človeka z kruhu živých. Veď práve v takej chvíli si
akosi viac uvedomujeme aj my svoju zraniteľnosť a tú tenučkú
pomyselnú bránu, ktorá delí ľudí od života a smrti. O to ťažšia je
skutočnosť, ak sme človeka, ktorý odišiel do večnosti – poznali.
7. februára sa najbližší i priatelia rozlúčili so spisovateľkou
Aničkou Černochovou, ktorá zomrela vo veku nedožitých 65
rokov. Pár slov o jej živote patrí nesporne aj do Bzinského
chýrnika, lebo do našej obce chodievala rada a mala tu aj svojich priateľov. Ja sama som sa s ňou zoznámila prostredníctvom
môjho nebohého otca Ladislava Vargu. Bola na každej prezentácii našich spoločných kníh, kde úprimným stiskom ruky a
žičlivým slovom dávala najavo radosť, že vyšla nová kniha. A
tiež nikdy nezabudnem na jej slová, ktoré vyslovila, keď sme
sa s ním pri odchode do večnosti lúčili. Boli to slová láskavé
a chápavé, lebo takou bola aj ona. Aj keď nesúca svoj neľahký
údel, či už po svojej zdravotnej stránke, alebo ťažkej choroby jej
manžela - nikdy sa nesťažovala, ale snažila sa vliať silu a nádej
druhým, s ktorým sa vo svojom živote stretala.
Z jej slov viem, ako milovala svoju rodinu i kraj, v ktorom žila. Všetko sa premietlo do kníh, článkov, ktoré písala s
láskou a neúnavnosťou. Tých článkov napísala viac ako tisíc a
sprístupňovala v nich poznatky o regionálnej histórii a význam-

ných i menej známych osobnostiach regiónu.
Knižne debutovala knihou povestí a príbehov z Považia pod
názvom Tajomný kočiš, potom nasledovali knihy – Odkryté
poklady, Hviezdny prach, Krajina návratov, Záhadný posol,
Uličky našej mladosti.
Srdce Aničky Černochovej sa rozspievalo aj pre poéziu
– v roku 2007 vydala zbierku básní – Vášne a križovatky. O
dva roky neskôr spracovala 9O-ročnú históriu včelárstva v
okrese Nové Mesto nad Váhom. Bola členkou Únie slovenských novinárov, Spolku slovenských spisovateľov, redakčnej
rady Novomestského spravodajcu, literárneho klubu pri MsK
Ľ.V.Riznera. V roku 2007 získala ocenenie Významná osobnosť
mesta a roku 2008 Významná osobnosť Podjavoriny.
Jej aktivít bolo viac, než som spomenula. Aj z nich však
možno spoznať jej činorodosť a neúnavnosť v tvorbe.
Smrť je však neúprosná. Keď zaklope na srdce človeka
– všetko tu, na zemi, musí opustiť. A hoci odchádza a nevie kam,
po spisovateľovi nám zostane jeho dielo. To je jasné a čitateľné.
Je také, akým bol on sám. Preto verím, že Anička Černochová
si už tieto moje slová prečíta v spisovateľskom nebi. Láskavé
srdce, obetavé činy ju tam iste dovedú.
Česť jej pamiatke! Nech odpočíva v pokoji!
Mariana Komorová
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Z O Z ASA D N U TIA OZ
Na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Bzince pod
Javorinou konanom dňa 25.01.2012 v Bzinciach pod
Javorinou, obecné zastupiteľstvo:
berie na vedomie:
- stanovisko MUDr. Dovalovej k vypovedaniu zmluvy o
nájme
- Správu HK o činnosti za rok 2011
- poveruje HK vykonať kontroly v zmysle plán práce HK
s doplnení bodu: informácia o stave odberu plynu v knižnici
a pamätnej izbe Ľ. Podjavorinskej
- informáciu o rekonštrukcii verejného osvetlenia a zaväzuje
starostu obce preveriť možnosti financovania: 1. firmou,
ktorá bude rekonštrukciu realizovať a 2. ponukou banky o
možnosti prefinancovania rekonštrukcie
schvaľuje:
- pozastavenie výkonu uznesenia č. 86/2011- o vypovedaní

zmluvy o nájme priestorov evanjelickej cirkvi na dobu 6
mesiacov.
- VZN o niektorých podmienkach držania psov s účinnosťou
po nadobudnutí právoplatnosti.
- štatút komisie verejného poriadku a životného prostredia
- ukončenia členstva v komisii verejného poriadku a životného
prostredia Mgr. Bilovej Majtásovej a schvaľuje do komisie
verejného poriadku JUDr. Cibulku
- nové nájomné zmluvy pre nájomcov školských bytov
- zrušenie uznesenia č. 87/2011 ukončenie nájmu MUDr.
Dovalovej v zdravotnom stredisku.
neschvaľuje:
- Firme SALVIA VITAE NOVA 50% úhrady nákladov na
vybudovanie prístrešku
- zníženie poplatku za uzavretie manželstva mimo určenej
miestnosti na 150,- EUR

O T Á Z K A PRE STAROSTU
Pán starosta, boli zriadené skrinky pre námety
občanov. Našli sa v nich nejaké námety alebo otázky?
Áno našli sa. Som rád, že občania, ktorí sa nechcú
vyjadrovať k problémom priamo na stretnutiach so starostom
a poslancami, aspoň takouto formou vyjadrujú svoj názor,
prípadne položia otázky.
K niektorým otázkam sa môžem vyjadriť.
Otázka:
Prečo nie je označená autobusová zastávka v strede
obce. Vodiči autobusov tam nechcú zastavovať.
Občan má na mysli asi zastávku pri teraz už bývalom novinovom stánku. Označenie zastávky tam bolo, no z
nejakých príčin „spadlo“. V súčasnosti je uložené v stodole
pri OÚ, po zlepšení počasia bude označenie opätovne
osadené.
Otázka: Pisateľ položil viac otázok:
pohyb psov po ulici
- na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme
prijali nové VZN o držaní psov, ktoré sprísňuje podmienky
držania psov. Budeme sa snažiť, aby sa dôsledne dodržiavalo.
Ako prvé bude kontrola označenia psov známkami, aby sme
získali prehľad o ich držiteľoch. Informácie pre držiteľov psa
dostanú občania na obecnom úrade pri platení poplatkov za
psov.
čo ten cintorín?
áno začal sa robiť, ale z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov sa v oprave oplotenia nepokračovalo. Tento rok
sa vstup a časť oplotenia zrealizuje. Tiež sa budú orezávať
niektoré stromy, ktoré majú suché konáre a ohrozujú pomníky
čo so zberným dvorom, je vizitka ten bodrel?
žiaľ „bordel“ na zbernom dvore je vizitka našich
občanov, ktorí naň vozia smeti, keď je zatvorený a prehadzujú ich cez plot. Potom tam nachádzame taký odpad,
ktorý tam nepatrí, napr. staré pneumatiky, „zostatky“ z
rozobratých automobilov a pod. Za uloženie odpadu na
skládku potom platíme všetci. Aj napriek mnohým výzvam

občanom, sa nám počas tých troch rokov prevádzkovania
nepodarilo zabezpečiť, aby k takýmto javom nedochádzalo.
Zberný dvor dočasne zrušíme a zber nadrozmerného odpadu
budeme realizovať pristavením kontajnerov na určené miesta
2 krát ročne, tak ako to stanovuje zákon
prečo nespravíte chodník pred Lorencom a
Tučkom?
– chodníky v Bzinciach sú dlhodobý problém, určite sa
mal riešiť už dávno. Bol by som rád, keby sme chodníky
vybudovali okolo celej hlavnej cesty. V tomto roku to, ale
určite nebude.
čo tie „šranky“ okolo potoka?
„šranky“ okolo potoka nie sú obecné. Za ne zodpovedá správca toku – Povodie stredného Váhu v Piešťanoch.
O potrebe ich opravy som ich už viac krát informoval, žiaľ
vždy som dostal odpoveď, že nemajú na to financie. Treba
ale tiež povedať, že keď sa posledný krát čistil potok, tak časť
„šrankov“ niekto ukradol.
Kopy materiálu pred domami, staré autá. Čo s
tým?
tento problém budeme riešiť v zmysle platného
VZN, ktoré ukladá platiť poplatok za uložený materiál na
obecnom pozemku. Vyzveme majiteľov týchto skládok na
ich odpratanie, ak k tomu nedôjde, budú občania za tento
uložený materiál platiť stanovený poplatok.
Na ďalšie otázky bude starosta odpovedať v budúcom
čísle B-CH

OZNAM
Dňom 10.2.2012 nadobudlo účinnosť VZN č.1/2012 o
niektorých podmienkach držania psov.
Základné informácie pre držiteľov psov dostanú občania
pri platení poplatku za psa. VZN je k dispozícii na úradnej
tabuli v obci a zároveň na internetovej stránke obce.
Komisia verejného poriadku a ŽP
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STANOVISKO M UDR. DO VALO VEJ
K PREVÁDZKE ORDI NÁCI E P RE DO SP EL ÝCH
Vážený pán starosta,
pracujem ako lekárka na zdravotnom stredisku v Bzinciach
pod Javorinou od roku 1982. Za tie roky dôkladne poznám svojich pacientov a ich celé rodiny Viem, aké ochorenia sú dedičné
a aká predispozícia môže byť v určitých vekových kategóriách.
Preto sa vo veľkej miere zameriavam na preventívne a celkové
vyšetrenia mojich pacientov. Z mojej ordinácie neodíde pacient
bez základného vyšetrenia. Nie som lekárka, ktorá by predpisovala iba veľké množstvo liekov. Liečbu pacienta priebežne
sledujem a upravujem pre veľké množstvo interakcií liekov i ich
nežiaducich účinkov tak, aby liek, ktorý má liečiť, pacientovi
neškodil. Bojujem za každého pacienta. Náročné vyšetrenia a
operácie, prípadne rôzne konzultácie, vybavujem aj v iných
fakultných nemocniciach, kde mám svojich kolegov často
na vysokých medicínskych postoch. Sú to všetko vynikajúci
odborníci s ľudským a srdečným prístupom k pacientovi. Ako
bývalá asistentka na Lekárskej fakulte svoje dobré vzťahy so
svojimi bývalými kolegami stále udržiavam a často s nimi konzultujem aj moje liečebné postupy,.
Vzhľadom na moju kvalifikáciu (odborná asistentka na
lekárskej fakulte, tri odborné atestácie – vnútorné lekárstvo,
reumatológia, všeobecné lekárstvo) a dlhoročnú prax môžem
plnohodnotne liečiť svojich pacientov a starať sa o nich. Môžem
zodpovedne prehlásiť, že o mojich pacientov sa starám s
láskou a mám úctu ku každému pacientovi bez ohľadu na jeho
príslušnosť, vzdelanie, či postavenie. Rovnako liečim sociálne
slabšie skupiny i ľudí, ktorí k nim nepatria. Kto vyhľadá moju
pomoc, každý dostane moju odbornú starostlivosť v plnom
rozsahu, pretože od ukončenia môjho štúdia sa stále riadim Hypokratovou prísahou „Spôsob svojho života zasvätím
podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých, budem ich
ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím“.
Nedovolím, aby moji pacienti zostali bez lekárskej starostlivosti na tej úrovni, ako majú doteraz. Keď sa rozhodnem
odísť, tak všetky skúsenosti, vedomosti a poznatky odovzdám
svojmu nástupcovi, ktorý bude pokračovať v medicínskej práci
po mne, nakoľko každý pacient je svojím spôsobom výnimočný
a vyžaduje si individuálny prístup. Moji pacienti sú vo väčšine
ľudia, ktorí vám v komunálnych voľbách dali svoj hlas, dôverujú vám, takže máte povinnosť okrem iného neohroziť zdravotnú
starostlivosť občanov a nesklamať ich. Ľudia mi neustále kladú
nasledovné otázky alebo sa pýtajú telefonicky: ... pani doktora, prečo vlastne odchádzate, je to pravda, že v obci už vôbec
nebudeme mať lekára že vedeniu obce je to jedno? „Nie, nie je to
pravda, pán starosta, ja neodchádzam. Je to iba prianie určitých
ľudí posadnutých závisťou, ktorí ešte nevedia, čo je to choroba a
aké následky môže mať.
Pokiaľ je človek mladý, tak si to ani tak neuvedomuje. Iba s
pribúdajúcim vekom a nástupom rôznych chorôb si začne každý
človek uvedomovať, že zdravotnícku starostlivosť potrebuje a
že je najlepšie, ak mu je poskytovaná aj v mieste jeho trvalého
bydliska. Možno si myslia určití ľudia, jedinci, že môžu nahradiť
aj prácu tvrdo vyštudovaného a stále sa vzdelávajúceho lekára.
Pre obec a občanov som sa tie roky strávené na zdravotnom
stredisku snažila robiť maximum. Tvrdo som bojovala za to, aby
tu bola zriadená lekáreň. Od roku 1985 som pre občanov Bziniec
a okolia presadzovala vybudovanie domu opatrovateľskej starostlivosti. Nakoniec sa mi podarilo na najvyšších samosprávnych
úradoch v spolupráci s bývalým vedením obce presadiť vybudovanie Domova dôchodcov. V čase, keď som pôsobila vo
funkcii okresnej lekárky a s dostavbou Domova dôchodcov boli
problémy, sa mi podarilo prostredníctvom vtedajšej ministerky

práce, sociálnych vecí a rodiny pani Keltošovej zabezpečiť presun finančných prostriedkov na dobudovanie objektu Domova
dôchodcov. Nemalú radosť som mala aj vtedy, keď sa konečne
na našom zdravotnom stredisku otvorila aj lekáreň, ktorá slúži
nielen našim občanom, ale aj širokému okoliu.
Nakoniec prišiel deň „D“ – ukončenie nájomnej zmluvy.
Sumu vo výške 8000 eur za energie som zaplatila bez možnosti
dohodnutia nejakého splátkového kalendára. V priebehu posledných dvoch rokov som neustále volala funkcionárov OÚ, chodila som na OÚ aj osobne a žiadala som upraviť vykurovanie,
ktoré by spočívalo v namontovaní termostatických ventilov
a meračov tepla pre jednotlivé časti zdravotného strediska.
Bohužiaľ, napriek mojim častým urgenciám sa tak nestalo a
kúrenie išlo stále na maximum bez ohľadu na vonkajšiu teplotu
od októbra do mája.
Zrejme si niekto myslí, že MUDr. Dovalová to zaplatí.
Ľudská závisť je niekedy obrovská a v niektorých hlavičkách
potom skrsne myšlienka, že Dovalová tu má veľké zisky. Len
tak pre vašu predstavu - za jedného kapitovaného pacienta mi
zdravotná poisťovňa zaplatí 1,60 eura. Pri 900 kapitovaných
pacientoch dostanem sumu 1440 euro. Z tejto sumy sú potom
hradené režijné náklady na ambulanciu vrátane energií, plat
zdravotnej sestry a upratovačky, ekonómky, prenájom, nákup
zdravotníckeho materiálu (ihly, striekačky, dezinfekčné prostriedky) odvoz nebezpečného odpadu do spaľovne v Trenčíne,
nákup rôznych tlačív, receptov, žiadaniek, náklady na prevádzku
a údržbu výpočtovej techniky. Nemám žiadnu sekretárku a
nutné úkony spojené s administratívou si robím sama vo svojom
osobnom voľne. Z mojej strany sa jedná o tvrdú a zodpovednú
prácu. Neviem, že či je teda závisť na správnom mieste a organizovanie veľkého cirkusu okolo zdravotného strediska, veď v
konečnom dôsledku to prináša iba psychické deptanie a pocit
neistoty pre pacientov.
Žiadam Vás, pán starosta, aby ste sa zamysleli nad uvedenými argumentami, veď predsa ako vedúci predstaviteľ obce
máte stále aj právo veta. Obec má povinnosť zo zákona starať
sa o občiansku vybavenosť obce, do toho patrí i zdravotná
starostlivosť. Myslím si, pán starosta, že ide v prvom rade o
Vašich voličov i voličov Vašich poslancov.
MUDr. Dovalová
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
25.januára zrušilo vypovedanie nájomnej zmluvy MUDr.
Dovalovej z dôvodu uhradenia všetkých pohľadávok voči
obci.

K PUBLIKÁCII O OBCI
Vážení spoluobčania a rodáci!
V tomto roku pripravujeme prepracované vydanie
publikácie o našej obci.
Prosíme Vás, aby ste nás upozornili na chyby, nepresnosti
alebo neúplné údaje, ktoré ste zistili vo vydaní z roku 1997.
Zároveň Vás prosíme o poskytnutie rôznych fotografií a dokumentov, ktoré by doplnili históriu našej obce.
Pripomienky a námety, takisto fotografie a iné dokumenty doručte písomne, mailom alebo oznámte nám osobne.
Ďakujeme!
Kontakt: starosta@obecbzince.sk
č.t. 032 779 32 34, 032 779 32 72
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B O LO P A R Á N N O
Prepáčte, že začínam tento príspevok týmto írečitým bzinským tvrdým akcentom, ale keď som počul toto hodnotenie
lyžiarskeho kurzu z úst jedného žiaka, tak som sa veľmi potešil.
A teraz k veci. V dňoch 12.1 – 18.1.2012 sme zorganizovali
v našej škole lyžiarsky výcvik. Aby som bol presnejší, dušou
tejto športovej akcie bola kolegyňa Ľubica Sameková. Rozdala
žiakom informačné letáky, zabezpečila so šéfom Holubyho
chaty pánom Martinčekom vleky a jedlo, dojednala ďalšiu
inštruktorku na lyžovanie pani Samekovú, doplnila stav žiakov
o ďalších lyžiarov zo susednej školy z Lubine a ešte stíhala aj
fotiť. Ja som dohodol s pánom Helíkom dovoz a odvoz žiakov na
Javorinu a snažil som sa žiakov v mojej skupine naučiť za tých
pár dní čo najviac z lyžiarskeho kumštu. Zažili sme všetky druhy
počasia, aké sa len môžu na Javorine vyskytnúť. A to všetko v
priebehu pár hodín.
Mali sme neuveriteľné slnečné počasie, husto snežilo, boli
chvíle, kedy sme ľutovali, že sme vystrčili nos z chaty. Doslova
fujavica, vietor a neskutočná hmla. A toto sú tie chvíle, prečo
sa oplatí chodiť na takéto akcie. Deti zažili to, čo ešte nezažili.
Navzájom si pomáhali, či už pri obúvaní lyžiarok alebo zapínaní
lyží, alebo sa navzájom obsluhovali v jedálni. Musím v tejto
súvislosti spomenúť jednu srandovnú príhodu, ktorá sa nám
stala.
Hneď v prvý deň viacerí žiaci nenašli v ruksakoch svoju
desiatu. Vyparila sa. A na druhý deň sme výparníka chytili. Bol
to pes majiteľa chaty. Obrovský Írsky vlkodav. Veľmi priateľský
k ľuďom a ešte priateľskejší k cudziemu jedlu. Všetkých
návštevníkov Javoriny a ich ruksaky pred ním varujem.
Prvý deň sme deti rozdelili podľa zdatnosti do troch skupín,
poučili sme ich o správaní sa na svahoch a výcvik sa tvrdo začal.
Niektorých sme učili zapínať lyžiarky a lyže, iných správať sa
korektne na svahu, ďalší sa naučili nové druhy oblúkov, niektorí
sa nevedeli po páde postaviť na lyže, furt im to dzesi dole utekalo
no a pre niektorých bola kotva hororová štangla, kerá si s nimi
robila čo scela. Hotové manévre.
Toto všetko naši žiaci s prehľadom zvládli, a preto ich
všetkých chválim a teším sa na stretnutia s nimi na svahoch.
Veľká vďaka patrí aj obsluhujúcemu personálu Holubyho chaty a vlekárom.
A na záver : „detičky si paránno zalyžovali, my učitelia
sme radi, že sa nikomu nič nestalo a kurz splnil svoj účel, dobrí
lyžiari sa zlepšili a nelyžiari naučili nielen základom lyžovania,
ale aj získali pozitívny vzťah k prírode i tomuto športu“. A o tom
to je.
Mgr. Peráček Peter, učiteľ TV

POĎAKOVANIE SPONZOROM
2.2. 2012 sa konal školský karneval. Okrem ocenenia pre
10 najlepších masiek, bola aj bohatá tombola, na ktorú nám
prispeli sponzori:
ZRPŠ, p. Michalovičová, obecný úrad, pekáreň, stánok
PNS, Alosec s. s r.o. – p. Jozef Dzurilla, Latherm s. s r. o.
- p. Pavol Laskovič, zubná ambulancia, rod. Gemmelová, p.
Durcová, p. Peráček, p. Švikruhová, p. Kráľovič, ktorý nám to
všetko hudobne podfarbil.
Ďakujem všetkým rodičom za prípravu detí na karneval.
Eva Dzurillová
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LÚČILI SME SA
V sobotu 28.1.2012 sa evanjelický cirkevný
zbor - v zastúpení 44 ľudí s pani farárkou a starostom obce
s manželkou - zúčastnil poslednej rozlúčky s pani farárkou
Emíliou Kiššovou, rod. Šulavíkovou.
V jednej piesni sa píšu tieto slová: Na bránu nebeskú
klopem, musím sa s Bohom rozprávať. Rozprávať sa s Bohom
cez piesne, ktoré boli v živote blízke pani farárke, cez modlitbu, keď sa v nej opierala o pomoc nebeského Pána. Pani
farárka Kiššová bola skromná a milá žena, najlepšie azda
charakterizovaná slovkom láskavá. Bola miernej povahy, vždy
prívetivá, s láskavým a milým úsmevom na tvári a vždy s
dobrým slovkom pre každého. Takú si ju mnohí v Bzinciach
pamätajú. K tomuto jej obrazu prispievala možno aj jej drobná
postava. V bzinskom zbore pracovala ako farárka spolu so
svojím manželom, ale aj ako kantorka a dirigentka spevokolu.
Svojím krásnym hlasom obohacovala nejedny služby Božie. A
ten jej nádherný hlas sa vpísal do uší a sŕdc mnohých.
Vieme, že je ustanovené, že ľudia raz zomrú (Žid.9,27). Ale
predsa je nám vždy smutno, keď nás opúšťajú naši milovaní,

tí, ktorí nás duchovne viedli, povzbudzovali. Aj keď smútime,
nebuďme bez nádeje, veď nám dal Boh svojho syna Pána
Ježiša Krista za Spasiteľa. On obetoval svoj život za nás, aby
nás zachránil pre Kráľovstvo Božie. Iste týmito slovami nie raz
potešovala sestra farárka smútiacich. Potešovala slovom nádeje
stretnutia. S pani farárkou sa rozlúčil aj zborový spevokol zaspievaním piesne: Ži krásne v časnom živote.
Bola to dôstojná rozlúčka, kde odznelo veľa potešujúcich
a spomienkových pozdravov. Odzneli pozdravy rodákov
z Dohňan v podaní ľudového spevokolu s príhovorom, rodáka z Lišova, kde pani farárka pôsobila, brata
biskupa západného dištriktu Mgr.M.Krivdu, príhovor
za náš cirkevný zbor. Po skončení rozlúčky v chráme sme sa
pred kostolom rozlúčili modlitbou a piesňou a spoločne v sprievode vyprevadili truhlu s telesnými pozostatkami.
Nech Pán potešuje a svojou blízkosťou povzbudzuje pozostalého manžela prof. Dr. Igora Kišša a celú rodinu Kiššovú.
Mgr. I. Rubaninská,
zborová farárka

V ÝZNAMNÉ OSO BNO ST I P O DJAVO RI NY

V nedeľu 22.1.2012 sa v novomestskom MsKS uskutočnil
slávnostný program k výročiu vzniku SR a slávnosti
podjavorinských rodákov Javorina,Javorina...
Okrem
pripomenutia si vzniku SR, sa na tomto podujatí oceňujú
produkty a osobnosti podjavorinského kraja, ktoré tento kraj
zviditeľňujú, alebo inak úspešne reprezentujú. Podujatie sa
konalo pod záštitou primátora Nového Mesta nad Váhom,
Klubu podjavorinských rodákov v Bratislave a jeho pobočky v
Novom Meste nad Váhom. Ocenený bol jeden kvalitný produkt
- Bošácka slivovica, päť osobností získalo ocenenie Významná
osobnosť Podjavoriny a dvom boli udelené Ďakovné listy.
Medzi ocenenými boli aj dvaja občania našej obce. Ocenenie
Významná osobnosť Podjavoriny prevzala z rúk primátora
mesta Mgr. Miroslava Lacová za úspešnú pedagogickovýchovnú prácu. Vďaka svedomitému a odbornému prístupu
p.Lacovej, učiteľky ZUŠ v Starej Turej, dosahujú žiaci jej
triedy mimoriadne výsledky na našich, ale vo veľkej miere
i zahraničných výtvarných súťažiach. Za existencie odboru
sa umiestnili na súťažiach v Japonsku, Čine, Bulharsku,
Egypte, Izraeli, Španielsku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku,
Macedónsku, Česku či na Malorke. Jej rukami prešli aj viacerí
žiaci zo Bziniec pod Javorinou. Mgr. Miroslava Lacová bola
v rokoch 2007, 2009 a 2011 poctená ohodnotením Vynikajúci
pedagóg Trenčianskeho kraja. V roku 2008 jej bol za šírenie

dobrého mena obce
udelený Ďakovný list
starostu obce Bzince
pod Javorinou.
Ď a k o v n ý
list bol udelený
na návrh Klubu
podjavorinských
rodákov Branislavovi
Ostrovskému,
za
udržiavanie
ľudovej kultúry a
zviditeľňovanie
podjavorinského
kraja.
Oceneným
zagratuloval
aj
starosta našej obce
a poďakoval im
za šírenie dobrého
mena aj našej obce.
Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program, v ktorom vystúpil
Malý komorný orchester z Nového Mesta nad Váhom,
Miriam Klimentová so súrodencami Klimentovými a Daniel
Porubský.
redakcia
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HASI Č I Z H O D N O TILI Č IN N OS Ť ZA 5 ROKOV
V sobotu 17. decembra 2011 sa konala v bzinskej reštaurácii
výročná členská schôdza DHZ Bzince pod Javorinou. Výnimočná
bola tým, že sa hodnotilo obdobie za uplynulých 5 rokov Úlohou
tejto výročnej členskej schôdze bolo zvoliť nové vedenie organizácie na ďalších 5 rokov. Zišlo sa celkom 47 riadnych členov
z celkového počtu 82. Prišli aj tí najstarší, pán Pavel Krajčovic
vlani v júli oslávil 86 rokov, hasičom je už úctyhodných 61
rokov a pán Martin Črmáček bude vo februári oslavovať 86
rokov a hasičom je od roku 1959. Výročnú schôdzu otvoril a
viedol staronový predseda organizácie Ivan Kučera. Správu o
činnosti za uplynulých 5 rokov doplnenú fotografiami predniesol
veliteľ Pavol Podhradský. Zhodnotil celé obdobie, vyzdvihol

ochotu a snahu jednotlivcov pracovať na úkor svojho voľného
času a veľakrát aj nasadiť svoje zdravie a život pre záchranu
iných. V nasledujúcich piatich rokoch budú hasiči pracovať pod
vedením Ivana Kučeru, za veliteľa si zvolili Pavla Podhradského,
tajomníkom bude Lukáš Stacho, hospodárom Pavol Kička, strojníkom Martin Potfaj, pokladníčkou Miroslava Zichová, referentom pre mládež Jaroslav Hložka, referentom prevencie Tomáš
Chorvát a členmi výboru Tibor Harmady, Roman Machajdík,
Milan Hrabovský a Miroslav Novák. Za revízorov boli zvolení
JUDr. Miloš Jakubec a Lukáš Kovačovic. Viac z činnosti tejto
najsilnejšej a najaktívnejšej organizácie v obci sa môžete dočítať
na ich internetovej stránke www.hasici-bzince.estranky.sk

LEN MÁLO STAČILO, ABY SA NEDBANLIVOSŤ SKONČILA TRAGÉDIOU
Krátko po polnoci z utorka na stredu 21.decembra 2011
došlo v miestnej časti Hrušové k požiaru rodinného domu.
Príčinou bol pravdepodobne nedostatočne zabezpečený komín,
kde v čistiacom otvore chýbali komínové dvierka a k otvoru bol
len priložený kváder.
V predchádzajúcom čísle Bzinského chýrnika sme písali
o tom, že hasiči budú vykonávať kontroly komínov a vykurovacích telies v rodinných domoch práve preto, aby preventívne
pôsobili na občanov pri zabezpečení svojich kozubov, kotlov a
komínov pred vznikom požiarov. Kontroly sa ešte ani nezačali,
a prvý požiar už máme za sebou., Požiar vznikol kvôli nedbanlivosti, keď došlo pravdepodobne k vznieteniu sadzí v komíne,
ich následnému prepadnutiu cez komínové dvierka, resp. len
otvor, v ktorom dvierka chýbali, a požiar sa rozšíril na drevené

zárubne, drevené schodisko a následne na celú chodbu a poschodie.
O strechu nad hlavou prišla matka so štyrmi deťmi, ktoré
len zázrakom nezaspali a neuhoreli v dome, ale našťastie sa

im podarilo vyskočiť cez okno, nakoľko vchod a celá chodba
boli už v plameňoch. Hasičom sa požiar podarilo uhasiť až
po 4 hodinách. Preto znova vyzývame kontrolné skupiny,
aby začali s preventívnymi kontrolami v rodinných domoch a
malých prevádzkach. Zároveň žiadame občanov, aby týmto
kontrolným skupinám umožnili preventívne kontroly vykonať
a nechali si odborníkmi skontrolovať a hlavne poradiť, ako by
mali mať zabezpečené miesto, kde sa takéto vykurovacie teleso
nachádza a ako sa majú starať o svoj komín. Dúfajme, že sa nám
podarí spoločnými silami predísť takýmto a prípadne horším
nešťastiam.

január
1 sviatok
2 OO-BZ
3
4
5 OO-kop.Hr
6 sviatok
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 OO-BZ
17 Plasty
18
19 OO-kop.Hr
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 OO-BZ
31

OO-BZ

SKLO-BZ

OO-kop.Hr

OO-BZ
Plasty

OO-kop.Hr

február

OO-kop.Hr

OO-BZ

OO-kop.Hr

OO-BZ
Plasty

marec
OO-kop.Hr

OO-kop.Hr

OO-BZ
Plasty

OO-kop.Hr

sviatok
OO-BZ

sviatok

apríl
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OO-kop.Hr

OO-BZ
Plasty

OO-kop.Hr

OO-BZ
sviatok

máj
sviatok

OO-kop.Hr

OO-BZ
Plasty

OO-kop.Hr
SKLO

OO-BZ

jún
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
OO-BZ

OO-kop.Hr

OO-BZ
Plasty

sviatok
OO-kop.Hr

OO-BZ

júl

OO-kop.Hr

OO-BZ

OO-kop.Hr

OO-BZ
Plasty

september

OO-kop.Hr
SKLO

OO-BZ

OO-kop.Hr

OO-BZ
Plasty

október

OO-kop.Hr

OO-BZ

OO-kop.Hr

OO-BZ
Plasty

november
sviatok

OO-BZ

sviatok
sviatok
sviatok

OO-kop.Hr

OO-BZ

OO-kop.Hr

OO-BZ
Plasty

december
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sviatok
OO-kop.Hr

OO-BZ

OO-kop.Hr

OO-BZ
Plasty

OO-kop.Hr

august
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10.3. Voľby do NR SR
30.3. Okresné kolo Podjavorinskej Bzince

5.4. o 11.00 hod. 67.výročie oslobodenia
obce
Krajské kolo Podjavorinskej Bzince
29.4. 140. výročie narodenia Ľ.
Podjavorinskej
13.5. Deň matiek
Zájazd na Kysuce

Zájazd dôchodcov
Juniáles – škola a Rodičovské združenie

29.7. – Slávnosti bratstva
a Slovákov na Javorine

Marec

Apríl

Jún

Júl

18.6. Odber krvi v obci - MS SČK
Zumba popoludnie

28.4.
Turistický
pochod
Ľ.Podjavorinskej - ÚŽS
30.4. DHZ – stavanie májov
21.4. Jarné upratovanie

12.3. Odber krvi v obci– MS SČK

2.2. Karneval ZŠ
10.2. Ekumenické stretnutie v r.- k. kostole

Iné
Stolnotenisový turnaj v Hrušovom

Farebná jeseň – ZŠ
8.9. Ukončenie leta na CETUNE

21.7 Podjavorinský pohár – súťaž v parkúrovom
skákaní – klub Redhors
Letné zájazdy na kúpaliská

MDD – ZŠ, obec, DHZ Bzince p/Jav
Súťaž v Petangu Súťaž v čamprlle, Staffi deň

Výročie skončenia II. svetovej vojny

Svetový deň modlitieb – ekumen. stretnutie v ev.
kostole 2.3.
Hokejové stretnutie s Babicami 17.3.
krajom Deň narcisov – ZŠ
Veľkonočná zábava – DHZ Cetuna

Čechov JDS Hrušové – stretnutie s dochodcami zo
Zlínskeho kraja
DHZ Hrubá Strana – varenie „fazuľovice“
August
25.8 Výročie SNP – krajské oslavy na Rohu 4.8. Turnaj starých pánov
SNP – kladenie kvetov k pamätníkom
v obci
September 31.8 -1.9. Dni obce – 675. výročie prvej 31.8. Výstava plodov a kvetov – Únia žien
písomnej
24.9. Odber krvi v obci-MS SČK
zmienky o obci
Október
Pamiatka zosnulých
Brigáda na úprave okolia domu smútku Návšteva divadel. predstavenia – kult. ÚŽS
komisia

Máj

26.2. 67. výročie partizánskeho
Cetune

Február

Podujatia organizácií
Výročné schôdze organizácií
boja v 25.2. Pochovávanie basy – Klenotnica
4.2 Pravá dedinská zabíjačka

Obecné podujatia
Vítanie nového roka v kostoloch
Hokejové stretnutie Babice - Bzince

Mesiac
Január

Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí v Bzinciach pod Javorinou na rok 2012
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FA Š I A N G Y , T U RÍCE, VE Ľ KÁ NOC IDE...

V sobotu 4.februára 2012 Obecný úrad v Bzinciach pod
Javorinou v spolupráci s bzinskými hasičmi usporiadal v
priestoroch hasičskej zbrojnice „Pravú dedinskú zabíjačku“
spojenú s fašiangovým sprievodom.
Napriek veľmi nepriaznivému počasiu bolo na zabíjačku
všetko pripravené včas. Tak, ako sa patrí, začínalo sa pohárikom
„hriateho“. Chvíľku sa počkalo na reportéra JOJ-ky Rasťa
Eckerta a mäsiari - Pavel Harmady a Dušan Okrucký sa pustili
do práce. Treba tiež spomenúť, že dobrú náladu od rána robila
skupina BUK zo Žiaru. Aj keď väčšina občanov túto skupinu
dobre pozná, predsa pripomenieme, že ju tvorí rodák Milan
Kučera s kamarátom. Mäsiarom a ich pomocníkom sa práca
darila. Prvá zabíjačková ochutnávka bola asi okolo 10.30, keď
sa podávala pečienka s krvou - bola vynikajúca. Samozrejme,
že sa pracovalo vonku, ale aj v kuchyni, varila sa zabíjačková
- šmitková polievka, kapustnica. Pri pečení mäsa, jaterničiek,

pomohla aj kuchyňa v reštaurácii. Okolo 13.00 hod. prišli
účastníci fašiangového sprievodu, ktorý sa vydal na cestu
po Bzinciach. Postupne sa zastavil na evanjelickej fare, pred
domom rodiny Stachovej, Klimovej, u starostu a tiež aj
v Domove sociálnych služieb, kde účastníci potešili našich
starých spoluobčanov. Na záver sa sprievod zastavil v krčme na
Mazákovci a tiež na katolíckej fare. Keď sa sprievod vrátil do
hasičskej zbrojnice, boli už pripravené zabíjačkové špeciality a
mohlo sa ochutnávať. Podľa názoru väčšiny účastníkov kvalita
výrobkov bola vynikajúca, a tak aj tí, ktorí museli čakať na svoju
porciu, boli nakoniec spokojní.
Tak ako vždy, treba poďakovať organizátorom tejto
akcie a všetkým, ktorí pomohli pri jej príprave. Vďaka patrí
aj sponzorom, ktorí prispeli - firma Heraldik, Woodline,
Woodservice, Woodprodukt, Stavebniny Petrovič, p. Šopík.
Redakčná rada

VIAN O Č N Ý S T OLNOTEN ISOV Ý TU R N A J
PŠK Bzince pod Javorinou usporiadal dňa 28.12.2011
tradičný vianočný turnaj v stolnom tenise. Turnaj sa konal
v telocvični ZŠ za účasti 16 hráčov, z toho dvaja prišli z
družobných Babíc. Potešila aj účasť divákov. Po hre v štyroch
skupinách boli vytvorené dve finálové skupiny:
A - o prvé až ôsme miesto, B - o deviate až šestnáste miesto.

Každý hráč odohral 9 zápasov.
Víťazom turnaja sa stal Ing. Podhradsky Miloš (skoro tiež
tradične), druhé miesto obsadil Slanina Jozef a tretí bol Mosný
Ľubomír.
Po vyhlásení výsledkov a odovzdaní cien od starostu obce
nasledovalo priateľské posedenie s občerstvením.

OBNOVE NÁ T RADÍ CI A
STOLNOTENISOVÝC H T URNAJO V V H RUŠO VO M
V sobotu 21.januára 2012 sa uskutočnil stolnotenisový turnaj
v Hrušovom. Organizátori tak nadviazali na tradíciu predchádzajúcich „Novoročných“ turnajov, ktoré sa v Hrušovom poriadali
asi od roku 1971. V KD sa zišlo 16 hráčov. Treba spomenúť,
že polovicu tvorili mladí Hrušovania. Do finále postúpili štyria
najlepší, ktorí bojovali o prvé miesto. Víťazom, bez prehry, sa

stal Ľ. Mosný, druhé miesto obsadil B. Valo, tretí bol M.Šatka a
štvrtý Zd. Mosný. Všetci získali pekné ceny.
Poďakovanie patrí hlavnému organizátorovi Ľ. Mosnému,
„kuchárovi“ Zd. Mosnému a sponzorovi J. Hložkovi. Dúfajme,
že obnovená tradícia stolnotenisových turnajov bude pokračovať
aj v budúcich rokoch.

január - február 2012
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POĎAKOVANIE

Touto cestou ďakujem celej rodine Vidanovej a
všetkým Vám, ktorí ste mi pre dievčence k Vianociam
finančne pomohli.
Mária Šnábelová, matka

BLAHOŽELÁME
15.2.2012 sa dožil 86 rokov dlhoročný člen
DHZ Bzince pod Javorinou pán
Martin ČRMÁČEK.
K životnému jubileu mu blahoželáme
a želáme hlavne pevné zdravie.
25.11.2012 oslávil 65 rokov predseda
DHZ Bzince pod Javorinou pán Ivan
KUČERA.
K životnému jubileu mu blahoželáme a želáme
veľa zdravia, elánu do života a hasičského entuziazmu.
Výbor DHZ

NARODILI SA
Paulína a Filip Alušic
rodičom Vladimírovi a Petre Alušicovej
Rodičom blahoželáme
k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

UZAVRELI MANŽELSTVO
Jozef Seevald – Zdenka Madrová
Novomanželom blahoželáme
k uzavretiu manželstva.

ROZLÚČILI SME SA
Mária Moravčíková vo veku 79 rokov č.d.344
Zuzana Chlapíková vo veku 92 rokov č.d.344
Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť
nad stratou ich blízkych.

SPOMÍNAME
Aj keď si odišiel a nie si medzi nami,
v našich srdciach zostávaš a si stále s nami.
Na sklonku minulého roka sme si
pripomenuli 25.výročie, čo nás navždy
opustil otec, dedko, pradedko a príbuzný
Ján TURAN z Hrubej Strany.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.
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Zhaslo slnko, odišiel si naveky spať, nám už len ostalo,
na chvíle s tebou iba spomínať.
Dňa 13. decembra 2011 uplynul rok,
čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko
Jaroslav HREVÚŠ z Cetuny.
Kto ste ho poznali a mali radi
spomínajte s nami.
Spomínajú manželka, deti a vnučka
Dňa 20.februára 2012 uplynie 10 rokov, čo nás navždy
opustila naša mama
Alžbeta FILÚSOVÁ
a zároveň 21.januára 2012 uplynulo
45 rokov od smrti
nášho otca
Martina FILÚSA.
Kto ste ich poznali
venujte im s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami
Čas plynie, spomienky zostávajú.
Nič viac ti už nemôžeme dať,
len kytičku na hrob a pekne spomínať.
Dňa 4.decembra 2011 uplynulo
20 rokov od smrti manžela, otca, starého otca a brata
Stanislava JANIGU z Hrubej Strany.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.
Sú ľudia, ktorí pre mňa v živote znamenali viac ako ostatní.
O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.
Dňa 5.decembra 2011
sme si pripomenuli 15 rokov,
čo nás opustila
mama, babička, prababička
Anna CHOVANCOVÁ,
rod. Brezinská z Cetuny.
Zároveň si spomíname
i na otecka, dedička, pradedička
Jána CHOVANCA
z Cetuny,
s ktorým sme sa rozlúčili pred 38 rokmi.
Trpká spomienka, ťažké zabúdanie!
dcéra Jarka s rodinou

Čas rany nezahojí,
iba nás naučí s nimi žiť.
Dňa 23.januára 2012 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil
náš manžel, otec a starý otec
Štefan GULÁN.
Spomína manželka, synovia s rodinami
a ostatná rodina.
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