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O VZÁCNYCH PLANÉTACH

Slnko má planéty - Súèa má kopanice akoby s úmyslom vzácnym a poehnaným
nejaký génius bol priamo v boej dlani
okolo dukáta rozloil menie mince...
Na naich planétach bol krásne tvrdý ivot,
zadarmo nebol tu ani chlieb, ani spev.
Aj sila mládencov a krása mladých diev
bola tu delená èestne a spravodlivo...
Vlèí Vrch, Dúbrava, Závrská (Dolná, Horná),
Trnávka - no hlavne Krásny Dub, tam, kde z hôr mám
okolo rodiska zelený náhrdelník...!
Pri Súèi - dedine zázraèná sústava
tých osád v srdci mi, v pamäti zostáva
a ja èím ïalej viac hrdý som na òu ve¾mi..!
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Z rokovaní Obecného zastupite¾stva
UZNESENIE è. 2/2001 - OZ zo dòa
26. apríla 2001
Obecné zastupite¾stvo
a/ berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesenia
- informáciu o stave portového ihriska
- informáciu o pohrebných slubách
- informáciu o prenájme priestorov pre
p. Ludvíkovú
- diskusné príspevky poslancov
b/ schva¾uje
- výber dodávate¾a MK Èabanka stavebnou komisiou
- kúpu pozemku pri kole od Rím. - kat.
farského úradu Horná Súèa o výmere
5471 m2
- odpredaj pohrebného auta hrobárovi
tefanovi Buèkovi
- zápisky obecnej kroniky za rok 2000
- prièlenenie osady Repákovci k obci
Horná Súèa
- v prípade nezáujmu Základnej koly
H. Súèa o byt, v auguste 2001 byt dostane do prenájmu p. Viera evèíková na
dobu jedného roka
- náklady na prevádzku Z Trnávka vo
výke 21.000,- Sk (môu by i naturálne).
UZNESENIE è. 3/2001 - OZ zo dòa
28. júna 2001
Obecné zastupite¾stvo
a/ berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesenia
- informácie o výsledkoch sèítania obyvate¾ov, domov a bytov

Festival
detských
folklórnych
súborov
Prvomájový deò v Hornej
Súèi bol tento rok troka iný,
ako po iné roky. Okrem tradièného sadenia zemiakov
sa konal u 2. roèník festivalu DFS. Z kadej strany
obce sa niesol výskot a
spev detí: z horného konca
od Brodku súbor RADOS
z Trenèína, hore ulicou sa

- správu o príprave XI. roèníka Festivalu DH OKOLO SÚÈE
- správu o výstavbe MK Èabanka
b/ schva¾uje
- úpravu rozpoètu na rok 2001
- prenájom èasti zdravotného strediska
pre Naïu Ondraèkovú
- odmenu starostovi obce za II. polrok
2000 v zmysle zák. è. 172/98 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov a primátorov v znení zák. NR SR
è. 374/94 Z.z. vo výke 30% súètu platov
za obdobie od 1.7.2000 do 31.12.2000
- dvoch skrutátorov z radov poslancov,
ktorých urèí pred zasadnutím OZ starosta
c/ zamieta
- iados stávkovej kancelárie General
Invest - GÓL z dôvodu, e nemá vhodné
priestory na prenájom
d/ doporuèuje
- zvola spoloèné zasadnutie Komisie
finanènej a Komisie výstavby a P a celého výboru Po¾ovníckeho zdruenia Hloec v Holnej Súèi za úèelom prejednania
poiadavky Po¾ov. zdruenia o vysporiadanie budovy hospodárskeho zariadenia,
ïalej na spoloènom zasadnutí komisií spolu s p. farárom doriei monos kúpy pozemku pre portový areál
T: do nasled. zas. OZ
- riadite¾ke M Vlèí Vrch poda kvalifikovanú poiadavku na OÚ odbor kolstva
o zabezpeèenie oplotenia s oh¾adom na
bezpeènos detí v M
Pavol Bilèík, starosta obce
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Poïakovanie
DFS Èajka touto cestou chce poïakova vetkým tým, ktorí sa podie¾ali
na príprave a priebehu 2. roèníka Detských folklórnych súborov v Hornej
Súèi 1.5.2001.
Sú to ochotné matky a otcovia, ktorí
svoj vo¾ný èas vdy ochotne venujú
deom a kultúre.
Ïakujeme vetkým mamám detí zo
súboru, ktoré napiekli obrovské mnostvo koláèov (sladkých i slaných). Ïalej patrí poïakovanie tým, ktorí tejto
akcii venovali najviac èasu a síl. Sú to
mamy a otcovia: Miroslav Koela, Marta Juricová, Magda Gugová, Marta Knoteková, Anna Dohnanová, Júlia Èièáková, ¼udmila Chupáèová, Mária Ondráèaová, Hedviga Pekárková, Mária
Zemanovièová, Miroslav Jurica, Pavol
Guga, Ján Michalièka, Pavol Dohnan,
Anna Repová, Mária Gugová, Dana
Mráziková, Mária Bilèíková. Z mladých
ochotných pomocníkov sú to: Lívia
Mráziková, Adela Vrbová, Marcela Knoteková, Veronika Mráziková, Róbert
Chupáè a Marta Repová.
Poïakovanie patrí i obecnému úradu - starostovi obce P. Bilèíkovi, kultúrnej pracovníèke E. Klinkovej, zást.
starostu obce A. tefánkovi a riadite¾stvu Z Michala Reetku.
Ete raz srdeèná vïaka.
zase predviedol BYSTEREC z Mníchovej Lehoty, z
dolného konca zahranièný
súbor OHÁJEK z Vlènovca a ná domáci súbor ÈAJKA spevom a piesòou kráèal dolu Nivou. Na námestí
sa súbory stretli a pokraèovali kadý vo svojom programe. Videli sme zase nieèo
nové a ve¾mi pekné. Poèasie nám tie prialo a obecenstvo spokojne tlieskalo.
Po vystúpení vetky súbory
odili na veèeru, a potom u
na vysnívanú diskotéku.
Ostáva nám len veri, e o
rok sa stretneme znova.
M. Juricová
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Ve¾ký tresk - Hornosúèanský festival

V nede¾u 1. júla sme sa prebudili do
pochmúrneho dòa, ale vetci sme dúfali,
e ako po iné roky i tento festivalový deò
v poradí jedenásty sa predsa len kadou
hodinou bude poèasie zlepova. No tentoraz sa nám poèasie nevydarilo a festival prebiehal za neustáleho daïa.
Ale ani poèasie neodradilo
mnohých milovníkov dychovej
hudby, aby sa
tejto akcie zúèastnili.
Okolo Súèe
zaèal vystúpením detskej
folklórnej skupiny Èajka, ktorá
privítala prítomných súèankou
piesòou, spolu
so starostom obce Pavlom Bilèíkom. Nasledovala báseò od náho rodáka Jána Mikuínca. Ako prvá vystúpila dychová hudba
Chabovienka, nasledovali ïalie kapely:
hostia z Moravského Lieskového - Lieskované, Vlèovanka, Hornosúèanská kapela
a napokon oèakávaný hos z Po¾ska, detská hudba z Wilamowíc. Záver tvorila dychová hudba ohajka z Èeskej republiky.
Táto hudba zábavuchtivých obèanov obvese¾ovala i na taneènej zábave.
Celý festival sledoval a profesionálne
konferoval Frantiek Bizoò.

1.4.
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23.6.
24.6.

O obèerstvenie tie nebola núdza, kto
chcel mohol si vybra z viacerých druhov
nápojov, alebo výrobkov Súèanky, opekaných rýb Jána Graèku èi výrobkov pernikárky z Trenèína.
I keï festival prebiehal v nepeknom
poèasí, predom môem poveda, e aj
tento roèník bol
vskutku vydarený vïaka pomoci mnohých
nemenovaných
jednotlivcov,
bez ktorých sa
ani jeden roèník
nezaobíde.
Kadý roèník
hodnotíme a výsledok je prevane pozitívny,
treba vak vytknú aj niektoré chybièky krásy, ktoré sa kadoroène
opakujú a trocha znepríjemòujú a saujú
prácu nielen organizátorovi festivalu, ale
aj úèinkujúcim. Mám na mysli ¾udí, ktorí
postávajú pri dverách Vinárne spievajú,
konferujú, tancujú pod vplyvom alkoholu
v priestore, ktorý organizátor potrebuje v
tomto období pre svoju prácu.
Taktie vo veèerných hodinách nie kadý èlovek sa správa práve najslunejie,
èo vrhá nedobré svetlo na vetkých nás
Súèanov.
VS

Kultúrne akcie v II. tvrroku

- Div. predstavenie obrácke dobrodrustvo - premiéra
- Scénická atva Bojnice - úèas Hornosúè. div. súboru
- Ve¾konoèná taneèná zábava
- Ve¾konoèný stolno-tenisový turnaj
- Stolnotenisový turnaj pre pracovníkov kolstva - okresné
- 40 roèná M v Hornej Súèi
- Divad. predstavenie odohrané v Omení
- Beh Hornej Súèe
- Zájazd do Nitry na divadelné predstavenie
- Koncert detí z umeleckej agentúry Sillenium
- Stavanie májov
- Festival detských folklórnych súborov 2. roèník
- Deò matiek
- Moravsko-trumlovské stretnutie speváckych zborov
- Úèas DFS Èajka na slávnostiach vo Vlènove
- Úèas DFS Èajka na folklórnom dni v Trenè. Tepliciach
- MDD - oslava na ihrisku
- Èo dokáu ikovné ruky - výstava spojená s ukákami ¾udovo - um. tvorivosti
- Jánska noc s diskoshow
- Hornosúèanských 15 km

3.

Známy - neznámy rodák

Ján Mikuinec

Do redakcie Hlásnika sa listom ozval rodák z Hornej Súèe - Ján Mikuinec. Pochádza z Krásneho Dubu. V súèasnosti ije v
ÈR v Orlovej. Do povedomia hlavne starej
generácie sa zapísal ako jeden zo súaiacich v televíznej súai Desa stupòov ku
zlatej. V roku 1977 v uvedenej súai v disciplíne Svetová poézia získal vetkých desa
stupòov bez straty bodu. Je známy vak aj
ako autor básní a najmä básní o Súèi, jej
okolí a ¾uïoch ijúcich v nej. Tie ako iak
Osemroènej strednej koly Horná Súèa v roku
1957 reprezentoval kolu svojou vlastnou básnickou tvorbou na krajskej súai, kde získal prvé miesto. Poslal nám aj ukáky zo
svojej básnickej tvorby pod názvom Výber
zo Sonetov z Hornej Súèe. Dve z nich uverejòujeme v tomto èísle Hlásnika.
Veríme, e sa s osobou p. Mikuinca na
stránkach Hlásnika ete stretneme. elali by
sme si, aby sme mohli èitate¾ov - obèanov
bliie zoznámi s týmto èlovekom, ktorý sa
hrdo hlási k hornosúèanským rodákom.
P. Mikuinec ponúkol svoju zbierku básní Obecnému úradu na kniné vydanie bezplatne.
Obecný úrad prosí èitate¾ov Hlásnika,
ktorí môu sponzorsky podpori vydanie
Zbierky básní náho rodáka, aby sa prihlásili u p. Evy Klinkovej v budove kult. strediska v Hornej Súèi. Za podporu vopred ïakujeme. Sponzori budú uvedení aj v knihe
básní.

Spoloèenská rubrika
OPUSTILI NÁS
Júlia Barboriaková, Milan Bartek, Lukáè
Birás, Milan Bulejko, Veronika Èastulínová, Luká Gago, Albeta Gagová, Emília Gagová, Ján Jurica, Júlia Klinková, Viktória
Macharová, tefan Ondruka, Albert Orság,
Gapar Panák, Mária evèíková, Julianna
Tarabusová, Miloslav Zemanoviè, Eva Zemanovièová, Alojzia Michalièková
NOVÍ OBÈANKOVIA OBCE
Mirianna Èapáková, Natália Èièáková,
Miroslava Gagová, Albeta Gaiová, Matej
Honeèek, Denisa Hoková, Adriana Koprivòanská, Natália Macharová, Alexandra Mikuincová, Ján Mikuinec, Dalibor Mrázik,
Stanislava Poláèková, Marek Repta, Jakub
Sáska, Matej Zvolenský
MANELSTVO UZAVRELI:
Radoslav Barinec a Anna Filinská
Miroslav Èastulín a Mária Hantáková
Jaroslav Gaí a Daniela Kozelková
Jíøi Chovanec a Erika Sádecká
Vlastimil Pagáè a Martina Zubová
Marek Repta a ¼udmila kundová
Ladislav Staák a Jana Szalaiová
Marián Szábo a O¾ga Krovinová
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Súa Vajíèko ma¾ované

Dòa 2. apríla 2001 sa konala v Z v H.
Súèi - Trnávka súa Vajíèko ma¾ované.
Bolo to II. kolo regionálnej súae, ktorú kola na Trnávke pripravuje pri príleitosti Ve¾konoèných sviatkov a s nimi súvisiacimi tradíciami, medzi ktoré patrí
ma¾ovanie kraslíc. Pozvanie na súa toho
roku prijali:
1. Málotriedna Z Chocholná
2. Málotriedna Z Ivanovce
3. Málotriedna Z Závrská
4. Málotriedna Z Trnávka
5. Plnoorganizovaná Z Horná Súèa
6. Plnoorganizovaná Z Dolná Súèa
Súailo 36 súaiacich v dvoch kategóriách zo 6. Z. Cie¾om bolo ¾ubovo¾nou
technikou nama¾ova vyfúknuté vajíèko v
èasovom limite 60 min.
Nama¾ované vajíèka hodnotila porota
zloená z pedagogického dozoru. Pre
objektívnos iaci odovzdávali porote vajíèko oznaèené èíslom.

V I. kat.: 1. miesto získala iaèka Monika úiová zo Z v Hornej Súèi
2. miesto získala Kristína Martinusová
zo Z Ivanovce
3. miesto získala Denisa Vendúrová
zo Z Dolná Súèa.
V II. kat.: 1. miesto získala Patrícia
Habánková zo Z Chocholná
2. miesto získala ¼ubomíra Minárechová zo Z Chocholná
3. miesto získala Veronika iková zo
Z Ivanovce.
U druhý rok Z na Trnávke privítala
nadencov na ma¾ovanie kraslíc. Deti pouívali techniky ma¾ovania, ktoré ich nauèili p. uèite¾ky. S poteením kontatujeme, e súa tohto druhu sa z roka na rok
teí èoraz väèiemu záujmu a dokonalejiemu zdobeniu kraslíc.
Vïaka aj týmto iakom tradícia bude
preíva ïalie pokolenia.
Mgr. A. Sukubová, riad. Z Trnávka

Úspechy iakov Základnej koly Michala Reetku Horná Súèa
v okresných súaiach
Hviezdoslavov Kubín - okresná recitaèná súa v Melèiciach - Lieskovom
2. kategória (próza)
1. miesto Eva Kalíková
Európa v kole - okresná výtvarná súa ceny získali:
1. kategória: Katarína Gugová, Michaela Hulínová, Monika Repová
2. kategória: Martin Stehlík, Peter Zemanoviè, Eva Kalíková
3. kategória: Darina Tarabusová, Marie Gaiová

HLIADKY MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKOV
V priebehu kolského roka 2000/2001
zaloili pani uèite¾ky Helena MATEJKOVÁ a Eva ONDRAÈKOVÁ hliadky mladých zdravotníkov I. a II. stupòa.
I keï sa okresnej súae zúèastnili
po 1- krát, príjemne prekvapili, dokonca mladí iaci získali pekné 2. miesto.
Zloenie hliadok:
I. stupeò: ¼ubica Krovinová, Eva
Seriová, Mária Birásová, Marek Gago,
Peter Mrázik, Martin Krovina
II. stupeò: Gabriela kundová, Márie Gaiová, Lenka Michalcová, Martina Cverenkárová, Lenka Jurigová, Zuzana Ondraèková

Európa v kole - okresná súa vo
vlastnej literárnej tvorbe
ceny získali:
2. kategória: Renáta Lenoková, Lenka Michalcová, Ján Bulejko, Mária Breznická
V oboch súaiach boli iaci naej koly najúspenejí.
Európa v kole - celoslovenská výtvarná súa èestné uznanie: Eva Kalíková, Martin Stehlík

Okresné finále
vo vybíjanej
Po víazstve v obvodovom kole boli
nae dievèatá úspené i v okresnom finále v Trenèíne, kde obsadili 3. miesto.
Koneèné poradie: 1. miesto Z V.
Mitúcha Horné Srnie
2. miesto Z Nemová
3. miesto Z M. Reetku Horná
Súèa
Zostava: L. Barincová, M. Èelínska, P. Hrudková, J. Seriová, M. Jurigová, B. Krovinová, A. Ondraèková, M. Seriová, K. Gugová, M. Seriová, Z. Orsághová, M. Michalová
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Vlastná tvorba iakov 6.B
Z M. Reetku Hor. Súèa
Viedla ich - D. Zakopèanová

BOSORKA

Prila k nám raz bosorka,
priniesla ju motorka.
Na pleci má svoje maèky,
vrèia ako staré praèky.
Bosorka sa vozila,
na motorke antila,
a v priekope skonèila.
Teraz leí v nemocnici,
na posteli vystretá,
celý deò u narieka.
Róbert Ondraèka, 6.B

JEIBABA

Na svete je Jeibaba,
horia ako Perinbaba.
Zasvätená medovníkom,
straí deti ve¾kým krikom.
Za¾úbená do mágie,
zelené len víno pije.
Pred chalúpkou veèeriava,
na zbojníkov pozor dáva.
Z prasaa si sánky spraví,
na snehu sa potom baví.
Ha - ha - ha,
je to veselá
baba.
Zuzana Ondraèková, 6.B

O JEIBABE

Bola jedna jeibaba,
zuby mala ako aba.
Stále za mnou sliedila,
ve¾kou rukou teklila.
Vlasy mala jeaté,
ui zasa vlasaté.
Ráno líha do postele,
veèer sa zas strai berie.
Margaréta Dohnanová, 6.B

BABA - jeibaba

Keï som la raz hore lesom,
starú babu postretla som.
Stará baba bledá dos
mala silnú svoju moc.
Rýchlo, rýchlo utekajme,
nech nás baba nedobehne.
Zuzana Orsághová, 6.B
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BOLA JEDNA...

Bola jedna jeibaba,
mala detí ve¾mi rada.
No deti ju rady nemali,
lebo 4-ri zuby jej chýbali.
Mala iba 1-no oko
1-den prst
a
1-den vlas.
Pozrie na òu? To je strach!!
Deti stále straila,
naháòala,
plaila.
OTCOM KRADLA AUTÁ
Aj recepty mamám kradla!
Nemohla u vari iadna.
Tak to ilo dokola,
a sa milá jeibaba
celkom z toho unudila.
Mária Breznická, 6.B

JEIBABA

Iiel som raz po lúke,
a tam mi hneï poruke
malý domèek stál.
Veru som sa bál.
Straidelný to bol dom.
Ktoe, ktoe, býva v òom?
Tu ti na mòa z okna kuká
jeibaba Bublifuka.
H¾adí na mòa zoèi-voèi,
na hlave má tyri oèi.
Okuliare na nose
a z úst sa jej ligoce
jeden zlatý zub.
karedý má ten chrup!
karedá tá veru je!!
Pravá jeibaba.
No i napriek výzoru,
dobrá je to baba.
Renáta Lenoková, 6.B

BEH SOBLAHOVA
Za úèasti 200 pretekárov zo 6 kôl okresu Trenèín sa uskutoènil u 29. roèník
cestného behu Beh Soblahova.
Z naich iakov sa najviac darilo:
1. miesto Lucia Mráziková 4.A, Peter
Mrázik 4.B, Júlia Seriová 6.A., Mário
Guga 9.B
2. miesto Lucia evèíková 3.B
Mária Michalová 5.A, Ján Bartek 7.B
Dominik Blaho 3.A
3. miesto Tomá Chovanec 5.B
V celkovom hodnotení drustiev získali
nai iaci 1. miesto.
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27. roèník BEHU HORNEJ SÚÈE

Dòa 21. apríla 2001 sa uskutoènil tradièný
cezpo¾ný beh - Beh Hornej Súèe. V 12 kategóriách pretekalo 211 becov. Privítali sme
iakov z málotriednych kôl Dúbrava, Trnávka a zo Z Dolná Súèa, Drietoma, Melèice Lieskové a Soblahov.
Výsledky:
1. roèník: dievèatá (24), chlapci (14)
1. miesto Viktória Holèáková H. Súèa, Mário Trnavský Závrská
2. miesto Iveta Repová H. Súèa, Seri H.
Súèa
3. miesto Simona Barteková Dúbrava, Jakub Repa H. Súèa
2. roèník: dievèatá (14), chlapci (17)
1. miesto Andrea Panáková H. Súèa, Jozef Dohnan H. Súèa
2. miesto Simona kundová Trnávka, Jakub Guga H. Súèa
3. miesto Angelika Macharová Dúbrava,
Ján Dohnan H. Súèa
3. roèník: dievèatá (21), chlapci ( 20)
1. miesto Petra Zemanovièová Dúbrava,
Dominik Blaho H. Súèa
2. miesto Ivana Gagová Závrská, Pavol
Bulejko H. Súèa
3. miesto Lucia evèíková H. Súèa, Rudolf
Bulejko H. Súèa
4. roèník: dievèatá ( 20), chlapci (24)
1. miesto Lucia Mráziková H. Súèa, Peter
Mrázik H. Súèa
2. miesto Soòa Bláhová Závrská, Vladimír
Bulejko Závrská
3. miesto Mária Birásová H. Súèa, ¼ubomír Seri H. Súèa

Mladie iaèky (5. - 6. roèník) (14):
1. miesto Júlia Seriová Z M. Reetku H.
Súèa
2. miesto Miroslava Jurigová Z M. Reetku H. Súèa
3. miesto Simona Cibulíková Z Soblahov
Mladí iaci (13):
1. miesto Ján Filáèek Z Drietoma
2. miesto Peter Schery Z Soblahov
3. miesto Jozef Oli Z Dolná Súèa
Starie iaèky (7. - 9. roèník) (12):
1. miesto Monika Cverenkárová Z Dolná
Súèa
2. miesto Daniela Mlèúchová Z Drietoma
3. miesto Erika Repová Z M. Reetku H.
Súèa
Starí iaci (18):
1. miesto Michal Fabo Z Soblahov
2. miesto Ján Bartek Z M. Reetku H.
Súèa
3. miesto ¼ubo edivý Z Soblahov
Súa drustiev:
1. miesto Z M. Reetku H. Súèa 8 bodov
2. miesto Z Soblahov
7 bodov
3. miesto Z Drietoma
5 bodov
4. miesto Z Dolná Súèa
4 body
5. miesto Z Melèice - Lieskové
0 bodov
Ve¾mi pekne ïakujeme vetkým sponzorom, ktorí prispeli na ceny a obèerstvenie.
(Ondrej Koprivòanský, Milan Èièák, Jana Graèková, Marta Knoteková, Peter Mrázik, Viktor
ulkáner, Jakub Sáska, Milan Vrba, Margita
kundová, Irena vajdleníková, Anna Birúsová, Jozef Ranko, Tatjana Ranková, Terézia Hojsíková).

40 roèná Materská kola

Deti sa príchodom do materskej koly dostávajú do nového sociálneho prostredia s
rozmanitými sociálnymi vzahmi a menia
svoj spôsob ivota. Mení sa aj denný poriadok detí a ich doterají ivot sa obohacuje o
nové zmyslovo - pohybové poznávacie a citové podnety ako aj sociálne kontakty s rovesníkmi a dospelými osobami. Deti nadobúdajú nové príleitosti na sebazdokona¾ovanie
v rôznych doposia¾ neznámych oblastiach.
40 rokov Materská kola v Hornej Súèi
akceptovala skutoènos, e do nej prichádzali a naïalej prichádzajú deti s rozdielnou rozvojovou úrovòou a rôznymi hygienickými, stravovacími, pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi.
3. januára 2001 uplynulo 40 rokov od vzniku M v Hornej Súèi. Kolektív M terají i s
bývalými pracovníèkami - pani dôchodkyòami, oslávil túto skutoènos 19. apríla 2001.
Vïaka starostovi obce p. P. Bilèíkovi a zástupcovi starostu p. tefánkovi (poskytli finanèné
prostriedky na pohostenie a kvety) sme si posedeli v príjemnom prostredí kultúrneho domu,
ktorý nám dala k dispozícii p. Eva Klinková,
zaèo jej patrí tie poïakovanie. Spomínali sme
na ivot preitý s demi, na ich neskrotné huncútstvá, na ich úprimné detské prejavy a nezabudnute¾né výroky na ktoré sa nezabúda ani

v starobe, naopak, pri ich spomienke sa akoby
mlados navracala spä. Spomienok je ve¾a.
3.160 detí za tých 40 rokov chodilo do M.
Kadé diea zanechalo v mysliach uèiteliek èo
len malú spomienku na seba. Sme presvedèení, e aj deti, dnes u dospelí ¾udia, si zaspomínajú na pani uèite¾ky M v dobrom. Veï aj oni
majú deti, pochopia, e výchova je proces zloitý a celoivotný.
Bola to oslava skromná, ale ve¾mi srdeèná. Spomínali sme na pani uèite¾ky, ktoré
v M pôsobili, niektoré krátko, iným sa pracovisko M v Hornej Súèi stalo jediným pôsobiskom a do odchodu do dôchodku. 48
uèiteliek pracovalo poèas 40-tich rokov v
M, 7 riaditeliek riadilo prácu M, 4 upratovaèky a 3 kurièi sa starali o chod, èistotu
a poriadok v M.
S pietnou úctou sme si spomenuli na pani
uèite¾ky a tie i na nau tetu Angeliku, ktoré nás predili do veènosti. Navtívili sme
aj s demi ich hroby, na ktoré sme poloili
kyticu kvetov.
Spomínali sme. Teili sme sa zo stretnutia s naimi pani dôchodkyòami, predstavite¾mi obce, s kolektívom. Hlavnou dominantou zostali deti, pre ktoré sú i naïalej v M
pripravené podmienky pre ich rast a rozvoj.
Kolektív M Horná Súèa
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Plameò v Hornej Súèi

Na prvý poh¾ad sa môe
zda, e v Hornej Súèi vyèíòal
neskrotný ivel oheò, ale nie je
tomu tak. Dòa 9. júna 2001 na
futbalovom ihrisku pod vedením

veku 8 - 16 rokov. Do súae
sa prihlásilo 11 drustiev z okolitých obcí a miest náho okresu, z toho 3 dievèenské a 8
chlapèenských. Ani zamraèené

Okresného výboru Dobrovo¾nej
poiarnej ochrany SR a Dobrovo¾ného poiarneho zboru
Horná Súèa sa uskutoènilo
okresné kolo celotátnej hry
PLAMEÒ. Cie¾om tejto hry je
rozvíja vedomosti, praktické
znalosti a získava návyky v
jednotlivých oblastiach èinnosti s dôrazom na oblas poiarnej ochrany. Hry Plameò sa
môe zúèastni kolektív mladých poiarníkov, ktorý musí
ma najmenej 10 èlenov vo

a zrána sychravé poèasie neprekáalo súaným kolektívom sa s túbou po víazstve pusti
do zdolávania súaných
disciplín. Pre tento roèník okresného kola hry
Plameò boli urèené disciplíny tafetový beh na
400 metrov s prekákami a poiarny útok z vodou.
Nau dedinu reprezentovali 3 kolektívy
mladých poiarníkov: jeden zo Závrskej a dva z
Hornej Súèe, jeden v kategórii dievèatá a druhý
v kategórii chlapci. Po
krásnom a napínavom
zápolení mladých poiarníkov s èasom a poiarnou technikou, domácich usporiadate¾ov
teili výsledky, ktoré dosiahli pri svojej premiére mladí poiarníci z
Hornej Súèe. Krásne 3.
miesto získali dievèatá

Memoriál Antona
Hackenberga

TRENÈÍN - KUBRA
1. miesto Mário Guga
3. miesto Mária Michalová
Ïakujeme vetkým iakom
i uèite¾om za peknú reprezentáciu koly a obce.
Duan Èernek
riadite¾ koly

Anna Dohnanová, Margaréta
Dohnanová, Marie Gaiová,
Vladimíra Gaiová, Katarína
Gugová, Lenka Koelová, ¼udmila Macharová, Anna Ondraè-

Výsledky v kategórii dievèatá
1. Trenèianske Stankovce
2. Krivosud - Bodovka
3. Horná Súèa
Výsledky v kategórii chlapci
1. Horná Súèa
2. Krivosud - Bodovka
3. Svinná

ková, Zuzana Ondraèkova, Dominika vajdová pod vedením
Pavla Ondraèku. Na najvyí
stupienok si to zamierili chlapci Martin Èechovský, Luká Dohnan, Pavol Dohnan, Duan
Dohnan, Jozef Dohnan, Dalibor
Guga, Tomá Chovanec, Rudoslav Chovanec, Jakub Krovina, Peter Mrázik, ktorí pod vedením Branislava Mrázika získali 1. miesto.
Zvynú päticu chlapèenských drustiev tvorili Nemová, Horné Srnie, Soblahov,
Dobrá a Závrská. Vetkých zúèastnených po ukonèení súae èakala sladká odmena a
kadé drustvo si na pamiatku
odnáalo diplom.
Na záver by sme chceli poïakova èlenom DPZ Horná
Súèa, èlenom DPZ Závrská,
Obecnému úradu, Farskému
úradu, Futbalovému klubu a
vetkým ostatným, ktorí sa podie¾ali na príprave a samotnom
priebehu súae.
-J.O.-

tafeta
115 s
120 s
122 s

Útok
29,48 s
36,59 s
34,93 s

Spolu
144,48 s
156,59 s
156,93 s

114 s
114 s
114 s

29,83 s
31,34 s
37,63 s

143,83 s
145,34 s
151,63 s
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Lipka

Receptár

ivot - ve¾ký zázrak

Téma ivot je nevyèerpate¾ná. Je
ve¾a úvah a postrehov o ivote èloveka,
celej spoloènosti, o ivote prírody. Sú
dokonca rôzne rady a návody na úspený ivot. A zdá sa, e èasto sú zbytoèné, ¾udia sú nepouèite¾ní, èasto narábajú s tým vzácnym darom, ktorým je ivot, ve¾mi neetrne, riskantne, trúfalo.
Zastavme sa chví¾u nad nieko¾kými
mylienkami k tejto vdy aktuálnej téme.
¼udia dnenej doby obdivujú mlados,
silu, zdravie, úspechy, dobrý výkon, uitoènos.
Pri konfrontácii so slabosou, chorobou, bolesou, utrpením a smrou sa cítia nesvoji. V prípade dlhodobej choroby a umierania posudzujú iných (alebo
seba) ako nieèo, èo u nemá iadnu
cenu a zmysel, ako nieèo, èo u na tomto
svete je nepotrebné. Tu niekde majú svoj
zrod pojmy samovrada, eutanázia, potraty.
ivot èasto prináa èloveku ve¾ké utrpenie, èi u telesné alebo duevné. A
èlovek má dve monosti - zúfalstvo alebo hrdinstvo. Hrdinstvo nie okázalé ale
tiché, zmysluplné, obohacujúce trpiaceho i jeho okolie.
Aby tých, èo upadajú do zúfalstva bolo
èo najmenej, je potrebná pomoc iných
¾udí - duevne silnejích, láskavých,
ochotných pomáha, poèúva i mlèa.
MUDr. Márie Svatoová, zakladate¾ka hospicovej starostlivosti v Èechách
a na Morave, uvádza váne (nie telesné) ochorenie dnených ¾udí, ktoré pomenovala morbus universalis (nieèo
ako veobecný úpadok). Èo je to za
chorobu? Je to choroba získaná poèas
ivota (nie je vrodená). Priebeh je chronický, zdåhavý, èasto trvá po celý ivot.
Je nákazlivá, svojho nosite¾a èasto a
zahubí. Jej najaie formy sa vyskytujú
u ¾udí s nadpriemernou ivotnou úrovòou a u tých, ktorí ju chcú dosiahnu.
Aké sú jej príznaky? Je to neschopnos
rozozna podstatné veci od nepodstatných, slepota voèi ivotným hodnotám,
snaha ma sa za kadú cenu dobre,
sebectvo, egoizmus, závislos (lipnutie)
na peniazoch, majetku, niektorých ¾uïoch. U chorého na túto chorobu prevláda patologická súaivos, èlovek zabúda v honbe za úspechom na to, aby
sa zastavil a preil dôstojne aspoò pár
chví¾.

Pred úplnou skazou tejto choroby èasto èloveka zachráni choroba telesná, ktorá ho prinúti na chví¾u sa zastavi, vypnú, popremý¾a. Ak nájde podporu duchovnú - od okolitých ¾udí, môe sa z
ochorenia morbus universalis uzdravi.
Usporiada si rebríèek hodnôt, odpustí
sebe i druhým a nadobudne pokoj a mier
due.
Lieky? Láska blízkych, láska vetkých, ktorí sa s chorými stretajú, rados
z malièkostí.
Frankl hovorí: O zmysluplnosti ivota rozhodujú jeho vrcholné body a jediný okamik môe da spätne zmysel
celému ivotu. A tento okamik má kadý èlovek. Majme ho i starí a chorí. Aj
keï nemôu (nevládzu) u niè urobi,
môu milova, môu obdivova krásu
prírody, umenia, krásu due iného èloveka, môu odpusti krivdy. A toto vetko môu da zrete¾ne najavo.
MYLIENKY O IVOTE
ivot môe i iba dvoma spôsobmi. Buï akoby niè nebolo zázrak, alebo akoby vetko bolo zázrak.
A. Einstein
Umenie i znamená vedie, ako
vychutna malé radosti a unies ve¾ké bremená.
W. Hazlitt
A èo by som hovoril ¾udskými
jazykmi, aj anjelskými, a lásky by
som nemal, bol by som iba cvendiaci kov a zuniaci cimbal.
Hymnus na lásku - 1 Kor.13.1
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KOKOSOVÉ REZY
Cesto: 35 dkg hl. múky peciál, 21 dkg
Smetol, 21 dkg prá. cukru, 1 vajce, 1 åtok,
2 zarov. lyic. kakaa, 1/2 prá. do peèiva
Plnka: 6 bielkov,25 dkg kryt. cukru, 25
dkg kokosu
Poleva: 6 åtkov, 25 dkg prák. cukru, 1
vanilka
Postup: Cesto zmiesime, rozdelíme na 2
èasti. na spodný plát dáme kokosovú plnku.
Prikryjeme druhou polovicou, dáme piec.
Ete na horúci koláè dáme åtkovú polevu.
CIGÁNSKE REZY
Cesto: 370 g polohrubej múky, 180 g masla /iný tuk/, 120 g prákového cukru, 4 åtky,
ovocný dem
Plnka: 4 bielky, 300 g prákového cukru,
240 g kokosu alebo orechov, citrónová ava z 1/2 citrónu
- bielky vy¾aháme, zamieame do nich
cukor a do pevného snehu zamieame kokos alebo orechy a citrónovú avu.
Postup prípravy cesta: Zo surovín vypracujeme cesto, rozva¾káme ho, plát prenesieme na vymastený plech a potrieme demom a náplòou. Upeèieme v stredne teplej
rúre /asi 150 °C/. Krájame na malé obdånièky.
PARÍSKE ROKY
Cesto: 250 g mletých orechov, 250 g prákového cukru, 1 celé vajce
- zmiesi, tvori roky, da na vymastený a
vysypaný plech do rúry /160oC/.
Plnka: 250 g masla, 150 g prákového
cukru, premiea
Uvari: 1/4 l mlieka, 1 zlatý klas, 1 vanilkový cukor
Po vychladnutí zmiea spolu, prida trochu rumu. Ozdobnou zdobièkou strieka vlnovky tesne ved¾a seba na upeèené roky a
máèa celé v èokoláde.
Poleva: 1 várová èokoláda, 120 g Cery
DREVORUBAÈSKÁ OMELETA
50 g rastlinného tuku, 100 g cibule, 250 g
anglickej /oravskej/ slaniny, 500 g èerstvých
húb, so¾, rasca, èierne mleté korenie, 50 g
oleja, 500 g varených zemiakov, 10 vajec
Postup: Na tuku speníme pokrájanú cibu¾u, pridáme nakrájanú slaninu a huby, osolíme, posypeme rascou, korením a dusíme,
a sa ava vydusí na tuk. Zmes si rozdelíme na pä porcií, kadú omeletu políme vzlá.
Na vymastenú panvicu dáme 100 g nakrájaných varených zemiakov, trocha opeèieme,
pridáme jeden diel smaenej hubovej zmesi,
zalejeme dvoma roz¾ahanými vajíèkami a
dopeèieme.
Vhodná príloha hlávkový alát alebo iný
zeleninový alát.
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Zhodnotenie súaného
roèníka 2000/2001

AGENA - CHV s.r.o., Soblahovská 63
prev. Kamenárstvo, Trenèín, Tel./fax: 0831/ 6520 885
PONÚKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Výrobky z prírodného
kameòa
Pomníky a pomníkové
doplnky (vázy)
Schodové nástupnice
Parapety
Obklady krbov
Obklady hrobiek
Krycie dosky
Epitafné dosky a pomníèky
na urnové achty

Výrobky z terazza
Pomníky a pomníkové zostavy
Schodové nástupnice
Parapety (aj farebné)
Panelové hrobky
Urnové achty
Hrobkové rámy
Èistenia a impegrácia
zahraniènou technológiou
8. Dosekávanie dátumov, mien a
textov bez demontáe pomníka
9. Obnova písma na mieste
- zlato, striebro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Sezóna 2000/2001 by sa dala
zhodnoti pre Hornosúèanský futbal
ako ve¾mi úspená.
Nai iaci pod vedením Pavla Dohnana a Duana Gálika skonèili na
prvom mieste a postúpili do vyej
súae. Pochváli musíme celý kolektív a zvlá najlepích strelcov, ktorými sa stali Mário Guga, Rudolf Peèeòanský a Miro Mikuinec. Dorastenci, tí neboli o niè horí, a tak isto
ako iaci vyhrali svoju súa a získali titul majstra oblasti. Dorastenecké mustvo bolo vedené trénermi Mariánom Michalom a Frantikom Barincom, ktorí vytvorili ve¾mi silný a perspektívny kolektív,
avak pre nedostatok financií nemohli postúpi do vyej súae. Najlepími strelcami sa stali Andrej
Èastulín a tefan Guga.
Mustvo dospelých po niektorých
nepresvedèivých výsledkoch si hanbu tie nespravilo a skonèilo na 6.
mieste. Týmto si zachovali istú úèas
aj v budúcom roèníku. Po jarnej èasti
priiel do mustva Viliam Maruinec, ktorý sa ve¾mi dobre zhostil svojej funkcie a vytvoril výbornú partiu pre ïalí súaný roèník. Najlepími strelcami sa stali Pavol Mikuinec, Jozef Kuèerák a Martin Bari.
Na záver by sme chceli vetkým
futbalistom, trénerom a funkcionárom poïakova a popria im ve¾a
úspechov v budúcej sezóne 2001/
2002.
Pavol Mikuinec

V sobotu 25. augusta 2001 sa uskutoèní

Priate¾ské stretnutie
s moravskými susednými obcami anov,
Kochavec a Rokytnica. Stretnutie sa uskutoèní na "Peòanej" od 13.00 h na ktoré vás
srdeène pozývame.

