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Doinky 2002

Kadý rok sa mláde a tie dospelí schádzame na doinkové slávnosti.
V nede¾u l8. augusta sme v naej obci usporiadali doinkové slávnosti.
Doinkové vence sa robili u v týdni v dedine i na kadej osade, zaèo sa
patrí tie poïakova, veï je to mnostvo drobnej práce ikovných rúk naich
ien ale i ¾udí na poli. veï zohna v pravý èas pekné klásky obilia, steblá
¾anu i makovice, nie je jednoduchá práca.
Slávnos sa zaèala u na ve¾kej omi, kde sa zili skupiny krojovaných
párov a dali sa posväti dary, ktoré nám príroda poskytla. Keby si niekto

myslel, e takú masu ¾udí ako sa zila na sprievode je len tak ¾ahko usmerni
v speve, tak nech to skúsi a nekritizuje. Ja som ve¾mi rada, e sa nai
spoluobèania dokáu obetova a krojovane idú do sprievodu. Vedela by som
si to predstavi aj inak, èo sa týka spevu, ale bolo by to treba skúa a o to
u nie je záujem.
Ïakujem vetkým z osád a z dediny za ve¾kú úèas, ktorá svoj úèel
splnila. Ïakujeme vdp. farárovi za milé prijatie a tie vedeniu Agrosúèe i
kultúrnemu stredisku za organizovanie tejto slávnosti.
Coníková
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Pýtali sme sa za vás

Konèí sa 4-roèné volebné obdobie a preto sme poloili starostovi a poslancom
Obecného zastupite¾stva tieto otázky:
Pracujete ako starosta - poslanec OZ, splnili sa Vám Vae predstavy o práci starostu - poslanca? Èo by sa malo v obci zmeni, alebo rozíri?
Bilèík Pavol - starosta obce
Èi sa splnili? ako poveda. Lepie povedané, beriem to ako samozrejmos, lebo celý
produktívny vek som sa snail robi pre Súèu.
Ako èlen dobre fungujúceho Zväzarmu, neskôr vo výbore TJ, ako herec ochotníckeho
divadla, cez môjho koníèka - kováèstvo a podkúvanie koní - èo robím dodnes a tie ako
dlhoroèný obvodný sanitkár, èo mi ve¾mi pomohlo pri spoznávaní obce i ¾udí, a som sa
dostal k tomu, e môem pre Súèu robi profesionálne, ako starosta obce. Najprv musím
prizna, e nie vetky predstavy sa mi splnili,
ako napríklad vybudovanie nového ihriska,
ktoré pokraèuje ve¾mi pomaly a vybudovanie
DOSu alebo Domu dôchodcov. Nie je aké
pochopi, e to zapríèinila zlá finanèná situácia, lebo boli potrebnejie veci. Do detailu sa
mi splnila predstava o akej a zloitej práci
starostu v Hornej Súèi, ako najväèej a najrozsiahlejej obce. Naastie pre mòa, ale i
pre celú Súèu, ije tu ve¾a jednoduchých,
skromných a dobrých ¾udí, ale nájde sa aj dos
netolerantných vandalov a neprajníkov, ktorí
nièia to, èo iní vybudovali pre dobro vetkých
obèanov.
Ïalej ako bývalému ochotníkovi sa mi splnila predstava za pomoci ve¾a ikovných ¾udí
pozdvihnú kultúru na takú úroveò, e nám ju
mnohí závidia a hlavne jej poslanie zachováva zvyky a zbliova ¾udí. Som spokojný, e
sa nám podarilo úèelne a vzh¾adovo vyriei
stred obce - vstup na námestie a to isté aj s
budovou obecného úradu. Myslím, e historickým dielom a naplnením túob mnohých
obèanov bola plynofikácia obce. Som rád, e
sa zapoèala nadstavba zdravotného strediska, kde sa vytvorí 10 bytových jednotiek, tým
sa vyriei problém zlej strechy a vylepí sa
bytová situácia v obci.
Dana Ludvíková - poslankyòa za SNS
Uplynuli 4 roky volebného obdobia, èo som
pôsobila tu v obci. Je smutné, e som skontatovala, e za toto obdobie som vlastne pre
obec niè nespravila, aj keï som mala urèité
nápady dobré pre nás obèanov, ale bohuia¾
buï to nezdie¾alo celé zastupite¾stvo, lebo nie
sú na to financie. Bolo by tu v obci treba ve¾a
vecí zve¾adi. Napríklad: úprava svojich domkov, niekde by staèilo vykosi ve¾kú trávu,
nasadi kvietky lebo pozameta nahádzané
papiere, cigeretové katu¾ky, plastové f¾ae
hocikde, nato máme predsa odpadové koe
a nebá sa upozorni aj deti lebo dospelých!
Máme alebo mali sme pekný park okolo
kostola. Teraz je smutné pozera ako je vykosený, lavièky boli dolámané. Chválabohu u
sú opravené, ale dokedy? Dovtedy pokia¾ nám

bude jedno, e tam nae deti budú seda na
operadlách, láma ich bez toho, aby niekto
povedal, veï to je tu pre vetkých na príjemné posedenie - odpoèinutie. Ja nie jeden raz
na to poukáem, keï sa prechádzam s vnúèatkami a môem poveda, e sa mi nestalo,
aby neposlúchli a zdá sa, e sa aj zahanbia,
keï vnúèatká povedia babka, tam sa nesedí,
lebo sa zapiníme. Myslím, e aj to je urèitý
druh kultúry, nesmie nám by jedno, èo sa
deje v naej obci. Èo ma ve¾mi trápi, to sú
nai pivári po námestí u o 7.00-8.00 h sa
motajú, padajú, hreia a pritom sú to mui v
najlepích rokoch. Keï ich vidíte obèas sviatoène obleèených, oholených, veï sú to feáci a staèí tak málo  nenapi sa. Èo tak namiesto toho zobra lopatu, motyku a vyèisti
nau Súèanku. Ale to by museli ma rozumného vodcu a kde ho vzia. Èo myslíte, nájde
sa takí? Milí Súèania, budú nové vo¾by, nepozerajme sa na strany kto v èom je, veï my
sme tu ako jedna rodina. Nevnáajme nenávis medzi seba, keï je niekto KDH-ák, lebo
HZDS, SNS, buïme k sebe milí, dobrí, niekedy staèí pozdrav a úsmev, hneï je ivot lepí.
Verte, poznám to, keï si príde niekto kúpi
noviny a povie dobré ráno, Danka, ako si sa
vyspala. Ïakujem dobre A aj za to mám ¾udí
rada, len sa mi zdá, e som pre nich málo
spravila. Ïakujem Vám za dôveru a pri nových poslancoch vyberajte s rozumom, èi ten,
ktorého navrhnete vás bude dobre zastupova, aby tam nesedel celé volebné obdobie a
len neprikyvoval a nedvíhal ruku. Vo¾te ¾udí
otvorených a rozumných. Ïakujem.
Milan VRBA - poslanec OZ za HZDS
V uplynulom volebnom období som pracoval v komisii pre port a kultúru. Spoznal som
tam priate¾sky, no hlavne obetavý kolektív. Poèas tohoto obdobia sa zrodilo mnoho vynikajúcich nápadov a kultúrnych podujatí. Celkovo kultúrno spoloèenské dianie v obci môem
hodnoti kladne.
A èo by sa malo zmeni?
Bolo by urèite pre väèinu obyvate¾ov príjemným prekvapením, keby sa zaèal budova
nový portový areál. Hovorí sa o òom u ve¾a
rokov. No keï sa aj zdalo, e sa zaèína, vdy
vznikol nový problém. Pevne verím, e u v
blízkej budúcnosti dôjde k serióznej dohode
medzi farským a obecným úradom a veci sa
pohnú správnym smerom. Bude to dobré pre
vetkých, no hlavne pre nae deti.
Anna Dohnanová - poskankyòa za HZDS
Celé 4-roèné volebné obdobie som pracovala v kultúrnej komisii. Roboty sme mali plné ruky.
Peòazí stále chýba, no malo by sa dokonèi zaèaté a potom v rozpoète poèíta s plyno-
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fikáciou a generálnou opravou koly. Tak isto
treba zabezpeèi zubára v obci a to za kadú
cenu. Blíia sa vo¾by. Novým poslancom prajem ve¾a úspechov.
Helena Kaková - poslankyòa za HZDS
Poèas tých tyroch rokov som dospela k
názoru, e vetko je ove¾a zloitejie, ako sa
na prvý poh¾ad zdá. Myslím si, e starosta a
celý obecný úrad by urèite spravil ove¾a viac,
ale vzh¾adom na finanènú situáciu to nejde
celkom tak, ako by malo.
Chcela by som vyzdvihnú najmä kultúrnu
èinnos v naej obci, ktorá je na vysokej úrovni a azda najviac zvidite¾òuje nau obec. Èo
sa týka mojich cie¾ov, ve¾mi ma mrzí, e sa
nevenuje dostatoèná pozornos údrbe ciest
/konkrétne Mackovská/ a oprave miestneho
rozhlasu v Závrskej.

OZNAMY OBCE

Obecné zastupite¾stvo v Hornej Súèi na
svojom zasadnutí dòa 28.8.2002 prejednalo iadosti o odpredaj pozemku parcelné èíslo 341/1/1 o výmere 653 m2 a 341/1/
2 o výmere 536 m2 v k. ú. Horná Súèa
(bývalá lesovòa Hlaváèikovec). Bolo dohodnuté odpredaj pozemkov uskutoèni
formou cenovej ponuky. Záujemci o zakúpenie uvedených pozemkov môu svoje
ponuky zasiela písomne do 15. novembra
2002 na Obecný úrad v Hornej Súèi tak,
e ponuku zalepia do dvoch obálok, prièom na vnútornej obálke bude uvedené
Cenová ponuka. Minimálna cena pozemku je 135,- Sk/m2. Bliie informácie Vám
budú poskytnuté na Obecnom úrade v
Hornej Súèi.

Uskutoènili sme
v III. tvrroku

5.7. - otvorenie Hornosúèanského hudobného leta 2002 - koncert skupiny
HORSUS
14.7. - Festival dychových hudieb
OKOLO SÚÈE - 12. roèník
21.7. - detská diskotéka
2.8. - noèná túra
2.8. - koncert KOMORANKA
4.8. - futbalový turnaj a videozábava
11.8. - koncert DH CHABOVIENKA a
Mieaný spevácky zbor Hornosúèan
18.8. - Doinky
24.8. - Stretnutie na Peòanej - 2. roèník
25.8. - Futbalový turnaj dievèat a chlapcov
v Rokytnici
29.8. - súa DPZ na futbalovom ihrisku
30.8. - vystúpenie DFS Èajka na festivale
v Dubnici
31.8. - vystúpenie DFS Èajka
v Turèianskych Tepliciach
1.9. - koncert Trenèianskej dvanástky
18.9. - autobusový zájazd do Nitry na
divadelné predstavenie
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Festival dychových hudieb OKOLO SÚÈE

Dvanásty roèník Festivalu DH Okolo Súèe
sa uskutoènil 14. júla na námestí. Po minulo-

roènom upranom festivale vetci organizátori nespali dobre k vôli tomu, ako to dopadne tento rok. Poèasie bolo ve¾mi dobré a tak
o 14,00 h festival zaèal. Zaèiatok ohlásili fan-

Skladby i úèastníci tejto dychovky sú ve¾mi
spontánni, èo sa prenieslo aj na naich divákov, ktorých bolo tento rok
rekordný poèet. Posledná
kapela bola DH Borièanka z Boríc na Morave, ktorá hrala aj veèernú taneènú zábavu. Na záver festivalu moderátor vyzval starostu a vedúcich vetkých
kapiel na ukonèenie festivalu, odovzdanie kvetov a
upomienkových pohárov.
Báseò v podaní Mária
Gugu a rozlúèková pieseò
dievèat z DFS uzavreli tento roèník. Bolo to pekné
podujatie, na ktoré sa teia
mnohí zo irokého okolia.
Poïakovanie patrí vetkým,
ktorí sa podie¾ali na dobrom priebehu. Podujatia takéhoto druhu uskutoèníme radi, lebo
ve¾ký poèet divákov svedèí o tom, e majú
záujem o tento druh umenia, ktorý vychádza

3.

Komunálne vo¾by

Predseda NR SR vyhlásil termín konania
komunálnych volieb na deò 6. a 7. decembra
2002 Pod¾a novely Zákona o obecnom zriadení môe by v naej obci volených 9 - ll
poslancov, vo dvoch a viacmandátových obvodoch. Keïe pod¾a stanoviska Ministerstva
vnútra SR èíslo 203/1-2002/06174 nie je moné v obciach vytvára jednomándátové obvody a pri utváraní obvodov repektova pomer
poètu obyvate¾ov na jednoho poslanca, bolo
nutné zlúèi èasti obce a vytvori volebné obvody z viacerých èastí obce.
Poslanci OZ schválili - ll poslancov a
jednotlivé obvody nasledovne:
OBVOD
è.1 - dolná èas obce - 2 poslanci
è.2 - horná èas obce - 3 poslanci
è.3 - Dúbrava - 2 poslanci
è.4 - Závrská, Vlèí Vrch - 2 poslanci
è.5 - Trnávka, Krásny Dub - 2 poslanci
Okrsky boli schválené nasledovne:
OKRSOK
è.1 - dolná èas obce - miestna kninica
è.2 - horná èas obce - kultúrny dom
è.3 - Dúbrava - základná kola
è.4 - Závrská - základná kola

Drahí moji farníci!

fáry v podaní kvinteta Laugarício a úvodná
pieseò Súèanská dolina, ktorú zaspievali dievèatá z DFS Èajka. Ïalej odznela báseò v podaní Lenky Koelovej a nastúpil
konferenciér Ferko Bizoò, ktorý
vyzval starostu obce Pavla Bilèíka na slávnostné otvorenie 12.
roèníka festivalu Okolo Súèe. Potom u zneli kapely so svojím repertoárom a to DH Nemovanka
z Nemovej, naa DH Chabovienka a DH Vlèovanka, dychový orchester z Hornej Súèe, ktorý bol
tento rok skutoène mohutný a
tomu bol primeraný aj výkon. Privítali sme tu znova DH Banholt z
Holandska.

z nás, vyjadruje nae pocity a hlavne je to
dedièstvo naich predkov.
Eva
Klinková

Po prvýkrát sa vám prihováram v
naich obecných novinách. Èasto sa
hovorí, e ivot je zmena. Platí to o
kadom, ale azda najväèmi pre nás
- kòazov. Po 6-tich rokoch pôsobenia p. farára Petra Hluzáka vo farnosti Horná Súèa, ktorý bol mojim
spoluiakom zo seminárneho ivota a z teologických túdií prichádzam
na jeho miesto, medzi vás.
Nové prostredie, nové príleitosti, nové tváre, noví ¾udia, na toto
vetko je potrebné si zvyknú.
Drahí moji farníci, ako vá nový
duchovný pastier chcem pokraèova
vo svojich predchodcoch, zvlá
tých, ktorých máte ivo v pamäti ThDr. Ladislav Ïatelinka, Jozef uráb, Peter Hluzák. Chcem by vaím
dobrým duchovným otcom a vodcom a vies vás k takému ivotu,
ktorý vedie do neba. K tomu mi vak
aj vy, prosím, pomáhajte svojimi
modlitbami a obetami. Nech nám v
tom vetkých Pán Boh pomáha.
Vá duchovný otec
Jaroslav Ondrá, kòaz
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PLAMEÒ 2002
Dòa 8. júna 2002 na futbalovom ihrisku
vo Svinnej pod vedením OV DPO v Trenèíne a DPZ Svinná sa uskutoènilo okresné
kolo celotátnej hry Plameò. Do okresnej
súae sa prihlásilo 12 drustiev, z toho 4
dievèenské a 8 chlapèenských. Pre roèník
2002 okresného kola hry Plameò boli urèené ako postupové disciplíny tafetový beh
na 400 metrov s prekákami a útok CTIF.
Poiarny útok s vodou bol hodnotený ako
pohárová súa, prvé miesta v oboch kategóriách boli ocenené pekným pohárom.
Zatiahnutá obloha, ani trestné body za nesplnenie disciplíny alebo neprekonanie prekáky neodradila dievèatá a chlapcov od
vrcholného výkonu, ktorý predvádzali v boji
s èasom a zruènosou s poiarníckym náradím. Postup na krajské kolo hry Plameò, ako
zástupcovia za okres Trenèín si vybojovali
chlapci a dievèatá z Krivosúdu - Bodovky.
V pohárovej súai v disciplíne poiarny útok
s vodou sa z víazstva teili mladé poiarnièky z Hornej Súèe a domáce drustvo
chlapcov zo Svinnej.
DIEVÈATÁ
Str. b tafeta Útok CTIF Spolu
1. Kr. - Bodovka
0 106s
136,4 242,4
2. ¼uborèa
16 113s
168 297
3. Horná Súèa
16 112s
184 312
4. T. Stankovce
4 113s
261 378
CHLAPCI
Str. b tafeta Útok CTIF Spolu
1. Kr. - Bodovka
4
93s
82,5 179,5
2. Svinná I
12 108s
70,4 190,4
3. Svinná II
4 124s
92 220
4. Horné Srnie
20
97s
124,2 241,2
5. Soblahov
20 103s
145 268
6. Závrská
8 107s
154 269
7. Tr. Stankovce
4 107s
199 310
8. Horná Súèa
16 106s
193 315
DIEVÈATÁ
Po. útok
1. Horná Súèa
30,43s
2. Krivosúd - Bodovka
57,76s
3. Trenèianské Stankovce
60,44s
4. ¼uborèa
64,68s
CHLAPCI
Po. útok
1. Svinná I
28,45s
2. Horná Súèa
31,01s
3. Krivosúd - Bodovka
38,77s
4. Závrská
38,82s
5. Svinná II
41,25s
6. Trenèianske Stankovce
44,14s
7. Soblahov
52,52s
8. Horné Srnie
60,89s
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Trenèianská hasièská liga 2002
V tomto roku sa vedenie Okresného výboru dobrovo¾nej poiarnej ochrany v Trenèíne rozhodlo usporiada prvý roèník Trenèianskej okresnej hasièskej ligy. Podmienky zapojenia do okresnej hasièskej ligy boli:
1. zúèastni sa aspoò 80 % súaí, ktoré
boli zaradené do THL
2. v rámci moností príslunej DPZ usporiada hasièskú súa
Poiarne drustvo muov spolu s novovzniknutým drustvom ien sa rozhodlo zapoji a dôstojne reprezentova nau obec v
okresnej hasièskej lige. Do prvého roèníka THL
sa poèítali body z nasledujúcich es súaí:
1.) Dòa 5. 7. 2002 sa uskutoènila pohárová súa pri príleitosti osláv obce Horòany, 650. výroèie prvej písomnej zmienky a
120. výroèia zaloenia DPZ Horòany. Na
tejto súai sa zilo 16 hasièských drustiev,
z toho 2 enské drustvá.. Nae drustvo
muov predviedlo ve¾mi pekný výkon a dosiahlo èas 22,76 sekúnd, ktorý nám zabezpeèil 6. miesto na tejto súai.
2.) Dòa 13. 7. 2002 sa uskutoènila pohárová súa o pohár starostu obce Horné
Srnie. Na tejto súai sa zilo 11 hasièských
drustiev, z toho 1 enské drustvo. Po poèiatoèných problémoch s motorom poiarnej striekaèky v prvom kole a po ich odstránení drustvo muov dosiahlo èas 23,91
sekúnd a umiestnilo sa na 5. mieste.
3.) Dòa 28. 7. 2002 sa uskutoènila pohárová súa o pohár predsedu Nitratex Svinná. Na tejto súai sa zilo 33 hasièských
drustiev, z toho 8 enských drustiev. Súa prebiehala za ve¾mi pekného slneèného
poèasia a dosiahnuté výsledky nasvedèuporadie THL

nepodarilo sa tento spoj spoji, do èerpadla
vnikal vzduch a preto sa nepodarilo drustvu ien nasa vodu do vedenia a poiarny
útok dokonèi. Pre drustvo muov 15.
miesto na tejto súai znamenalo tie 3. bodované miesto v Trenèianskej okresnej hasièskej lige, kde si pripísali do svojho hodnotenia 13 bodov.
4.) Dòa 11. 8. 2002 sa uskutoènila pohárová súa o pohár prednostu mesta Trenèín v Záblatí. Na tejto súai sa zilo 23 hasièských drustiev, z toho 4 enské drustvá. Pre drustvo muov èas 36,20 sekúnd
znamenal 15. miesto na súai a tie 7. bodované miesto v Trenèianskej okresnej hasièskej lige. Excelentne sa na tejto súai
predviedlo drustvo ien, ktoré si s èasom
24,48 sekúnd zabezpeèilo 1. miesto.
5.) Dòa 29. 8. 2002 sa uskutoènila pohárová súa o pohár starostu obce Horná
Súèa. Na tejto súai sa zilo 17 hasièských
drustiev, z toho 5 enských drustiev. Drustvo muov na domácej pôde podalo ve¾mi
dobrý výkon ale èas 21,97 sekúnd staèil len
na 6. miesto. Drustvo ien na domácej pôde
tie nezaváhalo a vylepilo si svoje maximum na èas 24,05 sekúnd a ten staèil na
krásne 2. miesto.
6.) Dòa 14. 9. 2002 sa uskutoènila poiarnícka súa v Dobrej. Na tejto súai sa
zilo 15 hasièských drustiev, z toho 2 enské drustvá. Drustvo muov podalo najlepí výkon vo svojej histórii a èasom 17,77
sekúnd si vylepili svoj osobný rekord, ktorý im zabezpeèil 4. miesto. Drustvo ien
dosiahlo èas 33,12 sekúnd a ten im zabezpeèil 1. miesto.

Horòany

Horné Srnie

Svinná

Dobra

Spolu

1. Svinná

14

15

15

15

15

15

89

2. Kubrica

9

12

14

12

12

11

70

3. Horná Súèa

11

11

13

9

11

14

69

4. Záblatie

15

14

0

14

14

9

66

5. Tr. Stankovce

13

0

8

13

13

10

57

6. Moteice

8

0

12

6

9

13

48

7. Bobot

7

0

10

10

10

8

45

jú,e sa vo Svinnej zila ve¾ká konkurencia
nielen zo Slovenských okresov,ale i zo susednej Èeskej republiky. O prvú desiatku
sa popasovali drustvá z Moravy a iných
okresov a pre drustvá z Trenèianskeho
okresu zostala druhá desiatka výsledkovej
listiny. Na tejto súai sa tie predstavilo
drustvo ien z Hornej Súèe. Po ve¾mi dobre rozbehnutom zaèiatku poiarneho útoku
sa pri spájaní savíc skríil závit na savici a

Záblatie Horná Súèa

Na poslednej súai v Dobrej sa tie rozhodlo o drite¾ovi putovného pohára Trenèianskej hasièskej Ligy. Po sèítaní vetkých
bodov z týchto 6 súaí, ktoré boli zaradené
do THL sa drite¾om putovného pohára stal
DPZ Svinná.
Drustvo ien z Hornej Súèe ako jediné
splnilo podmienky THL v kategórií eny a
tak sa stalo víazom prvého roèníka Trenèianskej hasièskej ligy.
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Previerka pripravenosti DPZ 2002
Ako prvá súa v poiarnickom
porte v Trenèianskom okrese v
roku 2002 preverila pripravenos

zo Svinnej (. 84s; pú. 16,88s; spolu 100,88) a o ïalie miesta sa z
nepatrným odstupom podelili nasle-

poiarnikov previerka pripravenosti
DPZ. Pod zátitou Okresného výboru dobrovo¾nej poiarnej ochrany v Trenèíne a DPZ Opatovce sa
dòa 15. júna 2002 konala PP DPZ
na ihrisku vo Ve¾kých Bierovciach.
Zmera svoje schopnosti a zruènosti v oblasti poiarnej ochrany si
prilo 31 poiarných drustiev. V
kategórií mui sa prihlásilo 25 PD,
v kategórií eny 2 PD, v kategórií
dorastenci 2 PD, v kategórií dorastenky 1 PD a jedno PD muov nad
35 rokov. Za krásneho slneèného
poèasia sa súailo v dvoch disciplínách a to v poiarnom útoku a
v tafetovom behu na 400 m. V
kategórií mui jednoznaène s dostatoèným náskokom zvíazilo PD

dujúce poiarne drustvá: 2. miesto
PD Záblatie (. 90s; pú. 21,31s;
spolu 111,31), 3. PD Ve¾ká Hradná (. 86.5s; pú. 26,20s; spolu
112,70), 4. PD Trenèianské Stankovce (. 91s; pú. 22,11s; spolu
113,11), 5. PD Horná Súèa (.
90,5s; pú. 23,49s; spolu 113,99).
V kategórií eny sa na 1. mieste
umiestnilo PD Trenèianské Stankovce (. 101s; pú. 27,97s; spolu
128,97), v kategórií dorastenci 1.
miesto PD Horòany (. 103,5s; pú.
29,14s; spolu 132,64), v kategórií
dorastenky 1. miesto PD K¾úèové
(. 104,5s; pú. 62,66s; spolu
167,16) a muov nad 35 r. zastupovalo PD Vojenského opravárenského podniku 027 Trenèín.

5.

LIPKA

Jesenné zamyslenie o láske

Znovu sme sa doili ïalej jesene. Obdobie, kedy polia a stromy
odovzdávajú svoje bohatstvo - úrodu aby si oddýchli, naèerpali ïalie
sily.
A èo my, ¾udia? Nám tohtoroèná jeseò dáva poriadne zabra. Okrem
práce na poliach, v záhradách, dvoroch nás zaailo aj predvolebné
rozhodovanie. Najskôr vo¾by parlamentné, za pár dní vo¾by komunálne. Tieto celospoloèenské udalosti by nás teoreticky nemali zaaova. Mali by nám, opaène, prináa optimizmus, uspokojenie, odhodlanie smerova k lepiemu. Prináajú nám vak obrovskú psychickú
záa - hádky, nerozhodnos, znechutenie, podrádenos, závis a stupòujúcu sa nenávis. Neveríme známym, blízkym, neveríme u ani sebe.
Preèo sa tieto negatívne javy stále hromadia? Kde sa to vetko okolo
nás a v nás zobralo?
Tí, ktorí sa venujú tejto problematike prili k jednoznaènému záveru -  Je ve¾a ¾udskej bolesti vo svete bez lásky. Túto boles spôsobuje naa neúspená snaha milova. Boles je ve¾ká preto, lebo pohlcuje
celú nau pozornos, núti nás zaobera sa len sebou. A zaoberanie sa
len sebou je obrovská prekáka ivota lásky. Skutoèná láska si vyaduje zabudnú na seba. V súèasnom svete sa slovo láska skloòuje
nielen v siedmych pádoch. Toto slovo poletuje medzi nami bezcie¾ne,
pohadzujeme ho medzi sebou nedôstojne, urálivo a sa stáva výsmechom súèasnosti a nae vnútro sa k nemu zaèína stava odmietavo.
Ak chceme naozaj milova, musíme si poloi tieto otázky: Vieme
upriami svoju myse¾ na astie a na uspokojenie druhých? Sme schopní zabudnú na to, èo urobia pre nás iní a zamera sa skôr na to, èo
urobíme my pre nich? Je to ve¾mi aké. Semienko zo stromu musí
najskôr padnú do pôdy a odumrie, a potom zaène klíèi a rás zaène i ivot lásky. Nemyslie na seba, myslie na iných a nezitne
im pomáha, to je obrovské hrdinstvo èloveka. Málo z nás ho dokáe
dosiahnu v plnom rozsahu.
Aby sa nám ivot takejto lásky ¾ahie il mali by sme si uvedomi,
e kadý èlovek medzi nami je jedineèný. Ktosi artovne povedal Potom, ako a Boh stvoril, rozbil formièku. Kadý z nás je jedineèný,
neopakovate¾ný, kadý z nás sa stáva poèas ivota nosite¾om dobrých
i zlých vlastností. Nae ivoty formujú tí, ktorí nás milujú i tí, ktorí nás
odmietajú milova.
ivotná múdros, zdedená od predchádzajúcich generácií nám jasne ukazuje, e prei ivot dobre, astne, znamená prei ho v láske s
ostatnými ¾uïmi. Najdôleitejia vec v ivote je nebá sa by ¾udský.
Pretoe pokia¾ nikoho nemiluje (iba seba), vetko ostatné stráca zmysel. Pablo Casals píe: Cítim, e schopnos stara sa o niekoho je to,
èo dáva ivotu najhlbí význam.
Zamyslime sa v tomto hektickom volebnom období nad mylienkami, ktoré súvisia s láskou a s naim postojom k nej. Bude medzi
nami menej nezhôd, nenávisti, väèia pohoda, budeme astnejí.
Adriana Zarri vyjadrila svoj postoj k súèasnému ivotu takto: Ochráò
nás, Pane, od h¾adania neobyèajných vecí: Daj nám porozumie, e
svätým je bedár, ktorý nemá nepotrebné veci, nemá zlato a keï prechádza cez cestu, nikto ho nepozná. Urob, aby sme boli schopní milova nedostatok, nauèili sa prechádza nepozorovane, strati sa za rohom, aby nás po vykonaní dobrého skutku nikto nezbadal. Daj nám
ob¾úbi si obyèajné dni, v ktorých nie sú zákusky, mimoriadne obleèenie, nede¾ná kázeò - ale je obyèajný obed, pracovný odev, obyèajná
sv. oma a nedeje sa niè mimoriadne, len sa s láskou ije ten nekonèiaci sa príbeh...
Nech sa vám darí i ivot s ozajstnou láskou!
Vaa Lipka
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Naa národná svätyòa

Dòa 15. septembra sme slávili sviatok Sedembolestnej Panny Márie - Patrónky
Slovenska. Sedembolestná Panna Mária na hlavnom oltári atínskej baziliky je oddávna strediskom naej mariánskej úcty a to najmä ako patrónky Slovenska. Preto je
atínska svätyòa naou národnou svätyòou. Kadoroène putujú pútnici z celej vlasti do pútnického miesta atín.
Toto pútnické miesto navtevujú aj dôchodcovia ZO JSD a KD z naej obce.
Uskutoènili sme II. roèník Národná svätyòa Sedembolestnej Panny Márie - Bazilica
MINOR - atín. Chceme vám preto priblíi históriu tohto pútnického miesta.

atín

atín leí v údolí rieky Myjavy, na rozhraní Myjavskej pahorkatiny a Záhorskej níiny.
Osada atína bola zaloená pri stránom hrade, ktorý leal na dávnej Èeskej
ceste prechádzajúcej z Èiech cez Moravu a
Slovensko ïalej na juh cez Uhorsko na
Balkán.
Najstarie pomenovanie obce je písomne doloené z roku 1210 Saswar, od roku
1524 Sassyn, potom koncom 18. storoèia
Ssassèin, maïarsky Sasvár, nemecky
Schossberg a Schlossberg.
V katastri dnenej obce (od roku 1960
zlúèené obce atín a Stráe nad Myjavou)
o rozlohe 4199 ha archeologické výskumy
zistili osídlenie v neolite, sídlisko eliezovskej kultúry, nálezy z mladej doby bronzovej, iarové pohrebisko z mladieho obdobia halltattu, ako aj sídlisko z laténu a rímskej doby, ïalej germánske kostrové hroby
a hroby z èias sahovania národov.
U z roku 1210 máme písomne doloenú správu o atínskom archidiakonáte, dôleitom cirkevnosprávnom stredisku vtedajieho ostrihomského arcibiskupstva. (V r. 1210 bol archidiakonom Matej, v r. 1218
Ján, v r. 1229 -1231 Manasses,
v r. 1233 Vincent, v r. 1244-1248
Mikulá atd.).
Na jar roku 1287 atín a okolie zaujal rakúsky Albert. V r.
1291 zas vojská uhorského panovníka Ondreja III (1290-1301).
Od konca 13-ho a v 14. storoèí
patril kraj Poznanovcom, neskorím grófom zo Sv. Jura a Pezinka. V roku 1390 získal donáciou
Holíè s okolím Ctibor zo Ctiboríc, pán beckovského hradu, ktorý v r. 1392
mal v drbe aj atín.
Po vymretí Ctiborovcov získali v r. 1435
záloným právom celé panstvo Czoborovci. Kratí èas boli tu zemepánmi likovci,
ale od druhej polovice 16. storoèia znovu
Czoborovci rodinne spriaznení s Révajovcami a Bakièovcami.
Starodávna farnos je listinne doloená
rokom 1397. Predpokladáme vak skorie
jestvovanie farnosti u aj preto, lebo od roku
1210 je známy atínsky archidiakonát.

Nevieme, aká bola podoba vodného hradu atín. Vieme, e v r. 1535 krá¾ Ferdinand I. (1526-1564) dal opravi a èiastoène
stavebne pozmeni atínsku pevnos pri rieke Morave. Táto menia pevnos mala hviezdicovitý pôdorys a èas jej základov nachádza sa pod závodom Trikoty. Posádku tvorilo l50 peiakov a 30 jazdcov. Ete v roku
1579 stretávame správu o pevnosti v súvislosti s donáciami
Czoborovcom.
Panovník ¼udovít I. ( 13421382) po mýte v
Holíèi zriadil tridsiatkové stanice v Skalici a v
atíne. V r.
1496 získali
Czoborovci od
Vladislava II.
(1490-1516)
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padlo. Màtvych pochovali okolo trojbokej mariánskej kaplnky.
Rozsiahle panstvo Ostrý Kameò, Holíè a
atín vlastnili Czoborovci. Nedobrým hospodárením sa majetky postupne tak zadåili, e ich jednotlivé èiastky preberali veritelia. Jozef Czobor bol nútený zadåené majetky odstúpi Frantikovi Lotrinskému, manelovi Márie Terézie, ktorý dlhy splatil a v
roku 1736 prevzal správu vetkých majetkov do vlastníctva. Rozsiahle panstvá vlastnili Habsburgovci a do roku 1918, keï boli
skonfikované a stali sa majetkom tátu v
správe tátnych lesov a majetkov.
Niekdají farský kostol pod¾a doterajích
poznatkov bol postavený v gotickom slohu,
ale v r. 1685 bol barokizovaný. Tento farský
kostol bol zasvätený Povýeniu sv. Kría.
V roku 1733 bola povolaná do atína
reho¾a sv. Pavla - pavlíni, ktorí zaèali aj so
stavbou ve¾kolepého chrámu a klátora. V
roku 1786 bola reho¾a zruená. Pútnický mariánsky chrám stal sa farským kostolom. Pôvodný farský kostol zostal opustený a v 19.
storoèí slúil aj za sklad a sýpku. K veobecnej obnove dolo a v roku 1937,
kedy bol obnovený a 19. septembra t. r.
poehnaný ku cti sv. Jána Boska.
Obyvate¾stvo atína sa v minulosti
zaoberalo po¾nohospodárstvom a èiastoène aj pláteníctvom. V roku 1 736 bola
v obci zaloená manufaktúrna výroba
kartúnu. V budove kartúnky v r. 1847
bol zriadený produktívny cukrovar. Po
prvej svetovej vojne boli v atíne aj
menie krobárne, píly, domácke výroby perníkov, ale aj èipkárstvo, koikárstvo, hrnèiarstvo atd. Známe sú aj
cechové zdruenia. V roku 1924 bola
parcelácia ve¾kostatku. V r. 1950
vzniklo JRD, ktoré vak v r. 1958
prelo do tát. majetkov.
atín má vo svojom erbe krí
a okolo tyri hviezdièky.

právo na dva výroèné a týdenné jarmoky.
Z Moravy dolí novokrstenci-habáni usadili sa aj v atíne (1547). Spomenieme ete
niektoré významnejie udalosti, medzi ktoré
patria boje v roku 1605, kedy na 7000 hajdúchov dolo k atínu a tu sa stretli s miestnou posádkou a Moravanmi, ktorí im prili
na pomoc. Po tejto bitke Moravania robili si
nároky na toto územie a iadali pripojenie
Skalice, Holíèa, atína a Branèa k Morave.
2. augusta 1707 Rákoczyho vojská tu porazili cisársky pluk, z ktorého na 400 vojakov

Cirkevne atín patril do arcibiskupstva ostrihomského, od
r. 1923 jeho územie na Slovensku tvorila Apotolská administratúra trnavská a od 30. decembra 1977 Arcibiskupstvo trnavské. Do r. 1923 bol atín centrom archidiakonátu, potom dekanátu a to
a do r. 1960, kedy boli zriadené tzv. okresné dekanáty.
Zo atína pochádza viacej významných
osobností. Tu sa narodil Karol Neèesálek,
kòaz, generálny vikár trnavský, vynikajúci
¾udovýchovný pracovník, ovocinár, výborník
Spolku sv. Vojtecha ( 1865-1936). Spomedzi mnohých tu narodených, ale aj tu pôsobiacich kòazov viacerí by si zaslúili obsiahlejie spomienky, medzi nimi aj èlenovia Slovenského uèeného tovaristva.
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Výsledky minulého kolského roku
1. stupeò - poèet iakov: 139
bez trojky na vysvedèení: 64
(bez iakov 1. Roèníka)
neprospeli: 2
2. stupeò - poèet iakov: 221
bez trojky na vysvedèení: 80
iakov (36%)
z toho so samými jednotkami:
24 iakov (11%)
s jednou a viac tvorkami: 72
iakov (33%)
neprospeli: 1 iak
Zníené známky zo správania:
správanie uspokojivé: 1 iak
pokarhanie riad. koly: 3 iaci
pokarhanie tried. uèite¾om: 10
iakov

Umiestnenie iakov 9. roèníka:
Stredné koly:
Gymnázium ¼. túra Trenèín 3
Obchodná akadémia Trenèín 3
Pedagogická a sociálna akadémia
Bratislava
1
St. pr. kola odevná Trenèín 1
St. pr. kola stavebná Trenèín 3
ZS hotelových sluieb a obchodu Trenèín
5
St. zdrav. kola Bratislava
1
SP elektrotechnická St. Turá 1

Vymekané hodiny: 18.469,
priemer na iaka: 51 hodín

SOU 3-roèné:
SOU strojárske Trenèín
3
SOU leteckooprav. Trenèín
1
SOU stavebné Trenèín
3
ZS hotelových sluieb a obchodu Trenèín
4
SOU potravinárske a po¾nohospodárske N.M.n/V 1 iak

Priemery predmetov:
Slovenský jazyk 2,70
Anglický jazyk
2,04
Nemecký jazyk
2,02
Ruský jazyk
2,38
Dejepis
1,92
Zemepis
1,94
Matematika
2,73
Prirodopis
1,99
Fyzika
2,51
Chémia
2,35
Najlepie triedy
5. A priemer
7. A
6. B

2. stupòa:
1,76
1,78
2,05

SOU
SOU
SOU
SOU

s maturitou:
strojárske Trenèín
5
eleznièné Trenèín
2
odevné a textilné Trenèín 2

Umiestnenie iakov 8. roèníka:
SOU odevné a textilné Trenèín
(2 roèné)
1
SOU po¾nohospodárske Ladce
(2 roèné)
1 iak (integrovaný)
K túdiu na stredných kolách a
SOU /4-roèné uèebné odbory konèiace maturitou/ bolo prijatých
69,23 % iakov konèiacich kolskú dochádzku. Je to najlepí výsledok v histórii koly.

Nový kolský rok 2002/2003
Poèet iakov 371
1. stupeò 127 (6 tried, vrátane elokovanej triedy Dúbrava)
2. stupeò 244 (11 tried)
Poèet iakov z obce, osád, inej
obce :
obec
230
Závrská
34
Trnávka
33
Vlèí Vrch
24
Dúbrava
24
Repáky
20
Krásny Dub
4
Skalka n/V
2
Pedagogický kolektív 23 uèite¾ov
2 vychovávate¾ky kolského klubu
pán farár ( vyuèovanie náboenskej výchovy )

Nový uèitelia:
Mgr. Gabriela Michalíková
(M, F, Nv)
Mgr. Jarmila Petrovièová
(Nj, Pr, Pp)
PhDr. Ema Horòáèková
(Sj, D, Hv)
Mgr. Erika Chupáèová
(1. stupeò Dúbrava)
POÏAKOVANIE
Vedenie Z v mene iakov a
uèite¾ov úprimne ïakuje vetkým
rodièom za mimoriadny príspevok
do rodièovského zdruenia. Z uvedených finanèných prostriedkov
sme zakúpili poèítaèové stolíky,
stolièky a vybudovali elektrické
rozvody multimediálnej internetovej uèebne, ktorá bude slúi iakom koly, tudentom i verejnosti.
Mgr. Duan Èernek, riadite¾ koly

7.

Okresný dopravný inpektorát informuje

Správne poplatky na PZ

Pri kadej zmene sa vozidlo pristavuje k obhliadke, ktorá sa vykonáva v úradný deò v èase o 7.30 hodine a v popoludòajích hodinách
(v pondelok a streda) o 13.00 hodine. Ku kadej zmene treba doloi
doklad o zaplatení povinného ruèenia (biela karta). Nepredkladajte
ústriok eku o zaplatení!
* Výmena evidenèného èísla (strata, odcudzenie, pokodenie) 1150,- Sk
* Výmena evidenèného èísla + prepis v okrese
1450,- Sk
* Zmena zapísaná Okresným úradom
50,- Sk
* Prisahovanie z iného okresu
1150,- Sk
* Vývoz auta do cudziny
2150,- Sk
* Nové vozidlo vyváané od nás cudzincom
2050,- Sk
* Zápis ISO, LPG - plynový pohon, strené okno
50,- Sk
* Zvlátne evidenèné èíslo /ZEÈ/ - historické /H/, predajca /M/,
portové /S/
2050,- Sk
* Vyradenie natrvalo z premávky
50,- Sk
* Prihlásenie nového vozidla
2000,- Sk
* Zmena majite¾a v okrese
300,- Sk
* Prihlásenie z iného okresu
1300,- Sk
* ZP - invalid - prepis
50,- Sk
* ZP - invalid - prihlásenie nového vozidla
1050,- Sk
* Výmena starej PZ za novú
1150,- Sk
* Vrátenie vozidla pôvodnému majite¾ovi
150,- Sk
* Dedièstvo - bez poplatku
* Osvedèenie o evidencii vozidla - stratené, znièené, pokodené 200,- Sk
Ak sa situácia zopakuje do 2 rokov znovu poplatok sa zvyuje na 500,- Sk
* Osvedèenie o evidencii vozidla - odcudzené
50,- Sk
* Duplikát ve¾kého technického preukazu, zapísanie vlastníka (z dôvodu krádee, straty, pokodenia, vypísania)
50,- Sk
* Prihlásenie nového motocykla (traktora, prípojného vozidla),
1 ks PZ
1500,- Sk
* Prihlásenie motocykla z iného okresu (traktora, prípojného vozidla)
v okrese
800,- Sk
* Výmena motocykla (traktora, prípojného vozidla)
650,- Sk
* Demontá aného zariadenia
150,- Sk
prevzaté z TN

Kríovka pre vo¾nú chví¾u
A. Západoèeské mesto - odborníci
na strihanie vlaosv a holenie; B. Nech(èes.) - ohol; C. Klepetovec - galón(èes.); D. panielska rieka - namotaj; E. Mládza - ruský zápor; F. Prijímaj tekutinu - japonská rieka - kiloampér; G. Hrdina(kni.) - monopolistické zdrunie podnikate¾ov; H. Citoslovc bolesti - tátna majetková správa; I. Kresal - meno speváèky Sumac;
J. Imunitný test - panielsky spisovate¾ - Slovenská poisovòa; K. Kopnutie - enské meno; L. Uchvá - dospelé dievèa; M. Patriaci Lore - druh strapcovitej metly; N. Pridal so¾ - výraz v
kartách; O. Slovenská rieka - nepriepustná hornina;
ZVISLE: 1. Rieka vo vajèiarsku naproti - farebnos(kni.); 2. 1.ÈAS
TAJNIÈKY; 3. Hewlett Packard - klamanie - nástroj kosca - staroslovanský boh hromu; 4. Organický(skr.) staria znaèka iletiek - zmocnila
sa(kni.) - bulharské pohorie; 5. Chudý(angl.) - starie po¾né miery - krajina(nem.) - snené oblaky(lat. skr.); 6.
Geometrické teleso - pocity pred záchvatom(lek.) - zda sa(angl.) - popevok; 7.
2.ÈAS TAJNIÈKY; 8. Vymieòaè iónov - napodobenina - výzva;
POMÔCKY: Aare, Parom, Land, NIV, lean, ionit, seem, Esla, Moka, trust,
Alas.
Autor: RINGO
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8.

Stretnutie na Peòanej

24. augusta 2002 sa uskutoènil 2. roèník stretnutia pohranièných obcí Rokytnice, anov a Horná Súèa. Toto stretnutie
pokraèovalo na druhý deò v nede¾u futbalovými zápasmi iakov a iaèiek, proti
súperom z Rokytnice. tart do Rokytnice bol z námestia o 13,00 h na Avii smerom na lúku Kohútku a odtia¾ ich sprievodca mal previes cez horu na Kochavec, lene tak sa nestalo. Sprievodca mal
v tom trochu zmätok. Tak preli namiesto
l km 8 km, ale astlivo. Unavených 40
turistov odpoèívalo v anove pri malinovke, kde si ich vyzdvihla posádka autobu-

sa z Rokytnice, ktorá pátrala po futbalistoch v hore po hranici, no márne.
Vetci oèakávali hlavných úèastníkov
futbalového popoludnia, ktorí mekali jeden a pol hodiny, no napokon sa doèkali. Hoci mali futbalisti a futbalistky v nohách to¾ké km, hrali ako o ivot. Chlapci
vyhrali 4:2 a dievèatá, ktoré trénovali iba
3 týdne, zdolali svoje súperky taktie
4:2. Bolo to príjemne strávené popoludnie nielen pre chlapcov a dievèatá, ktorí
si zahrali medzitátny zápas, ale taktie
aj pre divákov.
A. Dohnanová ml.

Výsledky volieb do NR SR
konaných v dòoch 20. 21. 9.2002

Poèet zapísaných volièov
Poèet volièov, ktorým boli vydané obálky
Poèet odovzdaných obálok
Poèet platných odovzdaných hlasov
Volieb sa zúèastnilo
70,62 %
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2.652
1.912
1.909
1.873
volièov

Èíslo a názov polit. strany okrsok è.
1
2
3
Strana zelených na Slovensku
4
9
2
Slovenská demokratická a kres. únia
16 38
7
Strana za demokratické práva obèanov
1
4
Strana demokratickej ¾avice
1 15
SMER
57 103 36
Hnutie za demokratické Slovensko
170 257 161
Obèianska a kondervatívna strana
1
2
Hnutie za demokraciu
11 24
7
Politcké hnutie rómov na Slovensku - ROMA
Komunistická strana Slovenska
7 12
7
Strana Maïarskej koalície
1
Kresanskodemokratické hnutie
48 73 22
¼udová strana
1
1
Zdruenie robotníkov Slovenska
2
4
6
¼avicový blok
2
Aliancia nového bèana
18 17 13
Béèko Revoluèná robotnícka strana
ena a rodina
4
3
3
Sociálnodemokratická alternatíva
2
3
3
Slovenská národná jednota
1
2
Nezávislá obè.strana nezamest. a pokod.
1
2
2
Slovenská národná strana
17 20
9
Robotnícka strana ROSA
1
4
Rómska obèianska iniciatíva SR
Pravá Slovenská národná strana
18 18
4

Okrsok è. 1 - dolná èas obce
2 - horná èas obce a Krásny Dub
3 - Dúbrava

4
2
12
1
19
95
1
8
1
2
25
5
1
3
1
8

5
6
3
2
3
8
2 21
14 24
95 111
5
9
7 12
15 25
2
3
6
1
1
1
3
9 20
1
9

Spolu
22
84
5
40
253
889
4
64
1
47
1
208
2
14
2
62
11
9
5
8
78
6
58

4 - Závrská
5 - Vlèí Vrch
6- Trnávka
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Z MATRIKY OBCE

OPUSTILI NÁS
Bartek Jaroslav, è. 467
Bartek Gustáv, è. 553
Vaíèek Imrich, è. 842
Seri Ján, è. 118
Budiak Ferdinand, è.516
Klinko Jozef, è. 345
Birás Ján, è. 348
Panáková Mária, è. 951
Birás Martin, è. 295
Zemanoviè Jakub, è. 24
Gago Viktor, è. 646
Patríová Eva, è. 862
tefánek Rudolf, è. 896
úziová ¼udmila, è. 93
Blahová Marta, è. 677
Stehlík tefan, è. 793
Jurica Ferdinand, è. 576
Fary Imrich, è. 947
Èapáková Júlia, è. 372
Panák Ondrej, è. 942

Gago Milan, è. 605
Chupáè Cyril, è. 477
Seri Filip, è. 377
Kalík Jozef, è. 293
Bilèík Ondrej, è. 860
Repa Alojz, è. 1058
Olá Kamil, è. 691
Kopúòová Margita, è.500
Kuèeravá Helena, è. 290
Panáková Júlia, è. 210
Stehlíková Lenka, è.793
Mikuincová Kristína, è.309
Gago Juraj, è. 607
Bariová Marta, è. 572
Blahová Marta, è. 677
Bariová Júlia, è. 595
Graèka tefan, è. 871
Hoko Jozef, è. 505
Zemanoviè Pavel, è.801
Juricová Nikola, è.1112

ROZÍRILI NAE RADY
Pagáè Mário
è. 417
Hoko Martin
è. 541
Hoková Ema
è. 541
Zemanoviè Michal
è. 173
Seri Ivan
è. 665
Panák Andrej
è. 1109
Bulejko Nikolas
è. 713
Machara Filip,
è. 480
Mikuinec Martin
è. 1066
Bulejková Elika
è. 721
Macharová Natália
è. 479
Seri Matú
è. 664
Parí Jozef
è. 862
Surovèík Michal
è. 446
Seri Andrej
è. 375
Machara Kamil
è. 1138
Hoko Radoslav
è. 504
Gago Dominik
è. 88
Jurica Matú
è. 414
Bulejková Barbora
è. 874
edivý Tomá
è.637
Babrnáková Dáa
è. 441
Barinec Timotej
è. 877
Nápoká Gabriela
è. 660
MANELSTVO UZATVORILI
Bulejko Stanislav
a Sádecká Katarína
Vladimír Jurica
a Katarína Repová
Juraj Cverenkár
a Marcela Gomulecová
Branislav kunda
a Iveta vajdová
Jozef Bartek
a Monika Belková
Chupáè Milan
a Mikoláková Dáa
Zemanoviè Miroslav a Bariová Helena
rámek Tibor
a Èièáková Alexandra
Chupáè Marek
a Panáková Mária
Jurica Pavol
a Poláèková Jana
Mikuinec Vladimír a Èerveòanová Mária
Èerveòan Samuel
a Balalová Marcela
Guga Rastislav
a Hlávková Eva
Patka Michal
a Zúdorová Miroslava
Múka Jozef
a Ondraèková Eva

