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Sviatos birmovania
V sobotu 10. júna 2000 prijalo 116
mladých ¾udí v kostole sv. Jána Nepomuckého v Hornej Súèi sviatos birmovania.
Sviatos ude¾oval vdp. pomocný svätiaci biskup Frantiek Rábek.
Ïakujeme mu, ale i pánu farárovi
Hluzákovi za starostlivú prípravu birmovancov, ktorí sa týmto dòom stali
dospelými kresanmi.
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OZNAMY OBCE

Cintorín, cintorín,
záhradka zelená ...
... iste poznáte pokraèovanie tejto smutnej piesne. No ak si dáme do súvislosti
ïalie slová piesne so stavom naich cintorínov a zvlá niektorých nieko¾ko rokov
neudriavaných hrobov, vidíme tu ve¾ký
rozpor.
Cintorín je miestom odpoèinku naich
predkov. Ich hroby svedèia o naom vzahu a úcte k nim. Nestaèí iba raz roène, na
deò Pamiatky zosnulých, hrob vyzdobi a
zapáli svieèku. Hrobov, na ktoré sa v priebehu roka zabúda, je ve¾a.
Obraciame sa preto na vás, váení
spoluobèania, venujte sa údrbe hrobov
svojich blízkych, priate¾ov a známych, priúèajte tomuto aj svoje deti, lebo ako sa
dnes my staráme o hroby svojich, tak sa
oni budú stara o tie nae.
Pri tejto príleitosti sa nemôeme vyhnú ani vandalizmu, ktorý sa pácha na
cintorínoch. Pokodené pomníky, polámané a porozbíjané vázy, svietniky, to vetko svedèí o úbohosti tých, ktorí sa k takýmto èinom odhodlajú.

DEÒ MATIEK

Ako kadý rok i tento, druhú májovú nede¾u 14. mája 2000 sme oslavovali Deò matiek.
Kto je mama? Mama je tá, èo
nám dala ivot, tá èo neraz celé
noci nad postie¾kou stála, èo podala ruku s pevným krokom, tá èo
pomáhala slabikova prvé riadky
v labikári. Pre deti sa obetovala
a rozdávala.
Taká je mama - najlepia, najkrajia, najmúdrejia, najdrahia
- jednoducho naa mama. V naom
kultúrnom dome prili verejne poïakova svojim mamám deti z
materskej koly a zo súboru Èajka
vo svojom programe v réii p. Júlie Èajovej. Báseò predniesla Marta Repová, ktorá zároveò moderovala celý program. Ku vetkým
mamám sa prihovoril a poïakoval
starosta obce Pavol Bilèík. Potom
vystúpili mladie deti zo súboru
Èajka a po nich nasledovali deti z
M. Okrem básní a piesní mali nacvièené pásmo maoretiek, ktoré
boli v podaní tých najmeních zaujímavé a ve¾mi pekné. Záver patril väèím deom za skupiny Èajka.

Obecný úrad v Hornej Súèi vás pozýva na

JUBILEJNÝ X. ROÈNÍK FESTIVALU
DYCHOVÝCH HUDIEB

ktorý sa uskutoèní dòa 2. júla 2000 o 14,00 h na
námestí v Hornej Súèi
ÚÈINKUJÚ
Hornosúèanská kapela z Hornej Súèe
DH Opatovanka
z Opatovej nad Váhom
DH Chabovienka
z Hornej Súèe
Hradiská kapela
z Hradia
DH Vlèovanka
z Hornej Súèe
DH GLÓRIA
- hos festivalu z ÈR
Po skonèení festivalu o l8,3O hod.
v záhradnej retaurácii
TANEÈNÁ ZÁBAVA s DH GLÓRIA
Vstupné: 5O,- Sk
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Kultúrne akcie
v II. tvrroku 2000
16. 4. - Boj proti chorobám ovocných
stromov - prednáka
23. 4. - Ve¾konoèná zábava
25. 4. - Ve¾konoèný stolno-tenisový
turnaj
28. 4. - Beh Hornej Súèe
30. 4. - Stavanie májov
s Chabovienkou
13. 5. - Matièný ples
14. 5. - Deò matiek
19. 5. - 40. výroèie otvorenia koly
4. 6. - Medzinárodný deò detí
s hasièmi
25. 6. - Hornosúèanských 15 km
- 4. roèník

Deom pre rados

Bola nede¾a, 4 júna a mladí poiarnici
v Hornej Súèi sa rozhodli, e pripravia
deom oslavu MDD netradièným spôsobom. Oslava zaèala o l6,oo hod. priamym
zásahom proti poiaru. Moderátor programu, tie poiarnik Raso Guga upozornil
na poiar malého domèeka a privolal
telefonicky poiarnikov. Poiarne auto prilo a z neho povyskakovali mladí poiarnici k zásahu. Èas domèeka zachránili,
no býva sa v òom u nedalo, preto sa
deti na výzvu moderátora presunuli na
futbalové ihrisko. Tam si prezerali poiarnu techniku a najzaujímavejí bol priamy
kontakt s poiarnickým autom a jeho zariadením. Raso poprial deom vetko najlepie k ich sviatku, ktorý oslavujeme l.
júna, ale aby sviatok znásobili, rozhodli
sa pre oslavu v nede¾u. Vetky deti, ktoré
tam boli dostali sladké lízatko od podnikate¾ky Jany Graèkovej z Trnávky a odmeny z Jednoty SD. Pripravené mali súaivé hry, pri kadej disciplíne mali chlapci
- poiarnici slubu kvôli bezpeènosti a tie,
aby spravodlivo odmenili víazov. Bola to
súa na bicykloch cez prekáky, vozenie
na fúriku a najpríalivejia disciplína bola
prúdom vody z hasièskej hadice zhodi
pyramídu z plechovíc. Deti, ktorých tam
bolo asi 2OO sa zúèastnili vetkých disciplín. Poèas celého dopoludnia deom
vyhrávala hudba z reproduktorov a moderátor im ponúkal pripravené obèerstvenie. Poèasie bolo ve¾mi pekné a akcia
pokraèovala veèernou diskotékou v záhradnej retaurácii. Vetkým prítomným
organizátorom a spomzorom patrí poïakovanie.
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40. výroèie otvorenia budovy koly

Devätnásteho mája 2000 sa konala v
Hornej Súèi milá slávnos. kola a kultúrny dom privítali 130 hostí, ktorých spájalo
jedno - kola v Hornej Súèi.
1. februára 2000 uplynulo 40 rokov, keï
bola uvedená do prevádzky nová budova
koly. Pri tejto príleitosti Obecný úrad
Horná Súèa a Z Michala Reetku v Hor-

zástupcov. kolníci staèili dvaja, upratovaèiek sa vystriedalo 9, vedúce kolskej
jedálne boli 4, kuchárok bolo l6. Najviac
iakov mala kola v kolskom roku 1968/
l969 - 601, najmenej v roku 1997/98 - 337.
Z uèite¾ov najdlhie v kole pôsobili Eva
Adamcová a Kvetoslava Gugová - 36 rokov.

3.

Výsledky kolských súaí
ROZPRÁVKOVÉ VRETIENKO
okresná súa
3. miesto - Eva Kalíková
PODJAVORINSKEJ BZINCE
krajská súa
4. miesto Eva Kalíková
SPEVÁCKA SÚA
TRENÈIANSKE HODINY
obvodová súa
Tento rok sa nekonala okresná súa,
iaci súaili v 3 obvodových kolách. Najúspenejí vystúpili v Trenèíne na Mierovom námestí.
1. miesto - duo Anna Dohnanová
Silvia Macharová
1. miesto - trio Anna Dohnanová
Silvia Macharová
Gabriela kundová
3. miesto - sólo Pavol Dohnan
3. miesto - sólo Peter Panák
3. miesto - sólo Anna Dohnanová
FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
okresná súa
1. miesto - Martin Luko
Marek Tarabus - úspený rieite¾
Gabika Vrbovská - úspená rieite¾ka

Kolektív pedagógov Z M.Reetku Horná Súèa v kolskom roku1999/2000.
nej Súèi sa rozhodli pozva uèite¾ov a prevádzkových pracovníkov, ktorí v kole
pôsobili aspoò 3 roky. Doplnili ich hostia
z organizácií, s ktorými kola dlhodobo
úspene spolupracuje. U v kole sa rozprúdili prvé rozhovory, spomienky, boli i
objatia, slzy. Veï mnohí sa nevideli desiatky rokov. Prili z Michaloviec, Bratislavy, Piean, Nových Zámkov ..., aby
pospomínali na svoje uèite¾ské zaèiatky,
na deti, na Hornú Súèu.
Stretnutie pokraèovalo v kultúrnom
dome programom, ktorý pripravili iaci základnej koly. Prítomných pozdravil i Detský folklórny súbor Èajka, spevácky zbor
Hornosúèan i skupina HorSus, ktorá sa
výborne starala o náladu a zábavu. Príjemnú atmosféru doplnila i výstava fotografií. Vetci odchádzali spokojní, usmiati, astní. Nezabudli sa zastavi, poïakova a popria kole vetko dobré do budúcnosti.
Bolo cíti, e ich vzah ku kole i obci je
dodnes ve¾mi dobrý.
kola má 40 rokov. Za toto obdobie
prelo jej vchodmi 2.300 detí a 130 uèite¾ov, z nich 90 tu pôsobilo aspoò 3 roky.
kolu viedlo 5 riadite¾ov, pomáhalo im ll

Pri príleitosti stretnutia sme pripravili i
skromnú pamätnú publikáciu TYRIDSIATKA. Obdrali ju vetci úèastníci a
darovali sme ju i kadej rodine, ktorej deti
v súèasnosti navtevujú základnú kolu.
V mene vedenia koly i v mene
vetkých úèastníkov ve¾mi pekne ïakujeme Obecnému úradu a Kultúrnemu stredisku v Hornej Súèi za organizáciu tohto
krásneho stretnutia. Svedèí o peknom
vzahu obce a koly, rodièov a uèite¾ov.
Mono po tomto popoludní pekné spomienky úèastníkov na Hornú Súèu sa stanú ete krajie a trvalejie.
Ïakujeme.
Duan ÈERNEK, riadite¾ koly

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
krajská súa
2. miesto - Martin Luko
Umiestnenie Martina Luku je najlepím umiestnením iaka naej koly vo
vedomostnej olympiáde v jej histórii.
Úprimne mu blahoeláme, ïakujeme za
vynikajúcu reprezentáciu koly a prajeme
ve¾a tudijných úspechov na Strednej priemyselnej kole stavebnej v Trenèíne. Rovnako ïakujeme ostatným iakom za peknú reprezentáciu koly a obce.
Výtvarná súa
BIENÁLE DETSKEJ VÝTVARNEJ
TVORBY 2000 - Ve¾ký Krtí
/2.575 prác/
Kristína Èerveòanová - strieborné pásmo
Miroslav Juriga - bronzové pásmo
Gabriela kundová - vystavená práca
Monika kundová - vystavená práca

Ve¾konoèný turnaj v stolnom tenise

Dòa 25. apríla 2000 sa konal turnaj v
stolnom tenise v kultúrnom dome. tartovalo v òom 35 úèastníkov v 4. kategóriách.
Výsledky
IAÈKY: IACI:
1. Jana Vaíèková - 9. A
1. Rudolf Peèeòanský - 8. B

2. Lenka Orieková - 9. A
2. Tomá Bilèík - 8. B
3. Katarína Gugová - 4. tr.
3. Peter Kramár - 8. B

DORASTENCI:
1. Tibor Orieek
2. Marek Luko
3. Martin Luko

MUI:
1. Tibor Orieek
2. Frantiek Èapák
3. Pavol Bizoò

4.

KNINICA INFORMUJE
Knihovníèka poteí svojich èitate¾ov
novými knihami, ktoré zakúpila v I. polroku 2000. Jedná sa o tieto knihy:
Krásna literatúra pre deti a mláde:
Bendová K.: O prváckom maèiatku
Lansmanne A. Z. : Zuzanka a jej pes
Andel J.: Kytièka radosti
O Palèekovi a iné rozprávky
Montgomeryová L. M.: Opráené lásky
Blytonová E. : Slávna päka
Carey M.V.: Záhada nevidite¾ného psa
Carey M.V.: Záhada spievajúceho hada
Disney W.: 6. Príruèka mladých sviov
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Ako to bolo s divadlom v Závrskej?

Najstarie stopy divadla v Hornej Súèi
- Závrskej nás zavedú do roku l937. V
kolskej kronike sa uvádza, e na otvorení koly 18. januára l937 po slávnosti boli
zahrané hry: od Ferka Urbánka - ENA a
veselohra HASIÈI IDÚ. Návteva bola
ve¾ká. Boli tu obèania i z okolitých dedín.
ia¾ z týchto hier sa nezachovalo herecké
obsadenie úplné.
Sú známe iba mená tefan Kramára,

Náuèná literatúra pre deti a mláde:
Pajtinka ¼.: Bút¾avá vàba pre dievèatá
a chlapcov
Stottová C.: Noèná obloha
Autá - obrázkový slovník
Krásna literatúra pre dospelých:
Zelinová H.: Ete raz
Bradfordová B.: Láska v inom meste
Jacobsová N.B.: S nikým cudzím nehovor
Rendellová R.: Pád z hniezda
Felinau P. V.: Titanic
Steel D.: Nenávis
Cerná E.: Reportérkina spoveï
Náuèná literatúra pre dospelých:
Murphy J.: Zákony myslenia a viery

Z kameòa múdrosti
Vetko dobré v èloveku môe vyjs
najavo len zároveò so znaènými nedostatkami
RUSKIN
V bytosti ¾udskej ani to najdokonalejie nie je úplne dokonalé a práve tak
to najhorie nie je nikdy úplne zlé, ako
e i deò iba v protiklade k noci stáva
sa dòom
PALACKÝ
Nie je umenie vzchopi sa a odís,
ale vzchopi sa a zosta
RUIÈKA
Ak nepriznáva svoju chybu, robí
ïaliu
Èínske príslovie
Väèina naich chýb sa dá prepáèi
skôr, ako prostriedky, ktorými sa ich
snaíme utaji
Rochefoucauld
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Pytliakova ena - 1957.
Júlia Seriová, Magda Seriová, tefan
Vaíèek. Prvými reisérmi boli manelia
Vaòharovci. Ostatné hry predvojnových rokov nie sú zaznamenané. Známe sú divadlá zahrané so iakmi S úsmevom Vianoc od R. Dilonga a v r 1941 Ideme k
Jeiovi.
V tomto istom roku M. Vrbová nacvièila hru Osud siroty. Z èistého zisku sa zakúpila opona na javisko.
V apríli l954 divadelníci
pod vedením P. Vaòka zahrali divadelnú hru Statoèný valach. Hra mala po dlhoroènej
prestávke ve¾ký úspech. Videlo ju okrem iakov
vetkých okolitých kôl viac
ako 3O dospelých.
Hrali ju: tefan Kramár,
Martin Blaho, tefan Vaíèek,
Magdaléna Gagová, Jozef
Gago, Pavol Gago, Verona
Sládkovia
Gagová, Katarína Èelínská.
Zo zisku sa zakúpili rekvizity a urobili kulisy a tak sa hrali ïalie hry pod vedením
p. Vaòka - Ukradnuté astie, Pani richtárka. Herecké obsadenie okrem predchádzajúcich hercov ete Jozef Èelínky, Milan Bari, Milan Ondruka, Zuzana Kramárová, Alojzia Seriová, Anna Seriová,
Pavol Seri a vychádzajúca hviezda Anna
Blahová - Kramárová, ktorej herecké nadanie bolo také ve¾ké, e o nieko¾ko rokov dostala ponuku hra v SND - koda,
neprijala ju.
Manelia Rehákovci pri nacvièovaní hry

kriatok sa rozhodli urobi dvere z triedy do jednej miestnosti bytu, aby sa mali
herci kde prezlieka. Skutoène sa ete divadlo hrávalo v triede koly. Keï divadelníci v roku 1957 odohrali hru Pytliakova
ena a mali sluný zisk, 1721 Sk, rozhodli sa ho venova na stavbu kult. domu
a poiarnej zbrojnice. V tom istom roku
sa zahrala ete jedna hra a to Ukradnuté
astie od Ivana Franka.
V období od roku 1958 do
roku 1983 sa hrali tie divadelné hry, ia¾, nie je moné
presne zisti ktoré, ani ich herecké obsadenie. Tieto a nasledovné sa hrali u na javisku nového kultúrneho
domu.
Od roku 1983 do roku 1988
boli odohrané hry za réie p.
Daniely Ilkyvovej, za výdatnej
pomoci pp. J. Vaíèka, I. Seria a J. Gagu - Kamenný chodníèek, Sládkovia, Moja teta, tvoja teta a Solovièova hra Strane oemetná situácia.
V týchto posledných hrách hlavné postavy hrávali najèastejie: Anna Kramárová, Ferdinand Kramár, Janka Michalièková - Barincová, Magda Seriová, Miriana Ilkyvová, ¼udmila Gagová, Danka Gagová, Blanka Kramárová, Jozef Gago,
Pavol vajdleník, Miroslav Gago, Miroslav

- 1986.
Drakovec, Pavol Nápoky, Jozef Gago,
Ladislav Gago, Katka Vaíèková. Okrem
domácej scény sa hry hrali aj v Hornej
Súèi, na Vlèom Vrchu, Dúbrave, Hrabovke, Klúèovom.
Po roku l99O a doteraz nebola odohraná ani jedna divadelná hra.
Prosím o prepáèenie vetkých úèinkujúcich, ktorí sa tu nedoèítajú svoje meno,
ani názov hry, v ktorej hrali. Jediné hodnoverné informácie som získala zo starej
kolskej kroniky a vlastných skúseností.
Daniela Ilkyvová
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Ochotnícke divadlo - VLÈÍ VRCH

Zo ivota naich osád

Divadlo na osade slúilo hlavne na to, aby sa stretávala mláde so starou generáciou a vytvorili zaujímavé dielo pre vetkých.
Záujem o divadlo medzi obyvate¾mi osady bol vdy ve¾ký. Divadlá sa nacvièovali a hrávali v budove koly. Prvá divadelná hra

Vlèí Vrch

Bièianka z doliny - 1973.

Osada Vlèí Vrch je najvzdialenejou osadou Hornej
Súèe. Leí na severozápad od
obce, smerom k tátnej hranici, vzdialená asi 4 km od
ústredia. Pôvodne ulicovo zaloené osídlenie sa postupne
novou výstavbou zmenilo
èiastoène na zhlukové. Výstavba zaèala okolo novej cesty,
k t o r á
obila
pôvodnú kopanicu.
Je-

ktoré leia prakticky na tátnej hranici s Èeskou republikou. Na osadu Paseky vedie lesná cesta a autom je
osada prístupná len cez Drietomu.
Z tohto dôvodu sú obyvatelia Pasiek orientovaní na
vyuívanie obchodov v Èes-

Vlèí Vrch

Lubka - 1977.
bola nacvièená ete v roku l939 v réii p. uè. Vrbovej. Vetky
divadelné hry nacvièovali uèitelia, ktorí v tom èase pôsobili na
osade, a na výnimku v roku l962, kdeï hru Baèova ena nacvièovala Betka Habániková.
Na Vlèom Vrchu sa hrali
nasledovné divadelné hry:
1/ kriatok rok l939, Vrbová
2/ Keï lipa zakvitne 1948, ugra
3/ Mozolovci 1951, ugra
4/ Baèova ena 1962, Betka Habániková
5/ Páva 1964, Hegedü
6/ Kubo 1965, Hegedü
7/ Podpalaèova dcéra 1966, Hegedü
8/ Statoèný valach 1967, Hegedü
9/ Baèova ena 1969, Hegedü
10/ Krutohlavci 1971, Hegedü
11/ Bièianka z doliny 1973, Hegedü-

ová-Beèárová
12/ Statky zmätky, Hegedüová-Beèárová
13/ Kubo 1974, Hegedüová-Beèárová
Detské predstavenia:
1/ Javorèek 1975, Beèárová
2/ Skúky èerta Belinga 1976, Beèárová
3/ Lubka 1977, Mikechová
4/ enský zákon 1978, Beèárová
5/ Estrádny program 1979, Illová
6/ Svadobné zvyky 1985, Bulejková
Magdaléna vajdová

din ý m
druhom
obytnej výstavby sú rodinné domy a
pôvodné rodinné
usadlosti. Obèianska vybavenos je zastúpená budovou koly, v
ktorej je t. è. umiestnená jednotriedna materská kola,
kultúrnym domom a predajòou potravín. K Vlèiemu Vrchu patria osady Dolné Lazy,
leia pri pôvodnej ceste z
Hornej Súèe na Vlèí Vrch,
ïalej U Stehlíkov a Paseky,

kej
republike, v dedine ítková.
Osada U Stehlíkov je prístupná
autom z Hornej Súèe,
no èastokrát spojenie cez
zimu nie je moné. Je to ve¾mi pekná osada, èo sa týka
rázovitosti a okolitej prírody.
Niektoré domy patria chalupárom z Trenèína, take tu
bada náznaky premeny na
chalupársku osadu.
Na Vlèom Vrchu je jediný lyiarsky terén s malým vlekom
na celom území obce.
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Materská kola - Vlèí Vrch

Materská kola na Vlèom Vrchu zaèala svoju èinnos zásluhou rodièov a poslancov /p. J. Orságová a p. St. Habánik/
v k. roku l99O/9l. Stará kolská budova
bola zrekontruovaná na kolu v prírode
v roku l989, ktorá fungovala jeden a pol
roka. Po nej tu bola zriadená materská
kola, ktorá v jeseni oslávi 10. výroèie
svojho vzniku. Je jednotriedna a navtevujú ju deti od 3 do 6 rokov. Okrem detí z
Vlèieho Vrchu sem kadý deò v sprievode p. uèite¾ky dochádzajú aj deti zo susednej osady Závrská.
Prvý kolský rok zaèínala pracova v
tomto zloení:
Riadite¾ka M - p. O¾ga Peterková
(Koprivòanská)
Uèite¾ka M - p. Mária Bulejková
kolníèka - p. Magdaléna Gagová
Kurièka - p. Magdaléna vajdová
Kuchárka - p. Anna Masárová
(Staáková)
Vedúca J - p. O¾ga Zemanovièová
Poèet detí - l7
Budova M je ve¾mi priestranná, postavená v malebnom prostredí krásnej prírody. Okolo je ve¾ký kolský areál, ktorý dá
pri úprave riadne zabra. V tomto ne¾ahkom období sa i my stretávame s rôznymi
problémami pri úprave okolia, údrbe a
opravami. V spolupráci s Obecným úradom v Hornej Súèi a odborom kolstva v
Trenèíne sme v minulom roku vyrieili problémy s pitnou vodou, teraz v letnom období nám pracovníci Strediska sluieb opravili strechu a vymenili pokodené ríny, tie
za pomoci obecného úradu.
Ve¾ké starosti nám robí pokodené
oplotenie okolo celého areálu. Organizujeme brigády, kde nám príde pomôc ve¾a
ochotných rodièov.
V tomto k. roku 1999/2000 máme zapísaných 21 detí /13 Závrská, 8 Vlèí Vrch.
V súèasnej dobe pracujeme takto:
Riadite¾ka M - Andrea Mráziková
Uèite¾ka M - Macharová Janka
Vedúca J - Zemanovièová O¾ga
Kuchárka - Bulejková Júlia /varí aj pre
Z Závrská/
kolníèka - Bulejková Mária
Kurièka - Habániková Anna
Okrem týchto pedag. a správnych zamestnancov ete v M Vlèí Vrch pôsobili:
Riadite¾ky: Suljiová Helena, Michalová
Terézia, Kobydová Miriam
Uèite¾ky: Bizoòová Alojzia, Valachová
O¾ga, Filínová Lucia
Kuriè: Staáková Júlia, Gago Jozef
Prví absolventi M dnes u navtevujú
9. triedu Z. Poèas prázdnin sa v M koná
oddychový a formaèný tábor pre deti z zo
spoloèenstiev Mariánskych druín.
Andrea Mráziková
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S pasom za Súèanom
Dnes sa so svojími záitkami zo iEte na záver, by som chcela poveda,
vota v zahranièí podelí Emília Ondraè- e ivot v Amerike môe by ve¾mi pohoková, dcéra Pavla a Emílie Ondraèko- dlný, keï sa èlovek usadí a zarobí si sluvých z obce.
né peniaze v porovnaní napr. so ivotom
Od roku 1991 ijem v meste Los Ange- na Slovensku /pretoe tu si èlovek môe
les /tát Kalifornia/, kde som si ve¾mi rých- z mesaèného zárobku dovoli ove¾a viac/
lo zvykla /predtým som strávila asi rok a . Ale samozrejme, vetko má svoje výhopol v New Yorku, ktorý na mòa tak pozitív- dy, aj nevýhody. Ja zasa platím tú cenu,
ne nezapôsobil/. Los Angeles ma uchváti- e som odlúèená od svojej rodiny a ználo tým, aké je obrovské a hlavne oceá- mych, èo nie je ¾ahké a myslím, e to nie
nom, palmami a krásnym slneèným poèasím, ktoré tu máme skoro celý rok.
Niekedy prí iba trikrát do roka a zimné
obleèenie tu èlovek vôbec nepotrebuje. Tie sa mi na Los Angeles páèi to,
e som tu mala monos stretnú ¾udí
zo vetkých moných krajín sveta.
Ja momentálne /v októbri to bude u
6 rokov/ pracujem ako osobná asistentka-sekretárka pre jedného amerického
multimilionára z Beverly Hills, ktorý má
svoju súkromnú firmu. Som ve¾mi rada,
e mám zamestnanie zodpovedajúce
môjmu vzdelaniu, pretoe ma to ve¾mi
baví a kadý deò sa nauèím nieèo nového. Ale musím zdôrazni, e ve¾kou
pomocou bolo u pri príchode do Ameriky, e som sa trocha dohovorila po
anglicky a preto by som vetkým mladým ¾uïom doporuèovala, aby sa naozaj venovali túdiu jazykov, pretoe je Emília Ondraèková a Cyprian Fáry v USA
to ve¾ké plus, keï sa èlovek dostane do je pre kadého. Aj pre mòa boli zaèiatky
zahranièia a má u aké - také základy.
aké, bývalo mi ve¾mi smutno a ve¾akrát
Èo sa týka môjho súkromného ivota, , som si aj poplakala. Ale po èase sa èlotak zatia¾ som slobodná, pretoe v Ameri- vek stane silnejí, odolnejí a musí sa
ke si ¾udia zakladajú rodinu omnoho ne- zmieri s tým, e sa musí v prvom rade
skôr ako u nás - je to trocha iný týl ivota, spolieha v tom ïalekom svete hlavne sám
¾udia si pripadajú ve¾mi dlho mladí, aj keï na seba. A keï mi je niekedy smutno,
u nie sú a stále si uívajú. Ale jedného vdy si poviem, e ma tu nikto nedrí a
dòa by som urèite chcela ma rodinu, zvlá kedyko¾vek sa mi zachce, tak sa môem
kvôli tomu, e tu nemám svoju. Etee tu vráti domov a to je ve¾mi pekný pocit mám zopár dobrých známych Èecho-Slo- ve¾a ¾udí takú monos nemá - nemá sa
vákov, s ktorými sa obèas stretneme, na- kam vráti.
varíme si nae jedlá a aspoò tak si pripoJa som tu v Kalifornii ve¾mi spokojná,
menieme domov. Ale snáï najväèou za- som sebestaèná, pretoe som mala ve¾ujímavosou pre Súèanov èítajúcich tento ké astie si nájs dobrú prácu. Iba veèná
èlánok bude, e asi dve hodinky autom z koda, e je tá Súèa tak ïaleko, odbehla
Los Angeles, v meste, ktoré sa volá Palm by som si domov ove¾a èastejie. Ale dôSpring býva rodák zo Súèe pán Cyprian leitejie je nezabúda na to odkia¾ èlovek
Fáry, ktorého z èasu na èas navtívim. Je priiel - pre mòa domov a moja rodina
to ve¾mi milý èlovek, ktorý je ku mne a vdy znamenali a budú znamena ve¾mi
mojim známym vdy ve¾mi pohostinný a ve¾a a vdy sa tam budem rada vraca.
som ve¾mi rada, e bývame tak blízko pri U teraz sa nemôem doèka, kedy znosebe. Dúfam, e aj pán Fáry Vám v bu- va otvorím dvere svojho rodièovského
dúcnosti napíe nieèo o sebe, aby ste mali domu .....
predstavu, ako si tu ije.
Emília Ondraèková
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Droga je silnejia ako my ...
Èo sa dá èaka od èloveka? Zahròte
ho vetkým pozemským blahom, zaplavte ho celého a po temeno astím tak,
aby na hladine astia vyskakovali bublinky ako na vode. Dajte mu hospodársky
blahobyt, aby nemusel niè robi, len spa,
chrumka pochúky a zabezpeèova, aby
¾udský rod nevymrel - a aj za týchto okolností nám tento èlovek z èírej nevïaènosti, výsmechu vyvedie neplechu. Pohrdne
pochúkou a naschvál sa bude domáha
nejakej kodlivej hlúposti, nejakého neekonomického nezmyslu len preto, aby do
celej tej pozitívnosti a múdrosti vniesol
skazonosný ivel svojej fantázie. Bude si
chcie ponecha a uíva tie najhorie nápady a najväèie hlúposti...
F. M. Dostojevskij
Zneuívanie drog a vznik hromadnej
drogovej závislosti je najpálèivejí problém súèasného èloveka v celosvetovom
meradle. Týka sa nás vetkých, mladých
i starých, muov i ien, bohatých i chudobných. Týka sa aj naej slovenskej krajiny, naej obce, naej kadej rodiny.
Drogová závislos toti prináa so sebou ve¾a páchaného zla, ve¾a utrpenia a
mnostvo bezvýchodiskových situácií. Nièí
fyzicky i psychicky èloveka, celú jeho
osobnos a nièí psychicky vetkých jeho
blízkych. Preèo teda èlovek, jediný ivý
tvor obdarený rozumom strpí medzi sebou toto zlo? Preèo ho hneï a zaraz neznièí? Je nieko¾ko príèin, ktoré podporujú
írenie drog vo svete.
Spomeòme aspoò niektoré z nich:
- obohacovanie sa - zarábanie peòazí
na drogách - sem patrí pestovanie, výroba, transport a distribúcia drogy
- náchylnos na zlo u èloveka - kadý
máme v sebe náchylnos urobi zakázanú, nedovolenú vec, presne pod¾a horeuvedených mylienok Dostojevského
- príliná zvedavos a trúfalos - ja to
iba skúsim, mne sa nemôe niè sta, som
silnejí ako iní, silnejí ako droga, viem
presta
- poèiatoèný príjemný úèinok drogy dáva pocit dobra, krásna, lásky, pokoja to èo èasto neposkytnú blízki, spoloènos
- nedostatoèná informovanos o drogách, nevedomos - èasto máme skreslené, jednostranné informácie /najèastejie
iba o hororových úèinkoch drogy/, nevieme niè o prevencii, nedokáeme drogovo
závislých vníma ako chorých, nevieme
ako im pomôc ..

Práve posledná uvedená príèina nás
viedla k tomu, aby sme na stránkach
náho obecného èasopisu venovali miesto
tejto pálèivej problematike.
Pcha hlavu do piesku, zatvára oèi a
tvrdi, e naej obce sa toto netýka by
bolo ve¾mi jednoduché a strane hlúpe.
Vráme sa v histórii naej obce o jeden a
pol storoèia spä a spomeòme si na Spolok striezlivosti zaloený Michalom Reetkom, kòazom, ktorý tu zanechal stopy
svojej práce aj v oblasti boja proti droge
akou je alkohol.
Pôvod drog je taký starý ako ¾udstvo.
Archeologické nálezy potvrdzujú, e ¾udstvo v kadom období siahalo k látkam,
ktoré v rôznej miere ovplyvòovali vedomie a vnímanie ¾udí. Vdy ilo a ide o to,
aby sa drogy nezneuívali, aby ich èlovek
a hlavne spoloènos vedela ovládnu, aby
sa vyuívali len v malej miere na lieèebné
úèely. Úplne vymiznutie drogy neexistuje
- zanikne a s ¾udstvom.
MUDr. I. Novotný, priekopník v oblasti
protidrogového boja v jednej zo svojich prác
uvádza: Napriek zhubným následkom sa
u nás dospelí k drogám stavajú pozitívne.
Zvyuje sa konzumácia alkoholu na jedného obyvate¾a - èo dnes predstavuje viac
ako l5 litrov èistého liehu roène na hlavu
jedného obyvate¾a vrátane detí. A èo je viac
varovné, alkohol ohrozuje èoraz niie vekové skupiny. ...Rodièia neprejavujú dostatoènú aktivitu v boji proti drogám... Vychutnávajú si kávièku, pohárik, èi cigaretu. Rodièia sú vlastne bacilonosièmi drogovej
atmosféry v rodinách a tak sa òou deti
nakazia. Dnes niet na svete miesta, kde
by sa dalo ukry pred drogami, kde platí
zákaz vstupu pre drogy.... .
Pokúsme sa èas, keï sa 2. tisícroèie
náho letopoètu konèí a 3. zaèína, povýi na sviatok nádeje pre celé ¾udstvo. Na
èas novej kvality zodpovednosti èloveka
za seba samého. K tejto zodpovednosti
patrí aj postoj dospelých a mládee k drogám. Nezabúdajme, e èlovek sa rodí ako
abstinent a pokúsme sa tento dar povaova za vyí princíp...
Skutoène váné, alarmujúce slová. Keï
sa nad nimi len chví¾u zamyslíme, nenechajú nás k drogovému problému ¾ahostajných.
Èo je teda droga? Definícií je ve¾a, ale
vetky obsahujú základnú podstatu - DROGA je látka, ktorá je schopná vyvola závislos.

Závislos /drogová/ je stav, keï prijímanie drogy spôsobuje slas, ale vynechanie jej dávky do organizmu vyvoláva
nepríjemné - chorobné - duevné alebo
telesné /najèastejie oboje/ príznaky. Závislos je jednoznaène definovaná ako
chorobný vzah k drogám s nekontrolovate¾nou túbou vpravova si ich do organizmu. Vzah èloveka k droge sa mení od
narodenia. Aký vzah teda môeme ma k
drogám? Je to abstinencia, konzumácia
a závislos.
Abstinent je jedinec, ktorý si v ivote
nevpravil do organizmu iadnym spôsobom drogu.
Konzumentom sa stáva jedinec po prvom vpravení drogy do organizmu. Nezáleí na jej mnostve a na tom, ako èasto ju
uíva. Prakticky ide o èloveka, ktorý nikdy
nepresiahne spoloèensky tolerovanú dávku drogy a konzumuje drogu iba pri výnimoèných spoloèenských obradoch /ide o
alkohol/ alebo pri krátkodobej lieèbe /ide o
lieky/. Ete tu máme pojem abstinujúci. Je
to jedinec, ktorý sa z roly konzumenta premenil na rolu abstinujúceho. Zjednoduene - obèas som si vypil trochu alkoholu, no
teraz u vôbec niè nevypijem.
Èo vlastne vetko tieto pojmy v sebe
nesú okrem definícií, si preèítame v budúcom èísle. Dovtedy porozmý¾ajme nad
dvoma dôleitými mylienkami, ktoré nám
predkladá súèasnos:
Droga je silnejia ako my, droga je silnejia ako zákon.
Keï niè nerobím, robím pre drogu.
Vaa LIPKA

Z kameòa múdrosti

- Slaboch nemôe by úprimný
Rochefoucauld
- Nikdy nevysvet¾ujte. Priatelia to nepotrebujú a nepriatelia vám aj tak neuveria.
Hubbard
- Sám si nieèo s¾úbi a nedodra to,
je najkratia cesta k bezcharakternosti
Hebbel
- Vdy odpúajme svojim nepriate¾om - niè ich nedokáe väèmi rozzúri
Wilde
- Kto nevie odpúa, rúca most, cez
ktorý sám bude musie prejs, lebo kadý èlovek potrebuje, aby mu odpustili
Herbert
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Majstrovstvá oblasti 1999/2000
Po vypadnutí z V. ligy odilo z mustva
dospelých viacero skúsených hráèov, preto
predsezónne ciele boli nie postupové, ale
skromnejie aj vzh¾adom na nízky rozpoèet
klubu. V koneènej tabu¾ke sme chceli skonèi
do 9. miesta. Vytvori 18 a 20 èlenný káder,
prièom do neho zapracova mladých hráèov.
A samozrejme hra oku lahodiaci futbal. Myslím, e tieto ciele sa nám podarilo splni. Skonèili sme na 6. mieste s aktívnym skóre, keï
strelecky sa najviac presadili Frantiek Sádecky s deviatimi a Jozef Mrázik so 6-timi
gólmi.
Bohuia¾ v mustve chýba výraznejí typ
zakonèovate¾a, èo by sa odzrkadlilo v ete
lepom umiestnení. Veï v nedávnej minulosti
boli hlavne kanonieri najväèou devízou súèanského futbalu. K vôli mladej generácii
musím spomenú dvoch, ktorí dokonca získali
pohár Trenèianskych novín o najlepieho strelca súae. Boli to Ján Gago Hilèík a Miroslav
ulhánek.
Záujem zo strany hráèov reprezentova H.
Súèu je ve¾ký vo vetkých vekových kategóriách, no bez vytvorenia lepích podmienok,
hlavne ihriska, nemôe tento port napredova. iaci skonèili v koneènej tabu¾ke pod vedením Pavla Dohnana a Duana Gálika na 8.
mieste. Dorast na 6. mieste, keï a v druhej

polovici sezóny sa oò postarali Marian Michal
a Frantiek Barinec.
Futbalový výbor pod vedením Ladislava
Chupáèa má nemálo starostí zabezpeèi chod
klubu, ale verím, e spoloènými silami dotiahneme aj nadchádzajúcu sezónu, ktorá bude v
histórii súèanského futbalu 40-siata do úspeného konca.
portu zdar!
Coník D.

Beh Hornej Súèe dòa 28. apríla 2000
Cezpo¾ného behu sa zúèastnilo
197 pretekárov kôl: Dolná Súèa,
Melèice-Lieskové, Kubra, Soblahov,
Horná Súèa a Z Trnávka a Závrská.
UMIESTNENIE
I. roèník
1. Andrea Panáková
1. Jozef Dohnan
2. Karolína Juricová
2. Peter Pari - Trnávka
3. Zuzana Ranková 3. Ján Dohnan
II. roèník
1. Lucia evèíková
1. Dominik Blaho
2. Magdaléna evèíková
2. Pavol Bulejko
3. Dáa Barteková
3. Michal Bulejko - Závrská
III. roèník
1. Lucia Mráziková
1. Pavol Dohnan
2. Soòa Blahová - Závrská
2. Vladimír Bulejko - Závrská
3. Miriama Juricová
3. Jozef Panák
IV. roèník
1. Mária Michalová
1. Tomá ulhánek
2. Michaela Mráziková
2. Jakub Bulejko - Závrská

3. Silvia Barteková
3. Michal Gago st.
V. a VI. roèník
1. Monika Cverenkárová - Dol.
Súèa
1. Peter Schery - Soblahov
2. Veronika Kadáková - Kubra
2. Ján Bartek - Horná Súèa
3. Erika Repová - Hor. Súèa
3. Tomá Horváth - Horná Súèa
VII. a VIII. roèník
1. Milan Minárik - Kubra
1. Mária Jakvirtová - Kubra
2. Martin Luko - Horná Súèa
2. Katarína Luková - H.Súèa
3. Peter Jantooviè - Soblahov
3. Katarína Klinková- H.Súèa
Na vecné ceny prispeli: Obecný
úrad Horná Súèa, pp. Anna Birásová,
Milan Èièák, Sáska Jakub, kundová
Margita, Knoteková Marta, Graèková
Jana, Viktor ulhánek, Mrázik Peter,
Emil Kalík, I. vajdová, J. Zemanoviè, J. Luko, D. Ludvíková, T. Hojsíková.
Ïakujeme vetkým menovaným,
ktorí sa prièinili o úspený priebeh
tohtoroèného cezpo¾ného behu.
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Tabu¾ka majstrovstiev oblasti
1. Sobhlahov
26 15 5 6 67:39 50
2. Svinná
26 14 5 7 45:32 47
3. Tr.Jastrabie
26 13 6 7 64:35 45
4. Mel.-Lieskové
26 13 2 11 56:43 41
5. Dubodiel
26 12 3 11 49:41 39
6. H.Súèa
26 11 6 9 46:43 39
7. Beckov
26 11 6 9 44:47 39
8. Dolná Súèa
26 11 3 12 59:65 36
9. Turá Lúka
26 10 5 11 44:46 35
10. K¾úèové
26 8 10 8 52:45 34
11. Stará Turá
26 8 7 11 39:44 31
12. Selec
26 9 4 13 31:48 31
13. ¼uborèa
26 5 8 13 35:53 23
14. N.Ves n.Váh.
26 4 6 16 32:83 18

Hlásková kríovka
Mylienka P. V. Zelanda:
1 2 3 4
Je nebezpeèné podceòova
nepriate¾a, (1. èas tajnièky)
A
horie je díva sa na (2. èas
tajnièky) zväèovacie sklo.
VODOROVNE: A. Dlhá
B
bodná zbraò - vánok (bás.);
B. 1. ÈAS TAJNIÈKY; C. C
Poranenie - vyahuj z povy;
D. Znaèka limonády - kiloampér; E. Lidová strana - kovo- D
vý chemický prvok; F. Ankunft
(skr.) - brloh; G. Ro¾a - zatá- E
èal; H. Obe - knockaut; I. H¾a
(¾ud.) - zrohovatený výrastok
F
na hlave niektorých zvierat;
J. Otec (fam.) - rieka v PortuG
galsku; K. 2. ÈAS TAJNIÈKY; L. Vedecký názov krídla
H
- bezhrbá ava;
ZVISLE: 1. enské meno
- horská lúka; 2. Severské
I
muské meno - nafúkanec výzva; 3. Rieka vo FrancúzJ
sku - klop - citoslovce pochpenia; 4. Patriaci Deane K
etylalkohol; 5. Vysoká kola
technická - balkánska objeL
mová miera - mesto v Chile;
6. Útok - muské meno - základná èíslovka; 7. Nepila - jaèmenné krúpy (hovor.);
Pomôcky: Nisa - Olav - Renon - etanol - Arica - lohaza
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