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Poďakovanie bývalému kaplánovi za pôsobenie v našej obci

Krst profilového CD Hudobnej skupiny Mladík

PRÍLOHOU JE BROŽÚRKA CYRILOMETODSKÝCH
TRADÍCIÍ, KTORÚ VYDAL
THLIC. JAROSLAV ONDRAŠ.
MÁME NOVÉHO KAPLÁNA
Od 1. júla 2013 máme v našej
farnosti nového pána kaplána Mgr.
Antona Žovica z Hrušovian pri Topoľčanoch. Novému kaplánovi prajeme pevné zdravie, a aby bol spokojný v našej farnosti.
str.2

BROŽÚRKA CYRILOMETODSKÝCH TRADÍCIÍ
Útla brožúrka nás v krátkosti oboznámi: s veľkými postavami dejín Slovanov, ich učeníkmi, udalosťami, ktoré sa v
tých časoch na Veľkej Morave odohrávali, a napokon s rozvojom cyrilometodských tradícií v Čechách, na Morave
a na Slovensku od čias Veľkej Moravy až po súčasnosť.
str. 7
str. 13

SOBOTŇAJŠIE POPOLUDNIE PLNÉ HUDBY A SPEVU
Už v poradí štrnásty ročník prehliadky ľudových piesní sa konal
poslednú augustovú sobotu. Znie
pieseň závrskou dolinou, podujatie
plné hudby, spevu a tanca.
str. 13
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MÁME NOVÉHO KAPLÁNA
V posledných mesiacoch došlo v našej farnosti k mnohým
významným udalostiam i zmenám. Azda k tým najvýznamnejším a
najslávnejším patrila primičná svätá omša nášho farníka - rodáka z
Dúbravy - novokňaza Tomáša Gračku, ktorá sa konala v sobotu 22.
júna a o ktorej už bolo písané v minulom čísle Hlásnika. Tomáš od 1.
júla nastúpil na svoje prvé kaplánske miesto do Zlatých Moraviec. A
práve tu oslávil 25. augusta aj svoje krásne životné jubileum 30 rokov.
Druhou významnou udalosťou bola 30. júna rozlúčka s
naším kaplánom PaedDr. Petrom Čieškom, ktorý ukončil svoju činnosť
v našej farnosti a bol poslaný na štúdiá do Ríma. Nakoľko aj on 13.
júla oslávil svojich 30 rokov života, oslávil toto životné jubileum
slávnostnou svätou omšou, ktorú slávil vo svojej rodnej obci Prašice
pri Topoľčanoch, na ktorej sa zúčastnil aj autobus jeho bývalých
farníkov z Hornej Súče.
Od 1. júla máme nového kaplána v osobe Mgr. Antona
Žovica z Hrušovian pri Topoľčanoch.
Nový pán kaplán Mgr. Anton Žovic sa narodil 7. júla 1986 v
Topoľčanoch rodičom Ing. Antonovi Žovicovi a Kataríne rod.
Zubčákovej. Otec pracuje ako zootechnik v PD Preseľany, matka ako
zdravotná sestra u obvodného lekára v Topoľčanoch. Je najstarší zo
štyroch detí - má dvoch bratov a jednu sestru. Svoje detstvo prežil v
Hrušovanoch, kde aj navštevoval ZŠ 1. - 4. ročník. 5. - 9. ročník
navštevoval v Preseľanoch. Po základných štúdiách absolvoval
Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne - Strážoch. V roku 2005 nastúpil na
teologické štúdiá. Prvé tri roky absolvoval v seminári v Bratislave, ako
bohoslovec bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. Keďže v roku 2008
došlo k rozdeleniu diecéz a jeho rodná farnosť spadla pod nitriansku
diecézu, posledné tri roky absolvoval v nitrianskom seminári už ako
bohoslovec nitrianskej diecézy. Po ukončení teologických štúdií prijal
11. júna 2011 v Katedrále sv. Emeráma v Nitre z rúk Otca biskupa
Mons. Viliama Judáka kňazské svätenie. Jeho prvé kaplánske miesto

po
vysviacke
bolo v Trenčíne
na Juhu, odtiaľ
bol preložený za
kaplána
na
pútnické miesto
do Topoľčianok
pri
Zlatých
Moravciach
a
odtiaľ prišiel za
kaplána k nám
do Hornej Súče.
Nový
pán kaplán má
rád prírodu, je
hudobne nadaný
- hráva na organ,
no ešte väčšmi
na gitare. Ešte
Mgr. Anton Žovic – nový pán kaplán
väčšou záľubou
v našej farnosti
je šport. Sleduje
a má prehľad v každej športovej disciplíne, no najmä vo futbale, ktorý
si aj rád zahrá. Jeho záľubou však sú aj traktory, azda je to zdedené
po otcovi - poľnohospodárovi. O tom sme sa presvedčili aj na Zraze
traktorov na Dúbrave, v sobotu 10. augusta, kde aj aktívne súťažil.
Novému pánovi kaplánovi prajeme v našej farnosti na
začiatku jeho činnosti najmä pevné zdravie, veľa Božieho požehnania,
milostí a darov Ducha Svätého v jeho pastoračnej práci.
(Váš duchovný otec Jaroslav)
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči - Závrská,
ktoré sa konalo dňa 14. júna 2013.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/05/2013-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 15.
3. 2013 a 5. 4. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/05/2013-OZ
schvaľuje odročenie odpredaja obecného pozemku
parc. č. 15126/6 CKN ostatné
plochy o výmere 168 m2, v k.
ú. Horná Súča, obec Horná
Súča pre Janku Jablončíkovú, bytom Žilinská ul. č.
648/12, 911 01 Trenčín z
dôvodu nesúhlasenia p. Jablončíkovej so zriadením vecného bremena.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/05/2013-OZ
a) schvaľuje podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva pozemku
pod
stavbou oporného múru na
parc. č. 15198/3 v k. ú. Horná
Súča, ktorého vlastníkmi sú
Milan Sádecký s manželkou
Katarínou, bytom Horná Súča
č. 941, 913 33 Horná Súča a
vysporiadanie časti obecnej
komunikácie, ktorá sa nachádza na pozemku parc. č.
11149/2 CKN – orná pôjda s
výmerou 13 m2;
b) schvaľuje výmenu pozemkov parcelné číslo:
15198/3 CKN – zastavané
plochy a nádvoria - vo výmere
154 m2 v k. ú. Horná Súča,
obec Horná Súča, odčlenený
z pôvodného pozemku parc.
EKN č. 15198/2 vo výmere
6691 m2 vo vlastníctve Obce
Horná Súča, evidované na LV
č. 993, podľa geometrického
plánu č. 31041833-046-12 z
29. 1. 2013, overeného Správou katastra dňa 25. 2. 2013
pod č. 115/13 pre Milana
Sádeckého
s
manželkou
Katarínou, bytom Horná Súča
č. 941, 913 33 Horná Súča.
za pozemok parcelné č.

11149/2 CKN – orná pôda s
výmerou 13 m2 v k. ú. Horná
Súča, obec Horná Súča,
odčlenená
z
pôvodného
pozemku parc. č. 11149 s
výmerou 292 m² podľa geometrického
plánu
č.
31041833-046-12
z
29.1.2013, overeného Správou katastra dňa 25. 2. 2013
pod č. 115/13, vo vlastníctve
Milana Sádeckého s manželkou Katarínou, bytom Horná
Súča č. 941, 913 33 Horná
Súča, evidované na LV č.
6779, pre Obec Horná Súča.
Pozemky budú vymenené v
pomere 13 m2 za 13 m2 a
zostávajúcich 141 m2 bude
odkúpených Milanom Sádeckým a manželkou Katarínou
za cenu znaleckého posudku.
Minimálna hodnota pozemku
parc. č. 15198/3 je určená v
znaleckom
posudku
č.
23/2013, vypracovaného Ing.
Dušanom Matejkom, v cene
3,00 eur/1 m2, 154 m2 za
cenu 462 EUR, t. j. 141 m² za
cenu 423 EUR.
Poplatky súvisiace s prevodom hradia žiadatelia.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/05/2013-OZ
a)
ruší
uznesenie
č.
9/04/2011 zo dňa 14. 9. 2011;
b) schvaľuje podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva pozemku
parc. č. 15060/2 CKN – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 5 m² a
parc. č. 15254/2 CKN – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 18 m²
pod hospodárskou budovou
pri rodinnom dome súp. č.
139 na pozemku parc. č.
348/3 v k. ú. Horná Súča, vo
vlastníctve Miroslava Juricu
rod. Juricu, r. č. 670529/6213,
Horná Súča č. 343, Márie
Zvolenskej rod. Juricovej, r. č.
725506/7226, Horná Súča č.
139, Zuzany Poláčkovej rod.
Juricovej, r. č. 755528/7256,
Horná Súča č. 933. Uvedené
parcely sú zastavané stavbou
hospodárskej
budovy
pri
rodinnom dome súp. č. 139 v
obci Horná Súča;

c) schvaľuje odpredaj obecného pozemku:
parc. č.
15060/2 CKN –
zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 5 m² a
parc. č. 15254/2 CKN – zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 18 m² v k. ú. Horná
Súča, obec Horná Súča,
odčlenené z pôvodných parciel EKN č. 15060 a EKN č.
15254 podľa geometrického
plánu č. 31041833-063-10 zo
dňa 3. 9. 2010, overeného
Správou katastra pod číslom
852/2010 dňa 13. 9. 2010 a
znaleckého posudku vypracovaného Ing. Dušanom Matejkom, v ktorom bola stanovená
cena 3,12 EUR/1m2, ale
Obecná rada navrhla zvýšenú
cenu 3,50 EUR/1 m2 t. j. 23
m² za cenu 80,50 EUR pre
Miroslava Juricu rod. Juricu, r.
č. 670529/6213, Horná Súča
č. 343 v podiele 1/10, Máriu
Zvolenskú rod. Juricovú, r.č.
725506/7226, Horná Súča č.
139 v podiele 8/10, Zuzanu
Poláčkovú rod. Juricovú, r. č.
755528/7256, Horná Súča č.
933 v podiele 1/10.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/05/2013-OZ
a) schvaľuje odpredaj pozemku
parc.
KN-E
č.
15128/12 ostatné plochy o
výmere 36 m², odčlenený z
pôvodného pozemku parc. č.
15128 EKN – ostatné plochy s
výmerou 1652 m² vo vlastníctve Obce Horná Súča, LV č.
993 geometrickým plánom č.
31041833-062-12 z 9. 10.
2012, overený Správou katastra dňa 30. 10. 2012 pod č.
1079/12, ktorý bol vyhlásený
verejnou obch. súťažou žiadateľke Jaroslave Zemanovičovej, bytom Horná Súča –
Dúbrava č. 475, 913 33 Horná
Súča za ponúknutú cenu 95,EUR/ 36 m²;
b) schvaľuje odpredaj pozemkov
parc.
KN-E
č.
15128/11 ostatné plochy o
výmere 130 m², odčlenený z
pôvodného pozemku parc. č.
15128 EKN – ostatné plochy s
výmerou 1652 m² vo vlastníctve Obce Horná Súča, LV č.
993 geometrickým plánom č.
31041833-062-12 z 9. 10.

2012, overený Správou katastra dňa 30. 10. 2012 pod č.
1079/12, kde vyvolávacia
cena bola v zmysle znaleckého posudku, ktorý vypracoval Ing. Dušan Matejka, Istebnícka č. 10, 911 05 Trenčín v
sume 2,54 EUR/m², spolu
330,20 EUR/ 130 m².
Ponúknutá cena bola totožná
so znaleckým posudkom, t. j.
330,20 eur / 130 m² parc. KNE č. 15128/13 ostatné plochy
o výmere 5 m², odčlenený z
pôvodného pozemku parc. č.
15128 EKN – ostatné plochy s
výmerou 1652 m² vo vlastníctve Obce Horná Súča, LV č.
993 geometrickým plánom č.
31041833-062-12 z 9. 10.
2012, overený Správou katastra dňa 30. 10. 2012 pod č.
1079/12, ktorý bol vyhlásený
verejnou obch. súťažou žiadateľovi Jozefovi Zemanovičovi,
bytom Adamovské Kochanovce č. 268, 913 05 Adamovské
Kochanovce, podľa znaleckého posudku, ktorý vypracoval
Ing. Dušan Matejka, Istebnícka č. 10, 911 05 Trenčín v
sume 2,54 eur/m², spolu
12,70 EUR/ 5 m²;
c) Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/05/2013-OZ
a)
ruší
uznesenie
č.
9/03/2011 – OZ zo dňa 17. 6.
2011;
b)
schvaľuje
odkúpenie
pozemkov parc. č. 2299/12 vo
výmere 15 m2 – zastavané
plochy a nádvoria a parc. č.
2299/11 vo výmere 5 m2
podľa geometrického plánu č.
12/10 z 15. 12. 2010 od vlastníka Ondreja Seriša, bytom
Horná Súča č. d. 375 v cene
3,50 EUR/ m2, t.j. 20 m2 v
celkovej cene 70,00 EUR
Obci Horná Súča za účelom
vysporiadania pozemkov pod
futbalovým ihriskom a pri
futbalovom ihrisku. Náklady
spojené s prevodom hradí
Obec Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
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7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/05/2013-OZ
odporúča Stavebnej komisii a
Finančnej komisii prerokovať
návrh o odkúpenie pozemku a
posúdiť stav stavby súp. č.
288
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/05/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Antona Kukuča a manželky
Mgr. Zuzany Kukučovej
umiestnenie stavby rodinného
domu na pozemku parc. č.
10273 v k. ú. Horná Súča,
podľa predloženého jednoduchého situačného náčrtu.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrené
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/05/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Milana Gugu, Horná Súča č.
954 k umiestneniu stavby
rodinného domu na pozemku
parc. č. 10925/3 CKN a parc.
č. 10927/2 CKN v k. ú. Horná
Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/05/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
spoločnosti Global Network
Systems s.r.o., so sídlom
Bratislavská 40/4051, 018 41
Dubnica nad Váhom k umiestneniu a výstavbe
telekomunikačného stožiara
pre účely vysokorýchlostného
internetu na pozemku parc. č.
15149/1 EKN v obci Horná
Súča pre obec Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/05/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Obce Horná Súča k umiestneniu stavby bytového domu

na pozemkoch parc. č. 8/61,
9/1, 11/1 bytové domy 3 x 9 b.
j.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 5/0/3
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Kako, Ing. Švajda, Čičák
Zdržal sa: Buček, Vrba,
Štefánek.
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/05/2013-OZ
Schvaľuje
vysporiadanie
stavby šatní pri ihrisku postavených na parc. č. 229/11,
2301/16 a 2319/4, ktoré boli
postavené v 60. rokoch a má
záujem tieto pozemky vysporiadať a žiada slovenský
pozemkový fond o prevod
delimitáciou.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/05/2013-OZ
a) schvaľuje Záverečný účet
Obce Horná Súča za rok 2012
a celoročné hospodárenie bez
výhrad;
b) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k
Záverečnému
účtu
Obce
Horná Súča;
c) berie na vedomie Správu
audítora z overenia účtovnej
závierky za obdobie od 1. 1.
2012 do 31. 12. 2012;
d) schvaľuje Použitie rezervného fondu na kapitálové
výdavky a splátky isti.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/05/2013-OZ
schvaľuje použitie prebytku v
sume 53 371,43 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.Z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov takto:
- tvorba rezervného fondu
45 636,09 EUR
- tvorba fondu opráv b. j. 251
4 078,16 EUR
- tvorba fondu opráv b. j. 235
3 657,18 EUR.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5

Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/05/2013-OZ
berie na vedomie Čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 31. 3. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/05/2013-OZ
schvaľuje Zmeny rozpočtu
Rozpočtovým opatrením č. 1
so schválenou zmenou.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Zdržal sa
hlasovania 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Vrba,
Ing. Švajda, Čičák.
17) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 17/05/2013-OZ
schvaľuje Zásady hospodárenia obce.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/1/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Vrba, Ing. Švajda, Čičák,
Proti: Štefánek.
18) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 18/05/2013-OZ
prerokovalo plat starostu v
zmysle §4 ods. 4 zákona
253/1994 Z. z. a nemení plat
starostovi obce Horná Súča.
Starostovi patrí plat, ktorý je
súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej
na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku
podľa §4, ods. 1, podľa počtu
obyvateľov 2,17 a jeho zvýšenie v zmysle §4, ods. 2 o
35,6%.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa
hlasovania 7/0/1
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Čičák,
Zdržal sa: Vrba.
19) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 19/05/2013-OZ
schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti za II. polrok 2013 aj s
doplnkom v 1. bode.

Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/7/4
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Kako, Štefánek, Vrba, Ing.
Švajda, Čičák.
20) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 20/05/2013-OZ
berie na vedomie Správu o
výsledkoch kontrol hlavnej
kontrolórky za I. polrok 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/7/4
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Kako, Štefánek, Vrba, Ing.
Švajda, Čičák.
21) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 21/05/2013-OZ
schvaľuje Prijatie majetku z
uvedenej darovacej zmluvy
darovaním a to:
- pozemok p. č. 6593, CKN o
výmere 254 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v obci
Horná Súča, k. ú. Horná Súča
v spoluvlastníckom podiele
1/12 zapísané na LV č. 5030
vedený Správou katastra
Trenčín,
- pozemok p. č. 6595, EKN o
výmere 41 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
nachádzajúce sa v obci Horná
Súča, k. ú. Horná Súča v
podiele 1/1 zapísané na LV č.
263 vedený Správou katastra
Trenčín,
- pozemok p. č. 7690/1 CKN o
výmere 48794 m2, druh pozemku lesná pôda,
- pozemok p. č. 7690/2 CKN o
výmere 3269 m2, druh pozemku lesná pôda,
- pozemok p. č. 7691 CKN o
výmere 53190 m2, druh pozemku lesná pôda,
- pozemok p. č. 7692 CKN o
výmere 307335 m2, druh
pozemku lesná pôda,
nachádzajúce sa v obci Horná
Súča, k. ú. Horná Súča v
spoluvlastníckom
podiele
15400/88981200 zapísané na
LV č. 3484 vedený Správou
katastra Trenčín na nového
vlastníka Obec Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/7/4
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Kako, Štefánek, Vrba, Ing.
Švajda, Čičák.
22) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 22/05/2013-OZ
a) berie na vedomie informáciu o stave projektu Kultúrnospoločenské centrum Horná
Súča – ústredné vykurovanie,

www.hornasuca.sk
o výške poskytnutej dotácie z
Environmentálneho fondu a o
chýbajúcej časti elektroinštalácie a merania a regulácie
pre funkčnú realizáciu a prevádzku kotolne a dôvody na
odstúpenie od uzatvorenej
zmluvy o dielo a vyhlásenie
nového verejného obstarávania na kompletnú dodávku;
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b) schvaľuje odstúpenie od
platnej, ale neúčinnej Zmluvy
o dielo č. 39/2011, ktorá bola
uzavretá dňa 26. 10. 2011
(ďalej ZoD) so spoločnosťou
Prospekt s. r. o., J. Simora 5,
940 01 Nové Zámky vzhľadom k dobe, ktorá prešla od
realizácie verejného obstarávania, ktorej výsledkom bola
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ZoD, z dôvodu, že sa zmenili
nielen podmienky, ale i predmet obstarávania, v pôvodnom
obstarávaní
nebola
zahrnutá
elektroinštalácia,
meranie
a regulácia,
bez
ktorej by nebolo možné funkčne zrealizovať projekt.
Poslanci:

5
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/7/4
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Kako, Štefánek, Vrba, Ing.
Švajda, Čičák.
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

NÁUČNO-TURISTICKÉ A KULTÚRNE STRETNUTIE
HORNÁ SÚČA – VLČÍ VRCH
Jednota dôchodcov
Slovenska
pripravuje
pre
svojich
členov
viaceré zaujímavé
aktivity. Medzi tie,
o ktoré
býva
každý rok najväčší záujem patrí
Náučno-turistické
a kultúrne stretnutie. Tento ročník
sa rozhodla usporiadať naša organizácia v Hornej
Súči – Závrskej 27. júna 2013 v Kultúrnom dome
na Vlčom Vrchu. Hlavným dôvodom výberu tohto
miesta je krásne prírodné prostredie a veľkosť
kultúrneho domu. Aj vďaka pochopeniu starostu
obce bol tento výber schválený.
Program Náučno-turistického a kultúrneho stretnutia bol nasledovný.
Po privítaní všetkých prítomných bol aj so sprievodným slovom premietnutý dokument o Hornej
Súči a jej osadách.
Dopoludnie
pokračovalo
turistickou
vychádzkou. Pre zdatnejších do Pasiek a na Žítkovú a pre ostatných do Stehlíkov.
Autobusom sa odviezli všetci účastníci
do ZŠ v Hornej Súči, kde ich v telocvični už čakali
dobre pripravené a zábavné súťaže. Mnohí účastníci si prezreli spojovacie chodby s množstvom
ocenení, ktorými ich sprevádzal riaditeľ školy Mgr.

Dušan Černek. Po ukončení súťažných disciplín sa všetci presunuli
späť do Kultúrneho domu na Vlčom Vrchu. Tu bolo najskôr vyhodnotenie športových súťaží. V Kultúrnom dome na Vlčom Vrchu nasledoval bohatý kultúrny program a zábava.
Vďaka ochotným ženám mali účastníci možnosť vidieť krásne výšivky,
kroje, krojované bábiky, nádherný spev, skvelého moderátora, ktorý
nás pobavil humorom, vtipmi.
Na úvod vystúpila Folklórna skupina Kukulienka z Vlčieho Vrchu, deti
i dospelí. Obrovský úspech zožala Mužská spevácka skupina Chotár.
Vystúpenie členov MSS bolo čerešničkou na torte, boli ocenení búrlivým potleskom. Do tanca i na počúvanie najskôr hrala skupina Kaňon
– trojčlenná mladá skupina zo Závrskej, a potom až do konca podujatia hrala Dychová hudba Chabovienka.
Mala taký úspech, že sa prítomným
nechcelo rozchádzať a ukončenie bolo
o 20:00 hodine.
Prekvapil
nás
obrovský
záujem o tohtoročný NTZ. Prítomných
bolo viac ako dvesto členov JDS
nielen z nášho, ale i z ďalších 5 okresov Trenčianskeho kraja. Potešila nás
prítomnosť predstaviteľov krajskej
a okresnej
organizácie
JDS
a najvýznamnejších zástupcov našej
obce.
Obrovská vďaka patrí hlavným organizátorom
i spoluorganizátorom
aj
sponzorom, ktorými boli: Agrosúča
a.s., Tradičná pekáreň i Vináreň JASA.
(Daniela Ilkyvová)

ĎALŠÍ VYDARENÝ ROČNÍK OKOLO SÚČE ...
Tohtoročný Festival dychových hudieb „Okolo Súče“ sa
konal v mesiaci jún, konkrétne 31. júna so začiatkom o 14:00 hodine
na námestí v našej obci. Od rána prebiehali prípravy areálu, pódium sa
z dôvodu prerábanie námestia situovalo na inom mieste, ako po minulé roky. Areál pripravený, hostia usadení, kapely v napätí čakali, kým
sa 23. ročník oficiálne otvorí. Tento ročník sme privítali v premenlivom
počasí, raz vyšlo slnko, postupne sa obloha zatiahla, a samozrejme
krátky dážď prinútil vytiahnuť divákom dáždniky. Ale ten netrval dlho,
počasie sa postupne a rýchlo ustálilo a vydržalo až do skončenia
celého programu festivalu.
Kultúrny program otvorila fanfára, po ktorej starosta obce
Ing. Juraj Ondračka príhovorom všetkých srdečne privítal, obzvlášť
hostí z Poľska. Starosta odovzdal slovo moderátorke Kataríne Orságovej, ktorá moderovala celý priebeh Festivalu dychových hudieb
„Okolo Súče“. Na začiatok uviedla Dychovú hudbu Chabovienka,
členovia sa ujali prvého vystúpenia. Svojimi rezkými skladbami prilákali
mnoho divákov, stále pribúdali ďalší a ďalší diváci. Po hornosúčanskej
kapele sa ujali svojho vystúpenia členovia z Dychovej hudby Březovjané z Uherského Brodu. Po ich vystúpení, ktoré bolo naozaj pestré, sa
ujal mikrofónu starosta obce Ing. Juraj Ondračka, ktorý pozval na
pódium nášho teraz už bývalého kaplána PaedDr. Petra Čieška, ktorý
ukončil svoju činnosť v našej farnosti a bol poslaný na štúdiá do Ríma.
Starosta obce poďakoval nášmu bývalému kaplánovi za pôsobenie
v našej obci, poprial mu veľa úspechov na štúdiách, veľa pevného

zdravia. Po rozlúčke s PaedDr. Petrom Čieškom sa na pódiu už pripravovali naši najmladší členovia z Hudobnej skupiny Mladík.
„Mladíci“ si pre nás pripravili prekvapenie v podobe krstu
svojho profilového CD pod názvom Hraj muzika, hraj. Počas krstu sa
ujala moderovania speváčka z HS Mladík Veronika Gažiová, ktorá
vyzvala pána starostu Juraja Ondračku a pána Jozefa Čapáka, ktorí
boli krstní rodičia ich CD. Po samotnom krste im krstní rodičia popriali
veľa úspechov a ďalších krásnych a úspešných vystúpení.
HS Mladík ďalej pokračovala vo vystúpení. Z toľkého nadšenia sa im z pódia ani nechcelo. Diváci ich odmenili nepretržitým dlhým
potleskom, ktorí si naozaj zaslúžili. Po ich spestrenom programe najmladších účinkujúcich vystriedali naši poľskí priatelia, Spevácka skupina Pisarzowianky.
Pisarzowianky spestrili program rezkými skladbami, ale i tancami,
ktoré zaujalo nie jedného diváka. Predposledným vystúpením Festivalu dychových hudieb Okolo Súče boli naši domáci členovia z Dychovej
hudba Komoranka. Hlavným hosťom Festivalu dychových hudieb
Okolo Súče, boli naši českí susedia z Dychovej hudby Legrúti. Po
koncerte sa pripravil areál na tanečnú zábavu, dychová hudba pripravená, mohlo sa začať zabávať do neskorých hodín. Krátko pred druhou, ale už zazneli skutočne posledné tóny z nástrojov hráčov DH
Legrúti, ktoré boli bodkou za vydareným 23. ročníkom Festivalu dychových hudieb „Okolo Súče“.
(LM)
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POČASIE SA KONEČNE UMÚDRILO ...
V sobotu 10. augusta sa stretli milovníci traktorov a dobrej nálady na dúbravskej lúke Salátovec na piatom ročníku Zrazu traktoristov. Tento
ročník sa niesol v znamení zmien. Prvou bola asi tá dlho očakávaná a to, že počasie sa zmilovalo a bolo ideálne na túto akciu, ďalšou bol náš nový
kaplán, p. Anton Žovic, ktorý sa prihlásil do súťaže a ešte aj celú akciu požehnal. Pán starosta Juraj Ondračka sa prihovoril k účastníkom a všetkých
srdečne privítal a poprial veľa zdaru celému podujatiu. Potom sa už začala samotná súťaž, ktorú skvelo moderoval Ján Oravec z Trenčianskej Turnej.
Súťažilo sa už tradične v jazde a cúvaní s vlečkou a ďalšou bola súťaž s kladou, ktorú musel súťažiaci nacúvať na cieľ. Súťažilo 26 traktoristov z toho 15 s predným náhonom a 11 bez náhonu. Poradie v kategórii s predným náhonom: víťaz p. Ján Svatík zo Selca, druhý skončil domáci Roman Machara a na treťom mieste sa umiestnil tiež Dúbravan Rudolf Machara. V kategórii bez náhonu zvíťazil Patrik Hejdiš zo Skalky nad Váhom, na
druhej priečke sa umiestnil Ľuboš Majčík z Trenčianskej Turnej a tretie miesto obsadil domáci Jozef Hoťko. Ceny traktoristom odovzdal p. Alojz Švajda.
Víťazom gratulujeme a prajeme veľa zručnosti v ďalších súťažiach. Na pódiu sa zatiaľ pripravovala súčanská kapela Mladík, ktorá o trinástej hodine
otvorila kultúrny program a všetkým divákom priniesla výbornú náladu. Po nich nastúpili deti z DFS Nezábudky, ktorý navštevujú aj žiaci z Dúbravy
a predviedli krásne pásmo detských hier.
Spoza hranice zo Starého Hrozenkova vystúpila Ženská spevácka skupina Čečera s piesňami z moravských kopaníc a súčanského regiónu.
Úsmevným slovom sa predstavila Daniela Piscová, alias tetka Ozefa a pobavila prítomné publikum zážitkami zo života. Potom sa predviedli so svojím
programom žiaci ZUŠ Nemšová, ktorých vedie p. Vladimír Vavro. Po nich vystúpili Dúbravanské speváčky s peknými piesňami. Svojím milým hlasom
programom sprevádzala Majka Zemanovičová. Nakoniec sa na scénu vrátili „mladíci“ z Mladíka a úspešne ukončili celé popoludnie. Po skončení programu už nasledovala zábava tradične s DH Hradčovjanka a výborným DJ Václavom, pri ktorých sa ľudia bavili do skorých ranných hodín. No našli sa aj
takí, čo prehovárali kapelu, aby sa vrátila na pódium a pokračovala ďalej, takže zábava sa zrejme páčila.
Tento ročník bol v znamení dobrej nálady, ktorú nadránom narušilo pár jedincov a museli si súrne niečo ručne vyriešiť, bohužiaľ aj takí sú
medzi nami. Myslím, že kto sa chcel zabaviť, tak sa aj zabavil, pri dobrom programe, jedle a pití. Deti si prišli na svoje na skákacom hrade, pri cukrovej
vate, hračkách a zmrzlinke. Ďakujeme všetkým sponzorom, vedeniu obce a ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh celej
akcie.
(ĽZ)

Kategória s predným náhonom: 1. Ján Svatík – Selec,
2. Roman Machara – H. Súča – Dúbrava,
3. Rudolf Machara – H. Súča – Dúbrava.

Kategória bez predného náhonu: 1. Patrik Hejdiš – Skalka nad
Váhom, 2. Ľuboš Majčík – Tr. Turná,
3. Jozef Hoťko- H. Súča – Dúbrava.

ZŠ S MŠ M. REŠETKU HORNÁ SÚČA V ŠKOLSKOM
ROKU 2013/2014
Základná škola
Triedy
1.A
1.B
2.A
2.B
3.tr.
4.A
4.B
5.tr.
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

Počet žiakov
19
18
16
16
26
19
23
27
19
18
17
14
20
17
19
18

Počet žiakov: 306
Priemerný počet žiakov v triede: 19
Žiaci:
Obec:
165 žiakov
Osada Dúbrava:
44 žiakov
Osada Trnávka:
29 žiakov
Osada Závrská:
21 žiakov
Osada Vlčí Vrch:
20 žiakov
Osada Repákovci:
22 žiakov
Osada Krásny Dub:
4 žiaci
Prepočítaný počet pedagógov: 22,13

Tr. učiteľ
Mgr. A. Barišová
Mgr. H. Hulínová
Mgr. M. Levák
Mgr. Ľ. Kramárová
Mgr. T. Michalová
Mgr. E. Hupčíková
Mgr. M. Holíčková
Mgr. A. Longhurst
Mgr. E. Balajová
Mgr. R. Mikulcová
Mgr. A.Dohnanová
PhDr. M. Filipová
Mgr. N. Nováková
Mgr. S.Laurincová
Mgr. N. Plevová
Ing. M. Múčková

Riaditeľ školy: Mgr. Dušan Černek
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Vojtech Laurinec
Ostatní pedagogickí zamestnanci:Mgr. P. Ďurigová, Mgr. Z. Trúnková
Vyučujúci náboženskú výchovu: Mgr. A. Birasová, ThLic. J. Ondráš,
Mgr. Anton Žovic
Špeciálny pedagóg: PaedDr. Juraj Šedivý
Materská škola
Triedy
Počet detí
Pani učiteľka
1.
22
Janka Macharová
Bc. A. Mikušincová
2.
22
Darina Katonová
Mgr. A. Mráziková
3.
13
Bc. D. Barišová
Dúbrava
17
Mgr. Z. Hanková
Mgr.M.Zemanovičová
Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ:
Darina Katonová
Školský klub detí:
Oddelenie
Počet detí
Vychovávateľka
40
Mgr. Eva Veber
Školská jedáleň:
Počet stravníkov: 285 žiakov
Deti MŠ:
74 detí
1.stupeň:
79 žiakov
2.stupeň:
83 žiakov
Zamestnanci:
40
Ostatní stravníci:
9
Vedúca školskej jedálne: Helena Krišková
(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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V jubilejnom cyrilometodskom roku pri príležitosti osláv 1150. výročia vierozvestcov Cyrila a Metoda, náš pán farár ThLic.
Jaroslav Ondráš vydal brožúrku cyrilometodských tradícií, s ktorými Vás chceme oboznámiť v čísle Súčanského hlásnika.
Samozrejme originál brožúrku si môžete zakúpiť v našej obci na Farskom úrade

OBDOBIE VEĽKEJ MORAVY
Začiatkom 9. storočia vznikla na dnešnom západnom Slovensku a juhovýchodnej Morave dŕžava našich predkov, ktorá sa
podľa ústrednej rieky Morava pomenovala Veľkomoravská ríša. Na
tomto území sa začalo šíriť kresťanstvo už okolo roku 800. Prvými
misionármi boli íro-škótski mnísi. Dokonca v tomto období bol kniežaťom Pribinom postavený, v jeho sídle v Nitre, prvý kresťanský kostol
na Slovensku, ktorý roku 828 posvätil salzburský arcibiskup Adalrám.
Ale požadovaná misia nepriniesla očakávané úspechy. Jednoduchý
ľud nerozumel reči cudzích misionárov. Preto sa knieža Rastislav
rozhodol, že na svoje územie pozve takých učencov, ktorí by vyučovali
ľud v ich rodnom jazyku. Požiadal preto byzantského cisára Michala III.
o pomoc. Ten na toto dielo určil dvoch solúnskych bratov - Konštantína
a Metoda.

ŽIVOT A DIELO SV. CYRILA A METODA
Konštantín a Metod pochádzali zo Solúna. Solún bol vtedy
významným obchodným, kultúrnym, spoločenským, ale i náboženským
mestom. Hoci mesto bolo grécke, na okolí vtedy žili skoro samí Slovania, a tak aj Konštantín a Metod dobre ovládali slovanský jazyk, hoci
sami neboli Slovania. Pochádzali z gréckej rodiny. Ich otec sa volal
Lev a bol vysokým vojenským dôstojníkom. Ich matka sa volala Mária.
Metod bol najstarší zo siedmich detí, Konštantín najmladší. Nadaním
boli veľmi odlišní. Metod mal vyvinutý zmysel pre praktické veci. Študoval právo a stal sa náčelníkom jednej byzantskej župy. Konštantín
mal mimoriadne nadanie na filozofiu a iné humanitné vedy. V mladosti
si pri výbere nevesty vybral Sofiu t. j. Múdrosť. Vysoký cisársky úradník ho povolal do Carihradu, aby tam študoval na cisárskej škole.
Napriek nadpriemernému štúdiu, Konštantín dával prednosť duchovným veciam. Preto sa stáva diakonom a kňazom, neskôr ho cisár
vymenoval za profesora cisárskej školy. Počas tohto obdobia mali
solúnski bratia významné úlohy. Najskôr, roku 851 bol Konštantín
poslaný do Mezopotámie k Arabom, kde mal teologické dišputy s
tamojšími mohamedánmi. Neskôr boli obaja bratia vyslaní k Chazarom, ktorých dŕžava sa rozprestierala medzi Čiernym a Kaspickým
morom. Z tejto cesty bolo významné to, že Konštantín pri spiatočnej
ceste našiel ostatky sv. Klimenta, štvrtého pápeža, ktorý tu zomrel
mučeníckou smrťou. Tieto ostatky priniesli do Ríma, kde ich odovzdali
vtedajšiemu pápežovi Hadriánovi II. Cestou späť prepadli Konštantína
Maďari, ktorí boli vtedy v područí chazarských chánov a ponevierali sa
v povodí riek medzi Dneprom a Donom. Konštantín sa práve modlil.
Nepreľakol sa však, ale v modlitbe pokračoval. Tí keď videli, že sa
nezľakol, z Božieho vnuknutia skrotli a začali sa mu klaňať. Po vypočutí jeho príbehu prepustili ho aj s jeho družinou. Konštantín a Metod sa
potom utiahli do kláštora na hore Olymp. No nie nadlho. Odtiaľto boli
roku 862 vyslaní na misie do slovienskych krajov, aby tak učili sloviensky ľud písmam a ohlasovali evanjelium. Skôr, ako sa vydali na cestu,
Konštantín zostavil slovienske písmo, tzv. hlaholiku. Okrem toho preložil časť Svätého písma do staroslovienskej reči.
Roku 863 prišli Konštantín a Metod na naše územie. Knieža
Rastislav ich slávnostne prijal. Bratia sa hneď pustili do práce. Ohlasovali evanjelium, katechizovali, osobitne sa starali o kňazské povolania.
Rastislavovi šlo totiž o to, aby mu solúnski bratia, pokiaľ možno, čo
najskôr, vychovali domácich kňazov. Po troch rokoch práca tak pokročila, že bolo potrebné riešiť niektoré cirkevno-právne otázky. Preto sa
bratia koncom roku 866 alebo začiatkom 867 vydali na cestu do Ríma
k pápežovi Hadriánovi II. Svätí bratia sa snažili dosiahnuť tri záležitosti:
1. uviesť starosloviensky jazyk do bohoslužobnej reči,
2. vysvätiť slovanských učeníkov za diakonov a kňazov,
3. zriadiť samostatnú cirkevnú provinciu.
Zvlášť otázka používania materinského jazyka v bohoslužobnej reči
bola na vtedajšiu dobu veľmi háklivá a vyvolala množstvo kontroverzií
a polemík. Odporcovia slovanskej liturgie hlásali, že len troma jazykmi
možno chváliť Boha - v hebrejčine, gréčtine a latinčine. Konštantín ich
nazval trojjazyčníkmi a pilátnikmi, pretože aj Pilát dal na Kristov kríž
nápis len v týchto troch rečiach.
Napriek tomu sa všetky tieto požiadavky podarilo svätým bratom v
Ríme dosiahnuť. Avšak Konštantín v Ríme ochorel. Ešte predtým
vstúpil v Ríme do kláštora, kde prijal rehoľné meno Cyril. Keď cítil, že

sa blíži jeho koniec, zavolal si svojho brata Metoda a prosil ho, aby sa
sám vrátil k Slovanom a nenechával vyoranú brázdu, ktorú spolu
začali. Cyril zomrel v Ríme 14. februára 869. Pochovali ho v Bazilike
sv. Klimenta.
Metod sa vracia z Ríma späť na Veľkú Moravu v hodnosti
arcibiskupa a legáta Veľkej Moravy. Najskôr sa zastavil v Blatnohrade
u kniežaťa Koceľa. Ten si chcel nechať Metoda len pre svoje kniežatstvo. Metod mal však poverenie ako legát spravovať celú Veľkomoravskú ríšu. Po príchode na Veľkú Moravy však Metod už nenašiel Rastislava, ale jeho synovca Svätopluka. Ten sa najskôr správa voči Metodovi priateľsky, no neskôr vystupuje proti nemu. Ešte predtým nemeckí
biskupi znemožnili Metodov prístup na Veľkú Moravu, keď sa vracal z
Ríma. Až na rázny príkaz pápeža Jána VIII. prepustili po troch rokoch
Metoda z väzenia. Moravania, vidiac že k nim prichádza ich Pastier,
vyhnali nemeckých kňazov a slávnostne opäť prijali Metoda. Kresťanstvo šíriace sa v materinskej reči sa začalo sľubne rozvíjať. Arcibiskup
Metod zomrel na Veľkej Morave 6. apríla 885. V jeho životopise sa
uvádza, že je pochovaný v katedrálnom chráme pod mariánskym
oltárom. Avšak pod akým mariánskym oltárom, v akom chráme a na
ktorom mieste je pochovaný prvý slovanský arcibiskup, zostáva doposiaľ tajomstvom. Predpokladá sa, že je to v oblasti Velehradu, Sadov
pri Uherskom Hradišti alebo v oblasti Nitry.

OSUDY SV. GORAZDA A ĎALŠÍCH UČENÍKOV SOLÚNSKYCH BRATOV
Metod sa už za svojho života postaral o dokonalú prípravu
svojho nástupcu. Vybral si učeníka, ktorý pochádzal z Veľkej Moravy,
bol zbehlý v Písme, ovládal viacero dôležitých jazykov a bol bezúhonných mravov. Týmto Metodovým nástupcom bol Gorazd.
Gorazd sa považuje za prvého slovanského svätca. Pochádzal niekde od Galanty, ale skôr je predpoklad, že pochádzal z Močenku. Je pravdepodobné, že Gorazd sprevádzal solúnskych bratov
na ceste do Ríma. Po smrti sv. Konštantína-Cyrila, Gorazd sprevádzal
Metoda na ceste z Ríma na Veľkú Moravu. Po Metodovej smrti sa
Gorazd ujíma vedenia Cirkvi na Veľkej Morave. Biskup Viching však
odišiel do Ríma, kde pred pápežom obžaloval cyrilometodskú misiu.
Gorazd sa preto musel pobrať do Ríma, obhájiť túto krivú obžalobu.
Zatiaľ si však biskup Viching zabezpečil postavenie a presadil u kráľa
Svätopluka, aby vyhnal Metodových učeníkov z Veľkej Moravy. K tomu
sa mu ešte podarilo vybaviť u pápeža Štefana V., aby zakázal používať slovanskú liturgickú reč. Metodovi učeníci boli z Veľkej Moravy
vyhnaní. Gorazd so Sávom sa pobrali k severozápadným hraniciam,
kde napokon účinkovali v kláštore pri Berate. Klement s Nahumom a
Angelárom prešli do Bulharska, kde sa ich ujal knieža Boris. Roku 893
bol Klement menovaný za velického biskupa.
Roku 893 biskup Viching opustil Veľkú Moravu a odišiel do
Bavorska ku kráľovi Arnulfovi. Po smrti kráľa Svätopluka nastúpil na
trón jeho syn Mojmír II. Vtedy do popredia opäť vystúpili Metodovi
učeníci. Na žiadosť Mojmíra II. pápež Ján IX. znova zriadil samostatnú
cirkevnú provinciu na Veľkej Morave. Preto tam roku 899 poslal svojich
legátov, arcibiskupa Jána a biskupov Benedikta a Daniela. Títo vysvätili pre Veľkú Moravu arcibiskupa Gorazda a ešte troch biskupov. Sídlo
arcibiskupa bolo pravdepodobne v Sadoch pri Uherskom Hradišti. Tak
sa opäť na Veľkej Morave obnovila staroslovienska liturgia. Ale nie
nadlho. Roku 907, v bitke pri Bratislave, Maďari zničili Veľkomoravskú
ríšu. Metodovi učeníci opäť museli odísť. Tentokrát už natrvalo. Arcibiskup Gorazd sa utiahol do Poľska, kde v Krakowe pôsobil ako arcibiskup.
Od tých čias prešlo už mnoho rokov, ale slovenský národ už
nedosiahol takú úroveň, ako mal práve v tomto období. Pre Slovanov
bola Veľká Morava pýchou. Okolité národy závideli tento útvar. Veď
Slovania mali svoje písmo, mali preložené časti Svätého písma do
svojho jazyka. A napokon Slovanom sa podarilo to, čo sa dovtedy
nepodarilo žiadnemu národu. Už v tej dobe bola popri latinčine schválená ako liturgická reč aj staroslovienčina. Ostatné národy dostali toto
povolenie až po Druhom vatikánskom koncile /1962 - 65/. Vidíme, v
akom prostredí vyrastal náš národ a aké popredné miesto v tej dobe
zaujímal.
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ROZVOJ CYRILOMETODSKEJ TRADÍCIE V
ČECHÁCH, NA MORAVE A NA SLOVENSKU
Začiatky úcty slovanských apoštolov siahajú do druhej polovice 9. storočia. Keď sa pri hrobe sv. Konštantína-Cyrila začali diať
viaceré zázraky, začali si Rimania viac uctievať tohto svätca. Nad jeho
hrobom namaľovali obraz. O sv. Cyrilovi vznikla v Ríme legenda v
súvislosti s legendou o pápežovi sv. Klimentovi, ktorého ostatky našiel
Cyril pri svojej misijnej ceste ku Chazarom. Okrem toho hneď po Cyrilovej smrti vznikol obrad, tzv. staroslovienska „Služba Cyrilovi“.
Na Veľkej Morave síce nebol hrob sv. Cyrila, no úcta k nemu
sa tu taktiež rýchlo rozšírila. Zásluhu na tom mal jeho brat sv. Metod,
ktorý ako arcibiskup a legát Veľkej Moravy mal právo kanonizovať.
Okrem toho tu žili mnohí pamätníci sv. Cyrila, ktorí ho osobne poznali
a rozširovali jeho úctu. Aj kult sv. Metoda sa začal šíriť hneď po jeho
smrti. Jeho sviatok sa začal na Veľkej Morave sláviť v deň jeho smrti,
6. apríla. Žiaľ, nepozná sa miesto jeho hrobu. Sviatok sv. Cyrila sa
slávil osobitne, taktiež v deň jeho smrti, 14. februára.
Práve v tom čase, po smrti oboch bratov, vznikli viaceré
diela, napísané predovšetkým ich žiakom sv. Klimentom. Boli to: „Život
Konštantína“, „Život Metoda“, „Pochvala Cyrilovi Filozofovi“, „Pochvalné slovo Cyrilovi a Metodovi“. Posledné dielo vzniklo tesne pred vyhnaním cyrilometodských učeníkov z Veľkej Moravy.
Prvotný rozvoj cyrilometodskej tradície a úcty naštrbilo násilné prerušenie účinkovania byzantskej misie na Veľkej Morave, ale
vynikajúci žiaci solúnskych bratov pokračovali v tomto šírení všade
tam, kam prišli.
Zásluhou kniežaťa Bořivoja, ktorý prijal sviatosť krstu z rúk
arcibiskupa Metoda, prišli z Veľkej Moravy do Čiech prví slovanskí
misionári na čele s kňazom Kaichom a usadili sa na levohradeckom
hradisku. Tak sa už v 10. storočí šírila cyrilometodská úcta aj na území
Čiech.
Mních Kristián, ktorý bol pravdepodobne bratom kniežaťa
Slavníka a strýkom pražského biskupa Vojtecha, napísal legendu o sv.
Václavovi a sv. Ľudmile - o ich živote a umučení. V tejto legende
opisuje a vyzdvihuje aj činnosť a zásluhy sv. Cyrila a Metoda.
V prvej polovici 11. storočia bol horlivým zástancom slovanskej liturgie v Čechách Břetislav I. Mal veľký podiel na oživení cyrilometodského odkazu. Dal raziť mincu /denár/ so svätoklimentskou
kotvou na líci a s postavou sv. Václava na rube. V ďalších storočiach
udržiavali cyrilometodskú tradíciu aj mnohé svätoklimentské kostoly.
Za vlády kniežaťa Břetislava bol založený slovanský kláštor na Sázave, ktorého prvým opátom bol sv. Prokop. Sám opát, ale aj celý sázavský kláštor nadväzoval na cyrilometodskú tradíciu. Po smrti sv. Prokopa museli sázavskí mnísi načas opustiť svoj kláštor a zdržiavať sa v
Uhorsku, pravdepodobne na Vyšehrade, neďaleko Ostrihomu. A tak sa
cyrilometodská tradícia rozšírila aj v Uhorsku a po návrate mníchov
späť do materského kláštora nadviazali spojenie aj s Kyjevskou lavrou.
V druhej polovici 11. storočia urobil Vratislav II., české knieža, posledný pokus o záchranu slovanskej liturgie na území Čiech.
Obrátil sa priamo na pápeža Gregora VII. so žiadosťou, aby schválil a
povolil slovanské bohoslužby na českom území, ale pápež jeho žiadosti nevyhovel a Vratislavov syn Břetislav II. roku 1096 vyhnal slovanských mníchov zo Sázavy, a tak odsúdil slovanskú liturgiu v Čechách na zánik.
Zo vzácnych hlaholských pamiatok, ktoré vznikli na území
Čiech v 9. - 11. storočí sa zachovali „Pražské zlomky“, cirkevnoslovanský hymnus „Hospodine, pomiluj ny“ a „Levínsky cyrilský nápis“.
Cyrilometodská tradícia znova ožila v 13. storočí. Pápež
Inocent III. kanonizoval roku 1204 slovanského kňaza - opáta Prokopa,
ktorý bol horlivým šíriteľom cyrilometodskej úcty. V tom čase bol na
Morave založený aj prvý cisterciánsky kláštor neďaleko trhovej obce
zvanej Velehrad, ktorý aj dostal názov Velehrad a v ňom sa 11. novembra 1205 usadili prví dvanásti mnísi, ktorí prišli z plaského kláštora. Pri kláštore vybudovali priestrannú románsku baziliku, ktorá bola
konsekrovaná 27. novembra 1228. Na jej posviacke sa zúčastnil aj
nitriansky biskup Jakub. Tento kláštor sa stal potom nositeľom cyrilometodskej tradície a neskôr hlavným centrom cyrilometodskej úcty.
Veľký význam pre oživenie cyrilometodskej úcty v neskorom
stredoveku bolo založenie slovanského kláštora na Slovanech
/Emauzy/ v Novom Meste v Prahe. Avignonský pápež Klement VI.
konštitúciou z 9. mája 1346 povolil, na žiadosť svojho bývalého žiaka
na Parížskej univerzite - moravského markgrófa, neskoršie českého
kráľa a rímskeho cisára Karola IV., zriadiť v Čechách jeden kláštor so
slovanskou liturgiou. Karol IV., už ako český kráľ, vydal zakladaciu
listinu z 21. novembra 1347 a postavil nový kláštor a chrám pod
ochranou Panny Márie, sv. Hieronyma, sv. Vojtecha, sv. Prokopa a sv.
Cyrila a Metoda. Tak sa v úradnej listine českého kráľa po prvý raz
uvádzajú sv. Cyril a Metod medzi svätcami uznávanými západnou
cirkvou ako patróni českého kráľovstva. Karol IV. povolal do pražského

kláštora 80 slovanských mníchov - benediktínov z dalmatínskeho
ostrova Pašman, z opátstva sv. Kozmu a Damiána. V Prahe, na mieste zvanom Skalka, dal pre nich vybudovať priestranný kláštor s gotickým kostolom, ktorého výstavba trvala 25 rokov. Slávnostná posviacka
chrámu, na ktorej sa zúčastnili vysokí cirkevní hodnostári z Nemeckej
ríše, z Itálie, z Francúzska, z Uhorska, zo Sliezska i z ďalších krajín, sa
konala na Veľkonočný pondelok, kedy sa čítalo evanjelium o emauzských učeníkoch. Preto pražský kláštor nazvali „Emauzy“ a podľa
slovanských mníchov „Na Slovanech“.
Na pražskom kláštore „Na Slovanech“ bolo slovanské učilište a pisárska dielňa. Pražské Emauzy mali veľký vplyv aj na slovenské
územie. Odtiaľto prichádzali mladíci študovať do Prahy na Karlovu
univerzitu. Slovanské bohoslužby boli Slovákom jazykovo veľmi blízke
a návšteva emauzského chrámu, zasväteného Panne Márii a sv.
Cyrilovi a Metodovi, pripomínala slovenským študentom slávnu veľkomoravskú a cyrilometodskú epochu.
Účinkovanie pražského kláštora „Na Slovanech“, zasväteného solúnskym bratom, bolo silným podnetom k ďalšiemu rozvoju cyrilometodskej úcty. Tak v druhej polovici 14. storočia zasvätili sv. Cyrilovi a Metodovi prvé oltáre v Olomouci a v Prahe. V nasledujúcom storočí k nim pribudol cyrilometodský oltár v Brne. Roku 1365 sa spomínajú
ostatky sv. Cyrila vo svätovítskom chráme v Prahe a v šesťdesiatych
rokoch 14. storočia vznikli obrazy sv. Cyrila a Metoda na Karlštejne a
prvé sochy v svätovítskom chráme v Prahe.
V Čechách a na Morave sa od roku 1439 začal sláviť sviatok
sv. Cyrila a Metoda 9. marca, a to ako sviatočný deň. Rozhodlo sa tak
na provincionálnej synode, ktorá sa konala za vlády českého kráľa
Karola IV. a pražského arcibiskupa Arnošta. Je to prvá správa o úradnej úcte našich svätcov a po zavedení tohto sviatku boli aj do latinských liturgických kníh zavedené modlitby k sv. Cyrilovi a Metodovi.
Husitské hnutie neprinieslo nové podnety k ďalšiemu rozvoju
cyrilometodskej úcty. Sám Hus sa neodvolával na Cyrila a Metoda, no
jeho stúpenci sa hlásili k cyrilometodskej tradícii. Bolo to najmä pri
obrane používania českého jazyka v bohoslužbe a prijímania pod
obidvoma spôsobmi. Je zaujímavé, že husiti nenadviazali na slovanskú bohoslužbu v pražskom kláštore „Na Slovanech", ale svoje rozhodnutie pre živý jazyk - češtinu odôvodňovali tým, že aj sv. Cyril a
Metod boli obrancami ľudového slovanského jazyka ako bohoslužobného. Českí bratia síce neuznávali úctu svätých, ale solúnskych bratov
mali vo veľkej úcte. V takejto úcte ich mal aj posledný biskup Jednoty
českobratskej, pedagóg svetového mena, Ján Amos Komenský.
Na Morave mala cyrilometodská tradícia mimoriadne priaznivé podmienky. Olomouckí biskupi sa považovali za nástupcov svätých bratov a Velehrad bol všeobecne uznávaný za ich niekdajšie
sídlo. Pápež Urban VI. udelil roku 1379 právo pontifikácií, takže opát
na Velehrade bol po olomouckom biskupovi najvyšším cirkevným
hodnostárom.
V 16. storočí sa medzi významných ctiteľov sv. Cyrila a
Metoda zaradil olomoucký biskup Stanislav Pavlovský. Keď študoval v
Ríme, robili sa rozsiahle archeologické vykopávky v bazilike sv. Klimenta a bol otvorený aj hrob sv. Cyrila. Už ako biskup viackrát žiadal z
Ríma ostatky sv. Cyrila, ale jeho žiadosti boli zamietnuté, pretože Rím
sa obával možnosti zneuctenia ostatkov heretikmi.
V druhej polovici 17. storočia účinkoval v kláštore na Velehrade cistercita Kristián Bohumír Hirschmentzel, uznávaný spisovateľ a
kazateľ. Medzi jeho početnými spismi je aj história Velehradu.
Ďalší olomoucký biskup, Karol III. Lotrinský, podporoval Jána
Jiřího Středovekého, farára v Pavloviciach pri Přerove, pri publikovaní
obsiahleho diela „Sacra Moraviae historia sive Vita SS. Cyrilii et Methodii“ /Posvätné dejiny Moravy alebo Život svätých Cyrila a Metoda/.
Zásluhou olomouckého biskupa Wolfganga kardinála Hanibala Schrattenbacha bol roku 1730 vyrazený toliar s obrazom sv. Cyrila. V tom
čase účinkoval v Olomouci František Gregor Giannini, rodák z Modeny, prepošt pri chráme sv. Mórica v Olomouci, veľký ctiteľ sv. Cyrila a
Metoda, ktorý dal rozšíriť cintorínsky kostolík zasvätený slovanským
apoštolom a v Kostole sv. Mórica v Olomouci dal namaľovať fresku,
znázorňujúcu, ako sv. Metod krstí na Velehrade Bořivoja a Ľudmilu.
Odkaz sv. Cyrila a Metoda sa stal dôležitou súčasťou obrodeneckého úsilia Slovákov od 17. storočia. K rozširovaniu cyrilometodskej tradície u nás značne prispieval vplyv Moravy a k odkazu solúnskych bratov sa hlásili nielen katolíci, ale aj protestanti. Už v tomto
období vyšlo viacero publikácií, ktoré sa venovali tejto téme.
Roku 1655 vyšiel v tlačiarni Trnavskej univerzity prvý slovenský katolícky spevník „Cantus catholici - Písne katolícke latinské
i slovenské“. Jeho autorom bol Benedikt Szölösi. Hoci neobsahuje
žiadnu pieseň o sv. Cyrilovi a Metodovi, predsa v latinskom úvode
spevníka sa uvádza, že dielo pokračuje v slávnej tradícii solúnskych
bratov. Katolícky spevník značne prispel k rozšíreniu cyrilometodskej
tradície na Slovensku a k oživeniu náboženského i národného povedomia Slovákov.
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Roku 1692 vyšla vo Viedni kniha o svätcoch uctievaných v
Uhorsku. Medzi nimi sa spomína aj sv. Cyril a Metod. Je trochu na
škodu, že už v tomto čase sa tam nenachádza ich vyobrazenie.
V prvej polovici 18. storočia venovali účinkovaniu solúnskych
bratov zvýšenú pozornosť dvaja profesori na Trnavskej univerzite,
rektor univerzity Martin Szentiványi a profesor Samuel Timon. Ján
Baltazár Magin, učený pastoračný kňaz, napísal prvú literárnu obranu
Slovákov a Slovanov s názvom „Apologia“. Roku 1746 vyšla v Bratislave "Gramatica Slavico-Bohemica“ od Pavla Doležala, evanjelického
farára pochádzajúceho zo Skalice, ku ktorej úvod napísal Matej Bel,
nazývaný veľkou ozdobou Uhorska. Aj Bel veľmi vyzdvihol zásluhy
solúnskych bratov, najmä vynájdením písma a zavedením bohoslužby
do slovanskej reči.
Významným medzníkom vo vývine cyrilometodskej úcty a
tradície bolo nariadenie pápeža Pia VI. z 21. júla 1777, ktorý na žiadosť panovníčky Márie Terézie povolil vždy 14. marca uctievať pamiatku sv. Cyrila a Metoda vo všetkých katolíckych kostoloch monarchie. V tomto období, za vlády Márie Terézie, sa už v omšových knihách a breviároch nachádzali liturgické texty o svätých solúnskych
bratoch. Roku 1801 vyšlo v maďarskom Jágri už 2. vydanie liturgickej
knihy Breviárových častí, v ktorej sa na deň 14. marca nachádzajú
breviárové texty k sviatku sv. Cyrila a Metoda. Taktiež v tomto období
vyšla modlitebná knižka, v ktorej cirkevnom kalendári bol uvedený
sviatok sv. Cyrila a Metoda, ako patrónov slovenského národa.
Slávnej veľkomoravskej a cyrilometodskej epoche veľkú
pozornosť venovali ďalší autori slovenského pôvodu a to Juraj Papánek, ktorý napísal prvé slovenské národné dejiny a Juraj Sklenár v
diele „Najstaršia poloha Veľkej Moravy“.
V 18. storočí vznikli na Morave i v Čechách početné kázne
na sviatok sv. Cyrila a Metoda a duchovné piesne na ich počesť.
K popularizácii veľkomoravskej a cyrilometodskej tradície na
Slovensku podstatne prispel najvýznamnejší bernolákovský básnik Ján
Hollý, farár v Maduniciach, eposmi „Svatopluk“ a „Cyrilo-Methodiada“ a
taktiež roku 1835 napísal aj životopisy svätých solúnskych bratov,
ktoré propagoval a odporúčal svojim kňazom biskup Jozef Wurum.
Tento biskup veľmi šíril cyrilometodskú úctu. V tom istom roku vydal
dejiny nitrianskych biskupov, v ktorých obšírne opísal životy sv. Cyrila
a Metoda. Každoročne vydával liturgický kalendár a v úvode venoval
miesto postavám a účinkovaniu svätých bratov.
V prvej polovici 19. storočia účinkovali v Čechách a na Morave početní vlasteneckí kňazi, ktorí poväčšine vyšli z radov vidieckeho ľudu. Usilovali sa o obrodu českého jazyka, viedli pospolitý ľud k
láske k rodnej zemi a Cirkvi a stali sa významnou oporou národného
diania.
V Čechách už od roku 1828 začal vychádzať „Časopis pro
katolícke duchovenstvo“, najmä zásluhou arcibiskupského ceremonára
Karla Vinařického. Ďalším významným činiteľom bol vyšehradský
kanonik Václav Svatopluk Štulc.
Na Morave sa o ďalší rozvoj cyrilometodskej myšlienky
zaslúžil František Sušil, profesor Nového zákona na diecéznom bohosloveckom učilišti v Brne. Roku 1849 začal vydávať časopis „Cyrill
a Method“ a roku 1850 spolu so svojím žiakom Jánom Evangelistom
Bílým založil v Brne „Dědictví sv. Cyrila a Metoděje“.
Na Slovensku zásluhou Andreja Radlinského, organizátora
národného života a neskôr zakladateľa Spolku sv. Vojtecha v Trnave,
začal od roku 1850 v Banskej Štiavnici vychádzať týždenník „Cyrill
a Method“ a taktiež sa tejto téme venoval aj v "Nábožných výlevoch."
K cyrilometodskému odkazu sa hlásili aj ďalší kňazi, ako boli Ján
Palárik, Július Pločic, Franko V. Sasinek, Juraj Slotta, Štefan Závodník
a ďalší.
Slovenskí kňazi - národní buditelia, našli v päťdesiatych
rokoch 19. storočia nevšednú oporu v osobe Štefana Moyzesa, ktorý
bol 23. júla 1851 slávnostne inštalovaný za banskobystrického biskupa. Tento veľký ctiteľ solúnskych bratov sa pričinil o dôstojné oslavy
tisícročného jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Biskup Moyzes písal nitrianskemu biskupovi Augustínovi Roškovánimu, aby sa ujal príprav osláv jubilea príchodu sv. Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu na rok 1863. Biskup Roškováni sa o tejto veci radil s
ostrihomským prímasom, ktorý sa k tejto veci postavil negatívne. Keď
sa to biskup Moyzes dozvedel, vyslovil: "Ó Gott, erbarme dich unser"
/Bože, zmiluj sa nad nami./
Biskup Moyzes sa taktiež zaslúžil aj o založenie Matice
slovenskej, ako aj o slávenie sviatku sv. Cyrila a Metoda na 5. júla.
Založenie Matice slovenskej sa uskutočnilo práve v jubilejnom roku a
spojilo slovenských katolíkov a evanjelikov na poli národnom i v
úprimnej úcte k zakladateľom slovanského písomníctva. O výstavbu
prvých kostolov zasvätených k úcte sv. Cyrila a Metoda sa zaslúžil
Štefan Závodník. Na stránkach časopisu „Cyrill a Method“ sa objavovali cyrilometodské kázne, piesne, životopisné črty solúnskych bratov i
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oslavné články. Banskobystrický biskup Štefan Moyzes zomrel na
sviatok sv. Cyrila a Metoda 5. júla 1869.
Významný objav sa v 19. storočí podaril slovenskému historikovi Františkovi Sasinkovi, ktorý na fare v Kremnici našiel rukou
písanú knihu malého formátu s 354 stranami so sviatkami viacerých
svätých. Medzi nimi je i legenda, čiže životopis sv. Cyrila a Metoda.
Legenda je typicky stredoveká. Sú v nej zjavné historické chyby. Napriek tomu sa stala veľmi populárnou nielen u nás, ale napríklad aj v
Poľsku. Kremnický kódex nie je jediným svedectvom cyrilometodskej
tradície. Stopy vedú aj do iných miest, kde sa zachovali rukopisy so
spomienkami mien sv. Cyrila a Metoda. V roku 1941 bolo objavené
ofícium sv. Cyrila a Metoda v pergamenovom kódexe bratislavskej
kapituly z 15. storočia.
Na Morave účinkoval v druhej polovici 19. storočia olomoucký arcibiskup Bedřich kardinál Fürstenberg, síce nemeckého pôvodu,
ale významný podporovateľ cyrilometodskej tradície. Pod jeho záštitou
sa na Velehrade konali významné cyrilometodské jubileá - tisíce výročie príchodu solúnskych bratov /r. 1863/, smrti sv. Cyrila /r. 1869/ a
smrti sv. Metoda /r. 1885/.
Ako už bolo spomenuté, oslavy tisíceho výročia príchodu
svätých bratov na naše územie bolo veľmi sťažené danou politickou
situáciou tej doby a mnohými ľuďmi, ktorí nepriaznivo hľadeli na danú
záležitosť.
Napriek tomu sa našli nadšenci, ktorí si svojou aktivitou
pripomenuli túto veľkú udalosť. Jedným z nich bol pružinský farár
Štefan Závodník. Ten už dávnejšie predtým zhromažďoval okolo seba
skupinku roduverných kňazov. Od neho vyšiel návrh, aby v nitrianskej
katedrále bol postavený oltár k sv. Cyrilovi a Metodovi a taktiež aby sa
aj po iných kostoloch diecézy umiestnili ich sochy a obrazy. Závodník
plánoval veľkolepú púť celej nitrianskej diecézy do Nitry a na Velehrad.
Žiaľ, vtedajší mocipáni túto akciu nedovolili. Nebolo povolené ani
postaviť sochu sv. Cyrila a Metoda v Nitre.
Keď sa Štefanovi Závodníkovi nepodarilo uskutočniť celodiecézne oslavy, usporiadal ich v menšom kruhu, vo svojej farnosti, no
zato s veľkolepou účasťou. Nad vŕškom nad kostolom dal postaviť
krížovú cestu a posvätenie krížovej cesty 17. mája 1863 bolo spojené
s oslavami cyrilometodského jubilea. Bola to veľkolepá slávnosť, na
ktorej sa zišlo duchovenstvo z 8 dekanátov. Slávnostnú bohoslužbu
viedol František Tilleš z Prievidze a homíliu v slovenskej a nemeckej
reči predniesol Juraj Slotta.
Cyrilometodské jubilejné oslavy, okrem banskobystrického a
spišského biskupstva, boli v iných diecézach na Slovensku len súkromné. Niekoľkí duchovní sa však zúčastnili na hlavných slávnostiach
na Velehrade 5. júla 1863. Veľmi pôvabným zážitkom bola účasť
súčanského farára Jána Nemčáka, rodáka z Horelice pri Čadci, so
svojim kaplánom Stískalom, ktorí na Velehrad priviedli peknú procesiu
svojich veriacich i s povestnou súčanskou dychovou hudbou. Súčanská kapela vyhrávala na Velehrade už o 3 hodine ráno. Na oslavách
sa okrem spomenutých duchovných zo Súče zúčastnili z nitrianskeho
biskupstva: púchovský dekan - farár Ján Prekop, Jozef Emanuel z
Košece, Ján Ondrisík, kurát od sv. Anny v Trenčíne, farár Strakovič z
Lednice a Tadej Zbiňovský, farár z Udiče. Boli tu aj ďalší 16 kňazi z
iných biskupstiev Slovenska. Slávnostné bohoslužby vtedy viedol
pražský kardinál Schwarzenberg, ktorý sa po bohoslužbách stretol so
slovenskými kňazmi v rezidencii bývalých cistercitských opátov. Tu ho
za všetkých prítomných slovenských kňazov pozdravil púchovský
dekan Ján Prekop. Obsah pozdravnej reči dekana sa žiaľ nezachoval,
avšak súčanský farár Nemčák písomne zachytil reč kardinála Schwarzenberga, v ktorej kardinál veľmi vyzdvihol hojnú účasť pútnikov zo
Slovenska a s poľutovaním konštatoval, že sa mnohí záporne stavajú
proti takýmto náboženským oslavám. Tieto písomne zachytené svedectvá súčanského farára Nemčáka sa nachádzajú v kronike súčanskej farnosti, ako aj v archíve čadčianskej farnosti.
V tisícročnom cyrilometodskom jubileu bol postavený prvý
kostol zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi na území nitrianskej diecézy a
to v Dohňanoch, ktoré boli vtedy ešte filiálkou púchovskej farnosti.
Základný kameň bol požehnaný už roku 1862 a postavený bol v roku
1865. Iniciátorom stavby bol púchovský dekan Ján Prekop. Možno
povedať, že tento kostol je aj najstarší na Slovensku, nielen v diecéze,
ktorý je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Prvenstvo si však obhajuje
kostol v Selciach pri Banskej Bystrici, ktorý je už z 13. storočia, ale až
roku 1863 bola prevedená zmena patrocínia z kostola Všetkých svätých na kostol sv. Cyrila a Metoda. Druhý kostol na území nitrianskej
diecézy, zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi, dal postaviť pružinský farár
Štefan Závodník vo svojej filiálke v Mojtíne. Práce začali už roku 1860,
no značne sa pretiahli, a tak sa posviacka kostola konala až roku
1875. Hodno ešte spomenúť, že v tisícročnom cyrilometodskom jubileu
bol vo farskom kostole v Považskej Bystrici namaľovaný obraz sv.
Cyrila a Metoda, ktorý sa nachádzal na strane evanjelia nad vchodom
do sakristie. Obraz dal zhotoviť vtedajší považskobystrický dekan -
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farár Alexander Pongrác, osobný priateľ a spolubojovník Štefana
Závodníka. Žiaľ, neskôr niektorý z Pongrácových nástupcov, farár
neslovenského pôvodu, dal obraz zatrieť.
Pri príležitosti tisíceho výročia vydania buly „Industriae Tuae“, ktorou pápež Ján VIII. roku 880 schválil používanie slovanského
jazyka v liturgii, pápež Lev XIII. vydal encykliku „Grande munus“, v
ktorej vyzdvihol význam a zásluhy slovanských apoštolov a nariadil ich
sviatok sláviť v celej Cirkvi. Tým sa cyrilometodská tradícia ešte väčšmi posilnila.
Koncom 19. storočia dal nový impulz cyrilometodskej myšlienke služobník Boží Antonín Cyril Stojan, ktorý roku 1891 založil
„Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou Panny Marie.“ Snažil sa
o zjednotenie katolíckych a pravoslávnych Slovanov a k tomuto uskutočňoval mnohé unionistické kongresy, ktoré sa konali na Velehrade a
na ktorých sa zúčastňovali aj mnohí Slováci. Medzi častými návštevníkmi unionistických kongresov patril aj farár z Tepličky nad Váhom a
neskorší nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko, ktorý vo svojej farnosti
často krstil chlapčenské mená - Cyril a Metod. Unionistické kongresy
pokračovali aj za 1. Československej republiky.
Po prvej svetovej vojne sa v Československej republike stali
oficiálnymi tradíciami nového štátu svätováclavská a husitská tradícia.
Olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan spolu so slovenským politikom Milanom Hodžom presadzovali do oficiálnej štátnej ideológie aj
veľkomoravskú a cyrilometodskú tradíciu.
Keď sa stal nitrianskym biskupom Dr. Karol Kmeťko, zaviedol v diecéze sviatok sv. Cyrila a Metoda s najvyšším liturgickým
slávením a oktávou sviatku. Jeho predchodca biskup Viliam Batthyány
tento sviatok v diecéze neslávil. Arcibiskupi Stojan a Kmeťko sa stali
veľkými priateľmi. Spájala ich aj veľká láska k cyrilometodskej tradícii.
Roku 1921 sa Stojan zúčastnil na Kmeťkovej biskupskej vysviacke a v
tom istom roku bol Kmeťko spolukonsekrátorom na Stojanovej biskupskej vysviacke. V roku 1925 mal arcibiskup Kmeťko na Velehrade
obsiahlu prednášku o účinnom apoštoláte sv. Cyrila a Metoda, ktorá
bola aj tlačou zverejnená v "Acta Conventus Velehradensis anno
MCMXXIV, Olomouc 1925, str. 100 - 108.
Stojanov nástupca na arcibiskupskom stolci v Olomouci
Leopold Prečan pokračoval v stopách svojho veľkého predchodcu. Sv.
Cyrilovi a Metodovi zasvätil kaplnku kňazského seminára v Olomouci.
V Olomouci postavil aj nádherný cyrilometodský chrám. Za tohto
arcibiskupa sa konali aj oslavy z príležitosti tisícstého výročia narodenia sv. Konštantína-Cyrila. Pri tejto príležitosti vydal pápež Pius XI.
apoštolský list „Quod s. Cyrillum“ z 13. februára 1927, ktorý bol adresovaný biskupom Srbska, Chorvátska, Slovinska a Československa.
Na Slovensku bola v tom roku najväčšia akcia, celonárodná
slávnosť na staroslávnom Devíne. Táto slávnosť zdôrazňovala mimoriadny dosah misie sv. Cyrila a Metoda medzi veľkomoravskými Slovienmi, ktorí boli predkami Čechov, Moravanov a Slovákov.
Roku 1928 povýšil pápež Pius XI. velehradský chrám na
baziliku minor. Bolo to z príležitosti sedemstého výročia jej posvätenia
z roku 1228. Tým sa k tomuto chrámu ešte väčšmi zväčšila úcta.
Velehradská bazilika bola pôvodne zasvätená Panne Márii, no posvätná kongregácia obradov dekrétom z 13. apríla 1932 vyhlásila sv. Cyrila
a Metoda za spolupatrónov velehradskej baziliky.
Na Slovensku sa konali veľké slávnosti v starobylej Nitre
roku 1933 pri príležitosti tisícstého výročia posvätenia prvého kresťanského kostola na našom území, terajšej baziliky a katedrály sv. Emeráma. Hoci tento kostolík bol údajne posvätený roku 828 salzburgským
arcibiskupom Adalrámom, teda ešte pred príchodom sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, mienka starších historikov je, že tento chrám
bol konsekrovaný až roku 833.
Oslavy tisícpäťdesiateho výročia smrti sv. Metoda sa odložili
na rok 1936, pretože roku 1935 sa uskutočnil celoštátny zjazd katolíkov Československa v Prahe za prítomnosti pápežského legáta parížskeho arcibiskupa Jeana kard. Verdiera, ktorý slávil sv. omšu na velehradskom nádvorí za účasti mnohých pútnikov. O rok neskôr, roku
1936, vydali biskupi Čiech, Moravy a Slovenska pastiersky list k jubileu
sv. Metoda.
Za prvej Československej republiky pribudli na Slovensku
ďalšie cyrilometodské kostoly a kaplnky. Hodno spomenúť priestranný
farský kostol v Krásne nad Hornádom, postavený v rokoch 1933 1935 a počas druhej svetovej vojny farský kostol v Giraltovciach,
postavený roku 1940.
Po skončení druhej svetovej vojny sa na sviatok sv. Cyrila a
Metoda, 5. júla 1945, uskutočnili na staroslávnom Devíne prvé mierové
slávnosti, ktoré boli iniciované Všeslovanským združením na Slovensku. Na tejto slávnosti sa zišlo mnoho ľudí z Čiech, Moravy a Slovenska a toto mohutné zhromaždenie ľudu len ukázalo a potvrdilo, aké je
dôležité pokračovať v cyrilometodských tradíciách a v odkaze, ktorí
nám svätí solúnski bratia zanechali. Aj v tomto období, po skončení
druhej svetovej vojny, vznikali iniciatívy výstavby chrámov zasvätených

sv. Cyrilovi a Metodovi. Najvýznamnejšími sa stali filiálny kostol v Nitre
- Mlynárciach z roku 1947, farský kostol v Lehote pod Vtáčnikom z
roku 1949 a taktiež v tom istom roku postavený farský kostol v Terchovej, ktorý je doteraz najväčším kostolom zasväteným sv. Cyrilovi a
Metodovi na Slovensku.
Žiaľ, nástup komunistického režimu v päťdesiatych rokoch
20. storočia výrazne potlačil do úzadia ďalší rozvoj cyrilometodskej
tradície. Prejavilo sa to aj zrušením mužských reholí roku 1950, kedy z
Velehradu museli odísť jezuiti a na Slovensku boli opatrenia ešte
represálnejšie.
Napriek tomu však po sv. Cyrilovi a Metodovi niesli názov
obe bohoslovecké fakulty - v Čechách v Prahe /so sídlom v Litoměřiciach/ a na Slovensku v Bratislave. Ďalšou kladnou stránkou v týchto
ťažkých rokoch boli intenzívne archeologické výskumy vo veľkomoravských lokalitách, pri ktorých sa prišlo ku mnohým pozoruhodným
objavom.
Rok 1963 bol významným jubilejným rokom tisícstého výročia príchodu svätých solúnskych bratov na naše územie. Pri tejto
príležitosti vydal pápež Ján XXIII. apoštolský list „Magnifici eventus“ z
11. mája 1963, ktorý adresoval všetkým biskupom slovanských národov. Bolo to vo významnom období, kedy už prebiehal II. vatikánsky
koncil a práve na zasadnutí 4. decembra 1963, už za pápeža Pavla
VI., bola prijatá konštitúcia „Sancrosanctum concilium“ /o posvätnej
liturgii/, ktorá povolila používanie národných jazykov v liturgii. A to bolo
vlastne víťazstvo cyrilometodskej myšlienky, aby každý národ mohol
oslavovať Boha vo svojom materinskom jazyku, tak ako to bolo za čias
sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave.
Roku 1969, pri príležitosti tisícstého výročia smrti sv. Konštantína-Cyrila, vydal pápež Pavol VI. apoštolský list „Antiquae nobilitatis“ z 2. februára 1969 a pozval biskupov z Československa i z ďalších slovanských krajín do Ríma, kde spoločne slávili sv. omšu 14.
februára 1969 v Bazilike sv. Petra. Aj na mnohých miestach, najmä na
Morave a na Slovensku, si ľudia v tom roku uctili pamiatku slovanských vierozvestcov.
Vrcholom úcty a pozdvihnutia svätých solúnskych bratov bol
rok 1980, kedy dnes už blahoslavený Ján Pavol II. - prvý pápež slovanského pôvodu, v Bazilike sv. Petra apoštolským listom „Egregiae
virtutis“ z 31. decembra 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Tým poukázal na význam ich diela pre duchovné formovanie nášho kontinentu v minulosti, ako aj ich významný duchovný
odkaz pre budúce generácie.
Cyrilometodskou tematikou sa zaoberali mnohí odborníci.
Okrem už spomenutých, olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila
Stojana, jeho nástupcu arcibiskupa Leopolda Prečana a nitrianskeho
arcibiskupa Karola Kmeťka, to boli v neskoršej dobe Slováci pôsobiaci
v Ríme - Mons. Štefan Nahalka a Rev. Michal Lacko. Na Slovensku sa
cyrilometodskou otázkou zaoberali Anton Augustín Baník, František
Hrušovský, Ján Stanislav, Alojz Miškovič, Peter Ratkoš a iní. Veľkým
odborníkom v cyrilometodských dejinách bol kňaz nitrianskej diecézy
prof. ThDr. Anton Bagin, rodák z Ilavy, dlhoročný profesor cirkevných
dejín na bohosloveckej fakulte v Bratislave a Mons. ThDr. Ladislav
Belás rodák z Milochova, doterajší riaditeľ Diecéznej knižnice v Nitre. Z
novších historikov a súčasne žijúcich možno spomenúť moravského
jezuitu ThDr. Františka Brázdila, v súčasnosti odborného asistenta na
Katedre cirkevného práva Cyrilometodskej teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a súčasného nitrianskeho biskupa Mons.
Viliama Judáka, profesora cirkevných dejín na Teologickom inštitúte v
Nitre. Z výtvarníkov sa svojimi dielami s cyrilometodskou tematikou na
Slovensku výrazne preslávili akademickí maliari Mikuláš Klimčák a
Vincent Hložník.
Pri príležitosti 1 100. výročia smrti sv. Metoda všetci biskupi
a ordinári Československa s mnohými kňazmi a početným veriacim
ľudom slávili 10. apríla 1985 v Bazilike Panny Márie a svätých Cyrila a
Metoda na Velehrade slávnostnú sv. omšu. Oficiálne slávnosti sa
konali na Velehrade na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 5. júla 1985, za
účasti vládnej delegácie ČSSR, štátneho sekretára Vatikánu Agostina
kard. Casaroliho, pražského arcibiskupa Františka kard. Tomáška,
mnohých biskupov a kňazov a množstva veriaceho ľudu. Svätý Otec
Ján Pavol II. by sa rád zúčastnil týchto osláv, ale vtedajšie, ešte komunistické pomery v našom Československu, mu to nedovoľovali. V
tom roku však napísal encykliku, venovanú predovšetkým pre slovanské národy, „Slavorum apostoli“ z 2. júna 1985, v ktorej sa hlboko
zamýšľa nad misijným účinkovaním sv. Cyrila a Metoda na našich
územiach. Okrem toho, velehradskej bazilike venoval „Zlatú ružu“.
Toto vyznamenanie a dar prečítal pri spomínanej púti jeho legát kardinál Casaroli. Práve na tejto púti sa zdvihla vlna protestov, najmä z
radov mladých a študentov, voči vtedajšej totalitnej garnitúre, zaiste aj
kvôli tomu, že vtedajší vládni predstavitelia nepozvali Hlavu katolíckej
Cirkvi na také významné jubileum našej krajiny. Mnohí pútnici vtedy
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skandovali za náboženskú slobodu a vtedajší štátni páni /súdruhovia/
tu boli po prvýkrát vypískaní.
Ľady náboženskej neslobody sa prelomili „Nežnou revolúciou“ koncom roka 1989. Do nového roku 1990 sme už vstupovali v
slobodnom demokratickom štáte, čo sa prejavilo aj na opätovnom
rozvoji cyrilometodských tradícií. Už roku 1990 zavítal po prvýkrát do
Československa, dnes už blahoslavený, pápež Ján Pavol II. 22. apríla
zavítal do starobylej velehradskej baziliky. V slávnostnej homílii Svätý
Otec vyzdvihol dôležitosť príchodu sv. Cyrila a Metoda na toto územie.
O päť rokov neskôr Svätý Otec zavítal po druhýkrát na naše územie,
tentokrát už do samostatnej Slovenskej republiky. 30. júna 1995 mal v
Nitre stretnutie a príhovor pre mladých. Avšak Svätý Otec, mimo svojho naplánovaného programu, zatúžil navštíviť aj starobylú nitriansku
katedrálu, pôvodne najstarší kostolík v Strednej Európe, ktoré dýcha
cyrilometodskými dejinami Veľkej Moravy, nakoľko ho dal postaviť
knieža Pribina ešte pred príchodom sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Svätý Otec zotrval v nitrianskej katedrále v tichej adorácii.
Cyrilometodské tradície sa v slobodnej vlasti prejavili aj v
umení. Na území Slovenska vzniklo viacero súsoší sv. Cyrila a Metoda. Hneď po „Nežnej revolúcii“ vzniklo súsošie pred vstupom do nit-
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rianskeho hradu - sídle nitrianskeho diecézneho biskupa. Toto súsošie
bolo postavené roku 1990 a je dielom akademickej sochárky Ľudmily
Cvengrošovej. V jubilejnom roku 2000 bolo odhalené súsošie pred
farským kostolom v Žiline, dnes žilinská katedrála - sídlo žilinského
diecézneho biskupa. Je to dielo akademického sochára Ladislava
Beráka. Ten istý autor zhotovil roku 2010 aj súsošie v Komárne. V
Hornej Súči, pri svojej primičnej svätej omši 22. júna 2013, posvätil
súsošie sv. Cyrila a Metoda novokňaz Mgr. Tomáš Gračka, rodák z
Hornej Súče - Dúbravy. Súsošie sa nachádza v areáli fary a je dielom
umeleckého rezbára Martina Bulejku zo Skalky nad Váhom.
Jubilejný cyrilometodský rok, vyhlásený na Slovensku z
príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, a ktorý trvá od 5. júla 2012 do 31. decembra 2013, je ešte väčšmi
umocnený vyhlásením Roku viery, dnes už emeritným pápežom Benediktom XVI., ktorý trvá od 11. októbra 2012 /deň 50. výročia otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu/ do 24. novembra 2013 - Nedele
Krista Kráľa. Pre nás všetkých je to výzva, aby sme si túto vieru, ktorú
nám svätí solúnski bratia priniesli, zachovali a neporušenú, ako dedičstvo našich otcov, odovzdávali ďalším generáciám.
(ThLic. Jaroslav Ondráš)

DÚŠOK LETA ...
Stretnutie obcí Horná Súča a Rokytnice patrí k tradičným
cezhraničným podujatiam.
Spoza ranných mráčikov vykukávalo štrbavé slniečko, ale predsa nás
hrialo i tento rok v krásnej prírode, kde sa konalo podujatie Peňažná
2013, v poradí už 13. ročník. Samozrejme už to nebolo také letné
počasie, sprevádzané vysokými, letnými teplotami, ale sme vďační za
počasie, ktoré nám nepokazilo priebeh ďalšieho vydareného ročníka.
V dopoludňajších hodinách prebiehali prípravy v plnom prúde. Naši
susedia z moravskej strany sa vyzbrojili stanmi, ktoré by nás chránili
pred prípadným dažďom. Opäť i tento rok bol dobrý prístup lesom na
miesto konania podujatia. Prípravy vrcholili, blížila sa 14-ta hodina,
začiatok otvorenia podujatia. Priestor sa postupne čoraz viac začal
zapĺňať návštevníkmi zo slovenskej i moravskej strany.
Moderátori všetkých návštevníkov srdečne privítali na 13. ročníku
Medzinárodného česko-slovenského stretnutia na Peňažnej. Ako po
iné roky, nemohli chýbať hymny: Českej republiky, Slovenskej republiky a Európskej únie.
Po vypočutí hymien nasledovalo privítanie starostov
z okolia, všetkých prítomných hostí, ktorí prijali pozvanie a našli si čas
na krásne strávené popoludnie.
Starostovia obcí Horná Súča Ing. Juraj Ondračka a starosta
obce Rokytnice Antonín Goňa otvorili 13. ročník slávnostným príhovorom, po ktorom už nasledovalo slávnostné umiestnenie pamätnej
tabuľky.
Tradícia upevňovania tabuliek začala v roku 2008, takže tento rok to
bola už v poradí šiesta tabuľka. Počas upevňovania tabuľky zaznela
slávnostná fanfára v podaní členov Dychovej hudby Chabovienka.
V priebehu programu samozrejme nechýbali hry pre deti, ale
i dospelých. Hry pre deti: hod tanierom do označeného priestoru,
basketbalový kôš, pitie kofoly. Súťažiaci dostali odmenu v podobe
sladkej pochúťky. Deti boli hravé a aktívne sa zapájali. Súťaže pre

dospelých boli taktiež zaujímavé: pivná štafeta mužov a žien, samozrejme nemohlo chýbať tradičné preťahovanie lanom.

Starosta obce Rokytnice – A. Goňa, starosta obce Horná Súča J. Ondračka pri slávnostnom upevnení tabuľky
O dobrú náladu sa postarali členovia z cimbalovej hudby
Vincúch a do neskorých nočných hodín hrala Dychová hudba Chabovienka z Hornej Súče. Teda na budúcom ročníku Peňažná 2014 sa
stretnite s nami aj Vy. A dúfame, že pri krásnom počasí a hojnom
počte návštevníkov.
(LM)

OSLAVY 69. VÝROČIA SNP NA KRÁSNOM DUBE
Tohtoročné oslavy 69. výročia SNP boli pôvodne plánované
Na Krásnom Dube už bol pripravený stan pre hudobníkov a spevákov.
na deň 28. augusta 2013. Štvorčlenná skupina na
V pozadí sa týčila prekrásna vatra, ktorú prichystal
čele s kultúrnou referentkou sa v pondelok pred
člen ZO SZPB pán Anton Mikušínec so synom
plánovanou akciou zišla za účelom vyznačenia
Mariánom a ostatnými občanmi osady Krásny
trasy na osade Krásny Dub. Z dôvodu práce v lese
Dub. Srdečná vďaka za prípravu. Zdalo sa nám,
nebol možný prechod cez les, takže trasa viedla po
že bola vyššia ako minulý rok. Otestovali ju i deti,
cestnej komunikácii.
a že bola kvalitne zhotovená potvrdili výstupom na
Pre nepriaznivé počasie sa oslavy uskutočnili
vrchol.
v piatok 30. augusta 2013 so začiatkom o 17:00
Pri stánkoch s občerstvením rozvoniavali grilované
hodine v Parku Michala Rešetku. Vďaka obecnému
špeciality. Vďaka všetkým, ktorí sa o nás starali.
úradu – pánovi starostovi, bol vybudovaný dôstojV úvode programu predsedníčka ZO SZPB Anna
ný pamätník s osadenou pamätnou tabuľou. Tak pri
Panáková privítala vzácnych hostí z Oblastného
kostole, pri kríži na počesť padlých vojakov v 1.
výboru SZPB, jej tajomníčku pani Katarínu Plevosvetovej vojne, stojí pamätník obetiam 2. svetovej
vú a Mgr. Oľgu Kajabovú – novinárku, zástupcu
vojny.
starostu obce Jozefa Mrázika, kultúrnu referentku
Úvodný ceremoniál začal o 17:00 hod.
Luciu Mrázikovú,
zástupcov dychovej hudby,
vypočutím si hymny a smútočného pochodu dyhudobnej skupiny DŠBand a spevácku skupinu
chovej hudby, zástupca starostu obce Jozef Mrázik
Senior Hornosúčan.
spolu s predsedníčkou ZO SZPB Annou PanákoOboznámila prítomných s dianím počas SNP na
K. Plevová, J. Mrázik, A. Panáková
vou položili k pamätníku veniec a zapálili sviečky.
osade Krásny Dub. Zverstvá, ktoré boli páchané
Potom nasledoval turistický pochod na Krásny Dub
na bezbranných ľuďoch sú neospravedlniteľné.
a presun účinkujúcich.
Potom sa presunuli za pochodu hudby k pamätníku, kde položili veniec
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a zapálili sviečky. S programom sa predstavila spevácka skupina
Senior Hornosúčan so svojím dirigentom Mgr. Medvecom, na akordeóne sprevádzal vynikajúci hudobník Jozef Čapák. Zaspievali príležitostné piesne národné, oslavné.
Potom už dostala priestor vynikajúca a žiadaná hudobná
skupina DŠBand, bez ktorej si nevieme oslavy SNP predstaviť. Chýbal
však ŠIROKÝ, no DLHÝ, BYSTROZRAKÝ so svojou speváčkou to
zvládli perfektne.
Ako by to vyzeralo, keby nebol nejaký „zádrhel“. Prišiel.
Vyrazené poistky z dôvodu preťaženiu elektrickej siete. I to sa však
zvládlo vďaka šikovným mužom. Nemôžem zabudnúť na posily dychovej hudby o našich mladých muzikantov - srdečná vďaka, nech im to
dobre hrá a spieva.

Deti i dospelí netrpezlivo čakali na zapálenie vatry. Pán Anton Mikušínec dostal pokyn a vatra sa rozhárala. Bolo to radosti, deti chvíľu
pobehovali, a potom s úžasom pozorovali plamene dvíhajúce sa
k nebu.
Zábava vďaka DŠBandu bola výborná, účasť občanov veľmi dobrá.
Nerušene sa zabávali do ranných hodín.
Vďaka všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave
a zdarnom priebehu osláv 69. výročia SNP.
Želajme si všetci, aby sa také hrôzy už nikdy nezopakovali.
(Anna Panáková)

TOUR DE MLADÍK
PRÁZDNINY – veľmi obľúbené obdobie spojené
s minimom povinností, plné radosti, pohody, zábavy, výletov,
a dalo by sa z ich charakterizovaním pokračovať veľmi dlho. Pre
13 členov Hudobnej skupiny Mladík je však pojem prázdniny, dalo
by sa povedať, až fiktívny. Toto leto priam nejestvujúci. Keďže po
slávnostnom krste CD Hraj muzika, hraj na Festivale dychových
hudieb Okolo Súče, 30.6. 2013, sa nekonali žiadne modré pondelky, či voľné týždne po afterparty. Pravidelné dvojhodinové
nácviky 2x do týždňa pokračovali, pretože koncertný kalendár sa
plnil niekedy i zo dňa na deň.
5. júl – Hradište (pri Partizánskom), Tradičný festival dychových
hudieb.
Úvodné vystúpenie tohto podujatia patrilo domácim muzikantom
z DDH Hradišťanka, ktorí hrali prevažne pochodové skladby do
Vystúpenie Valašské Klobouky
rytmu pohybov a točenia paličiek menších i väčších mažoretiek
z miestneho zoskupenia Akord. Príjemný roztancovaný začiatok
Nemšovania si na letných nedeľných večeroch dajú záležať a každú
prilákal zvedavých divákov i v horúcom počasí, ktoré nám priniesli sv.
nedeľu počas prázdnin si mohli prísť obyvatelia i hostia vypočuť vždy
Cyril a Metod v deň svojho sviatku. Takže „Mladíci“ zasadli na javisko
takmer dvojhodinový program pozvanej dychovej hudby. Napr. 7.7 na
pred veselo naladených poslucháčov a pokračovali v pohodovom
tomto pódiu vystupovali aj naši muzikanti z DH Chabovienka.
rytme. Po nich prišli na rad „dospeláci“: DH Ostratičanka, DH Hradišt17. august - Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice (CZ), XI. Setkání
ská kapela a DH Krásinka. A ako to už tradične býva, po festivale
muzikantů v Bílých Karpatech.
nasledovala i v Hradišti tanečná zábava. Po takomto dychovkárskom
Toto leto naozaj prialo všetkým kultúrnym podujatia, keďže i v tento
popoludní by každý očakával nejakú kvalitnú dychovku od našich
víkend sme prišli na Moravu do pekného slnečného počasia. Tu čakali
západných susedov. Ale usporiadatelia nás dosť šokovali. Mondschein
„Mladíkov“ dva koncerty, pretože toto podujatie sa koná v uvedených
Kapelle – na prvý pohľad nemecký názov, avšak zdanie často klame,
dvoch dedinkách. Najskôr „Mladíci“ vyhrávali vo Valašských Kloboua tak to bolo i v tomto prípade. Pretože toto maďarské zoskupenie nás
koch, kde sa našli aj prví odvážlivci a zatancovali si pod parketom na
zaskočilo svojím repertoárom, v ktorom sa objavili aj slovenské ľudové
polky a valčíky v podaní našich muzikantov. Toto podujatie sa naozaj
piesne s patričným prízvukom. Bolože to zábavy! Päťčlenná kapela
teší hojnej účasti divákov, keďže pri večernom vyvrcholení - monster
bravúrne zvládla i náročnejšie moderné skladby, a radi by sme ich
koncerte zúčastnených kapiel a následnom ohňostroji, už námestie vo
ostali počúvať aj dlhšie, lenže počasie sa po horúcom dni akosi pokaValašských Kloboukoch praskalo vo švíkoch. Tento muzikantský
zilo a dažďové kvapky nás zaviali naspäť domov.
sviatok zakončila DH Vacenovjáci, ktorá to rozprúdila na tanečnej
21. júl – Nové Mesto nad Váhom, Leto s hudbou.
zábave v klasickom dychovkárskom, ale i v modernom a tanečnom
Na pódiu na novomestskom námestí sa „Mladíci“ cítia už pomaly ako
štýle. Perličkou bolo účinkovanie našich klarinetistiek Barbory
doma a každé leto počítajú s týmto 2hodinovým maratónom. V tomto
a Marianny, ktoré si muzikanti z Vacenovjákov zapamätali už pri popomeste majú poslucháči každú nedeľu možnosť prísť sa odreagovať
ludňajšom koncerte a zavolali ich zahrať si s nimi.
a vypočuť si tóny prevažne dychoviek z okolia. Tradične sa tu stretne
23. august - Nitra, 40. medzinárodná poľnohospodárska
bohaté publikum prevažne vyššieho vekového priemeru, ale o to
a potravinárska výstava Agrokomplex.
srdečnejšie v podpore mladých muzikantov a ocenení ich celoročného
Sme veľmi radi, že MAS Vršatec na nás každoročne pamätá a zaradí
úsilia.
nás do svojho programu na tomto obľúbenom podujatí. Okrem vystú27. júl – Žítková (CZ), festival.
penia v pavilóne M1 pre našu MASku, sa HS Mladík tentokrát dostala
Sobotné popoludnie kúsok za hranicami spoločne s „Mladíkmi“ absolaj do hlavného programu v pavilóne M4, kde zahájila už o 11tej hodine
vovala aj MSS Chotár. Obe naše zoskupenia výborne naladili prítomsvoje hodinové vystúpenie. To sa stretlo s výrazným úspechom, čo sa
ných divákov, aby sme však boli objektívni, treba priznať, že pomernú
prejavilo aj na predaji CD. Po 3 rokoch, čo sa tejto akcie „Mladíci“
časť z nich tvorili obyvatelia našej obce. To však usporiadateľom
zúčastňujú, sa im konečne dostalo aj žiadaného rozchodu po areáli
vôbec neprekážalo. Tí si ako sekundantov k hornosúčanským vystupua každý „farmár“ si mohol prísť na svoje.
júcim prizvali, na Morave veľmi obľúbenú, Hudobnú skupinu Váhovan31. august – Horná Súča Závrská, Znie pieseň závrskou dolinou.
ka, často vysielanú v TV Šlágr. Po Mladíku sa rozložila pred parketom
Tak ako je to už zvykom, HS Mladík otvárala toto podujatie
DH Krásinka a vyhrávala na Žítkovej do bieleho rána.
s dvojročnou periodicitou. Zúčastňujú sa ho vždy radi, pretože je nielen
10. august – Horná Súča Dúbrava, 5. ročník Zrazu traktoristov.
príjemným ukončením letnej sezóny, ale taktiež je aj „odmenou“ najmä
Mnohí, ktorí poznajú členov HS Mladík vedia, že sa medzi nimi nájdu
pre spevákov Silviu a Paťa zo Závrskej, ktorí sa môžu previesť
aj vášniví traktoristi, či gazdovia a hoci mladícke farby v súťaži zastuv domácom prostredí.
poval ujo Ivan Cverenkár (otec barytonistu Jakuba), po súťaži vyhrávaOkrem týchto podujatí ste však mohli neraz počuť vyhrávať
li spoločne všetci víťazom i porazeným. Vo večerných hodinách našich
„štabarc partiu“ Mladíka na hornom konci i dolnom konci dediny, či na
muzikantov vystriedala DH Hradčovjanka, na tomto podujatí veľmi
Dúbrave, na rôznych oslavách a rodinných podujatiach, a dokonca
obľúbená a modernejšie skladby mixoval DJ Václav. Musím však
„Mladíci“ podporovali v tempe šliapania i cyklistov v Tour de Baška
vyzdvihnúť organizátorov, ktorí sa o členov i vedenie Mladíka príkladv našom parku.
ne starali počas celého podujatia až do neskorých nočných hodín.
Takže takto ubehli mladícke PRÁZDNINY – veľmi obľúbené
Ďakujeme.
obdobie so zaplneným koncertným kalendárom, plné radosti, pohody,
11. august – Nemšová, 36. ročník Hudobného leta.
zábavy, výletov, v spoločnosti dobrej partie.
Odkedy si pamätám, že je Mladík Mladíkom, tak nemšovské hudobné
(AD)
leto je každoročne v jeho kalendári. Takže ani tento rok nemohol
Mladík na bohatom playliste kapiel, ktoré sa ho zúčastnili, chýbať.
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SOBOTŇAJŠIE POPOLUDNIE PLNÉ HUDBY A SPEVU
Tohtoročný 31. august 2013 patril už 14. ročníku kultúrneho
muži a ženy (stredná generácia) z Folklórneho súboru Kukulienka
podujatia pod názvom ZNIE PIESEŇ ZÁVRSKOU DOLINOU, ktoré sa
z Vlčieho Vrchu, a následne seniorský súbor Sihotiar z Trenčína. Po
konalo vo vonkajšom areáli Kultúrneho domu v Závrskej. V rámci tejto
opätovnom prijatí nášho pozvania, prišli medzi nás aj naši zahraniční
prehliadky ľudových piesní dostali
hostia zo starého Hrozenkova – gajdošpriestor všetky vekové kategórie,
ská rodinná muzika pod názvom Gajdoši
nielen deti, ale aj starší. Program
s Kopanic, ktorú medzi ľuďmi šíria manbol naozaj bohatý a verím, že každý
želia Gabrhelovci – Bohumil a Lýdia a ich
divák si prišiel na svoje. Celé podusyn Jiří. Títo muzikanti šíria už viac ako
jatie sa nieslo v znamení zachova20 rokov krásny zvuk gájd vo svojom
nia ľudovej tradície a ľudového
blízkom a ďalekom okolí, vďaka čomu tak
umenia, ktoré výstižne zachytávala
zachovávajú tradíciu gajdošskej muziky
aj výstava doteraz udržiavaných,
reprezentujúcej ich kraj. Piesne zo svojej
živých remesiel v Závrskej, ktorú si
rodnej obce nám prišli zaspievať aj spekaždý mohol prísť pozrieť.
váčky zo súboru Studienka z Chocholnej
Diváci si tu mohli vypočuť
– Velčíc a po nich nám ako jediné spepiesne
s rôznou
tematikou
vácke sólo tohto programu, zaspievala
a z rôznych kútov Slovenska a
pani Mária Serišová, st. zo Závrskej.
medzi účinkujúcimi bolo aj niekoľko
Piesne
zložil jej otec, Martin Bariš
zahraničných hostí. Bola to príležiz Hornej Súče – od Repov a ľudia ich
tosť, ako si zaspomínať na staré
počuli vôbec po prvýkrát na verejnosti.
časy, ktoré neboli vždy ľahké... Ale práve piesne a tance boli neodZáver druhej časti programu sa niesol v znamení veselého spevu
mysliteľnou súčasťou vtedajšieho dedinského života, pretože spájali
Speváckej skupiny Hatňanka z Hatného pri Považskej Bystrici. Sériu
ľudí v láske, radosti a svornosti.
niekoľkých speváckych súborov uzavrela svojím vystúpením Mužská
Ešte pred samotným oficiálnym otvorením podujatia si ľudia vypočuli
spevácka skupina Chotár z Hornej Súče. Muži z Chotára nás svojím
pieseň „Nad Závrskú pod Chabovú“, ktorú zaspievala pani Mária
vystúpením nielen dobre naladili a rozveselili, ale nám opäť dokázali,
Serišová, st. zo Závrskej a básne, ktoré sa piesni prihovárali, zarecitože môžeme byť na nich právom hrdí, lebo sú naozaj nesmierne šikovvali súrodenci Mária Serišová, ml. a Milan Seriš.
ní. Touto cestou im želáme, aby vo svojich doterajších úspechoch aj
Na začiatku tejto ľudovej prehliadky nás svojím príhovorom
naďalej pokračovali. Po programe sa začala o 19 - tej hodine vo vnúpotešil zástupca starostu obce Jozef Mrázik.
torných priestoroch kultúrneho domu tanečná zábava s Hudobnou
Program, ktorý bol naozaj bohatý, bol rozdelený na dve časti. Ako prvé
skupinou Grand z Hornej Súče, na ktorej sme sa všetci vynikajúco do
sa nám predstavili deti z DFS Čajka v kategórii staršie deti. Po nich
skorého rána zabávali. Našim hudobníkom tiež ďakujeme za vynikajúvystúpila 7-ročná Sárka Stašáková z Vlčieho Vrchu a následne šikovný
cu atmosféru, ktorú sa im podarilo vytvoriť!
12-ročný heligónkar Jožko Chupáč z Hornej Súče – od Repov, ktorí
Skôr však, ako sa celé podujatie skončilo zaspievaním si
svoje vystúpenia zvládli naozaj vynikajúco! Ďalej nám zaspievala aj
spoločnej piesne „Súčanská dolina“, naši organizátori rozdali darčeky
naša pravidelná účinkujúca pani Agnesa Panáková z Hornej Súče.
všetkým účinkujúcim deťom a spomienkové predmety spolu
Babka Agneska aj napriek svojmu úctyhodnému veku opäť prijala
s ďakovnými listami odovzdali vedúcim jednotlivých súborov
naše pozvanie prísť medzi nás a za svoj výkon si vyslúžila veľký poa ostatným účinkujúcim. Veľká vďaka pri organizovaní technických
tlesk! Zahanbiť sa nenechali ani dievčatá zo Závrskej – Silvia Serišoprác patrí predsedovi DHZ Martinovi Gagovi a pánovi Milanovi Švajvá, Mária Serišová, ml., Natália Kaková, Zuzana Kaková a Veronika
dleníkovi zo Závrskej. Takisto ďakujeme aj pánovi Ivanovi Kakovi,
Serišová, ktoré si pripravili repertoár piesní s rôznou tematikou. Dievposlancovi za osadu Závrská a pani Helene Kakovej za ich pomoc pri
čatá predviedli počas svojho vystúpenia okrem spevu aj jednotlivé
organizovaní tohto podujatia. Touto cestou by som chcela vysloviť
druhy krojov, ktoré nosili v čase mladosti naše staré mamy na rôzne
mimoriadnu pochvalu a poďakovanie našej mladej organizátorke
príležitosti. Diváci mali možnosť vidieť kroj svadobný, pracovný
Natálii Kakovej, ktorá naozaj s veľkým nasadením a ochotou prevzala
a sviatočný. Počas spevu ich sprevádzal na harmonike Patrik Kako.
na svoje plecia iniciatívu pri príprave a realizácii tohto popoludnia. Za
Okrem spevu a tanca sme si mohli vypočuť aj humorné príbehy
jej vynikajúcu prácu jej vyslovujem veľké ďakujem!
z vlastnej tvorby pani Anny Palušnej z Dúbravy. Predviedol sa nám aj
Poďakovanie patrí však aj ďalším spoluorganizátorom, ktorí
ďalší talentovaný harmonikár Ondrej Panák z Hornej Súče a po ňom
zabezpečovali činnosti v zákulisí celého podujatia – scenáristke Márii
vystúpil s repertoárom svojich piesní seniorský súbor Latovec z Dolnej
Serišovej ml., našej moderátorskej dvojici Silvii Serišovej a Lukášovi
Súče. Záver prvej časti programu patril trojici speváčok – pani Júlii
Gagovi za ich profesionalitu a trpezlivosť počas celého programu,
Stašákovej, pani Anne Habánikovej z Vlčieho Vrchu a pani Helene
kameramanovi Martinovi Stehlíkovi zo Závrskej a zvukárovi Jankovi
Gagovej zo Závrskej.
Chovancovi z Hornej Súče. Napokon ďakujeme aj všetkým tým, ktorí
Nasledovala 30-minútová prestávka, počas ktorej nás sprenám akýmkoľvek spôsobom ponúkli svoju pomoc – ženám, ktoré
vádzala
Hudobná
piekli, obsluhovali a varili guláš, ale aj všetkým
skupina
Mladík
Vám, našim divákom, ktorí sa prišli na nás poz Hornej Súče. Diváci
zrieť, lebo to je pre nás najväčšou odmenou.
si vypočuli krásne,
Podujatie sa konalo pod záštitou Dobrovoľného
zvučné
skladby
hasičského zboru v Závrskej a Únie žien Slovenv podaní „Mladíkov“.
ska. Sponzorsky podporili túto akciu Obec Horná
Na svoje si
Súča, Jakub Sáska – JASA, Jaroslav Zemanovič
prišli aj najmenšie deti,
– Tradičná pekáreň, s.r.o., Jaroslav Kako – Hukar,
ktoré si pochutili na
s.r.o., Vladimír Pekárek – Pivo Bernard, Bar Oáza
cukrovej
vate,
na
Horná Súča, Agrosúča, a.s., Poľovnícke združepodujatí boli pre najnie Hložec, Piváreň u Žandára, Europe Direct
menších
pripravené
Trenčín, Manželia Kotáskovci, Ivan Kako a Milan
nafukovacie atrakcie,
Seriš. Touto cestou im chcem ešte raz poďakovať
na ktorých sa počas
za ich ústretovosť, ako aj finančnú a materiálnu
celého programu deti
podporu. Mediálnym partnerom celého podujatia
mohli vyšantiť.
bolo Šláger rádio.
Na úvod druhej časti
Verím, že bolo pre vás toto popoludnie
programu
sa
nám
príjemné, že ste sa medzi nami dobre cítili, a že
Výstava tradičných výrobkov obyvateľov Hornej Súče
predstavil mimoriadne
ste si odnášali domov hlboké kultúrne zážitky.
nadaný 21-ročný heligónkar Dominik Minárik z Veľkých Bieroviec,
Už dnes Vás všetkých pozývame na ďalší, tentoraz jubilejný, 15.
ktorý predviedol naozaj majstrovský spôsob hry na harmonike. Keď sa
ročník, kde pripravíme určite niečo špeciálne a bude sa naozaj na čo
však k nemu pridal aj náš hornosúčanský heligónkar Ondrej Panák,
tešiť! A čo dodať na záver? DOVIDENIA O DVA ROKY!!!
(Mária Serišová)
diváci mohli vidieť niečo naozaj výnimočné! Melódie, ktoré dokázali na
heligónke spoločne zahrať, boli také krásne, že si od divákov vyslúžili
neutíchajúci potlesk! Po nich nás prišli potešiť so svojimi piesňami
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AKTIVITY MAS VRŠATEC
PRVÝ ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ PROJEKT V RÁMCI
SÚKROMNÉHO GRANTU MAS VRŠATEC
Členovia súkromného sektora
MAS Vršatec mohli prostredníctvom
grantu v rámci vlastných zdrojov MAS
získať finančné prostriedky na realizáciu svojich projektových zámerov.
Takýmto podporeným a už aj zrealizovaným projektom je vytvorenie náučného chodníka “Spoznaj svoje okolie a
históriu Nemšová – Ľuborčianska
dolina”, pričom MAS vyfinancovala
výrobu informačných tabúľ. Jeho otvorenie sa konalo dňa 18. mája 2013
a zúčastnila sa ho samozrejme aj MAS
Vršatec. Náučný chodník má 8,5
km, prevýšenie 137 m a 20 zastávok,

Otvorenie náučného chodníka v
Ľuborčianskej doline

na ktorých sa dozviete informácie o miestnej
flóre a faune, pre najmenších turistov sú na
každej tabuli jednoduché riekanky a pre tých
väčších otázky o okolí. Na každej tabuli
nechýba QR kód a zaujímavá ľudová múdrosť.
Trasu náučného chodníka, ako aj
fotografie z jeho otvorenia nájdete vo fotogalérii na www.masvrsatec.sk alebo na
Facebook-u. Takýmto spôsobom môžu
členovia súkromného sektora MAS Vršatec
získať prostredníctvom vlastného grantu
MAS finančné prostriedky na realizáciu
svojich projektov až vo výške 3 000 €.

NOC POD HVIEZDAMI
MAS Vršatec zorganizovala ďalšiu zaujímavú aktivitu pre obyvateľov regiónu. Išlo o pozorovanie nočnej oblohy s názvom “Noc pod hviezdami”. Pre zúčastnených bol zároveň pripravený výklad o planétach, hviezdach a slnečnej sústave. Pozorovanie sa konalo v noci dňa 18. 5. 2013 po
otvorení náučného chodníka “Spoznaj svoje okolie a históriu Nemšová – Ľuborčianska dolina” pred Trenčianskou Závadou pri tabuli náučného chodníka
č. 20. Pozorovania sa zúčastnilo približne 25 ľudí, pričom bolo potrebné sa vopred nahlásiť kancelárii MAS, pretože počet účastníkov bol z hľadiska
rýchlej dostupnosti k ďalekohľadu obmedzený. V celej svojej kráse mali okrem iného účastníci možnosť vidieť planéty Saturn a Jupiter.
Celá aktivita prebiehala pod dohľadom majiteľa ďalekohľadu p. Jozefa Seriša. S pozorovaním nekončíme, ďalšie pozorovanie sa uskutoční
koncom leta.

AGROKOMPLEX 2013
V dňoch 22. – 25. augusta 2013 sa na výstavisku v Nitre konal už 40. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy
s názvom Agrokomplex. Výstavy sa zúčastnila aj MAS Vršatec. Národná sieť rozvoja vidieka SR, slovenské miestne akčné skupiny a Národná sieť
českých MAS mali svoje propagačné stánky v pavilóne M1. V propagačnom stánku MAS Vršatec boli pre návštevníkov pripravené nielen propagačné
materiály, ale taktiež ochutnávky tradičných výrobkov od miestnych producentov. V rámci propagácie regiónu vystúpila v piatok 23. 8. 2013 Hudobná
skupina Mladík z Hornej Súče a Folklórny súbor Liborčan z Nemšovej.
Svoje výrobky a prácu priamo na mieste predstavila p. Mgr. Dana Vlčková DiS. art., ktorá v rámci prezentácie oboznámila návštevníkov s
technikou maľovania na sklo, s tvorbou bižutérie a s maľovaním vitráži. V sobotu 24. 8. 2013 sa konala módna prehliadka krojov. MAS Vršatec predstavila mužský kroj z Nemšovej a ženský kroj z Červeného Kameňa.

SPLAVOVANIE VÁHU S MAS VRŠATEC
Dňa 15. augusta 2013 MAS Vršatec so svojimi členmi splavovala rieku Váh. Začínalo sa v obci Bolešov a končilo v poslednej členskej obci
Zamarovce na ostrove. Dozvedeli sme sa viac informácií o miestnej flóre a faune, naučili sa triky, ktoré sa pri splavovaní využívajú. Tento výborný
spôsob poznávania nášho regiónu môžete využiť aj vy. Zažijete skvelé dobrodružstvo a prejdete naším krásnym územím.
Viac informácií nájdete na stránke: www.raftovanie.eu a na telefónnom čísle: 0907 713 818. Je to výborný spôsob ako aktívne zrelaxovať, ale
zažiť aj veľkú porciu adrenalínu. Spoznáte krásu divokej vody a zažijete dobrodružstvo, na ktoré budete dlho a radi spomínať. Výhodou je, že nemusíte
mať žiadne skúsenosti. Stačí chuť a inštruktori vás už naučia všetko ostatné.
(kancelária MAS Vršatec)

Účastníci splavovania Váhu

Členovia FS Liborčan z Nemšovej - Agrokomplex 2013

Obec Horná Súča a Farský úrad Horná Súča Vás srdečne pozývajú na 3. ročník
hravej jesene s názvom „SLNKO, SÚČA, SLNEČNICA“.
Podujatie sa uskutoční 22. septembra 2013 o 14:00 hod. v Parku M. Rešetku,
v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch Kultúrneho domu v Hornej Súči.
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM

V mesiaci máj a jún 2013 boli pre čitateľov zakúpené a darované tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých
1. Nech žije Erma! –Bombecková, E.
2. Sklamanie – Steel, D.
3. Ukradnutá – Monaghanová, L.
4. Amnestia v nebi – Štrauchová, B.
5. Čo by mali vedieť moje dcéry – Noblová, E.
6. Na konci dúhy – Garlocková, D.
7. Hej, kočka! – Michaelsová, F.
8. Cukríkové topánky – Harrisová, J.
9. Láska na tanieri – Capella, A.
10. Lesk na pery – Tekelyová, E.
11. Láska vo vetre – Boldišová, A.
12. Tak som to chcela – Hornáková, E.
13. Gina – Kaiserová, G. a Lešková, K.
14. Posledné dni Paríža – d´ Orves, N. E.
15. Čas anjelov – Riceová, A.
16. Prekliatie vlkov – Cremerová, A.
17. Ľavá ruka Boha – Hoffman, P.
18. Posledné štyri istoty – Hoffman, P.
19. Byť skalou – Čieško, P.
Krásna literatúra pre deti a mládež
1. Rozprávky z lesíka – Pádár, E.
2. Odvážní kamaráti – Kaminská, R.
3. Medové príbehy – Brezovická – Šebeková, Ľ.
4. Mini rozprávky
5. Myšky na vychádzke
6. Medovníkový domček
7. Môj psík, moja mačička
8. Deti v kožúškoch
Náučná literatúra pre deti a mládež
1. Zázraky z papiera – Ráczová, K.
2. Nápady pre šikovné ruky – Gibson, R.
Náučná literatúra pre dospelých
1. Sereď dejiny mesta – Vrabcová, E., Petrovič, R.
2. Iný pohľad na Boha – Maxwell, G.
3. Ako poznať Božiu vôľu vo svojom živote –
Venden, M. L.
4. Migrény a iné bolesti hlavy – Gelabert, R. C.
5. Slobodní od závislostí –Escandon, R.,
Gálvez, C.
6. Žiť naplno – Melgosa, J.
7. Základy sociológie – Sopóci, J. a Búzik, B.

Prajem príjemné čítanie!

HLÁSNIK

(MG)

V mesiaci júl 2013 navštívili členovia ZPOZ – u pri príležitosti
úctyhodných deväťdesiatych piatych narodenín nasledovnú
oslávenkyňu:
Júliu Barišovú,
narodenú
14.7.1918.

(LM)

ČAJKÁRI SA STRETLI
S PREZIDENTOM SR IVANOM
GAŠPAROVIČOM
DFS Čajka patrí k reprezentantom našich súčanských krojov, piesní
a tancov už viac ako 15 rokov. Každoročne má viac ako 20 vystúpení doma,
v okolí i v zahraničí. Tento rok sa okrem iného naše deti „Na fašiangy hrali“ pri
zabíjačke na Námestí v Dolnej Súči. Tú istú choreografiu predviedli aj na Súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov v Trenčianskej Turnej. Naše jarné
zvyky ukázali vo Valašských Klobúkoch. Tam si vymaľovali, či iným spôsobom
vyzdobili kraslice a chlapci si sami uplietli korbáče na veľkonočnú šibačku. Predviedli sa tiež 8. júna na Mierovom námestí v Trenčíne v programe „Súčanskú
dolinú“ na folklórnych slávnostiach. O dva týždne neskôr presne 21. júna boli
Čajkári účastníkmi medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov zo
šiestich krajín sveta. Hrali, spievali a tancovali bratislavskými ulicami. Prijal ich
primátor mesta Bratislava, pre ktorého mali nachystané reprezentačné materiály
a predmety z Hornej Súče. Najväčším zážitkom, ale bolo stretnutie sa
s prezidentom SR, pánom Ivanom Gašparovičom, ktorý bol ochotný odfotografovať sa. V lete ste mohli Čajku stretnúť na Folklórnych dňoch na salaši pri Beckove
a tiež v Závrskej na „Znie pieseň závrskou dolinou“, kde bola výborná atmosféra.
Najbližšie môžete súbor vidieť v sobotu 21. 9. o 10:00 hod. na Mierovom námestí
v Trenčíne na mestskom Festivale ľudovej kultúry a zábavy „Pri trenčianskej
bráne.“ DFS Čajka už neodmysliteľne patrí ku koloritu obce Horná Súča.
Pracuje v dvoch oddeleniach (staršie a mladšie deti). Už niekoľko rokov
má vždy na jar víkendové sústredenie, kde deti intenzívne cvičia nové tance
a piesne a „cibria“ tie staršie. Obe skupiny detí sú stále otvorené. Radi medzi
sebou privítame nové deti, ktoré radi spievajú, tancujú, zabávajú sa a chcú zažiť
niečo nové.
(AB)
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INZERTNÉ OKIENKO

Kúpim, predám, hľadá sa, našiel sa, ...
Kúpim motocykle: Jawu 250, ČZ 175, ČZ 125, neupravované, aj nepojazdné. V cene do
100 eur/kus. Ponuky (kontakt na vás a prípadne fotku spomínanej motorky) posielajte
na e - mail: lubosvanik@azet.sk.

FK HORNÁ SÚČA – ROZPIS JESENNEJ ČASTI
SEZÓNY 2013 - 2014
Kolo
1.
2.
3.
4.
15.
5.
6.
7.
14.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.

Dátum
4.8.
11.8.
18.8.
25.8.
29.8.
1.9.
8.9.
15.9.
20.9.
22.9.
29.9.
6.10.
13.10.
19.10.
27.10.
3.11.
10.11.

Dospelí
H. S.- Zamarovce
Pobedim - H. S.
H. Súča - H. Srnie
D. Súča - H. Súča
H. S. - Soblahov
H. Súča - Očkov
Skalka n/V. - H.S.
H. Súča- Čachtice
Myjava “B“- H.S.
H. S. -V. Hradná
Tr.Jastrabie - H.S.
H. Súča - Bošáca
V.Bierovce - H.S.
H. S. - Dubodiel
Ľuborča - H. Súča
Zamarovce - H.S.

Zač
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
16,00
16,00
16,00
15,30
15,30
14,30
14,30
S14,00
14,00
13,30
13,30

Aut.
15,30
16,15

15,15

13,30
13,00
12,45
12,30
12,30

Dorast
H. Súča-Soblahov
Soblahov-H. Súča
H. Súča - Ľuborča
Beckov - H. Súča
H.S.- Zamarovce
Neporadza - H.S.
Selec - H. Súča
H. Súča - H. Srnie
Záblatie - H. Súča
H.S. - Tr. Teplice
Tr. Teplá - H.S.
H. Súča-Soblahov
-

Zač.
14,30

Aut.
Prípr.
Prípr.

14,30
S-17,00

15,30

13,30
13,00

11,30

S-15,30
13,00
S-12,00
12,00
N-11,30
11,30

14,00
11,00
10,15

Žiaci
H. Súča - Tr. Turná
Podolie/Očkov-H.S.
H. Súča - Krajné
H. Súča - D. Súča
H. Srnie - H. Súča
H.S. - Tr. Stankovce
Drietoma - H. Súča
Soblahov - H. Súča
H. S. - AS Trenčín
Selec - H. Súča
H. Súča - St. Turá
Bošáca - H. Súča
H. Súča - Záblatie
Bobot - H. Súča
H. Súča - Opatová

Zač.

10,30
S - 9,30
10,30
10,30
10,30
10,00
Pi-15,30
10,00
10,00
9,30
9,30
N-11,30
9,30
9,30
9,00

Inzeráty posielajte na kultura@hornasuca.sk alebo prineste osobne do kancelárie kultúrnej referentky do uzávierky čísla.
Inzeráty budú uverejňované bezplatne a v stanovenej frekvencii.
Pokiaľ nebude udaná frekvencia zverejnenia inzerátu, redakcia ho uverejní len v jednom čísle.
Redakcia si vyhradzuje právo uverejniť inzeráty podľa veľkosti voľnej plochy.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov.
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8,00

9,15
14,45
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8,15
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