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Veselé ve¾konoèné sviatky
vám paraje
praje starosta
vám
starostaobce,
obce,pracovníci
pracovnící
obecného úradu a redakèná rada.
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OZNAMY OBCE

l V zmysle Zákona 317/1992 Zb. v znení
neskorích zmien a doplnkov bola vyrubená
daò z nehnute¾ností platobným výmerom.
Na základe toho sú obèania povinní správcovi dane (obci) zaplati daò z nehnute¾ností, t.j.
daò zo stavieb a z pozemkov.
l VZN o miestnych poplatkoch è. 2/2000
bol stanovený miestny poplatok za psa starieho ako es mesiacov 60,00 Sk roène, za kadého ïalieho psa 90,00 Sk roène.
l VZN è. 1/1997 o vytváraní zdravého ivotného prostredia, a ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Horná Súèa
urèuje okrem iného povinnos vetkým právnickým a fyzickým osobám v obci zabezpeèi
vývoz smetí. Vlastník, resp. uívate¾ objektu
je povinný vybra miesto pre odpadkové nádoby tak, aby boli prístupné, odkia¾ mono bez
èasových strát a zvlátnych akostí nádoby
vyváa.
Poplatok za vývoz jednej smetnej nádoby pre rok 2001:
- pre obèanov 450,00 Sk roène
- pre podnikate¾ov pod¾a skutoèných nákladov na vývoz.
Poplatok za vodu z verejného vodovodu
- 3,00 Sk za jeden m3 spotrebovanej vody v
roku 2000 pod¾a odpoètu vodomera.
- pauál 164,00 Sk na osobu roène (keï
nie je vodomer).
Daò z nehnute¾ností a uvedené poplatky
sú obèania povinní zaplati obci potovou
poukákou alebo v hotovosti na Obecnom
úrade v Hornej Súèi èíslo dverí 4.

l Váení spoluobèania, dovo¾te, aby som Vás
oboznámil s vybavovaním Urbariátu, obce Horná Súèa. Koneène po dlhých prekákach sa nám
podarilo vybavi' list vlastníctva a poiada' Lesný závod a vydanie lesov o výmere 363,7214
ha do uívania.
Nieko¾ko informácii o vybavení podkladov.
Vzh¾adom nato, e sa jedná o dos ve¾kú
výmeru na okresnom úrade, odbore katastrálnom v Trenèíne sa vystavovali listy vlastníctva pod¾a pozemnokniných vloiek, kde nebola parcela identická . Lesný závod nám na
základe tohoto podkladu lesy nechcel vyda,
iba v tom prípade, e by bol zameraný geometrický plán. Jeho cena by bola napríklad
70.000,- Sk pri hore Trnove. Preto bolo potrebné prepracova' na okresnom úrade, odbore katastrálnom vetko pod¾a pozemnokniných hárkov.
Ako ïalí podklad pre Lesný závod sme
museli da' vypracova' mapy pre potreby Lesného závodu.
Urbarsky výbor pracuje v zloení: Gago
Ondrej - predseda
Èlenovia výboru: Ing. Marian Sevèík, Jakub Krovina, Jozef Mrázik ml. , Stanislav Stehlík, Michal Babrnák, Júlia Bilèíková a pozývame starostu obce Pavla Bilèíka. Lesný závod
nám s¾úbil les odovzda po spracovaní podkladov do 2 mesiacov. Do tejto doby si zabezpeèíme lesného hospodára, ktorý bude pri
preberaní lesov prítomný.
Ïalej chcem oboznámi obèanov, e podiely
v lese, èi u to boli pasienky sa môu v prípade
záujmov podielnikov rozdeli, ale kadý na tomto prídely musí hospodári pod dozorom lesného hospodára pod¾a zákona è. 22911991 Zb.
To znamená ai i vysádza. Podiely, ktoré budú
pridelené, nebudú ma konkrétny list vlastníctva
daného úseku, ale majú charakter podielu urèitého celku parcele.
Uvediem príklad:
Ak má niekto podiel na pasienku a uíva
ho stále a chcel by na òom stava rodinný
dom, musel by si da tento diel zamera geometrickým plánom.
Predseda urbariátu

l Ako sme u v predchádzajúcom èísle
Súèanského hlásnika informovali v mesiaci
máj a jún t. j. od l9. mája do 10. júna bude
vykonané sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov, prièom rozhodujúcim okamihom sèítania
je noc z 25. na 26. mája 2001.
V tomto období navtívia Vae domácnosti sèítací komisári a vydajú Vám sèítacie tlaèivá, ktoré si doma vyplníte. Do 10. júna ich
vyplnené odovzdáte sèítacím komisárom.
Keïe na území Slovenska sa objavujú
rôzni faloní komisári,
oznamujeme Vám mená
sèítacích komisárov v
obci Horná Súèa.
OBEC HORNÁ SÚÈA
3.1. - Novoroèný stolno-tenisový turnaj
- Klinková Eva, Sádecká
6.1. - úèinkovanie MSZ Hornosúèan v kostole
Viera, Gugová Kvetosla8.1. - Diskotéka pre deti Z
va, Michalièka Ján , Birá23.1. - Burza kinderiek
sová ¼ubica
28.1. - Div. predstavenie Kozie mlieko z Omenia
DÚBRAVA - vajdle1.2. - Vítanie novonarodených detí
ník Duan, vajdleníková
10.2. - 2. obecný bál
Katarína
14.2. - Obecné zastupite¾stvo na osade Trnávka
ZÁVRSKÁ - Vaíèek
17.2. - Diskotéka pre mladých
Ján, Kaková Helena
25.2. - Detský karneval
VLÈÍ VRCH - Liková
26.2. - Otvorenie kurzu varenia
Marta
27.2. - Pochovávanie basy
TRNÁVKA - Panáko3.3. - Ukonèenie kurzu varenia
vá Eva, kundová Marta
6.3. - Hudobno - zábavný program pre deti Z
KRÁSNY DUB - On11.3. - Div. predstavenie obrácke dobrodrustvo
draèková Mária
17.3. - itie bábik - kurz
NÁHRADNÍCI: Vaíè26.3. - Oslavy 40. výroèia vzniku koly na Trnávke
ková Renata

Kultúrne akcie v I. tvrroku
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Knihovníèka informuje
Miestna ¾udová kninica v Hornej Súèi
registrovala v roku 2000 416 èitate¾ov,
z toho 235 iakov do 15 rokov. Návtevníkov bolo dovedna 4 555.
Kninica má spolu 9 478 zväzkov
kníh, z toho:
- náuèná literatúra pre dospelých 1 817 zv.
- náuèná literatúra pre deti a mláde
517 zv.
- krásna literatúra pre dospelých 4 317 zv.
- krásna literatúra pre deti a mláde 2
827 zv.
Prírastky kninièných jednotiek v r.
2000 - 60 zv.
V roku 2000 kninica zaznamenala
13 507 výpoièiek, z toho:
- krásna literatúra pre dospelých 4 481 zv.
- náuèná literatúra pre dospelých 1 820 zv.
- náuèná literatúra pre deti a mláde 980 zv.
- krásna literatúra pre deti a mláde 6
165 zv.
- výpoièky periodík 61
Pre rok 2001 Obecný úrad rozpoètoval pre kninicu na nákup literatúry
5.000,- Sk. Kninica uskutoènila prvý
nákup literatúry v marci v kninej predajni Trenèín, kde boli zakúpené tieto
knihy:
Náuèná literatúra pre deti a mláde
1. Cruickshank, G.: Autá
2. Parker, S.: Ako ili dinosaury
3. Naa vlas
Krásna literatúra pre deti a mláde
1. Rázusová - Martáková, M.: Od jari do
zimy
2. Exupéry, A.S.: Malý princ
3. Disney, W.: Vladárová nová tvár
4. Carey, M.V.: Záhada planúcich brál
5. Marx, A.: Tajomstvo mesaèného ohòa
6. Blytonová, E.: Slávna päka
Krásna literatúra pre dospelých
1. Daniken, E.: Stratégia bohov
2. Briskin, J.: Nahé srdce
3. Moravèík, .: Sedláci
4. Cook, R.: Únos
5. Steel, D.: Dom na ulici nádeje
6. Steel, D.: Dotyk svetla
7. Bickmorová, B.: Návrat
8. Atwoodová, M.: Vynáranie
Knihovníèka M¼K iada èitate¾ov o dodriavanie výpoiènej doby, ktorá je jeden mesiac, resp. sa dá predåi 2 x 1
mesiac, ak knihu neiada iný èitate¾. Nedodranie stanovených termínov sauje knihovnícku prácu.
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Bohosluby poèas Ve¾kej noci
12.IV. Zelený tvrtok Pánovej veèere ..... sv. oma
Ustanovenie Eucharistie
sviatosti kòastva, príkaz
bratskej lásky
13.IV. Ve¾ký piatok utrpenia a smrti Pána ..... obrady
Poklona kríu
14.IV. Biela sobota ..... poklona
vepery
Ve¾konoèná vigília vzkriesenia ..... zaèiatok
pri ohni pred kostolom
Obrad svetla, liturgia slova, liturgia krstu,
liturgia Eucharistie, procesia.
15.IV. Ve¾konoèná nede¾a ..... sv. ome:
Dúbrava

o 17,30 h

o 17,30 h
do 22,00 h
od 7,00 h do 17,30 h
od 17,30 h
o 17,45 h

16.IV. Ve¾konoèný pondelok ..... sv. ome ako obvykle v nede¾u

7,45 h
9,15 h
10,30 h

PRAJEM VÁM POEHNANÉ PREITIE TAJOMSTIEV VE¼KEJ NOCI

VE¼KÁ NOC
Ve¾ká noc je sviatkom zmàtvychvstania Jeia Krista. Najstarí kresanský
sviatok, od roku 325 sa svätí prvú nede¾u po jarnom splne. Predchádza mu
obdobie 4O-denného pôstu - od Popolcovej stredy, ktoru sa konèia faiangy,
do Ve¾konoènej nedele. Posledné nedele
pred Ve¾kou nocou sú Smrtná nede¾a a
po nej Kvetná nede¾a, keï pod¾a Biblie
Jei oslavovaný zástupmi ¾udí vstúpil
do Jeruzalema. Zelený tvrtok je dòom
Poslednej veèere, predtým ako Jeia
jeden z jeho uèeníkov Judá Ikariotský
zradil. Jei bol zajatý v Getsemanskej
záhrade v noci zo tvrtku na piatok, súdený a muèený a v piatok /Ve¾ký piatok/
na vrchu Golgote ukriovaný. V sobotu
/Biela sobota/ bol pochovaný a v nede-

¾u na tretí deò od svojho ukriovania
(Ve¾konoèná nede¾a/ vstal z màtvych.
Posledný predve¾konoèný týdeò sa
zvykne nazýva aj paiový, pod¾a zvyku
èíta alebo spieva v rámci Bohosluieb
na Smrtnú, Kvetnú nede¾u a Ve¾ký piatok tento historický príbeh.
S jednotlivými dòami ve¾konoèného
obdobia sa spájali aj ¾udové zvyky, súvisiace s oslavami prebúdzajúcej sa prírody. Na Smrtnú a Kvetnú nede¾u vynáanie Moreny, prináanie zelených posvätených prútov do domu, ma¾ovanie
kraslíc, na Ve¾konoèný pondelok ibaèky a oblievaèky. Na Ve¾ký piatok sa nesmela zem hýba. Naopak Zelený tvrtok a Biela sobota boli povaované za
astný deò pre siatie a sadenie.

3.

Drahí bratia
a sestry, milí
priatelia!
Mnohí dobre vieme, ako smr dokáe
zrani èloveka, spôsobi smútok i utrpenie. Pôstnym obdobím a ve¾konoènými
sviatkami opä Cirkev ohlasuje zves nádeje pre celý svet. I pre teba. Èlovek
teda má h¾ada Pravdu a má sa òou
necha nájs. Jei, ktorý je Cesta, Pravda a ivot (Jn 14,6) neil, aby zomrel,
ale zomrel pre ivot. Zomrel pre ivot, z
ktorého nemá by nik vylúèený.
Jeiov prázdny hrob je stredobodom
pozornosti zvlá kresanov. Pre nás,
kresanov sa stáva zves o Kristovom
zmàtvychvstaní stredobodom ohlasovania radostnej zvesti Evanjelia. Sila ivota, ktorá vychádza z Jeiovho prázdneho hrobu ponúka nádej a istotu ¾uïom vetkých èias. U apotolom, ktorým iiel Jei v ústrety napriek ich pochybnostiam a nevere sa otvoril celkom
nový svet. Zmàtvychvstalý Kristus im
posiela na Turice ve¾konoèný dar Ducha svätého. Z bojazlivých apotolov sa
stali nositelia nádeje a nového ivota,
ktorých nemôe zastavi ani hrozba
smrti. Prijali pravdu o Zmàtvychvstalom.
Mnohí poèas dejín túto pravdu neprijali, snaili sa vymaza Ukriovaného a
Zmàtvychvstalého Krista rôznymi
prostriedkami zo srdca èloveka. Kým oni
zomreli a padli do zabudnutia, On je tu.
Tento Zmàtvychvstalý Kristus dáva teda
aj naim ivotným kríom, úsiliam, túbam i smrti, celkom nový zmysel. Nech
Jeiove slová: Nebojte sa! (Mt 28,5)
a Ja som s vami (Mt 28,20), nie sú len
odkazom ve¾konoèných sviatkov, ale
nech Zmàtvychvstalý upevòuje nau vieru, nádej a lásku i vïaka preitiu tohtoroèných ve¾konoèných sviatkov.
Zo srdca vetkým praje a vyprosuje vá
Peter Hluzák, adm. far.

Láska ide cez alúdok

Milé eny a dievèatá, chcela by som
Vás poinformova o kurze varenia, ktorý
sa uskutoènil v dòoch 26.2. - 3.3.2001 a
ktorého sa mohol zúèastni ktoko¾vek. Zilo
sa nás 28 dievèat a ien mladieho i
starieho veku. O vetkom nás pouèila a
jedlá pripravovala pani Júlia Bilèíková.
V prvé dva dni sme varili minútky z
kuracieho mäsa a rôzne plnené kuracie
prsia i bravèové rezne. Nezabudli sme
ani na popolcovú stredu. Vtedy sme pripravili jedlá zo zeleniny, ako napríklad
zapekaný karfiol a ve¾mi chutné boli kelové karbonátky, ktoré so mnohé z nás vyskúali na druhý deò vo vlastnej kuchyni.

Nu a posledné dva dni sme sa venovali
príprave studených jedál. Pani Bilèíková
nám vysvetlila ako kombinova, èím zdobi, pouili sme i ovocie a tieto jedlá boli
výborné. Ukázala nám i vykosovanie hydiny a jej prípravu do rolád, ktoré sme
pouili do studených mís.
Kadá z nás sa snaila kde tu pomôc
a priloi ruku k dielu. Doplnili sme si skúsenosti, rozírili receptár o nové a chutné
jedlá, ale zároveò sme sa i dobre zabavili. Kurz sme ukonèili posedením a ochutnaním hotových výrobkov. Myslím, e
môem za vetky zúèastnené poveda, e
sme sa cítili dobre. Ako kolektív sme si

rozumeli a vedeli sme sa dohodnú. Dúfam, e to nebolo naposledy, èo sme sa
takto stretli a snáï sa uskutoènia i iné
kurzy. Vetkým odporúèam. Nakoniec pripájam malý básnický postreh.
Keï sa varí, tak sa je,
tak sa vraví, tak to je!
Prili sme a navarili,
kaèièku sme naplnili.
Misy, rolky, rolády, èo sa
komu zapáèi.
Tí, ktorí neprili môu
banova, pretoe kurz
varenia zaèína bodova.
napísala Kveta Macharová
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Ve¾konoèné tradície
Ve¾kú noc, najväèí kresanský sviatok na Slovensku
sprevádzali radostné a okázalé oslavy. Patrili k nim ¾udové zvyky a obyèaje, súvisiace s príchodom jari a oslavou prebúdzajúcej sa prírody. Mnohé sa zachovali dodnes, hoci èasom nadobudli celkom inú podobu. Rok
èo rok sa teíme na ma¾ovanie vajíèok, ibaèku a oblievaèku. Èo vieme o ich minulosti a pôvodnom význame?
VAJÍÈKA PRE RADOS
Ve¾konoèné vajíèka sa pôvodne ma¾ovali na èerveno. Èervená
farba, farba krvi, bola symbolom
vykúpenia.
Vajcia urèené na zdobenie sa
väèinou zhromaïovali u od
Popolcovej stredy. Vajíèkam, ktoré sliepky zniesli na Zelený tvrtok, sa pripisovala lieèebná a èarovná moc.
Vyfúkané vajíèka sa zaèali
ma¾ova a zaèiatkom náho storoèia, ale obdarova niekoho krupinami bez obsahu sa povaovalo za uráku.
V niektorých krajinách si slobodné dievèatá dávali kraslice za
ivôtik pre zachovanie zdravia a
sily.
KORBÁÈE PRE ZDRAVIE
Bitie a ¾ahanie prútmi patrí k
dávnym magických praktikám. Má
prinies zdravie, plodnos, astie
a odohna zlých duchov.
Jarné ¾ahanie má pripomenú
aj bièovanie Jeia Krista pred
ukriovaním.
Malým chlapcom splietali prúty
do tvaru vrkoèov alebo hranolov
otcovia, èi starí otcovia, dospelí si
korbáèe plietli sami. Zhotovovali
ich z mladých pruných prútov zrezaných na rovnakú dåku.
Aby prúty viac  típali, namáèali ich do vody.
V dome, kde sa práve liahla
hydina, sa ibák plies nesmel.
Kuriatka a kaèièky by sa nedoili
druhého dòa.
Na Ve¾konoèný pondelok chodili mládenci na ibaèku v skupinách. Pochôdzku si rozdelili pod¾a domov, kde bývali dievèatá, po
ktorých pokukovali. Vyhliadnuté
domácnosti poväèine  prepadávali tajne.
Verili, e vyibané dievèa ¾ahko stratí krásu, nikto ju nepozve
do tanca, teda nebude vzácne a
nevydá sa.
K dobrým mravom dievèat patrilo naoko sa ostýcha a zdráha
sa otvori dvere. Chlapci sa vak
aj tak vdy dovnútra dostali.
Dievèatá sa na ibaèku ve¾mi

teili, prikladali jej význam, lebo si
tak overili, aký je o ne záujem.
S príchodom utorkového rána
mali právo iba aj eny. Vyberali
si prevane neverných muov a
záletníkov.
VODA PRE KRÁSU
Polievanie sa odmeòovalo
kraslicami, na junom Slovensku
ivými karafiátmi. Ko¾ko dievèat
mládenec oblial, to¾ko karafiátov
alebo iných ivých kvetov mal na
kabáte èi klobúku.
Polievalo sa a pri východe slnka. Obliatie dievèaa sa povaovalo za osobitnú èes pre mládenca a ete väèiu pre rodinu dievèaa.
Povráva sa, e niektoré eny
samy vyh¾adávali  oblievaèov,
lebo verili, e tak omladnú prinajmenom o desa rokov.
Zvykom bolo oblieva nielen
dievèatá, ale i oráèov idúcich po
prvý raz na pole a pastierov enúcich dobytok na pau.
Spoloèným základom bolo
vetkých jarných obyèajov bolo
úsilie vemoným spôsobom zabezpeèi dobrú úrodu. Na to slúili
aj obrady pri oraní a sejbe, rôzne
zvyky na ochranu rastúcej úrody
nesúce i spomínané kultovo- magické prvky ako obdarúvanie kraslicami, peèivom alebo ¾ahanie
zelenými ratolesami.
A ÈO DNES?
Pôvodné zvyklosti sa èasom
vytrácali, menili sa. Vodu z potoka
nahradila sprcha, èerstvé prúty
plastové korbáèe, kraslice èokoládové vajíèka èi dokonca peniaze.
Nestratilo sa vak niè na význame
radostných stretnutí s blízkymi,
novodobé obyèaje nám i naïalej
pripomínajú oèakávaný príchod jari
a teplých slneèných lúèov. Teíme
sa z prebúdzajúcej sa prírody a
nového ivota. Veï Ve¾ká noc je
predovetkým oslavou nádeje, ivota, radosti a nièím nenahradite¾ných medzi¾udských vzahov aj v
novom miléniu.
(spracované zo slov. tlaèe)
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Naa mláde

Vesmír oèami detí - okresná
výtvarná súa
Tradiènej súae sa zúèastnilo
v III. kategórii /5.-9. roè./ 14 základných kôl so 150 prácami.
Medzi piatimi ocenenými prácami, ktoré postupujú do celoslovenskej súae boli práce
Slávky Koelovej 6.A. triedy
Márie Seriovej 6.A. triedy
Rozprávkové Vretienko - okresná súa v prednese rozprávky
Recitaènej súae sa v Tr. Tepliciach dòa 13.2.2001 zúèastnili
sestry Eva a ¼ubomíra Kalíkové.
U 4-krát po sebe sa s výborným
umiestnením vrátila Evka.
V tomto roku získala 1. miesto
a bude okres Trenèín reprezentova v krajskej súai. Dríme jej
palce.
Futbalový turnaj - Melèice Lieskové
Dòa 24.2.2001 sa v Melèiciach
- Lieskovom konal turnaj v minifutbale o putovný pohár. Z naej
koly sa ho zúèastnili mladí iaci. Turnaja sa zúèastnilo pä Z:
Z Melèice - Lieskové, Horná
Súèa, Dolná Súèa, Chocholná a
Drietoma.
Nai iaci obsadili 3. miesto,
keï zvíazili s Dolnou Súèou, remízovali s Drietomou a Chocholnou, prehrali s Melèicami.
Z reprezentovali: Jakub Ondraèka, Ondrej evèík, Pavol Dohnan, Tomá Chovanec, Peter
Zemanoviè, Jakub Krovina, Tomá
ulhánek, Róbert Ondraèka.

kolské kolo recitaènej súae
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
I. KATEGÓRIA:
Poézia:
1. miesto ¼ubomíra Kalíková 4.A
2. miesto Miriama Juricová 4.B
3. miesto Monika Èapáková 3.B
Silvia Ludvíková 3.B
Próza:
1. miesto Monika Pekárková 4.B
2. miesto Mária Zemanovièová 4.B
3. miesto Eva Seriová 4.B
¼udmila Chupáèová 4.A
II. KATEGÓRIA:
Poézia:
1. miesto Mária Michalová 5.A
2. miesto Zuzana Ondraèková
6.B
3. miesto Zuzana Orsaghová
6.B
Próza:
1. miesto Miroslav Kramár 6.B
Eva Kalíková 6.A
2. miesto Alena Zemanovièová 5.B

3. miesto neudelené

III. KATEGÓRIA:
Poézia:
1. miesto Zuzana Ondrúková
8.B
2. miesto Lenka Jurigová 7.A
3. miesto Anna Dohanová 8.A
Próza:
1. miesto Martina Cverenkárová 8.A
2. miesto Lenka Koelová 8.A
3. miesto Miroslava Pekárová
8.B
Peter Panák 7.A
Víazi jednotlivých kategórií
budú kolu reprezentova v okresnej súai Hviezdoslavov Kubín.

PYTAGORIÁDA
matematická súa

Tradiènej matematickej súae
iakov 1. i 2. stupòa sa zúèastnilo
14. februára 2001 67 iakov.
Najlepie vedomosti a logické
myslenie prejavili títo iaci:
1. stupeò:
1. miesto Michaela Hulínová
3.A 9 bodov
2. miesto Jakub Hatnanèík 4.B 7 b.
3. miesto Monika úiová 3.A 7 b.
4. miesto Tomá Vranák 4.B 6 b.
5. miesto Martina Vrbová 4.A 6 b.
6. miesto Silvia Macharová 3.A 6 b.
2. stupeò:
1. miesto Renata Lenoková
6.B 15 bodov
2. miesto Peter Ondruka 6.A
8 bodov
3. miesto Lenka Cverenkárová
6.A 7 bodov
4. miesto Miroslav Kramár 6.B
6 bodov
5. miesto Vladimíra Gaiová
6.A 6 bodov
6. miesto Luká Repa 6.A 6
bodov
Pri rovnosti bodov rozhodoval
o lepom umiestnení èas.

MAJSTROVSTVÁ KOLY
V STOLNOM TENISE

V dòoch 5.3.2001 a 7.3.2001 sa
uskutoènil stolnotenisový turnaj v
kategórii mladích i starích iakov.
6. - 7. roèník: /22 úèastníkov/
1. miesto Peter Panák 7.A
2. miesto Ján Bartek 7.B
3. miesto Radoslav Bari 6.A
8. - 9. roèník /18 úèastníkov/
1. miesto Václav Bulejko 9.B
2. miesto Miroslav Blaho 8.B
3. miesto Mário Guga 9.B
Na záver si zmerali sily víazi
oboch kategórií. Zvíazil Peter Panák, druhé miesto obsadil Václav
Bulejko, tretí bol Miroslav Blaho.
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KONEÈNE DIVADLO

Takéto a podobné výroky bolo poèu,
keï sa objavili v obci plagáty, pozývajúce
na divadelné predstavenie náho súboru.
Po 10-tich rokoch sa na doskách, ktoré znamenajú svet, znovu predstavili nai

ny (i v soboty a nedele), tudujú mimo
Trenèína a skåbi ich vo¾ný èas je skutoène nároèné. No i napriek tomu (alebo
mono práve preto) odviedol súbor skutoène vynikajúcu prácu.

herci - ochotníci a predviedli nám kumt,
ktorý má v Hornej Súèi dlhoroènú peknú
tradíciu.
V nede¾u, 11.3.2001 o 17,30 hod. bola
sála kultúrneho domu zaplnená do posled-

Scéna bola funkèná, kadá pouitá rekvizita hrala, dotvoreniu scény ve¾mi pomohlo osvetlenie (ktoré, ia¾ nae javisko
nemá stabilné).
Obsadenie postáv bolo zvolené urèite

ného miesta. Mladý, novovzniknutý súbor
sa obecenstvu predstavil tragikomédiou
J. Solovièa, obrácke dobrodrustvo.
Dovo¾te pozrie sa na predstavenie oèami bývalého divadelníka - ochotníka.
Reisérka, p. Danka Zakopèanová, po
rôznych peripetiách dala dohromady 9 zanietených dievèat a chlapcov a pustila sa
do nácviku hry. Práca nie ¾ahká, saená
tým, e dievèatá a chlapci pracujú na sme-

najlepie ako sa dalo, pretoe kadý divák mal pocit, e v postave je ten pravý
herec. Ako sa nai mladí zhostili tejto
ve¾kej zodpovednosti? Výborne. Neproducírovali sa na javisku s cie¾om pozrite,
tu som ja, ve¾ký herec, èi úspená hereèka. Drali sa svojich postáv a boli v nich
presvedèiví. Na to, e hrali prvýkrát, e
kadý z nich je (zatia¾) amatér, ich výkony si zaslúia jedine potlesk, ktorým obe-

censtvo neetrilo. Na výkone týchto mladých ¾udí vidie citlivú, no pevnú ruku reisérky a ve¾kú snahu vetkých hercov.
Ïakujeme vám, divadelníci, za pekný nede¾ný podveèer, za to, e ste nám ukázali,
e medzi nami
ijú mladí obèania, ktorí sú
ikovní, zodpovední a snaia sa nau
obec reprezentova v
dobrom.
Ja osobne
vám ïakujem,
hlavne tebe, p.
reisérka zato,
e ste úspene obnovili
hornosúèanskú divadelnú
tradíciu.
Premiéra
vám vyla,
eláme vám, aby aj ïalie vae predstavenia boli aspoò také úspené.
Poïakovanie patrí aj vetkým rodinným
prísluníkom naich ochotníkov, ktorí im
umonili túto peknú èinnos a hlavne, e

im tolerujú èas, ktorý trávia mimo rodín a
obetujú ho divadlu.
Vïaka vám vetkým!
Keï budete èíta tento príspevok, nai
ochotníci u budú ma (dúfajme úspene)
za sebou úèas na Krajskej prehliadke divadelných ochotníckych súborov v Bojniciach.
J. Èajová
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Osobné jubileum MUDr. Güllera Duana

Dòa 24. 10. l966 na Obvodné zdravotné stredisko v Hornej Súèi nastúpil nový
obvodný lekár MUDr. Güller Duan. Pod¾a záznamov zdravotného strediska sa
vyetrí priemerne 7O pacientov. - to¾ko
zo záznamu z obecnej kroniky z roku l966.
Ponúkame vám jeho struèný ivotopis
a spomienky, ktoré sám pre ná Hlásnik
napísal.

Narodil som sa 26. mája 1941 v Martine, krstné meno som dostal pod¾a kalendára. Rodièia boli uèitelia, mal som
starieho brata. Bola vojna. Pamätám si
bombardovanie martinskej nemocnice, v
blízkosti ktorej sme bývali, rovnako na
prechod frontu, ktorý sme preèkali u starej mamy v pivnici. Do koly, vtedy ¾udovej, som zaèal chodi v Klátore pod Znievom. Uèila ma aj vlastná mama. Dos pravidelne som stával za dverami, to aby
spoluiaci nepovedali, e mi nadàa. Namiesto Makarenka sa vyuívala trstenica.
V Turci som preil prvých desa rokov,
povaujem ho za svoj rodný kraj.
Potom sme sa presahovali do Bratislavy, kde otec uèil na strednej kole, roziroval si kvalifikáciu popri zamestnaní a
neskôr uèil na konzervatóriu. Viac rokov
sme tyria bývali v jednoizbovom byte. Po
maturite na jedenásroènej kole som sa
dostal na lekársku fakultu, tú som skonèil
v roku 1964. Povinnú letnú prax som robil
v trenèianskej nemocnici, v ktorej sídlil
doko¾ovací ústav pre lekárov a predstavoval v tom èase pièkové pracovisko. Po
roènej vojenèine v r. 1965 sa mi podarilo
sem nastúpi na interné oddelenie. Po roku
si ma zavolal riadite¾ nemocnice, aby mi
oznámil, e celospoloèenský záujem vyaduje, aby som nastúpil na miesto odchádzajúceho kolegu Dr. Cyrila Ivanova,
ktorý sa iiel znovu astne oeni. Prv,
ako som zistil, kam nastupujem, naloili
ma do sanitky a dvaja starí kolegovia ili
spísa zápisnicu o prebraní obvodu. Ambulancia sídlila v poiarnej zbrojnici: jedna
miestnos bola èakáreò, v druhej sa ambulovalo. Voda zo studne, kúrenie v peterkách, drevená latrína za budovou. Dr sa
sestry, tá u pracuje dlhie, povzbudili ma
a odili. V tom èase sme lieèili aj kolské
deti, pediater dochádzal trikrát v týdni.
Chýbali cesty zjazdné pre sanitky. Do
Repov, èi na Vlèí Vrch sa chodilo pei.
¼udia boli chápavejí aj trpezlivejí, ani my
sme nemuseli to¾ko písa a úradova. V
roku 1968 som urobil atestáciu z internej
medicíny, neskôr zo veobecného lekárstva. V roku 1976 som vyuil ponuku pri-

mára z ARO na zakolenie v urgentnej
prvej pomoci, aby som mohol 21 rokov
robi sluby na záchranke. Tu som získal
potrebné praktické skúsenosti ako si poèína v prípadoch, keï ide skutoène o ivot.
Veï Súèa je vzdialená 20 km od Trenèína
a záchranka môe by práve na výjazde
na opaènom konci okresu.
Najprv zaèali ubieha roky, potom desaroèia. Práce s chorými je stále dos. V roku
1996 nám nemocnica zaïakovala a vytlaèila
nás do privatizácie - plávajte opä ako viete!
Sestra: Vlastnú som nemal, zdravotnú
som dostal. Pracujeme spolu na jednom
obvode 35 rokov. Je spo¾ahlivá, obetavá.
Nako¾ko býva v sídle obvodu, pacienti to
vyuívajú a zneuívajú po veèeroch, èi
sobotách a nedeliach, akoby nemala právo na vlastné súkromie.
Zá¾uby: Archeológia, staré knihy, klasické jazyky, talianska opera.
VESELÉ PRÍHODY:
Rozprávali mi ich skôr starí kolegovia, ktorí sa v Súèi striedali po troch mesiacoch a svoju úèas v prvej línii povaujú za hrdinské obdobie svojho ivota. Návteva pacienta v zimnom období sa skoro rovnala výprave na severný pól. Niektorí pouili lye, iný kolega stratil v moèaristom teréne topánku. Dr. Cyril Ivanov
za rok svojho pobytu oèaril srdcia mladých dievèeniec.
Radostné príbehy: Boli èastejie, keï

sa nieèo podarilo, èo pôvodne vyzeralo
zle. Pekné boli aj spoloèné odbery krvi,
kým fungovali sponzori. Nároèná na èas
bola zdravotná výchova, prednáková èinnos, èi výroèné schôdze èerveného kría v zimnom období poèas nede¾ných popoludní.
Smutné príbehy sa viau k pacientom,
ktorí odmietli monú pomoc buï zo zlého
zhodnotenia svojej situácie, z tvrdohlavosti, èi strachu z nemocnice.
Rodina: manelka - praktická lekárka
pre dospelých v Trenèíne na sídlisku JUH,
3 deti, za posledný rok dve svadby, 1
dvojroèný vnuk.
port: najlepí výkon som podal v trinástich rokoch, keï sme sa so starím
bratom vybrali na prázdniny na obyèajných bicykloch. Vtedy sme za deò preli
okolo 180 kilometrov z Bratislavy do Turca. Neskôr som v achovom turnaji v nemocnici obsadil II. miesto. Chlapci z Vlèieho vrchu mi dosvedèia, e zastanem
aj úlohu pomocného robotníka pri stavebných prácach.
MUDr. Güller oslavuje v najbliích
dòoch svoje ivotné jubileum - 6O. rokov,
ako i 35. výroèie pôsobenia v naej obci.
Prajeme mu do ïalích rokov jeho ivota
pevné zdravie, astie, ve¾a osobných a
pracovných úspechov a ïakujeme za vetko, èo pre nás spoluobèanov vykonal.

Èlenovia Jednoty SD hodnotili

Na výroènej èlenskej schôdzi, ktorá sa
konala dòa l8. marca 2001 sa zili èlenovia Jednoty - spotrebného drustva. Èlenská základòa je dos iroká, má 150
èlenov. Jednota SD v obci spravuje
dve predajne a to predajòa Potravín
- MIX na námestí v obci a predajòa
na osade Trnávka.
Na èele 6-èlenného kolektívu v Potravinách na námestí stojí vedúca Milada tefánková. Na osade Trnávka je
vedúcou Mária Chovancová. Aj napriek
vysokej konkurencii obe predajne dosahujú ve¾mi dobré výsledky v oblasti
maloobchodného obratu. Zásluhu na
tomto majú pracovníèky predajní, ktoré
ve¾mi ochotne a bez pripomienok vychádzajú v ústrety zákazníkom. Dozorný výbor, ktorý v obci pracuje vykonáva kontrolnú èinnos v predajniach, kde sa zameriava hlavne na hygienu predaja, oznaèovanie tovaru cenovkami, ale aj na starostlivos
o stav budov a ich zariadení. Výbor touto

cestou ïakuje pracovníèkam i èlenom za ich
prácu, ktorú vykonali v prospech Jednoty
SD. Zo strany èlenov Jednoty boli nanese-

né poiadavky na plynofikáciu predajne MIX
v obci a opravu strechy.
Rokovanie výroènej èlenskej schôdze
spestrilo i rebovanie dvadsiatich cien pre
èlenov Jednoty.
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Spomienky jedného z nás

V tejto rubrike uverejòujeme spomienky náho bývalého spoluobèana, Jakuba
SÚÈANSKÉHO, ktorý tu il a do svojich
mládeneckých èias.
Ani sa èloveku veri nechce, e sa blíi
u 56.-te výroèie udalosti, ktorá poznaèila
celý môj ivot.
Krutá a bolestivá je spomienka na udalos z konca druhej svetovej vojny. Je v
srdci rozjatrená rana, ktorá ma celých 56
rokov páli a ktorá sa vlastne nikdy celkom nezacelila. Aj keï viem, e vojna takýmito krutosami je preplnená. Bezoh¾adne ukonèuje ivoty, po ktorých zostáva
bolestivá prázdnota.
Dedko, babka Jakuboviech, babka
Remeníkoviech, bratia Joo, Milan, Bernard, sestrièka Julka a predovetkým moja mama! ili sme ako sa len v tých
vojnových rokoch dalo. V strachu z Nemcov, partizánov, ale aj v modlitbách, by
nás Pán Boh ochránil. Dlho sa mu to darilo. A toho l5. apríla l945 tá Boia ochrana prestala fungova. Frontová línia sa
dostala do Trenèína. Mosty cez Váh boli
vyhodené. Otec môj bol po operácii alúdka. Sváko Geroviech ho oetrovali
doma. Nemecké vojsko sa chystalo ustupova cez nau obec na Moravu. Vetko
obyvate¾stvo obce povinne sa muselo
zúèastni na prácach na úprave ústupovej cesty. Aj moja mama. Tú ale vyprosili,
aby mohla by doma. Starala sa o 5 detí,
chorého mua a starých rodièov. V tú
nede¾u mala 33 rokov. Boli sme pohromade. Preívali sme astie, lebo bola s
nami naa mama. Svietilo slnieèko - blíilo sa poludnie. Mama kadému dala na
tanier zajaèiu polievku, zaèal sa obed.
Zrazu sa ozval hukot lietadiel. Ja, Milan a
Bernard sme vybehli zvedaví pozrie na
lietadlá. Boli dve. Leteli pokojne smerom
na horný koniec dediny. Otec vraví, poïte dnu. Vraciame sa do kuchyne. Mama
stála opretá o babkinu poste¾, pila vodu.
V tej chvíli sa ozval rev motorov, rachot
výbuchov, rinèanie skla, krik, volanie Pána
Boha o pomoc - nepoèul Vemohúci! Keï
opadol prach - nastalo ticho. Len plaè a
ston ivých. Vyiel som spod babkinej
postele, kam ma vrhla tlaková vlna. Videl
som len moju mamu lea na zemi. Oèi s
hrôzou doiroka otvorené. Pery sa jej rýchlo pohybovali, na prsiach straná rana.
Pod jej telom sa rýchlo írila kalu krvi.
Otec vynáal bezhlavé Milanovo telo na
dvorku studni, potom Bernarda bez nohy,
Julku. Týchto dvoch som videl, ako sa

snaia vyp¾u nieèo z úst, aby mohli dýcha, pomáhal som prstom. Babka leali
bezvládne na posteli. Ete raz som si vetko obzrel. Dedko il. Otec a brat Jozef
boli bez zranenia. Videl som, e sa ¾udia
zbiehajú na pomoc. Priiel som si obzrie
jamu, kde vybuchla bomba. Tam som stratil vedomie. Prebral som sa na voze, na
ktorom nás viezli vojaci na oetrenie do
po¾nej nemeckej oetrovne do Novej Vsi
u Hejdiov, kde ila vlastná sestra náho
dedka. Najskôr vzali Bernarda, potom
Julku - tá mala prestrelené p¾úca a nakoniec Nemec oetril mòa. A vtedy som si
uvedomil svoje zranenie. Moje prvé dlhé
nohavice z bieleho plátna rozstrihol. Zbene umyl okolie rán a obviazal.
Julka zomrela na spiatoènej ceste na
Kamienke. Ja s Bernardom sme boli uloení u Remeníkov a rozprávali sme sa o
tom, èo sa stalo. Bernard sa vypytoval na
mamu a na ostatných. Stále si neuvedomoval, èo sa stalo. Bolo asi pol piatej, keï
mi hovorí, e sa mu chce spa. Spi vravím
mu. Na lakti opretý - dívam sa naòho ako
dýcha. Zrazu zaèal chrèa, ja som zaèal
krièa o pomoc. Keï babka dobehli, u
len zaplakali. Môj brat Bernard zomrel pred
mojimi oèami. Vykrvácal - bol zle oetrený, ete mohol i. Ach ty krutos Boia,
èo si také èosi dopustila.
Potom u len smutný, presmutný pohreb. 5 rakiev stálo na dvore. Mohli sme
ich pochova a v podveèer, keï ustala
aktivita letectva. Niesli ich piatich a mòa
iesteho na nosítkach. Oni sú màtvi, ja ijem.
Nasledujúce dni prebehli ako vo sne.
Boj o oslobodenie obce, ústup Nemcov,
prestrelka ponad obec, príchod oslobodite¾ov - Rumunov a Rusov.
A potom l. máj. Pamätám sa bol slneèný deò. Bol som pri krstnom otcovi Ondraèkovi /U Itvánikov/. On mal prestrelené koleno. Naraz som poèul hluk nízko
letiacich lietadiel. Krstný otec nás s Julom zakryl svojím telom ako kvoèka a zvolal - Jei, Mária, deti moje. Ale niè sa
nestalo. Keï sme sa pozreli na lietadlá leteli pomaly. Z nimi viali dlhé zástavy sovietska a èeskoslovenská. Krstný otec
nás objal a so slzami v oèiach vraví deti
moje, preili sme vojnu! U je po nej!
Vetci traja sme plakali.
Èi mono na tú hrôzu zabudnú! Nie to
sa nedá!
Aj po to¾kých rokoch vetky tie detaily,
kataklizmy naej rodiny sú ivé ako keby

to bolo vèera. Nu také sú moje spomienky na chvíle, ktorých 56.-výroèie sa blíi k
mojej rodnej dedinke.
Tam moje korene mám, na panteone
uloených blízkych - môj ve¾ký ia¾. Ale
mám tam v Súèi aj svojich pokrvných, aj
priate¾ov, ku ktorým sa vdy hrdo hlásim,
nech by som bol kdeko¾vek.
Veï som Súèanský - teda Súèan.
Pán Jakub Súèanský svoje spomienky
na rodnú dedinku uloil aj vo veroch, ktoré tie zverejòujeme.

Rodná dedinka

Tam, kdesi v dia¾ke, malá dolinka,
v doline uloená je dedinka.
Dedinka moja rodná, milená,
na sto kilometrov odo mòa vzdialená.
Dávno, èo na hornom konci v chalúpke
svetlo sveta uzrel som poprvé.
V tom domèeku na hornom konci,
hlas môj plaèom zazvonil sa v zvonci.
Tam rozochvená mama milá,
na srdce ma s láskou privinula.
Ty môj drahý, nezvaný hos,
èi bude aj pre Teba chlieb a dos?
Verue sa s nami vytrápila,
keï bieda aj k nám zavítala.
Keï do vojny bol uvrhnutý svet,
nás hladných detí bolo u pä.
Otec ná za prácou odiiel do Bytèe,
len obèas doiel ukáza sa do Súèe.
A tak vetku staros niesla ena,
mama naa mladá - milená.
aké, ale astné to boli chvíle,
ete teraz vnímam ich ako ivé.
No krutá vojna otrèila dlane.
Ko¾ko ivotov a bolestí zmestí sa na ne.
V tej hore bolestí aj moje ve¾ká,
vzala mi lásku, teplo môjho detstva.
Bratov, sestru, drahú matku,
s òou vzala mi detskú rados vetku.
Krátko na to sa vojna skonèila,
bolestná spomienka mocná oila.
Nedoila sa konca vojny - mieru,
darmo vtepovala v nás Boha - vieru.
Teraz, keï oediveli mi u vlasy,
pomaly staroba sa hlási.
Tu do dia¾ky letí spomienka,
na dom rodný a teba, rodná dedinka.
Teba rad a v srdci mám,
na prvé miesto spomienok dám.
Veï v tebe zanechal som detské radosti,
ale aj ve¾kos nezmernej bolesti.
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Lipka

Ó, mláde naa...

Stará, ve¾mi stará poves hovorí:
Pred 900 rokmi, presne v r. 1095, Peter
Eremita, známy kazate¾ z 1. výpravy kriiakov napísal: Svet preíva èas straných múk.
Naa mláde nemyslí o nièom, zaoberá sa
len sebou, nevái si rodièov a starích. Mladí
nemajú v sebe iadnu pokoru, vyjadrujú sa
tak, akoby vetko vedeli. Vetko to, èo my,
starí povaujeme za dôleité, oni nazývajú
hlúposou. Nae dievèatá sú prázdne, nesúdne, bláznivé a nepozerajú na to, èo hovoria, ako sa obliekajú a ako ijú.
To bolo pred 900 rokmi. Pozrime sa
ete ïalej. Pred 2400 rokmi ve¾ký grécky
filozof Sokrates napísal:  Naa mláde je
zvyknutá na luxus. Mladí ¾udia sú zle vychovaní, neváia si autoritu, nepozdravia
starích.
To bolo pred 2400 rokmi. Podívajme
sa ete ïalej. Pred 4000 rokmi, v babylonskej ríi, vo¾akto napísal: Mláde má
pokazené srdcia, je zlá a lenivá, nebude
schopná obráni nau kultúru...
A týmto spôsobom sme doli a k súèasnosti.
Ve¾ký slovenský básnik P.O. Hviezdoslav sa vak k mládei obracia takto: ...
"Ó, mláde naa,
tys drite¾kou rána,
vladárkou mája tys
jara pokladníkom..."
Ako je to teda s mladými, s naou súèasnou mládeou? Je zlá, skazená, neschopná, lenivá, vyuivaèná...?! A ak je
takáto, kde sa tu zobrala? Kto ju takto vyformoval, kto jej umonil a umoòuje takto
i?! A ak máme len takúto mláde, keï
dospeje a ona bude tvori tento svet, èo
nás v òom èaká?! Aký bude?!
Vetky tieto a ïalie podobné otázky
majú na konci dve znamienka - otáznik a
výkrièník.
Otáznik, ktorým sa pýtame seba, blízkych,
¾udí okolo nás... a èakáme na odpoveï. Akú?
Výkrièník, ktorý sa zarýva do náho svedomia, krièí a obviòuje nás z nezodpovednosti k svojim deom, zo zanedbania
správnej výchovy, z nedostatku lásky...
G.B. Amidei, jeden z tých, ktorý sa hlbie zaoberá prácou s mládeou, napísal:
Existujú 2 spôsoby rozhovoru s mládeou. Prvý z nich je vyjadrený otázkou
Povedz mi, kam ide? Druhý je vyjadrený tvrdením Chcem Ti poveda, ktorou

stranou pôjde.
Prvým spôsobom prejavujeme o mladých
len svoj záujem, ale pomocou druhého spôsobu prejavujeme svoju obavu a starostlivos o nich. 1. spôsobom sa usilujeme vimnú si ich postup, druhým spôsobom ich
upozoròujeme, budujeme podmienky.
Sname sa preto pouíva druhý spôsob komunikácie a vzahov s mládeou.
H¾adajme pri tom aj príèiny ich ványch
priestupkov èi nedostatkov a sname sa
ich odstráni. Takto mladým ¾uïom najviac pomôeme. A nielen im, aj sebe.
Polome si vdy otázku Kde sa tu takýto
mladík, dievèa, èi diea zobrali? Preèo
robia to, èo robia? H¾adajme odpovede a
sname sa pomôc. Nie len svojim deom, ale aj tým ostatným.
A èo vy, deti, mláde?!
Zamyslite sa nad dneným svetom, nad
súèasnou spoloènosou. Naa Zem je unavená ¾uïmi, ktorí uháòajú, úchytkom pijú
coca-colu, hádu do seba konzervy, v behu
hlcú hranolky a okolo seba zanechávajú
odpad... Vyèkávajú (na nieèo) na diskotékach a bez akéhoko¾vek uváenia sadajú
do auta a ialene unikajú (pred èím?)... Zem
je unavená ¾uïmi, ktorí beia aby èo najmenej videli, aby si neboli nièoho vedomí.
Potrebujete ve¾a odvahy, aby ste sa vedeli v tomto chaose zastavi. H¾adajte ju v
sebe. Nájdite odvahu pozornejie pozera, poèúva, porozpráva sa, popremý¾a, precíti...
Vaa Lipka

èíslo 1 - apríl 2001

Mladí redaktori
Dva roky ubehli odvtedy, ako na naej kole prestal vychádza èasopis Súèasník. Pokúsil som sa zaplni prázdne
miesto, ktoré tu zostalo a s malou duièkou som zaèal rozbieha Ve¾ký plán,
ktorý bol mojím tajným snom, aby na kole opä vychádzal èasopis. Na moje prekvapenie sa nalo dostatok detí, ktoré
boli rozhodnuté pokúsi sa majstrovstvom
sebe vlastným vymý¾a rubriky, ktoré by
mohli oslovi iakov naej základnej koly. Ve¾ká vïaka patrí najmä éfredaktorke Anne Dohnanovej. Má ve¾ký talent,
ale aj zmysel pre zodpovednos a nebojí
sa popasova aj s nejedným problémom.
Ale aj ostatní, takmer dve desiatky iakov, ktorí tvoria redakciu èasopisu, týdeò èo týdeò dokazujú, e má zmysel
robi aj nieèo naviac.
Práve marec bol tým mesiacom, keï
svetlo sveta uzrelo prvé èíslo Súèasníka. Na nae ve¾ké prekvapenie malo obrovský úspech a staèili dve malé prestávky, aby sa rozpredal celý náklad.
U teraz usilovne pracujeme na ïalom èísle. Úlohu sme si dali ne¾ahkú.
Aby kadé nové èíslo bolo aspoò o kúsok lepie a hlavne, aby poteilo
vetkých iakov naej koly. No nielen
ich. Budeme radi, ak sa Súèasník dostane do rúk aj ostatným obyvate¾om
Hornej Súèe.

portové okienko
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