
Stačí to  len mesiac všímať si našich seniorov? Určite NIE!
Sú to naši blízki, najbližší, naše vzory, susedia, spoluobčania.
V tomto období je zvykom stanoviť dňom, mesiacom a výni-
močne i rokom prívlastok. Média cez reklamy pripomínajú svo-
jim „konuzumentom“, o čo ide a ako sa majú zachovať.
Seniori – starší – staroba je etapa života človeka v pokročilejšom 
veku. Väčšina ľudí v tomto období už má najlepšie roky života 
za sebou a odovzdala svoje sily v zamestnaní, pre rodinu a pre 
spoločnosť. Ich vitalita už nemá takú intenzitu a mozgové závi-
ty už pomaly strácajú kapacitu. Človek je najschopnejší tvor na 
Zemi, no vekom sa opotrebováva. Tento skutočný jav čaká každé-
ho, kto sa vyššieho veku dožije. Je to tiež zákon prírody a nikto 
tu nič nezmôže.
Škola a cirkev v minulosti dôsledne deťom a tým mladším úctu 
k starším pripomínali. I dnes a o to snažia, ale už ich vplyv nie 
je taký jednoznačný a mladosť dostáva „zelenú“ bez ohľadu na 
konečný prospech.
Produktivita mladého človeka nabitého vedomosťami, schop-
nosťou využívať moderné technológie a pracovným tempom je 
čoraz viac zneužívaná pre zvýšenie pracovných výkonov, nieke-
dy bez ohľadu na kvalitu. Toto robí z neho robota alebo nástroj 
pre vyššie zisky. Tento človek má perspektívu do štyridsiatky, 

následne jeho cena klesá. Niekedy stráca zamestnanosť, vyčerpá-
va sa, teda sa znižuje jeho výkonnosť – čiže stárne. Teraz sa toto 
už začína prejavovoať skôr ako v minulosti.
Úcta človeka k človeku by mala byť vždy prirodzeným javom. To 
by malo platiť vždy a všade. Základom je rodina, potom škola a 
spoločnosť.
Každý mladý človek chce mať svoje „JA“, no musí si uvedomiť, 
že úcta k staršiemu človeku ho stavia do pekného svetla. Pomoc 
tetám, babičkám, či starcom nech nie je dôvodom pre  výsmech 
od kamarátov. Uvoľnenie miesta v dopravných prostriedkoch sta-
rým, chorým nech je samozrejmosť, veď postáť v autobuse pri 
ceste do Nového Mesta nad Váhom či na Starú Turú znamená len 
pár minút.
Tí skôr narodení si už určite zaslúžia, aby mladí mali pre nich 
pochopenie. Jednak už v živote niečo dokázali, mnohí trpia rôz-
nymi chorobami, ktoré si viditeľne nevšimneme.
Týmto článkom nechcem mladých odsudovať ani moralizovať. 
Chcem však na nich apelovať, aby  pochopili nutnosť pomáhať 
starším, čo i len jedným dobrým skutkom v priebehu týždňa lebo 
mesiaca, a nemusí to byť len v októbri.
Staroba čaká na každého a ten, čo sa jej dožije, nech ju má šťastnú 
a pokojnú i zásluhou tých mladších.               I.Mrázik,člen RR
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O K T Ó B E R  -  M E S I A C  Ú C T Y  K  S T A R Š Í M

Zbory pre občianske záležitosti znamena-
jú pre občanov obcí a miest veľmi veľa. 
Dnes už možno 75% obyvateľov pozná, čo 
všetko robia tieto kolektívy. Sú to sobáše, 
rôzne jubileá – 50.,60.,70.,80.,90. narode-
niny, jubilejné sobáše - strieborné, zlaté, 
diamantové, spomienky na významné osob-
nosti obcí či miest, uvítanie detí ako nových 
občanov, smútočné rozlúčky so zomretý-
mi občanmi, pamiatka zosnulých, udele-
nie čestného občianstva obce významným 
osobnostiam, ale i veľa iných slávnostných 
udalostí v živote obce alebo školy.
Na Slovensku tvoria zbory pre občianske 
záležitosti veľkú organizáciu, ktorú riadi 
ústredná rada. Každý kraj má ešte svoju 
krajskú radu, ktorá riadi regionálnu. Ústred-
ná a krajské rady už niekoľko rokov organi-
zujú súťaže kolektívov ZPOZ z obcí a miest 
s presne ohraničenou témou programov v 
danom roku.
Kolektív ZPOZu z našej obce sa už 7 rokov 
prihlasuje do tejto postupovej súťaže a vždy 
sa umiestňuje na popredných miestach. 
V pamäti máme program zlatej svadby 
manželov Kiszkových, bol veľmi hodnotný 
a dojímavý. Všetci účastníci ho hodnotili na 
postup na celoslovenské fi nále do Prešova, 
no verdikt poroty nám prisúdil “len“ druhé 

miesto. Všetci sme boli rozladení, no i to 
sa stáva a o dva roky sme bojovali o postup 
znova.
Jedno je isté – v krajskom meradle je 
kolektív ZPOZu Bzince pod Javorinou vždy 
v popredí. Má vždy akuálny program s veľ-
mi kultivovaným vystúpením. 

Nuž, čože moje. Hotové.
Videl som vás i zem som videl.
Už i to vlhko hrobové
príjmem jak dotyk nežných krídel.

Tak vravím – zlé i veselé,
hej, každý žiaľ a každá krása
- všetko sa v žití preželie
a všetko v novom navracia sa.

30. septembra 2009 sa krajská prehliadka 
uskutočnila s doteraz neobvyklými progra-
mami „Zložené krídla“. Išlo o smútočné 
programy – posledné rozlúčky. Miestom 
prehliadky bol Dom smútku v Trenčian-
skych Stankovciach. Prehliadka už nemala 
postupový charakter – čiže nikto „nebol“ 
hodnotený ako víťaz. Zúčastnili sa jej 
kolektívy: Trenčianske Teplice, Bzince pod 
Javorinou, Púchov, Záriečie, Trenčín, Cho-
cholná-Velčice. Všetky účinkujúce kolektí-

vy boli mimoriadne dobre pripravené. Náš 
kolektív bol najpočetnejší – 17 účinkujú-
cich. Program predstavoval pamiatku zos-
nulých, tak ako ju každoročne realizujeme 
už 8 rokov v našej obci. Je na ekumenickom 
základe,  čiže vystúpia s príhovormi zástup-
covia miestnych cirkví – evanjelickej a 
rímskokatolíckej-starosta, členovia ZPOZu 
s básňou, hudobným sprievodom a Klenot-
nica s piesňami.
Pri vystúpení každého kolektívu sa mnohým 
účastníkom trblietali i slzy v očiach a hoci 
sme boli v dome smútku, zaznel potlesk. 
Nášmu kolektívu to bolo spontánne, čo bolo 
znateľné uznanie. Všetci vysoko ocenili 
vystúpenie kňazov našich cirkví, bezkonku-
rečný prednes básní, dojímavé a precítené 
piesne v podaní Klenotnice, či umelecké 
podanie hudby mužov rodiny Bánovcovej.
Všetci naši účinkujúci mali ozajstnú radosť 
z dobre predvedeného vystúpenia a čakali 
už len na pripomienky poroty. Tie neboli 
žiadne,  len kladné hodnotenie nášho vystú-
penia, ktoré určite bude námetom pre mnohé 
kolektívy a pre starostov a matrikárky obcí, 
ktorí sa na prehliadke zúčastnili.
Deň sa naplnil a s pocitom dobrej reprezen-
tácie obce sme sa vracali domov.  
                       za kolektív ZPOZ – I.Mrázik  

Z N O V A  N A  V Ý S L N Í



V minulých dvoch článkoch sme sa zaoberali Riznerovcami, ktorí 
pôsobili alebo mali blízko k Horným Bzinciam. Teraz si spome-
nieme vetvu rodu, ktorá pôsobila v Zemianskom Podhradí.

ĽUDOVÍT VLADIMÍR RIZNER
Narodil sa 10.marca 1849 ako druhý syn svojho otca Karola Riznera 
/Karol II./. Od svojho brata Karola Rudolfa Riznera /Karola III./ 
bol mladší o necelý rok. Tento jeho starší brat pôsobil ako učiteľ v 
Horných Bzinciach a bol otcom spisovateľky Ľudmily Riznerovej 
– Podjavorinskej.
Ľudovít Vladimír bol absolventom ľudovej školy v rodnej obci. 
Stredoškolské štúdiá začal na Evanjelickom lýceu v Bratislave a 
pokračoval v Modre a potom na  Gymnáziu v Revúcej. V tom čase však 
ochorel jeho otec nevyliečiteľnou chorobu – rakovinou. Riešením bolo, 
aby ho zastúpil syn Ľudovít, ktorý mal vtedy 19 rokov. Otec zomrel 
5. februára 1870. Syn sa už potom na štúdiá nevrátil a neplánovane sa 
tak Ľudovít stal učiteľom a zároveň živiteľom rodiny. O dva týždne po 
smrti otca ho miestny konvent po odporučení miestneho farára Jozefa 
Ľudovíta Holubyho jednohlasne zvolil za učiteľa zemianskopodhradskej 
školy. Mladý Rizner poďakoval za dôveru konventu a dal sa do usilovnej 
a zodpovednej práce učiteľa. Začal používať pri vyučovaní mnohé nové 
metódy. Mal u detí veľkú autoritu a deti mu veľmi dôverovali. Kreslil 
pre lepšie vyučovanie zemepisu mapy, ďalej kreslil živočíchy a zvi-
eratá, aby lepšie pochopili stavbu tela. Jeho učiteľské metódy obdivovali 
kolegovia učitelia i jeho nadriadení. I bez dokončenia štúdií stal sa 
vynikajúcim pedagógom a to si všimli i profesori v učiteľskom ústave v 
Trnave. A tak mu v roku 1873 bez problémov umožnili externe dokončiť 
štúdiá so záverečnou skúškou.
Neskôr vidiac zaostalosť roľníkov začal po nedeliach pozývať týchto z 
celej bošáckej doliny a dával im poučné rady pre prácu na poli, pri chove 
hospodárskych zvierat, vo viniciach a pod. Ľudovít stále viac pracoval a 

neustále písal odborné články a publikoval vo vtedajšej tlači: Slovenské 
pohľady, Obzor, Národné noviny. Stále si rozširoval svoj obzor z 
rôznych vedomostných oblastí – história, ovocinárstvo, numizmatizmus, 
etnografia, archeológia, poľnohospodárstvo, ľudové liečiteľstvo.
Ďalšou črtou tohto velikána bolo, že si vážil hodnotu písaného slova, a to 
predovšetkým knihu, ako nenahraditeľného pomocníka pre ďalšiu peda-
gogickú činnosť. Buduje si súkromnú knižnicu, ale zakladá i školskú 
knižnicu.V okolí sa pričinil o založenie ďalších štrnástich knižníc. 
S farárom Jozefom Ľudovítom Holubym zakladá i miestny „Čítací 
spolok“. Spoznávaním kníh a rozširovaním svojej knižnice, neustálym 
vzdelávaním sa stáva sa z neho bibliograf, akého dovtedy Slovensko 
nemalo. Z vidieckeho učiteľa sa stáva vedecký pracovník. Vytvoril 
hodnotné dielo Bibliografiu písomníctva slovenského od najstarších čias 
do roku 1900. Bohužiaľ, pre podlomené zdravie sa vydania Bibliografie 
nedožil.
Pre doslova nadľudskú prácu a učiteľské povinnosti musel mať i silné 
rodinné zázemie – hlavne u manželky. Ako 22-ročný sa oženil s dcérou 
bošáckeho richtára Alžbetou Poláčkovou. Manželstvo bolo harmonické 
a narodili sa z neho tri deti – Elena, vydatá Kuchtová, Mária, vydatá 
Regentíková a syn Branislav.
Paradoxom je, že zomrel len ako 64-ročný, ale prežil všetky svoje deti. 
Tak ako jeho otec zomrel na rakovinu 7.októbra 1913, pochovaný je na 
cintoríne v Zemianskom Podhradí aj so svojou manželkou.
Typické pre Vladimíra Ľudovíta Riznera je práca, trpezlivosť a 
kresťanská pokora.
Je známe, že pomáhal i svojej neteri Ľudmile Podjavorinskej v jej 
literárnych začiatkoch. Ona svojmu strýkovi posielala svoje prvé básne 
ku korektúre poštou. On po úpravách jej básne vrátil a potom ich ona 
zaslala vydavateľom na publikovanie. Ich vzájomný rodinný vzťah bol 
veľmi pekný.
                                    Podľa odborných publikácií  spracoval I. Mráz
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R I Z N E R O V C I  / T R E T I A  ČA SŤ /

N E O B YČA J N É  S T R E T N U T I E
Býva zvykom, že sa maturanti stretávajú po 5 rokoch. U niektorých je 
to pravidlo, u iných nie. Takéto stretnutia si začínajú organizovať i žiaci 
zo ZŠ. My patríme tiež medzi nich.
K môjmu príbehu je nutné vrátiť sa do do päťdesiatych rokov, kedy 
žiaci zo Bziniec chodili do 6.triedy do Nového Mesta nad Váhom a 
lubinskí žiaci na Starú Turú. V školskom roku 1952/53 bola zriadená 
škola v Lubine. Začalo do nej chodiť 32 žiakov z Lubiny a okolia a 
15 zo Bziniec a okolitých osád. Triedy boli zriadené vo viacerých 
provizórnych miestach v dedine. Učitelia to nemali ľahké, lebo sa museli 
presúvať do tried na väčšie vzdialenosti. Samozrejme, žiakom vyho-
vovali dlhšie prestávky, ktoré využili na rôzne prestávkové „činnosti“.
V školskom roku 1953/54 sme ako 14-roční boli prvými absolventami 
tejto školy, ktorí štúdium ukončli záverečnými skúškami podobnými 
maturite. Boli sme prví, ktorých sa dotkla táto zmena v školstve.
Po prázdninách sme sa rozišli podľa svojich záujmov na stredné a 
učňovské školy a pokračovali v rôznych zamestnaniach. Odvtedy ubehlo 
dlhých 55 rokov. Teda sme tohto roku slávili jubileum a to je dôvod, 
prečo o tom píšem. Bolo to naše už ôsme stretnutie. Neviem, či to nie 
je rarita v našom okolí.
Prvýkrát sme sa stretli po 40 rokoch, potom 3-krát každých 5 rokov. 
Keďže čas rýchlo beží a roky tiež bežia s ním, dávme si teraz „rande“ 
každý rok pravidelne v piatok pred oslavami SNP na Rohu. Na stretnutia 
nás prichádza vyše 20 podľa záujmu a zdravotných možností. Niektorí 
chodia pravidelne, iní prídu občas. Títo skalní sa naň vždy tešíme. Je to 
pre nás sviatok. Naša radosť je o to väčšia, keď po roku zistíme, že všetci 
účastníci žijú. Nie všetkým to bolo dopriate, za tých 55 rokov zomrelo 
12 spolužiakov.
Asi 4-krát prišla medzi nás i pani učiteľka triedna Anna Schmidová zo 

Starej Turej, ktorú sme mali všetci radi. V druhej triede bol náš triedny 
Milan Trúsik, ktorý už nežije.
Schádzali sme sa na rôznych miestach: v Bzinciach, v Miškech Dedinke 
a teraz už tradične v Lubine. Posledné stretnutie sme mali 21.augusta 
2009.
Väčšina z nás sa usadila v rodnom kraji a okolí. Teda do Lubiny 
nemáme ďaleko. Prichádzajú však i spolužiaci  zo Skalice, Žiliny, 
Trenčína a Košíc. Máme však i zahraničnú spolužiačku – tá prichádza z 
Lodenice na Morave. Vždy si máme na čo spomenúť.
Píšem o tom preto, aby som motivovala i iných spolužiakov k takýmto 
schôdzkam na spríjemnenie dôchodcovských chvíľ. Veď život je krátky 
a treba si urobiť trocha radosti.
          E.Pražienková – J.Slávik
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VZÁCNY ČLOVEK

Celý vedecký svet si v týchto dňoch pripomí-
na nedožité 90. narodeniny vedca svetového 
formátu, významného orientalistu prof. PhDr. 
Rudolfa Macúcha. Mnohí vedci vo svete, aj 
keď jeho meno vyslovujú nie tak ako my na 
Slovensku, vedia, že pochádza zo Slovenska 
a vyšiel z našej evanjelickej cirkvi a z našej 
evanjelickej bohosloveckej fakulty. U nás 
sa začalo jeho meno objavovať oficiálne aj 
v tlači až po roku 1989, keď prichádzal ako 
neznámy známy, či známy neznámy medzi 
svojich, už nie súkromne, ale verejne. 
Narodil sa 16.10.1919 v Bzinciach pod 

Javorinou. Po maturite v Novom Meste nad Váhom a po štúdiu 
na Slovenskej evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 
23.6.1943 prof. Dr. Jánom Jamnickým ordinovaný za evanjelického 
duchovného. Ešte doma v rodnej obci duchovne na neho vplýval domáci 
farár Juraj Struhárik, ktorý veľmi prispel k tomu, aby sa R. Macúch 
rozhodol pre štúdium teológie. Bol to on, na ktorého si vďačne spomínal 
a prejavil to pri 100. výročí narodenín, na ktoré prišiel, aby vzdal tomuto 
významnému evanjelickému a slovenskému bardovi úctu, ktorú mu 
prechovával celý život. Ako kaplán pôsobil v našej cirkvi v Betliari,  v 
Uhrovci, v Trenčíne a v Krajnom. 
Rudolf Macúch mal veľký talent na reči. To objavili už pri príchode na 
fakultu jeho učbári, predovšetkým prof. Dr. Ján Bakoš, vedúci staro-
zmluvnej katedry. Už tu musím pripomenúť, že do konca svojho života 
ovládal R. Macúch 45 jazykov a bol asi jediným Slovákom, ktorý tu má 
prvenstvo.
Prof. Dr. J. Bakoš r. 1945 odišiel z našej fakulty, kde pôsobil viac 
ako 20 rokov a bol aj jej dekanom, na Filozofickú fakultu Univerzity 
Komenského v Bratislave, aby sa tu stal prvým profesorom pre seminis-
tiku. On získal R. Macúcha k tomu, aby sa venoval semitským rečiam 
na širšej báze a vybavil mu štipendium do Francúzska. Po návrate z 
dvoch významných francúzskych škôl, kde v rokoch 1945–47 získaval 
vedomosti u vynikajúcich odborníkov, predložil v Bratislave dizertačnú 
prácu na tému „Slovanské mená a výrazy v arabskej geografi“.  R. 
1948 promoval a stal sa vedeckým asistentom pre semitskú filoló-
giu. R. 1949 odišiel do Teheránu, aby si tam pripravoval habilitačnú 
prácu. Následkom zhoršených politických pomerov po r. 1949 sa už 
do Československa nevrátil. Tu sa koncom r. 1949 oženil s Iránkou 
menom Irandoht, ktorú poznal ešte na štúdiách v Paríži. R. 1950 sa im 
narodila dcéra Mária, ktorá kráča v šľapajách rodičov a je profesorkou 
na Slobodnej univerzite v Berlíne. R. Macúch pôsobil na univerzite v 
Teheráne vyše 8 rokov, potom ho pozvala Lady Ethel Stefana Drower 
na univerzitu do Oxfordu, kde spolu s ňou zostavil mandejsko-anglický 
slovník, ktorý potom r. 1963 vydala univerzita v Oxforde. Neskôr opäť 
v Teheráne pripravil príručku klasickej mandejskej gramatiky na vyše 
600 stranách, ktorá vyšla r. 1965. Roku 1963 ho pozvali za profesora 
na Freie Universität do Berlína, kde pôsobil do roku 1988, kedy odišiel 
do dôchodku.  Podnikol viacero študijných ciest, napr. rok strávil v 
Jeruzaleme. R. 1969 napísal Samaritánsko-aramejskú gramatiku a r. 
1982 vydal gramatiku samaritánsko-aramejskú.  U nás vydal prof. 
Macúch monografiu Islam a kresťanstvo, ktorá vyšla v Tranosciu 
v r. 1951 a stala sa výbornou pomôckou pre štúdium islamu u nás, 
medzi cirkvami a náboženstvami, medzi národmi a spoločenskými a 
etnickými skupinami, lebo vedel, že úcta k životu, ktorú hlásal Albert 
Schweizer, má aj ďalšie hlboké a široké dimenzie. Niektorým z nich sa 
venoval celoživotne. V určitom období pôsobil krátko v našich cirkev-
ných zboroch v USA a v Kanade. Oficiálne mal prvýkrát hosťovské 
prednášky na našej fakulte (ev. bohosl.) v máji 1991, pretože moje 
pozvania skôr nemohol prijať pre zasadania kongresov, na ktorých bol i 
predsedom a na niektorých prednášateľom. Poslednýkrát mal prednášku 
v apríli 1993 na fakulte na tému „Pokus o rekonštrukciu Ježišovej mate-
rinskej reči“. Vtedy bol už na spomenutých spomienkových podujatiach 

pri Struhárikovej storočnici. Na službách Božích a potom na pastorálnej 
konferencii nebral účasť formálne, aby tu stretol priateľov a známych, 
ale ho hlboko zaujímal aj vnútorný zápas našej cirkvi dnes. Aj stret-
nutie na Gymnáziu M.R.Štefánika v Novom Meste n. V., kde kedysi 
študoval, iba umocnilo dojmy z jeho 
návštevy. Držím v ruke jeho list z 
15.5.1993 a čítam v ňom riadky:“...
usilujem sa urovnať si moje pestré 
dojmy z mojej návštevy doma. Bolo 
ich na ten krátky čas priveľa a všetky 
som ich dosiaľ nestrávil.... Času 
bolo vskutku primálo, ale krásnych 
skúseností bolo napriek tomu dosť.“ 
Keď v liste ďakuje, hovorí: “A vieš, 
že mne to ide vždy od srdca.“ 
Dňa 23.7.1993 dokonal beh svoj-
ho života a 6. augusta 1993 bol 
pochovaný na cintoríne v Berlíne  
- Zelendorfe.  Odišiel v ňom vedec 
svetového formátu. Bol skutočne 
svetovým, ale najradšej mal rodný 
kút, ku ktorému patrila aj naša cirkev 
a náš národ. Učil svet, čomu sa naučil 
v detstve doma: tolerancii medzi 
cirkvami a náboženstvami, medzi 
národmi a spoločenskými a etnický-
mi skupinami. Pri spomienke na jeho 
nedožité 90. narodeniny ďakujeme 
Pánu Bohu, že sme ho mali.     
                   Dr. Dušan Ondrejovič     

K NEDOŽITÝM 90. NARODENENINÁM DR. RUDOLFA MACÚCHA

Bzince pod Javorinou sa môžu okoliu, Slovensku, 
ba i zahraničiu pochváliť viacerými vedcami a 
umelcami. Tak je to i v rodine Macúchovej, kde 
okrem svetového vedca univ. profesora  Dr. 
Rudolfa Macúcha  vo výtvarnej oblasti dominuje 
jeho neter Alena Macúchová. 
Narodila sa v Trenčíne 1.6.1964. Rodičia žili v 
Bzinciach pod Javorinou, kde útle detstvo prežila i 
Alenka.  Potom sa rodina presťahovala do Nového 

Mesta nad Váhom, kde rodičia pracovali vo VUMA a Alenka navštevovala 
základnú školu. Po jej skončení študovala na Strednej umelecko-priemy-
selnej škole v Kremnici a potom pobudla na reštaurátorskej škole SUPŠ 
v Košiciach. Dnes pôsobí v Prahe, najprv ako reštaurátorka, dnes sa 
venuje voľnej tvorbe – maľbe a textilnej tvorbe. Tvorí hlavne art protis. 
Je to druh tapisérie založenej na technológii netkanej vlnenej textílie. 
Textilné obrazy vznikajú ukladaním transparentných vrstiev vlneného 
rúna na podkladový materiál. Prechody medzi jednotlivými vrstvami 
vytvárajú tak mäkké línie pripomínajúce maľbu štetcom. Hotové dielo 
sa fixuje prešívaním, dierkovaním alebo lisovaním. Autorka Alena 
Macúchová už niekoľko rokov odkrýva možnosti, ktoré jej táto 
technológia špecifických tapisérií 
poskytuje.  Art protisy  vystavuje 
nielen doma, ale i v zahraničí, 
výstavu mala i v Trenčíne.  
Alena Macúchová žije a pracuje v 
Prahe ako výtvarníčka v slobod-
nom povolaní. Venuje sa i grafike. 
Do ďalších tvorivých rokov jej 
želáme veľa úspechov.
                     

 Zdenka Prokešová

VÝTVARNÍČKA ALENKA MACÚCHOVÁ
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P R E M E N A  Š K O L Y
 V minulom roku oslavovala naša škola 50. výročie svojho vzniku. 
Oslavy boli  krásne a dodali nám elán do ďalšej práce. Pripomenuli 
nám, kedy škola vznikla a bola postavená, kto do nej chodil a kto v 
nej pracoval. Od svojho vzniku prešla budova viacerými opravami a 
premenami: prístavba tried, jedálne a telocvične, knižnice, výmena stre-
chy, podlahových krytín, maľovanie... Ale všetko raz doslúži, má svoju 
životnosť.  
 V poslednom čase boli a sú najväčším problémom energie a ich 
úspora. Dokiaľ bola lacná, nič sa nemenilo, nebolo treba. Keď sa 
ceny energií prudko zvýšili, zrazu z rozpočtu školy nebolo na moder-
nizáciu, inováciu a nákup nových vecí, pretože všetky zvyšné financie 
pohltili náklady na plyn. Bolo treba uvažovať nad rekonštrukciou a 
modernizáciou zastaranej budovy a kotolne. Kotly boli staré, bývalé 
uhlové prerobené na plyn. Účinok bol nízky, spotreba obrovská. K 
tomu staré, rozsušené okná. Výsledok – financií nebolo (platil sa plyn), 
teplo nebolo (unikalo cez okná), pomôcok nebolo ( nebolo financií). 
Rekonštrukcia bola nevyhnutná. Obec, ktorá je zriaďovateľom, nemala 
toľko finančných prostriedkov, aby urobila celkovú rekonštrukciu 
školy. Keď sa otvorili eurofondy, začali pokusy o získavanie peňazí. 
Prvý pokus o získanie financií z fondov nevyšiel, a keďže kotolňa 
bola už v havarijnom stave, zobrala si obec úver a zrekonštruovala 
kotolňu. Namontovali sa nové, účinnejšie kotly, vymenili sa staré 
rozvody vody, vyčistili sa radiátory a namontovali sa regulačné ter-
mohlavice v sume 5 mil. Sk. Táto rekonštrukcia priniesla už počas 
tejto zimy úsporu financií. Za usporené peniaze sme mohli začať aj s  
modernizáciou učebných pomôcok a materiálov. Doplnili sme učebňu 
PC o 7 repasovaných počítačov, takže už každý žiak triedy môže 
pracovať samostatne na PC. Na výučbu sme zakúpili interaktívnu 
tabuľu Promethan. Pomocou tejto tabule sa budú naši žiaci vyučovať 
najmodernejšou technológiou v oblasti školstva. K jednotlivým predme-
tom sme zakúpili rôzne vyučovacie programy na ich kvalitné vyučovanie. 
Počítačmi sme vybavili i kabinety a učiteľom slúžia ďalšie tri notbooky.
 Na začiatku školského roka oznámil starosta obce Ing. P. Bahník, že 
sa podarilo uspieť s projektom ROPKA, kde sme získali na rekonštrukciu 

a opravu školy za účelom šetrenia s energiami 460 000 € (12,3 mil. Sk). 
V tomto projekte sa počíta s výmenou okien, zateplením obvodových 
múrov, rekonštrukciou WC, výmenou zvodov strešnej vody. Úspora 
energií by sa mala prejaviť aj na úspore finančných prostriedkov, z 
ktorých by sme ďalej chceli zrekonštruovať triedy, vybaviť ich novými 
lavicami, vymeniť podlahoviny v triedach a zakúpiť rôzne pomôcky 
do kabinetov. V týchto dňoch dostane škola ešte 6 nových počítačov, 
dataprojektor a notebook za zapojenie sa p. uč. Ľ. Samekovej do 
projektu „Modernizácia vyučovacieho procesu pomocou informačno-
komunikačných technológií“. Tieto bude využívať hlavne vo výučbe na 
I. stupni ZŠ. Ďalší notebook a dataprojektor získame z projektu „Ďalšie 
vzdelávanie učiteľov v oblasti výučby cudzích jazykov“, do ktorého sa 
z I. stupňa zapojil M. Samek. Vďaka OÚ Bzince pod Javorinou a pánovi 
starostovi a zapojeniu sa školy do rôznych projektov sa premena školy 
na modernejšiu už začala. 
 Dúfam, že už na začiatku školského roka 2010-11 budú vstupovať 
žiaci do opravenej, vymaľovanej, krajšej a modernejšej školy,  že z nej 
budeme mať všetci radosť a že sa nám bude pracovať ešte lepšie ako 
doteraz.                                        Mgr. Martin Samek, riaditeľ školy

SÚŤAŽ MLADÝCH ZÁCHRANÁROV
  Každý z nás sa minimálne raz v 

živote dostal do situácie ohrozu-
júcej život. Alebo možno sa vám 
stalo, že ste potrebovali rýchlo 
reagovať na vzniknutú situáciu. 
Čo má človek robiť za takých-
to okolností? Súťaže mladých 
záchranárov civilnej ochrany patria 
medzi také aktivity, ktoré to učia 
žiakov základných a niektorých 

vybraných stredných škôl. Máme skúsenosť, že prostredníctvom detí sa mnohému 
priučili i rodičia. Organizátorom súťaže mladých záchranárov je Sekcia krízového 
manažmentu a civilnej ochrany Min. vnútra Slovenskej republiky. 
Obvodné kolo súťaže  organizoval Obvodný  úrad  Nové Mesto nad Váhom,  
Odbor  civilnej ochrany a krízového riadenia dňa 30. septembra 2009  na Dubníku 
v Starej Turej. Tejto súťaže sa prostredníctvom svojej školy na Tematinskej ul. v 
Novom Meste  nad Váhom zúčastnili aj mladí záchranári  bývajúci v Bzinciach 
pod Javorinou. Sú to žiaci 8.ročníka Radka Drgoňová  z Hrušového a Peter Šimo 
zo Bziniec pod Javorinou, ktorí so svojimi  dvoma spolužiakmi z Nového Mesta 
nad Váhom tvorili štvorčlenné družstvo mladých záchranárov. Súťažilo sa v šiestich 
disciplínach.
Naši mladí záchranári Radka Drgoňová a Peter Šimo spolu so svojimi spolužiakmi 
sa   veľmi dobre pripravili a v obvodnom kole súťaže  mladých záchranárov obsadili 
1. miesto a tým si zabezpečili postup  na krajské kolo tejto súťaže. Za reprezentáciu 
svojej školy a tým aj  našej obce  im patrí poďakovanie.  V ďalších kolách súťaže im 
prajeme veľa športových úspechov.        Ing. Eva Gregušová, zástupkyňa starostu

POLÍCIA DEŤOM
 Dňa 10. septembra 2009 sa zúčastnili žiaci 1. stupňa  
zo bzinskej  ZŠ pod vedením svojich učiteľov krásnej 
akcie na Starej Turej. Akcia nazvaná "Polícia deťom" 
bola naozaj pre deti ako stvorená. Deti tu mohli vidieť 
akčné ukážky z práce policajtov, psovodov, kukláčov, 
hasičov a na vlastné oči vidieť a vyskúšať si techniku, 
ktorá sa používa priamo pri zásahoch. Za toto pekné 
popoludnie ďakujeme všetkým organizátorom podu-
jatia, ale hlavne ďakujeme p. M. Jamriškovi, ktorý 
nás na túto akciu pozval a tak pripravil našim deťom 
nezabudnuteľný zážitok.                                 
                                              Mgr. Ľubica Sameková
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D N I  O B C E  2 0 0 9
 Prvý septembrový víkend už po druhýkrát patril Dňom obce. 
Dni obce preto, že cieľom organizátorov je pripraviť pre občanov a 
návštevníkov aj iný program, nielen jarmok.
 V piatok 4. septembra 2009 sa začali Dni obce XII. ročníkom 
tradičného Bzinského jarmoku. Aj napriek nie veľmi priaznivej 
predpovedi počasia už od skorého rána prichádzali predajcovia s 
rôznym tovarom. Nakoniec ich prišlo viac ako 40. Okrem tradičného 
sortimentu sme medzi predajcami mohli vidieť aj remeselné výrob-
ky. Nechýbali stánky s občerstvením a ani burčiak a šišky. Pre deti 

boli v areáli MŠ pripravené jarmočné atrakcie, pričom trampolínu 
zakúpil OÚ a deti ju budú môcť využívať aj pri iných podujatiach. 
Popoludní sa svojím programom predstavila 
Rómska kapela, ktorej vystúpenie si aj napriek 
pomerne silnému dažďu prišlo pozrieť okolo 100 
záujemcov. 
 V sobotu  sme sa prebudili do studeného 
rána, ale bez dažďa. Niektorým spoluobčanom 
sa po predsa len uskutočnenej hasičskej zábave 
vstávalo horšie. Niektorí predajcovia usúdili, že 
im bude lepšie doma, a preto sa počet stánkov v 
sobotu znížil asi o tretinu. Počasie, aj keď každú 
chvíľu hrozilo dažďom, napokon vydržalo, a 
tak sa v priestore vedľa OÚ prišlo na kultúrny 
program pozrieť viac ako 500 ľudí. Bolo sa aj 
na čo pozerať. Program sa začal pekným vy-
stúpením žiakov ZŠ. Obecenstvo milo  prekva-
pili speváčky súboru Klenotnica, ktoré sa po 
dlhých rokoch predviedli v krásnych bzinských 
krojoch a celkom sa k spevákom z  Boršíc hodili. 
Ich spoločné vystúpenie bolo krásne. Výborným 
výkonom sa predstavila kedysi bzinská kapela 

- Bučkovanka. Program vyvrcholil už tradične vystúpením country 
skupiny Mustang band z Piešťan, ktorej sa podarilo svojimi príjem-
nými trampskými pesničkami rozospievať a neskoršie aj roztancovať 
značnú časť publika, ba aj „stánkarov“. A tak aj napriek tomu, že sa 
blížil začiatok futbalového zápasu roka Slovensko - Česko,  mno-
hým návštevníkom sa nakoniec ani domov ísť nechcelo. 
 Spokojnosť návštevníkov aj napriek nie najpriaznivejšiemu 
počasiu, to je najlepšia odmena pre organizátorov, ktorými boli 
poslanci OZ, pracovníci OÚ a bzinskí hasiči. 
                                                       Ing. P. Bahník, starosta obce

S T R E T N U T I E  S  O BČA N M I
 Vo štvrtok 1.októbra 2009 sa uskutočnilo stretnutie starostu  
obce a poslancov OZ s občanmi. Starosta obce pripomenul, 
čo sa  v obci udialo za obdobie od posledného stretnutia v 
októbri 2008, a predstavil plány na obdobie budúce. Medzi 
najdôležitejšie realizované akcie patrila rekonštrukcia kotolne 
ZŠ, ktorá podľa riaditeľa školy priniesla viac ako 30% úspory 
plynu. Vďaka významnej spolupráci s občianskym združením 
Podjavorinskej deti bolo v našej obci vybudované detské ihrisko. 
Zriadili sme zberný dvor, opravovali kultúrne domy. 
 Z pripravovaných aktivít sú najvýznamnejšie nasledovné: 
rekonštrukcia budovy školy so zameraním na zníženie energe-
tickej náročnosti (výmena okien, zateplenie budovy). Projekt je 

schválený, prostriedky sa budú čerpať z EÚ. Občanov zaujímali 
informácie o výmene plynového potrubia na „hlavnej“ ulici a 
následná oprava cesty financovaná TSK. Ďalej bol predstavený 
projekt na rekonštrukciu centra obce (EÚ), pripravovaný je pro-
jekt na nákup multifunkčného vozidla multikar (EÚ). V diskusii 
s občanmi sa hovorilo o dobudovaní kanalizácie, o zvyšovaní 
bezpečnosti vybudovaním chodníkov pri hlavnej ceste, o par-
kovaní vozidiel, o čistote v obci, o správaní sa našej mládeže, o 
problémoch, ktoré spôsobuje istý občan ľuďom pri prístupe na 
ich pozemky. Všetky námety od občanov budú prerokované na 
októbrovom zasadnutí OZ. O riešení budú občania informovaní 
aj prostredníctvom obecných novín.



 Rozlúčka to nebola smutná, veď celý deň hrialo príjemné 
slniečko a ľudia sa mohli tešiť z podujatí, ktoré pre nich orga-
nizátori pripravili. 

 

Program sa začal o 9. hodine, kedy sa 17 družstiev pustilo do 
varenia guláša. Z ich priestoru sa šírila nielen príjemná vôňa, 
ale aj dobrá nálada a spev. Keď porota ukončila varenie, začala 

sa ochutnávka. Nebolo jednoduché určiť, ktorý guláš je najlepší, 
názory a chute boli totiž rôzne, no porota napokon rozhodla. 
 Popoludní pokračoval program súťažou požiarnych družstiev. 
O pohár starostu obce bojovalo šesť mužských a dve ženské 
družstvá. Medzi mužmi doplnilo päť družstiev z našej obce a 
jej osád jedno družstvo z Moravského Lieskového. Dievčenské 
družstvá postavila len Cetuna a Vrzávka. 
 Večer pokračoval program s tanečnou zábavou. Rozlúčka 
s letom v Cetune bola príjemná, účastníci boli spokojní a 
vyjadrovali vďaku organizátorom. 
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100.  VÝROČIE ÚMRTIA JÁNA LEŠKU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Toto okrúhle výročia sme si pripomenuli 6. septembra 
2009. Dopoludnia sa uskutočnili spomienkové služby Božie v 
evanjelickom kostole v Bzinciach pod Javorinou, na ktorých 
všetkých prítomných privítal poddozorca zboru Ing. M. 
Bumbál.   Slávnostným kazateľom bol generálny biskup  ECAV 

na Slovensku Mgr. Miloš Klátik, PhD, liturgovali seniorka 
Považského seniorátu Mgr. Eva Juríková a Mgr. Juraj Šefčík, 
senior Myjavského seniorátu.  O význame J. Lešku ako teológa 
hovoril univ. prof. Igor Kišš. Služieb Božích sa zúčastnili okrem 
domácej farárky Mgr. I. Rubaninskej ďalší šiesti farári z via-
cerých cirkevných zborov, ako aj bzinský katolícky kňaz Mgr. 
Blažej Čaputa. Prítomný bol starosta obce Ing. Pavel Bahník a 
ďalší hostia. Bohoslužby boli obohatené vystúpením spevokolu, 
mládeže a prednesom básne v podaní J. Kuhajdovej. 
 Po skončení bohoslužieb sa vybral sprievod na hornobzinský 
cintorín, kde prítomní položili veniec na hrob J. Lešku, ale aj na 
hroby všetkých kňazov, ktorí sú tu pochovaní, a k hrobu učiteľa 
Karola Riznera. Poklonili sa i pamiatke Ľ. Podjavorinskej. 
Pri hrobe J. Lešku po modlitbe a spoločne zaspievanej piesni 
zaznela jeho báseň Naše nádeje, ktorú predniesla Z. Durcová. 
 Popoludní sa konal v chráme koncert vynikajúcich mladých 
umelcov – huslistu Miroslava Potfaja a klaviristu Samuela 
Bánovca, v podaní ktorých zazneli skladby známych autorov. 
O živote a diele J. Lešku prednášala p. Jaroslava Slezáčková.             
                                     -kr-

R O Z L ÚČK A  S  L E T O M  V  C E T U N E

BRIGÁDA ŽIEN
 Dňa 25. septembra 2009 Únia žien Slovenska v spolupráci 
s Obecným úradom v Bzinciach pod Javorinou uskutočnili 
brigádu na úprave zelene pri Dome smútku v Bzinciach p. J. 
Dvakrát ročne, v apríli a v septembri, sa miestne ženy podujali 
upraviť okolie domu smútku (údržba a strihanie kríkov a drob-
nej zelene), aby bol dôstojným miestom poslednej rozlúčky 
s našimi spoluobčanmi.                                           
                                                                        M. Kičková 



Vážení spoluobčania, tak ako ste sa dozvedeli na verejnom 
zhromaždení občanov dňa 29.9.2009,  Trenčiansky samosprávny 
kraj  bude rekonštruovať povrch hlavnej cesty vedúcej cez Bzince 
pod Javorinou. Na jestvujúci povrch cesty III/58112 bude v rámci 
rekonštrukcie  položený nový asfaltový koberec. Vzhľadom na uve-
denú skutočnosť starosta obce Ing. Pavel Bahník v spolupráci so 
zástupkyňou Ing. Evou Gregušovou  zabezpečili aj rekonštrukciu 
jestvujúceho  plynovodného potrubia, ktoré je uložené v telese 
cesty, ešte pred položením nového asfaltového koberca. SPP –dis-
tribúcia, a.s. Bratislava schválila mimoriadny projekt rekonštrukcie 
plynovodu, pripojovacích plynovodov (prípojok) a napojení OPZ  
v úseku, ktorého sa rekonštrukcia dotýka.  Dňa 28.9.2009 bolo 
odovzdané stavenisko (hlavná cesta v úseku od domu č.130 po dom 
č.486) zhotoviteľovi firme KOVAGAZ, spol.s.r.o. Štefanov, ktorá 
bude zabezpečovať realizáciu rekonštrukcie pre SPP-distribúciu, 
a.s. Bratislava. Vážení spoluobčania, žiadame Vás o trpezlivosť a 
spoluprácu pri realizácii uvedenej akcie, tak aby sme spoločnými 
silami zabezpečili podklady pre zrealizovanie novej asfaltovej 
komunikácie cez našu obec.  Predpokladaný termín začatia prác 
je 12.10.2009. Termín ukončenia prác závisí od spolupráce do-
tknutých orgánov a organizácii, ako aj od prístupu obyvateľov obce 
a poveternostných podmienok. Predpokladaný termín ukončenia  
50. týždeň.                   (Ing.Pavel Bahník, Ing.Eva Gregušová)
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OZNAM

Kopaničiarsky región je územím, ktoré disponuje krásnym 
prírodným prostredím pohoria Bielych a Malých Karpát. Pre 
miestnych obyvateľov ponúka bývanie v atraktívnom vidi-
eckom prostredí a pre návštevníkov hodnotne strávený čas 
relaxácie a oddychu s možnosťou využitia širokej ponuky 
špecifických produktov a služieb cestovného ruchu typických pre 
Kopaničiarsky región.
„Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ dňa 21. 
8. 2009 obdržala rozhodnutie z Pôdohospodárskej platobnej 
agentúry o udelenie štatútu „MAS“ a nenávratný finančný príspe-
vok na realizáciu „Integrovanej stratégie rozvoja územia“. 
Cieľom implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia je 
zvýšiť progresivitu a atraktivitu územia „Kopaničiarsky región – 
miestna akčná skupina“ do roku 2015 dobudovaním infraštruktúry 
a rozvojom vidieckeho cestovného ruchu prezentujúceho špecifiká 
Kopaničiarskeho regiónu.
Platobná agentúra poskytne konečným prijímateľom, ktorí budú 
realizovať konkrétne projekty osi 3 v rámci Implementácie 
Integrovanej stratégie rozvoja územia prostredníctvom MAS 
– Opatrenie 4.1, nenávratný finančný príspevok maximálne v 
sume: 2.086.684,00 EUR. MAS je oprávnená vyhodnotiť projekty 
len v rámci tejto maximálnej sumy, ktorá nesmie byť prekročená 
v rámci vopred schválených opatrení stratégie:
 - Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
 - Obnova a rozvoj obcí
 - Podpora činností v oblasti vidieckeho 
              cestovného ruchu 
 - Vzdelávanie a informovanie
 - Vykonávanie projektov spolupráce
Prvá výzva pre konečných prijímateľov v území Kopaničiarsky 
región – MAS bude zverejnená do 20 pracovných dní od podpisu 
zmluvy s PPA.

REKONŠTRUKCIA NTL PLYNOVODU 
BZINCE POD JAVORINOU 

- CESTA III/58112

 Už viac ako 3 mesiace máme v obci zriadený "zberný dvor". 
Zámerom obce bolo vytvoriť pre občanov priestor, kde by sa 
ukladali vybrané zložky odpadu, ktoré nie je možné iným spôsobom 
zlikvidovať a ktoré v minulosti obyčajne končili v jarkoch. Žiaľ, 
skutočnosť je iná. Mnohí naši spoluobčania si myslia, že zberný dvor 
je smetisko, že tam môžu voziť akýkoľvek odpad a hocikedy. 
 Nepomáhajú upozornenia, asi treba skutočne prijať prísne opa-
trenia. Problém je len v tom, že všetci síce chceme mať všetko 
OK, ale keď treba pomôcť, tak už ako keby sme tu v Bzinciach ani 
nežili. A tak prehliadame, že niekto odhodil škatuľku od cigariet na 
zastávke, že parkujeme s autami na trávnikoch, že sa vyvážajú smeti 
tam, kde nepatria, že "rozoberači áut" nepotrebné diely odkladajú 
do kontajnerov na cintoríne alebo prehodia cez plot zberného dvora. 
Teda  niekto žije na úkor nás všetkých, pretože na zaplatenie odvozu 
odpadu a za uloženie odpadu sa poskladáme všetci. Vinníci sa 
odhaľujú ťažko, je k tomu potrebná pomoc nás všetkých. Zapojme sa 
spoločne do odhaľovania týchto našich "spoluobčanov", nebojme sa 
povedať pravdu, nebojme sa poukázať na to, čo sa nám nepáči. Len 
spoločnými silami to dokážeme!     

Čo môžeme do zberného dvora uložiť:
• Objemné odpady – nábytok, ale v rozobratom stave!
• Textil, koberce, matrace 

• Drobné stavebné odpady do 1 m3
• Kovy

Neuskladňuje sa:
• Plasty - zber je zabezpečovaný 1-krát mesačne
•  Papier - zber je zabezpečovaný 3- krát ročne
•  Stavebný odpad nad 1 m3 , občania si môžu na OÚ objednať 
kontajner a odpad odviezť na skládku
•  Biologický odpad, odvoz tohto druhu odpadu budeme riešiť v 
nasledujúcich rokoch. Občanom odporúčame vybudovať si domáce 
kompostovisko.

Prevádzková doba zberného dvora
Pondelok                      zatvorené
Utorok - piatok        16.00 - 18.30 hod
Sobota                    10.00 - 13.00 hod

Iný termín uloženia je možné dohodnúť na OÚ 
tel. 7793272, 7793235, mobil 0907776580
Prosíme občanov, aby dodržiavali prevádzkovú dobu, aby neukladali 
odpad mimo priestorov zberného dvora a hlavne, aby do zberného 
dvora vozili len taký odpad, aký tam patrí.  
Nedodržanie prevádzkového poriadku, to znamená uloženie odpadu v 
inej dobe, alebo uloženie odpadu mimo priestoru zberného dvora sa 
trestá pokutou 100€.                           Ing. P. Bahník, starosta obce 

ZBERNÝ DVOR NIE JE SMETISKO
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Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nevie nikdy zabudnúť.

Dňa 10.septembra 2009 sme si 
pripomenuli 1.výročie úmrtia môjho 

manžela, otca a starého otca

Milana PODHRADSKÉHO

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn, nevesta a vnúčatá

  S P O M Í N A M E

UZAVRELI  MANŽELSTVO
Martin SAPÁČEK – Miriama KADLECOVÁ
Ing. Michal DZURILLA – Monika ČERNÁ

Jaroslav BUŠO – Bc. Miroslava VÁCLAVOVÁ
Martin KOTRAS – Katarína VATRTOVÁ

Dominik KOVAČOVIC – Dajana MUTŇANOVÁ
Novomanželom blahoželáme k uzavretiu manželstva.

NARODILI SA
Juraj PUTERA

Rodičom Jurajovi a Eve Puterovej

Marek GULÁN
Rodičom Vlastimilovi a Ing. Soni Gulánovej

Ema MEDZAYOVÁ
Rodičom Tomášovi a Petre Medzayovej

Tamara GULÁNOVÁ
Rodičom Milošovi a Mgr. Miroslave Gulánovej

Rodičom blahoželáme k šťastnému príchodu ich dieťaťa na svet.

ROZLÚČILI SME SA
Peter FILÚS, č.d. 1394 vo veku  33 rokov

Emília SAPÁKOVÁ, č.d. 407 vo veku 77 rokov
Ján SETVÁK, č.d. 1020 vo veku 67 rokov

Pozostalým rodinám vyslovujeme úprimnú sústrasť 
nad stratou ich blízkych.

POĎAKOVANIE 
 V živote každého z nás sú chvíle pohody i chvíle smútku a žiaľu. 
Tak je to i so mnou. V tomto roku som sa dožila 75 rokov i toho, že 
mi odišiel nenahraditeľný životný partner -  manžel Miloš Prokeš.
 Touto cestou vyslovujem všetkým, ktorí mi prejavovali sústrasť 
písomne, telefonicky i osobne, úprimné poďakovanie. Taktiež vy-
slovujem poďakovanie, že si pripomenuli moje životné jubileum 
v tomto ťažkom smútku. Zvlášť patrí MO ÚŽS v Bzinciach pod 
Javorinou – celému výboru na čele s Ing. Mirkou Kičkovou za 
uskutočnenie opekačky na Hrubej Strane, ako aj OV ÚŽS z Nového 
Mesta nad Váhom  a starostovi obce Ing. P. Bahníkovi. 
 S manželom Milošom sme sa vždy snažili o kultúrne pozdvihnu-
tie našej obce, čo sa nám i darilo. V roku 1958 sme sa presťahovali 
bývať do Bziniec p. J. a hneď ešte pred začiatkom školského roku 
1958/59 sme spolu s učiteľkou Zuzkou Hluchou – Markovou vy-
tvorili zo žiakov školy tanečný súbor a nacvičili sme Trenčiansku 
veselicu. S týmto mladým súborom oblečeným v bzinskom kroji sme 
išli na okresnú súťaž Tvorivosti mládeže , ktorú sme vyhrali a postú-
pili do krajského kola. Súbor sprevádzal na harmonike môj manžel. 
V krajskom kole sme obsadili 2. miesto. Mladí tanečníci i speváčky 
boli výborné. So súborom sme absolvovali veľa vystúpení a spestro-
vali sme i rôzne oslavy v okolí. Vystúpili sme i na Kopaničiarskych 
oslavách v Drietome. 
 Na JRD v Bzinciach p. Jav. sme spolu s manželom vyt-
vorili tanečno-spevácky súbor so sólistkami Oľgou Pagáčovou, 
rod. Polákovou a  Vlastou Rubaninskou, rod. Ševčíkovou. Súbor mal 
taktiež úspechy a existoval do odchodu manžela, ktorý odišiel učiť 
do Nového Mesta n. Váh.
 Spolu s učiteľom Karolom Pačesom som vytvorila detský spe-
vácky zbor, ktorý umelecky viedol p. Karol Pačes. Ja som mala na 
starosti organizačnú časť súboru. 
Teda ako sa v článku v BCH uvádza, nie dva súbory sme vytvorili 
– Klenotnicu a Dolinku, ale bolo to o tri viac, teda päť súborov, 
môžem povedať umeleckých telies. 
 Bárs by to bolo tak i teraz, aby Bzince prekvitali, aby sa mladá 
generácia vracala poznávať kultúru našich predkov. 
                  Zdenka Prokešová, členka Únie slovenských novinárov 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


