Súèanský
Noviny obce Horná Súèa - roèník VI. - èíslo 3 - september 2001 - 2 koruny

DOINKY 2001

Ako kadoroène, aj v tomto roku sme ukonèenie atevných prác na
poli zavàili doinkami. Oslavy doiniek zaèínajú u dopoludòajou svätou omou, na ktorej sa posvätia plody ¾udskej práce a poïakuje sa Bohu
za úrodu.
U nai predkovia, ktorí sa ivili väèinou po¾nohospodárstvom zachovávali túto tradíciu a poriadali kadoroène doinky.
Tohtoroèné doinkové slávnosti boli spontánne a veselé. Tradiène sa
ich zúèastnili aj vetky osady. Kadá osada prichádza so svojou krojovanou skupinou a doinkovým vencom. Tie sa odovzdávajú predstaveným
naej obce a to: p. farárovi, starostovi, riadite¾ovi a. s. Súèanka, gazdovi a
gazdinej, ktorí vedú skupinu krojovanej spievajúcej mládee a skupinu
starích majúcich záujem o tento druh folklóru. Je to ve¾mi druná slávnos, kde sa baví a spieva kadý, èi je krojovaný alebo nie.
(dokonèenie na str.2)
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KULTÚRA

Prehliadka ¾udových piesní Znie pieseò Závrskou dolinou.
Prvá augustová nede¾a patrila v Hornej
Súèi - Závrskej, IX. roèníku prehliadky ¾udových piesní pod názvom Znie pieseò
Závrskou dolinou. Úèinkovali deti, mláde
i dospelí z Hornej Súèe a jej osád - Dúbravy, Vlèieho Vrchu a Závrskej.
Pri príprave tohtoroèného programu prehliadky vystriedala p. Kaková Helena doterajiu organizátorku p. Danielu Ilkyvovú.
Program sa zaèal o 14,oo hod. vystúpením súboru Èajka pod vedením Júlie Èajovej. Keïe boli zastúpené vetky vekové
kategórie aj výber piesní bol iroký.
Boli to piesne atevné, ¾úbostné, regrútske i artovné. Aká by to bola slávnos,
keby v nej chýbal humor? O ten sa tohto
roku postarala staria obèianka z osady
Závrskej p. Eva Gagová /Slávièka/, ktorá
zaspievala aj svoje ob¾úbené piesne. Nezabudli sme spomenú ani na pani Veroniku Juricovú, ktorá nás v minulosti rozvese¾ovala svojím humorom. koda, e u nie
je medzi nami.
Zlatým klincom programu bolo vystúpenie speváckej skupiny Letokruhy z klubu
dôchodcov Trenèína - Zlatoviec, ktorá náhodne prila do Súèe a rozhodli sa prispie
do programu peknými piesòami. Poïakovanie patrí aj Vilme Honovej, ktorá na túto
príleitos zloila pieseò, v ktorej ospievala krásy Závrskej a vyzdvihla v nej ikovných organizátorov tejto prehliadky.
Pozvanie prijali i zástupcovia obce: p.
starosta, zástupca starostu, p. Klinková, p.
B. Chupáèová a ïalí hostia. Veï aj oni boli
ve¾kou oporou pri príprave programu, zaèo
sme im ve¾mi vïaèní.
Dospelí úèinkujúci ako aj hostia boli odmenení kvetmi, deti malými darèekmi, skupinové vystúpenia perníkovými srdieèkami ozdobenými i názvom prehliadky. Perníky zhotovila naa mladá, mono budúca
perníkarka Marianka Kaková. Úvod i záver programu spestrili básne náho rodáka p. Jána Mikuinca.
Program konferoval Ladislav Gago a
Katka Vaíèková. Poïakova chceme nielen organizátorom a sponzorom, ale aj
vetkým ochotným ¾uïom, ktorí akýmko¾vek spôsobom prispeli k tejto oslave. V
závere programu vystúpil p. starosta i p.
Ilkyvová s poïakovaním vetkým organizátorom aj úèinkujúcim. Na záver si vetci
úèinkujúci zaspievali pieseò Okolo Súèe.
Prehliadka vyvrcholila taneènou zábavou so skupinou HorSus. O dva roky sa
teíme u na jubilejný 10. roèníky prehliadky.
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230. výroèie kostola a farnosti v Hornej Súèi
Tento rok si
pr ipomíname
230. výroèie od
postavenia kostola, zasväteného
sv. Jánovi Nepomúckemu v Hornej Súèi a zriadenia farnosti. Tomuto predchádzal záväzok
richtára a celej
obce, e sa budú
stara o kostol, faru a farára. Bola a je túba
po Boej milosti, poehnaniu úprimná? Nachádzal a nachádza Boh pripravené srdcia
naich predkov, ale i dnes nae, aby ich naplnil svojimi darmi. Tieto otázky nás vedú
po 230-tich rokoch k zamysleniu, èi a aký
bol posun v názoroch a ivotných postojoch obyvate¾ov obce Horná Súèa. Ako sa
vnímal hornosúèanský ¾ud r. 1829? tom prezrádzajú farské kroniky. Píe sa tam: ¼ud
hornosúèanskej farnosti je národnosti a reèi
slovenskej, náboenstva rímskokatolíckeho.
Nie je ete ani 80 rokov, èo v Hornej Súèi,
èo okrem nieko¾kých najviac pánskych sluhov, boli samí luteráni. Ale sa obrátili a u
vr.1754 boli samí katolíci. Avak mnohí z
týchto novoobrátencov, pretoe od svojich
rodièov nedostali dobrú výchovu, neboli
dobrými katolíkmi. V roku 1757 v kanonickej vizitáci boli poznaèení a napomínaní pre
krádee, zanedbanie bohosluieb, zlú výchovu potomstva. Ba nemono poprie, e
v hornosúèanskej farnosti sa takí nájdu i
dnes, lebo i dnes sú takí, èo nedávajú prednos ivotu a dobrým mravom, ktorí nezachovávajú Boie a cirkevné prikázania. Predovetkým 6. a 9. príkaz desatora. Sú tie
taká, èo sa nesnaia svoje dietky kresansky vychováva a zatepova do nich bázeò Boiu, alebo sú oddaní rôznym nerestiam. Pretoe vak napriek farárom pouitým napomenutiam, povzbudeniam i vyiadanej pomoci od obce a od panstva ete
sa nedostavil iadny výsledok, sotva si

mono nieèo iné pria, ne aby sa proti takým pribrali a pouili prísnejie prostriedky.
Je sa èo obáva, aby sa zlým príkladom takých aj mnohí iní nepokazili, ako sa skazili
poruovatelia 6. príkazu desatora, ktorí sú
v tejto farnosti u ove¾a poèetnejí, ako boli
pred 30-timi rokmi. To sa dá povedal len o
nieko¾kých farníkoch hornosúèanských. O
ostatných farníkoch, èie v celosti: Farskí
¾ud alebo hornosúèanskí obyvatelia sú dobrého ivota a dobrých mravov. Prikázania
Boie a cirkevné, menovite pôst a zdriavanie sa mäsitého pokrmu v piatok a v sobotu zachovávajú, v nedele a prikázané
sviatky sú nábone prítomní na omi, modlia sa, spievajú. pozorne poèúvajú kázeò,
rodièia vychovávajú svoje detí po kresansky a pouèujú, zatepujú do nich bázeò
Boiu a väèina posiela svoje dietky i do
koly Poháòajú ich chodi do katechizmu,
pristupujú horlivo k sviatostiam. Z príleitosti
hodov, alebo v nede¾u v oktáve sv. Jána
Nepomúckeho zvykne prís do kostola hornosúèanského i procesia dolnosúèanská.
U toto je ve¾kým duchovným úitkom, je to
ako znamenie spoloèenstva svätých a na
povzbudenie vetkým.
Poèas 230-tich rokoch mnohí v tomto
Boom dome ïakovali Bohu za jeho dary
a vdy s bázòou prosili a prijímali ïalie,
potrebné pre dobro a astie èasné i veèné. Mnohí vak Bohom opovrhovali. Dedièstvo jedných i druhých, to je dnená
Horná Súèa. Ako tu budeme spoloène spolunaíva, èo zanecháme budúcim generáciám, to záleí na nás, na naej snahe o
osobné i spoloèné dobro i na poehnaní,
ktoré Boh neustále ponúka v jemu postavenom chráme. Buïme vïaèní za tento
chrám, zve¾aïujme si o a vyuívajme dobrá, ktoré nám ponúka, aby sme vïaka
nemu upevòovali spoloèenstvo s Bohom i
medzi sebou. Majme i my dnes preto na
pamäti o èo prosili mnohí nai predkovia:
Pomáhaj nám Boe i Panna Mária, aby
bola astná slovenská krajina.
Peter Hluzák
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(dokonèenie zo str.1)
Horná Súèa bola známa dychovou hudbou u zaèiatkom minulého storoèia, kedy
sú známi kapelníci - Zemanoviè /ipsen/ - tri generácie. Aj teraz máme viac dychových hudieb. Na tohoroèných doinkách nám vyhrávala Chabovienka. Kapela vyhráva po celej dedine a sprievod spieva rôzne trávnice a piesne z naej doliny, ktorú
máme vetci radi.
Doinkový sprievod svoju pú ukonèil v kultúrnom dome, kde bol pripravený gulá
a obèerstvenie. Veèer pokraèoval taneènou zábavou s dychovou hudbou Chabovienka. Dúfam, e nae zvyky sa zachovajú aj naïalej a zostáva nám tei sa na doinky
na budúci rok.
Coníková
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Stretnutie na Peòanej

Obce Rokytnica, Kochavec, anov,
Jestøebí títna nad Vlárou z Moravskej
strany a Horná Súèa zo strany slovenskej sa po rozpade Èeskoslovenska stali pohraniènými obcami. Reè oboch národov si je ve¾mi blízka, jestvujú ve¾a príbuzenských vzahov, mnoho zmieaných
manelských zväzkov z týchto obcí. Trápi nás vak to, e nae obce nespája prístupová komunikácia ani miestna,
ani tátna. Hranièné prechody
na Moravu sú len
cez Starý Hrozenkov a Horné
Srnie. Zostali sme
zabudnutý kút.
Musíme sa tomuto stavu prispôsobi a h¾adáme
monosti pohraniènej spolupráce
so susednými obcami na Morave.
Veï spojenie aj
keï len peo bolo u oddávna. Nai rodièia a prarodièia chodili peo na Moravu nielen na púte, ale i na nákupy a k
lekárom. Mali to bliie ako do Trenèína.
Nultý roèník tohto stretnutia sa uskutoènil 30.9.2000, ktorého sa na podnet zástupcu starostu Antonína Goòu zúèastnili
starostka obce Rokytnice p. Jana Jurenèáková, za obec anov starosta p. Krejèí,
za obec Jestøebí p. Králiková, èlenka obecného zastupite¾stva a za nau obec starosta p. Bilèík, Zástupca starostu p. tefánek a kultúrna pracovníèka p. Eva Klinková. Nultého roèníku sa zúèastnilo sa zúèastnilo asi 85 ¾udí väèinou z Rokytnice
a anova. Zo Slovenska asi 15 ¾udí aj s
predstavite¾mi obce. Atmosféra bola priate¾ská. Prejednalo sa to, e prvý roèník
stretnutia sa uskutoèní v auguste roku
2001 po vzájomnej dohode.
A tak prvý roèník stretnutia na Peòanej sa zaèal písa dòom 25. 8. 2001. Zamestnanci obce pracovali na chodníku a
na vykladanej ceste k hranici, kde bol tie
upravený terén, osadené stoly a lavice
pre návtevníkov, ohnisko. Stretnutia sa
zúèastnilo viac obèanov zo slovenskej
strany.
Toto podujatie nad oèakávanie pritiahlo
na Peòanú starích i mladích. Prili na
traktoroch s vleèkami, na motorkách, bi-

cykloch i osobnými autami, kde museli
potom po vykladanej ceste prejs peo.
Najstarí úèastník z naej obce bo Alojz
Mikuinec - 78 roèný najmladia Zuzana
Panáková, ktorá nemala ete ani rok. Z
oboch strán sa zúèastnilo cca 300-350
obèanov. Spestrením bol príchod p. Milana Mrázika na koni v sedle, ktorý pobavil
hlavne pre mláde, ktorá sa nosila v sed-

le. Jazde na koni neodolala ani p. starostka z Rokytnice. Vetci sa dobre zabávali, do spevu i do tanca vyhrávali dve
harmoniky, gitara a ozembuch. Èapovalo sa pivo, ktoré venovali starostovia obcí.
P. Knoteková a p. Graèka poskytli sladkú odmenu vo forme lízatiek pre najmladích úèastníkov. Aj v tomto roku sa zúèastnili predstavitelia susediacich obcí z
Rokytnice starostka Jana Jurenèáková,
zástupca starostu Antonín Goòa, za anov starosta p. Krejèí, obec Jestøebí - starosta p. urana, èlenka zastupite¾stva p.
Králiková.
Obec títna nad Vlárou starostka p.
Hrnèiariková. Za nau obec zástupca starostu A. tefánek, ved. kultúrneho strediska Eva Klinková a vedúca úradu Júlia Sásková.
Stretnutie splnilo svoj úèel. Nadviazali
sa pracovné kontakty, stretli sa príbuzní,
priatelia.
Ani rozpadom spoloèného tátu sa
vzahy nenaruili. Pokraèuje spolupráca
aj v portovej oblasti. Futbalisti naej
obce a anova sa stretajú na turnajoch
u viac ako 30 rokov.
Skonèil sa prvý roèník a teíme sa na
ïalie stretnutie. Kto tam bol sa pobavil,
kto nepriiel, môe ¾utova alebo èaka
do roku 2002 niekedy v auguste.
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Spomienky
jednej z nás
Dedinôèka moja, jak a hôrky kryjú, ako
keï nevestu do venca zavijú. Naozaj krásna spomienka. Veru. Boli èasy boli, ale sa
minuli. Krásne sa nám tu ilo, najmä spokojne. Kadý bol spokojný s tým, èo mal.
Chalúpky malièké, uèupené v kvetinovej
záhradke, ale v nich panovala láska, vzájomné porozumenie, repektovanie jeden
druhého, aj keï ve¾akrát s prázdnym alúdkom. V nejednom domku ili spoloène aj tri
nevesty, rodièia, starí rodièia, deti, vo ve¾kej
úcte, zvlá k rodièom a starým rodièom.
Po druhej svetovej vojne sa vetko zmenilo.
Kadému sa odrazu chalúpka zdala malièká, dvorik úzky. Zaèali z nej pomaly odlieta
ako lastovièky, zaèali si budova domèeky
kadý pre svoju rodinu. Tá ve¾ká rodinná
súdrnos, spolupatriènos sa pomaly, ale
isto zaèala rozpadáva.
Zaèali sme zhàòa kadý èím viac, èím
krajie a na vetko ostatné sa zabúdalo.
Dospeli sme tak ïaleko, e nemáme na
niè èas. Rodièia na deti, deti na rodièov a
pomaly aj na Pána Boha. Darmo nám nebohý p. farár Ïatelinka pripomínal: Bez
Boieho poehnania, márne nae namáhania. A je to pravda. Bez lásky, bez Boha
nebude prekvita naa rodina ani dedina.
V naej obci od nepamäti panovala kultúra. Dedina sa veèerom ozývala spevmi
mládencov /triezvych/. Aj keï ulice boli
neosvetlené, tma ako v rohu, keby ti bol
dal niekto za neho ani by si sa nevedel
komu poïakova. Ale nikto sa nebál v noci
vonku, ako je to teraz. V zimných veèeroch
sa nacvièovali divadlá, chodilo sa na priadky, driapaèky a pri vetkom sa spievalo.
Veselos veru nechýbala nikde. Pomaly by
bola mláde zabudla aj spieva. Ete e sa
pred pár rokmi objavil folklór.
Zaèali sa vyahova staré piesne, navtívila sa nejedna stará babièka, dedko, aby
sa získali ich múdrosti. Ete e sa nali
obetavé due, ktoré to zachytili do súboru
Èajka. Musím pochváli, e nezaostávajú ani osady a kadoroène sa zapájajú do
slávenia doiniek. Osada Závrska si utvorila svoju kultúru. Kadé dva roky tam znejú piesne Závrskou dolinou. Tohto roku
tam zaznelo ve¾a krásnych piesní. Èo sa
mi ve¾mi páèilo, boli to spevy samých mladých ¾udí. Dievèatá, chlapci zo samej Závrskej, Vlèieho vrchu, Dúbravy, ba i mláde z dediny. Prekvapenie pre vetkých
pripravili dôchodcovia zo Zlatoviec, ktorí
tam boli na chate a len tak náhodou sa
zapojili svojím vlastným spevom do programu. Vïaka vám Závrania. Èím viac bude
spevu po naich osadách, tým viac bude
spokojnosti a vzájomného porozumenia
medzi nami.
V. Chupáèová
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Dychová hudba Chabovienka v Po¾sku Spieva celá rodina

Na 11. roèníku Festivalu DH Okolo
Súèe bol hosom festivalu dych. orchester z po¾ského mesta - Wilamowice. Na
oplátku bola pozvaná DH Chabovienka,
ktorú si hostia z
Po¾ska na festivale vybrali na vystúpenie na Slávnostiach z príleitosti
2. výroèia zaloenia dychového orchestra v meste
Hecznarovice,
kde sa zúèastnili
pri¾ahlé obce Pisarzovice, Wilamowice, Stara
Wies s orchestrami a maoretkami
rôznych vekových
kategórií. Poèasie tejto akcii prialo, a preto sa mohlo vystúpenie kona vonku.
Naa DH vystúpila ako tvrtá v poradí
a odohrala koncert, ktorý sa vetkým divákom ve¾mi páèil. Po skonèení Slávnosti
z príleitosti 2. výroèia zaloenia dych.
orchestra bola taneèná zábava, kde tie

hrali chlapci z Chabovienky. O dievèatá speváèky z Chabovienky Evku Habánikovú a Zuzku Gaiovú bol zo strany po¾ských mládencov ve¾ký záujem, ale mla-

dých nadchli i nai muzikanti, ktorí nakoniec rozdávali autogramy.
Zábava bola vynikajúca, organizátori sa
ve¾mi dobre postarali o vetkých hostí. Odchádzalo sa ako. Treba najmä vyslovi
poïakovanie èlenom DH Chabovienka za
vzornú reprezentáciu obce v zahranièí.

Hornosúèanské hudobné leto

Tohoroèné hudobné leto sme otvorili
22. júla a to koncertom dychovej hudby
Chabovienka. Nede¾a bola ïalou zo série upraných, uzimených letných víkendov. Polovica koncertu, ktorý moderoval
Peter Michal bola ete bez prestretých
dádnikov. No potom sa rozpralo a pralo a do konca koncertu. Samozrejme
sa to odrazilo aj na poète návtevníkov,
pretoe vydrali len tí najväèí milovníci
dychovej hudby. Koncert sponzoroval Viktor ulhánek.
Druhý koncert mala skupina GRAND a
ten sa konal 12. augusta 2001. Poèasie
bolo pekné a to bolo vidie i na tvárach
divákov, ktorých oboznamoval so skladbami a viedol programom Vladimír Zemanoviè ml.. O obèerstvenie sa postaral Obecný úrad Horná Súèa. Ïalou koncertnou
nede¾ou bola nede¾a 9. septembra 2001
a úèinkovala skupina Horsus. Poèasie bolo
skoro ako v apríli, r a z svietilo slnko, raz
bolo zamraèené. Moderátorom popoludnia bol Peter Michal, ktorý okrem skladieb skupiny Horsus predstavil divákom
aj hostí. Boli to úèastníci televíznej relácie
Spieva celá rodina a to rodina Malatincová z Korytárok pri Detve. Traja bratia,
obleèení v detvianskom kroji /v tom neèase s holými pupkami boli na obdiv/ hrali

na rôznych hudobných nástrojoch, ktoré
u nás nie sú tradièné. Jednotlivo i v skupinách sa striedali na píalke, fúkacej harmonike, drumble, fujare, heligónke a hlavne spievali pesnièky z ich regiónu. Diváci
boli s koncertom spokojní, èo vyjadrovali
potleskom. Sponzorom bol Jaroslav Zemanoviè z Qeen°s klubu Dolná Súèa. Leto
skonèilo a ním aj úèinkovanie hudieb bo
vonkajích priestoroch. Milí èitatelia, ak
máte do budúceho hudobného leta nejakého zaujímavého hosa pode¾te sa s nápadmi s redakènou radou.
Eva Klinková

Prázdninové kolské dvory
so portom

U po tvrtýkrát deti z osád a obce vyplnili svoj vo¾ný èas cez prázdniny portom. Súaili a hrali sa stolný tenis, bedminton, minifutbal, vybíjanú, drobné stolové hry. Pretoe ve¾a detí z naej obce
zostáva poèas prázdnin doma, zúèastnili
sa vo ve¾kom poète /178/.
Za sladkosti a obèerstvenie ïakujeme:
p P. Mrázikovi, M. Knotekovej, J. Graèkovej, M. kundovej, J. Sáskovi a OÚ.

Prvá poprázdninová nede¾a bola pre nás
Súèanov plná oèakávania, pretoe sme v TV
relácii mali svojich zástupcov. Vystupovala tam
rodina Rankovcov, ktorá spievala skutoène
celá. Boli tam rodièia Táòa a Jozef a ich 3 dcéry, Mirka, Táòa a Majka. To, e reprezentovali
dobre sme videli, poèuli a tie to potvrdila aj
udelená cena pre sestry Mirku a Táòu.
Pri tejto príleitosti sme rodièom poloili pár
otázok:
1. Kto bol autorom mylienky zaspieva si v
TV relácii Spieva celá rodina?
Odpoveï: Autorom boli deti, ale u ani nevieme, ktorá z dcér to bola práv.
2. Èo rozhodovalo o výbere piesní, s ktorými vystúpite?
Odpoveï: Hlavne melodiènos, ale i obsahová èas textu a napokon príslunos k tomuto regiónu a naej dedinke.
3. Aká bola atmosféra v televíznom túdiu?
Odpoveï: Pre nás bola ve¾mi nervózna,
nemyslíme tým ¾udí pracujúcich priamo v TV, tí
boli milí a snaili sa z nás tú nervozitu strias.
Aj muzika, s ktorou sme spievali prvýkrát bola
chápavá a príjemná. Inak by to bolo dopadlo
ove¾a horie.
4. Èo by ste zmenili, keby sa mala relácia
opakova?
Odpoveï: Urèite by sa malo v súai rozliova medzi amatérmi a profesionálmi. Mal by
sa posudzova hlavne spev, keïe sa súa
volá spieva celá rodina. Ale hlavne, ak by sa to
malo opakova ete raz, asi by sme tam neli.
5. Ste spokojní s umiestnením alebo ilo
skôr o to zasúai si?
Odpoveï: Chceli sme si to vyskúa, pretoe spieva si len tak, pre rados je krásne a
jednoduché. S umiestnením sme spokojní, ale
tá rodina Osikova pri Bardejove mala dosta
viac hlasov.
Spievali ve¾mi pekne.

ili medzi nami

V minulom roku v naej obci pripravili èlenovia kultúrnej komisie na èele s Milanom Vrbom zaujímavú výstavu, ktorá sa stretla s priaznivým ohlasom spoluobèanov pod názvom ili
medzi nami. Výstava bola situovaná ako mapa
obce - ústredia, s domami a verejnými budovami a pod¾a èísla domu boli uloené fotografie naich bývalých spoluobèanov, ktorí u nie
sú medzi nami.
V tomto roku k pamiatke zosnulých by chceli
èlenovia komisie usporiada túto výstavu pre
vetky osady.
Obraciame sa na Vás, váení spoluobèania z osád, aby ste fotografie Vaich zomrelých poskytli na túto výstavu, prostredníctvom
svojich poslancov, alebo priamo do kultúrneho domu p. Klinkovej Eve, do 10. októbra 2001.
Na druhú stranu fotografie si tukou napíte,
kto je na fotografii, kto fotografiu poskytol a èíslo
domu.
Veríme, e prispejete k tomu, aby výstava
splnila svoj úèel, aby aj tu si mohli ¾udia pospomína na naich predkov.
Vopred ïakujeme za spoluprácu.
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portové pôsobenie
dobrovo¾ného
poiarneho zboru
V tomto roku sa zástupcovia DPZ Horná
Súèa zúèastnili na 5-tich súaiach v poiarnickom porte. Ako prvá preverila pripravenos poiarnikov previerka pripravenosti poiarnych drustiev, ktorá sa konala v Hornom
Srní dòa 20. mája 2001, pod zátitou Okresného výboru Poiarnej ochrany v Trenèíne.
V Hornom Srní sa zilo 34 drustiev, ktoré
súaili v dvoch disciplínách a to v poiarnom
útoku a v tafetovom behu na 400 m. Na tomto podujatí drustvo muov z Hornej Súèe
obsadili 16. miesto. Po prestávke, ktorú vyplnili iné aktivity, ako napr. Deò detí, Súa Plameò, sme sa zúèastnili Pohárovej súae na
Morave v meste Brumov-Bylnice, dòa 14. júla
2001. Túto krásnu sobotu sa na ihrisku v Brumove stretlo 36 drustiev, z toho 10 drustiev
zo Slovenska. V perfektnej atmosfére s vynikajúcim publikom sa súailo celý deò, vody a
iných tekutín v krásnom slneènom poèasí bolo
pre vetkých dos. Na svojej prvej zahraniènej premiére sme sa celkovo umiestnili na
ve¾mi krásnom 14. mieste, kde sa pred nás
dostali len 3 drustvá poiarnikov zo Slovenka. Na druhý deò, v nede¾u, 15. júla sme sa
zúèastnili jedinej pohárovej súae, ktorá sa
konala v okrese Trenèín v tomto roèníku. Na
tejto súai sa nám nevydarilo satie, kde sme
stratili drahocenné sekundy, èo nás odsunulo
do druhej polovice výsledkovej listiny. Ïalej

sme sa zúèastnili 2. septembra 2001 pohárovej súae v Brumov a v Hostíovej. Do budúcnosti by sme sa chceli zúèastni viacerých
súaí a nazbiera ve¾a skúseností a dôkladnými treningami sa pripravi na podobné pohárovky a pokúsi získa nejaký ten pohár.
JO
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Boli sme vo svete
Poslednú prázdninovú sobotu mali deti zo
súboru ÈAJKA výnimoènú. Vybrali sa do cudzieho sveta. Cie¾om bolo vystúpenie v rakúskom meste Stockerau a krátka zastávka v
hlavnom meste Rakúska, vo Viedni.
O 6.00 h ráno sme vyrazili spred kultúrneho domu. Poèasie sa neukazovalo najlepie,
no nálada bola dobrá /chví¾ami a moc/. Pri
pasovej kontrole dostali deti prvý raz do svojich pasov peèiatku,
/pri návtevách na
Morave ich nikdy nedostali/. V skorých
dopoludòajích hodinách sme na Ringu, pri Námestí Márie Terézie vystúpili z
autobusu a zaèalo
sa nae zoznamovanie s Viedòou. Stred
Námestia Márie Terézie tvorí monumentálny pomník /
postavený v roku
1874-1888/. Na podstavci sediacej panovníèky /na tróne/
sú sochy jej vojvodov a poradcov, ktorí sa zaslúili o zlaté obdobie Rakúska. V pozadí v
¾avo od pomníka je
budova - Das
Kunsthistor ische
muzeum - umelecko-historiské múzeum, zdobená alegóriami a sochami osobností z oblasti umenia. Vpravo od pomníka je budova - Naturhistorische muzeum - prírodopisné múzeum, ktorú zdobia alegórie prírodných síl a portréty známych vedcov. Obe budovy boli postavené v rokoch 1l872 - 1888 pod¾a návrhu
Gottfrieda Sempera.
Mirko Bilèík nám navrhol prehliadku tohto
múzea a uviedol nás do neho. Múzeum má
nieko¾ko oddelení - zbierky meteoritov, geologické od., mineralogické od. antropologické
odd., zoologické a botanické oddelenie. Prehliadka celého múzea by trvala minimálne 8
hodín. My sme mali na òu iba dva hodiny a
preto si kadý vímal exponáty, ktoré ho najviac zaujali a zvyok len prebehol. Deti si vak
aj za taký krátky èas mohli urobi aspoò hmlistú predstavu o tom, èo vetko na naej zemi
ilo, èi ete ije.
Hneï popoludní nám Mirko ukázal a
podrobnejie nás oboznámil s históriou dominanty Viedne - s katedrálou Sv. tefana /Der
Stephandom/. Mali sme monos zvonku i z
vnútra obdivova túto jedineènú impozantnú
stavbu a dozvedie sa nieko¾ko zaujímavostí o
nej. /napr. výka vee je 136 m, pred koncom
2. sv. vojny strecha katedrály vyhorela, obrov-

ský zvon Pummerin, uliaty z ukoristených tureckých diel sa zrútil a rozbil. Z jeho zbytkov a
zo zbytkov ïalích pokodených zvonov bol
zvon Pummerin znovu uliaty - teraz kadoroène víta príchod nového roka, z bezpeènostných dôvodov zvoní iba nieko¾ko sekúnd/. Pri
prechádzaní z Námestia Mária Terézie ku katedrále Sv. tefana a spä sme videli budovy:
Parlament - teraz sídlo Národnej rady a Spolkovej rady, Ruovú
záhradu das neu
Rathaus - nová radnica, ktorej vea je
vysoká 98 m a na jej
pici je elezný
mu Dvorný hrad do roku 1918 cisárske sídlo - teraz kancelária a sídlo prezidenta a mnostvo
múzeí v ïalích jeho
èastiach.
Pre krátkos èasu
bolo nae prvé stretnutie s Viedòou len
také oboznamujúce
sa. Dúfajme, e sa
nám niektorým ete
podarí pobudnú v
tomto zaujímavom a
ve¾mi peknom meste. Pretoe cie¾om
náho vycestovania
bol Stockerau /asi 30
km od Viedne/ museli sme Viedeò opusti a frèa ïalej. Aj tak
sme prili neskoro, Nestihli sme si z mesta
pozrie niè a a do odchodu bolo vetko vo
ve¾mi rýchlom tempe - prezliekanie a príprava
na vystúpenia na troch rôznych p¾acoch, bleskové nákupy v stánkoch, veèera vonku a stretnutie so starostom mesta a pre deti najnezabudnute¾nejie - uívanie si na kolotoèoch.
Kolotoèe a rôzne iné atrakcie od výmyslu sveta - len pozeranie bol záitok, no a jazdy na
tých èudách, o tom vedia hovori nae deti.
O 20,30 h (u potme) sme sa koneène zozberali a nastúpili do autobusu /s hundraním,
preèo u?/ A pretoe stále platí v najlepom
treba presta ukonèili sme ná, myslím si, e
skutoène vydarený výlet do sveta.
Chcem touto cestou poïakova p. starostovi, p. Eve Klinkovej, babke Anne Gagovej a
rodièom, ktorí boli s nami za pomoc pri príprave a uskutoènení tohto podujatia.
Ve¾ké ïakujem patrí i Mirkovi Bilèíkov, vïaka ktorému máme pekný záitok z Viedne a
ktorý nám bol nepostrádate¾ný pri styku s predstavite¾mi mesta v Stockerau. Celý súbor sa
touto cestou chce poïakova i Zuzke ulhánkovej, ktorá sprostredkovala nae vystúpenie
v Rakúsku.
Júlia Èajová
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S pasom za Súèanom - Dnes spomína rodák z Krásneho Duba Ján Mikuinec

Som Súèan - a stále viac ...!

Milí rodáci, priaPreto som napísal p. redaktorke Hlás- ale aj nástrahy sveta... . Moja súèanská
telia a známi, s ra- nika, aby sa pokúsila zisti, èi by v mojej povaha zdedená po rodièoch i prarodièoch
dostným úasom rodnej obci bol záujem. Mono si mnohí z riei svoje problémy statoène a poctivo
èítam v druhom Vás povedia, e nejaký Jano od Krovinov hlavne dobrou robotou mi pomáhala aj v
èísle Hlásnika o odiiel po rozvode do sveta h¾ada astie tých veroch, èo som si písal pre vlastnú
sebe pár riadkov, a teraz sa chce vráti a ete k tomu OB- rados a pre svojich blízkych, nie pre sláktoré ma svojím RE PENIAZE, aby
vu a zisk! Mono sa teobsahom vyzýva- mu rodáci dali na
raz mýlim, avak mysStarí muzikanti
jú. aby som ich kniku pre jeho slálím, e by mohli priaspoò ve¾mi struè- vu...!Nech si len zo- Krásna hudba obèas zo spánku ma budí.
nies trochu radosti aj
ne doplnil. Budem sa snai by nielen stane tam, kde je, my V mozgu stojí strom, kde hniezdi astný vták. Vám, mojim rodákom,
maximálne úprimný, ale aj zaujímavý, aby jeho básnièky k nièo- K nemu vraciam sa, keï svet je naopak:
priate¾om a známym.
ste tú chví¾u èítania nemuseli povaova mu nepotrebujeme .... Keï ho k smutným bralám enú klamné prúdy... Preto chcem DAROza nudnú, èi prázdnu.
/Aj tak sa dá prekrúti Nemám dôvod svetom bez radostí blúdi!
VA rodnej obci rukoPri svojej poslednej návteve v rodisku výzva èi prosba pri Do nádraia srdca vrátim detstva vlak.
pis asi l6O básní s tou
/v marci/ som náhodou získal tento èaso- h¾adaní sponzorov/. Je v òom ipsen, Murko, Seri, Kuèerák súèanskou tematikou,
pis. Zaujal ma svojou vysokou obsaho- Ale aj tak sa nájde hrajú piesne, ktoré dodnes zvuèia v hrudi...!
a to ako zo spomienok
vou úrovòou pretoe som kedysi robil aspoò pár ¾udí, ktorí Starí muzikanti siali do mòa piesne,
na ¾udí a miesta v detyri roky závodný èasopis v Merine/, ale by boli ochotní pocho- èo mi ivot nikdy nemôe a nesmie
dine i na rodnej kopaaj básnièkami detí, ktoré tam boli uverej- pi o èo mi ide, e zobra, ani strati v slame pamäti ..!
nici, ale tie na svojich
nené, pretoe v ich veku som tie písal moja predstava nebu- Aj po rokoch s úctou spomínam tie mená:
rodièov a prarodièov,
veríky - a tá krásna zá¾uba má sprevá- de ani dotieravá, ani Fazón, Èaja, Paco... Vraciam si ich z tieòa od ktorých som zdedil
dza celý ivot, a k edivým vlasom. Po- príli smiena. Tým nad hrob vïaènú som im svieèku rozsvietil ...! práve tie nae súèanmohla mi k tomu, aby som sa cez vetky vopred ïakujem za
ské hodnoty, èo ma
akosti a zákruty, ale aj zaujímavé uzly ochotu!!!
posilòovali celý ivot aj vo svete. Vere
svojho osudu prenáal pomerne ¾ahko,
Do sveta som odiiel naozaj nedlho po tvoria pomerne jednotný celok a dúfam,
bez zúfalstva a beznádeje. Okrem pomo- rozvode so enou, ktorej som nikdy ne- e sú dos zaujímavé. Èo sa týka formy,
ci mojej novej rodiny aj zásluhou spomie- dokázal odpusti, e dovolila, aby na kr- snail som sa, aby moje sonety boli rytnok z detstva a rodnej obce, ktoré sa vo tení náho prvého syna jeden z hostí pria- micky i formálne presné. Aby sa mohli
mne takmer samoèinne menili na vere... mo pred mojou mamou vykrikoval KTO niekedy sta aj výzvou pre tých malých
Aj keï som odiiel tam, kde sa vravie- JE TU ZE SÚÈE - NECH SA TU NETU- chlapcov a dievèatá, ktorí teraz píu v
valo: Som baník a kto je viac? - dodnes ÈE.. !!! A ete sa pridala na jeho stranu, kole a v Hlásniku uverejòujú svoje verísom zostal a pretoe odchádzam do ba- lebo bol z jej rodiny a nie na stranu svoj- ky, aby ich raz prekonali a napísali o Súèi
níckeho dôchodku, stále viac sa znovu ho mua.
ete krajie a lepie básne.
stávam Súèanom, ne tým orlovským
Odiiel som aj preto, aby som zabezNaozaj mi nejde o moju osobnú slávu baníkom. ivot v Súèi ma vdy zaujímal / peèil potreby svojich detí, ale zároveò aj tej som pred 25-timi rokmi zail dos v
to by mohol dosvedèi aj Igor Èapák, kto- svojej novej rodiny, za pomoci ktorej som súai 1O stupòov ku zlatej aj s jej zloirý pracoval na tej istej achte ako ja a mohol prekonáva nielen akosti práce, tou a tànistou stránkou. Preto musím tevdy som sa od
raz trochu opravi èláneho vyzvedal na
z minulého èísObzory môjho detstva
Tretí sonet prvej uèite¾ke noèek
aktuálne udalosti...
la o mne: v súai 10
(Márii Karole Vrbovej)
Pozdravujem ho i Chabová, Koiare, Holý Vrch, Èereienky a ïalej
stupòov ku zlatej
na
východ
dva
hrby
Krasína
Podstatné
je to, e som si a dodnes predstavy som sa tie potkol,
teraz!/. Keïe som
a sny v srdci zachoval.
pri návteve rodiska Ich tvary mal som rád skôr, ne som zhodil plienky,
stratil som jednu detam
slnko
vychádza
i
hviezda
zhasína...
Èas, ani osud nemohli mi odnies
videl, e pomaly
siatku, ale to nemalo
základy, èo nám pani VRBOVÁ
miznú nielen ¾udia A keï dnes otváram svoj trezor na spomienky,
vplyv na môj postup,
v tej prvej triede s láskou vtepovala:
ale aj rôzne krásy, /mám na to právo, veï biele u vlasy mám/,
ani na výku odmeny,
nám - deom z kopaníc i dediny.
ktoré som poznal a
ktorá vtedy èinila neVeï istým spôsobom ju vlastne chvália
mal rád a u zostali krajieho miesta v òom na svete nenájdem, kým
uverite¾ných 5ll5,- koaj nae vrásky, nae ediny...
iba v mojich ver- viem, kde sa moja ma modlila za syna...
rún!!! Nepoznal som
Ona má na tom, e snáï vedeli sme
och, pomyslel som Tam som sa narodil i prvé krôèiky uèil báseò z kniky, v tom
ivotom dobre ís, tie ve¾ký diel:
si, e by som ich srdce a dodnes vie, e v krásnej Hornej Súèi
roku vyla nákladom
Z jej dobrý vôd nám dobrá pieseò vzkvitla...
mohol DAROVA má vzácne poklady - obzory detstva môjho - !
l5OO kusov pre celú
aj tento ver dnes skladám len z tých písmen
tým miestam, ktoré Èasto mi rozkvitne i vrúcna báseò na nich,
- ete nerozdelenú
èo som v jej prstoch kvitnú uvidel ich vlastne podnie- ba keï som niekedy ivotom usmýkaný,
republiku.
vrátim sa k nim a hneï lieèia ma ako bô¾hoj!
Bohuia¾ si ho nikdy nepreèíta....!
tili.
Tú kniku vtedy

èíslo 3 - september 2001
nemali ete ani v trenèianskej kninici.
Dnes u na tom nezáleí, pamätníci tie
u zabúdajú. Teraz ide o to, aby moje
básne vyli aspoò ako broúra pre reprezentaèné úèely, ktorá by sa mohla dáva
ako zaujímavý dar vzácnym návtevám
obce - /kadá obec má svojho básnika!/
, alebo predáva za rozumnú cenu u nás i

O meradle hodnôt

(z cyklu Sonety o starom sedliakovi)
Z detstva rád spomínam na dedka Juhanesa:
Ro¾níèil na naej osade v lone hôr.
Vtedy u tenký bol, zohnutý ako mesiac
v poslednej tvrti keï skláòa sa nad obzor,
ako keï zrelý klas pod archou zrna klesá,
v oèiach vak nosil svoj èistý a chlapský vzdor...
Ïakujem Bohu, e my dvaja stretli sme sa,
mono len mali sme stretnú sa ete skôr...
chodil pás kravy a ja na susednej lúke
pásol som nae dve - a èasto pri nohách
sedel som zvedavo a èakal, èo zas povie....
Potom si pohladil mozole èo mal v ruke
a ticho zaèal reè: Práca je od Boha ten, èo ju nemá rád - to pre mòa nie je èlovek...!
v okolí... To vetko nechám na uváenie
obèianskym a kultúrnym predstavite¾om
mojej rodnej obce. Ja za tie vere neiadam iadnu odmenu, chcem ich da bez
nárokov ako dar. Pre seba oèakávam iba
5 výtlaèkov. A hlavne ma poteí Vá záujem a rados, èi aspoò Vá dobrý pocit,
e kúsok môjho daru patrí aj Vám!
Nakoniec myslím, e sponzori, ktorí sa
prípadne rozhodnú prispie na vydanie
mojej zbierky, môu tým prispie i k tomu,
aby pravdivos príslovia: NENIE NAD
SÚÈANA, KEÏ SA VYDARÍ...! - mohol
svet preveri aj v oblasti literatúry a poézie predovetkým.
Srdeène Vás vetkých pozdravujem,
elám Vám ve¾a zdravia i úspechov /hlavne podnikate¾om - sponzorom!/ a teím
sa na stretnutie, ak o to niekedy ete prejavíte záujem vá rodák i spoluiak, èi sused a kamarát alebo aspoò známy z poèutia
Jano MIKUINEC
(Uverejnené básne je výber zo Sonetov z
Hornej Súèe).

PS: Pozdravujem aj malého Janka Mikuinca, ktorý je uvedený v èísle 2 Hlásnika v rubrike Noví obèiankovia obce, aj
keï ma mono nepoznajú ani jeho rodièia. Dúfam, e sa nikdy nebude musie
hanbi za to, e sa volá presne ako ja...!
elám mu do ivota ve¾a astia, zdravia
i radosti a poézie...!
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NAA MLÁDE

Výchovno-vzdelávacie výsledky iakov Základnej koly
M. Reetku Horná Súèa, v kol. roku 2000/2001
I. STUPEÒ: Poèet iakov
140
Bez trojky na vysvedèení:
71 iakov
/bez iakov l. roèníka/
Neprospeli:
0
II.STUPEÒ: Poèet iakov
218
Bez trojky na vysvedèení: 65 iakov /t.j. 30%
Samé jednotky:
29 iakov t. j. l3%
S jednou a viac tvorkami: 77 iakov /35%/
Neprospeli:
0
Zníená známka zo správania: 3. stupòa
1 iak
2. stupòa
2 iaci
Pokarhanie riadite¾om koly:
5 iakov
Vymekané hodiny:
19.162 hodín
Priemer na iaka l. stupòa
41 hodín
Priemer na iaka II. stupòa
54 hodín
Z toho neospravedlnených
21 hodín
Umiestnenie iakov 9. roèníka
Stredné koly:
Gymnázium ¼. túra Trenèín
1 iak
Piaristické gymnázium J.Braneckého 1 iak
Obchodná akadémia Trenèín
3 iaci
Pedagogické a soc. akadémia Bratislava
2 iaci
Stredná priemyselná kola odevná Trenèín
1 iak
Stred. priemysel. kola stavebná Trenèín
1 iak
Stred. priem.. kola záhrad. Pieany 1 iak
Stred. zdravot. kola Trenèín
1 iak
ZS hot. sluieb a obchodu Trenèín
1 iak
SOU - 4-roèné odbor s maturitou:
SOU strojárske Trenèín
5 iakov
SOU eleznièné Trenèín
2 iaci
SOU letecko-opravárenské Trenèín
2 iaci
SOU odevné a textilné Trenèín
2 iaci
SOU strojárske Dubnica nad Váhom 1 iak
SOU - 3-roèný odbor
SOU strojárske Trenèín
6 iakov
SOU let.-opravár. Trenèín
2 iaci
SOU stavebné Trenèín
3 iaci
SOU odevné a textilné Trenèín
2 iaèky
ZS hot. sluieb a obchodu Trenèín 9 iakov
TRIEDNI UÈITELIA KOL. ROK 2001/2002
I. stupeò
1.tr. 23 iakov - Mgr. Hana Hulínová
2. A 17 iakov - Mgr. Marian Levák
2. B 18 iakov - Jana Chomová
3. tr. 28 iakov - Mgr. Eva Blaejová
4. A 18 iakov - Mgr. Terézia Michalová
4. B 18 iakov - Mgr. Mária Bulejková
1. a 2. tr. 10 iakov - Mária Mokoová /elokované trieda Dúbrava/
Spolu: 132 iakov
II. tupeò
5. A 19 iakov - Mgr. Emília Balajová
5. B 2O iakov - Mgr. Tatiana Orieková
5. C 21 iakov - Mgr. Helena Tencerová
6. A 15 iakov - Ing. Anna Ïatelinková
6. B 20 iakov - Mgr. Vojtech Laurinec

7. A 27 iakov - Mária Rajnincová
7. B 25 iakov - Mgr. Eva Ondraèková
8. A 23 iakov - Mgr. Zlata atková
8. B 22 iakov - Mgr. Ján Kopúnec
9. A 21 iakov - Mgr. O¾ga Ondruková
9. B 18 iakov - Mgr. Nadeda Nováková
Spolu: 231 iakov
Ostatní uèitelia: Mgr. Jozef Maras, PaedDr. Ing.
Anton Lacko, Dana Rybecká, Mgr. Kvetoslava
Gugová, Mgr. Peter Hluzák - /Nábo. výchova/
Poèet iakov z obce, osád a iných obcí:
Obec
230 iakov
Trnávka
39 iakov
Závrská
28 iakov
Vlèí Vrch
20 iakov
Krásny Dub
6 iakov
Repáky
19 iakov
Dúbrava
19 iakov
Skalka n.V.
2 iaci
Z rozhodnutia M SR je od 1. 2. 2001 vyradená zo siete kôl Z Dúbrava. kola sa stala
súèasou Z M.Reetku Horná Súèa a iaci 1.
a 2. roèníka sú elekovanou triedou, tá je vyèleneným pracoviskom Z M.Reetku Horná
Súèa.
Duan Èernek, riadite¾ koly

Kultúrne akcie
v III. tvrroku
1.7. - Festival DH Okolo Súèe - 11. roèník
22.7. - Detská diskotéka
22.7. - Otvorenie Hornosúè. hud. leta
- koncert s DH Chabovienka
27.7. - Zábavná prázdninová show - starí
páni
5.8. - Znie pieseò Závrskou dolinou
12.8. - Hornosúè. hud. leto - koncert
skupiny Grand
19.8. - Celoobecné doinky
24.8. - Poloenie kvetov k pamät- nej tabuli
na Krásnom Dube príleitosti
výroèia SNP
25.8. - Priate¾ské stretnutie s Moravskými
susednými obcami
31.8. - Úèas DFS Èajka na festivale
v Dubnici
1.9. - Vystúpenie DFS Èajka v rakúskom
Stockerau
2.9. - Uèinkovanie DH Chabovienka vo
Wilamowiciac /Po¾sko/
9.9. - Hornosúè. hud. leto - koncert
skupiny Horsus a hostia z televíznej
relácie Spieva celá rodina
9.9. - úèinkovanie DFS Èajka na
slávnostiach Pri trenèianskej bráne.
15.9. - Koncert DFS Èajka

SÚÈANSKÝ HLÁSNIK

8.

LIPKA
NAJMLADÍM
O troch zajaèikoch
ili na Zemi traja zajaèikovia. Èierny, strakatý a biely, ktorého volali Snieik. Vetci traja
boli zboní, robili dobre, modlili sa, no kadý
bol iný. Raz si Pán zavolal Mesiac a povedal
mu: Choï navtívi, zajaèikov a pod¾a toho,
ako sa k tebe zachovajú, zistíme, èi sú skutoène takí, ako sa javia.
Mesiaèik sa teda vybral na návtevy. Zamieril najskôr k èiernemu zajaèikovi. Ten práve
dokonèil prácu v záhradke, zbone poïakoval
Bohu za pekný deò a so spevom vykroèil do
svojho domèeka. Mesiaèik ho èakal pri dverách. Pozdravil ho a spýtal sa, èi môe k nemu
na chví¾u vojs.
Zajaèik sa návteve poteil: Pravdae, poï
ïalej, posaï sa a oddýchni si. Mám prichystanú
veèeru, podelíme sa, bude dos pre oboch. Zajko mesiac pohostil a pekne sa s ním porozprával. Keï mesiac opúal domèek èierneho zajaèika, potichu si hovoril: Je to dobrý zajko, pracovitý, zboný a k druhým tedrý a pozorný.
Zamieril k domèeku druhého - strakatého
zajka. Domèek bol zatvorený a iba slabo osvetlený. Mesiac nakukol cez oblok a videl strakatého zajka k¾aèa a modli sa. Zaklopal a èakal.
Po hodnej chvíli sa dvere otvorili a zajko sa
spoza nich spýtal, kto k nemu ide. To som ja,
Mesiac. Chcel by som a navtívi, môem ís
ïalej?. Strakáèik sa poteil. Poï ïalej Mesiaèik! Posaï sa k stolu, zatia¾ nieèo prinesiem.
Vie, celý deò som sa modlil a rozjímal a nemám niè uvarené. No v komôrke nieèo pre Teba
nájdem. Zajko zaèal nosi z komôrky rôzne
dobroty a núkal Mesiac. Po chvíli Mesiaèik vstal
od stola a lúèil sa so zajkom. Vidím, e si ve¾mi zboný a pekne si ma uhostil. Cítim sa tu
dobre, no musím ís ïalej. Mesiaèik sa pobral
k tretiemu zajkovi, k bielemu Snieiku. Zajkov
domèek bol zatvorený, vade bola tma. Mesiac zabúchal a èakal, no niè. Po chvíli zabúchal druhý i tretí raz a keï nikto neotváral, chcel
sa pobra preè. Vtom sa vak otvorili dvere a v
nich sa objavil biely zajaèik.
Dobrý veèer, Snieik! Priiel som a navtívi. Zajko spoznal mesiac a otvoril mu dvere: Nech sa páèi, poï ïalej, Mesiaèik. Mal b y
som a nieèím pohosti, no prepáè mi, niè ne-

mám. Celý týdeò som preil v modlitbách a
rozjímaní, niè som iné nerobil, ani nejedol. No
aspoò zakúrim v piecke, aby si sa trochu zohrial. Mesiac chví¾u posedel a pretoe zajkovi
nebolo do reèi, chcel sa pobra preè. Zajka
ve¾mi trápilo, e nemá èím hosa ponúknu, rozmý¾al èo uro a keï sa Mesiac zberal na odchod s úsmevom vyskoèil a zvolal: Poèkaj, Mesiaèik! Je ti jedno akým mäsom a ponúknem?
Mesiac sa zaèudoval, Veï len pred chví¾ou
sa mu Snieik ospravedlòoval, e ho nemá èím
ponúknu a zrazu si má vybra aké chce mäso.
No s úsmevom odpovedal: Je mi jedno, èím
ma ponúkne, aké mäso mi predloí. Tak a
ponúknem zajaèinou - vyskoèil Snieik a skôr
ako mu Mesiac v tom mohol zabráni, skoèil
do plameòov a zaèal sa piec.
Mesiaèik ve¾mi zosmutnel, e zajko obetoval seba, len aby si mohol ucti hosa. Pobral
sa so sklonenou hlavou k Pánovi, aby mu porozprával o zajaèikoch. Aké vak bolo jeho prekvapenie, keï v Pánových kolenách naiel
sedie usmiateho bieleho zajka.
Pán si vypoèul rozprávanie o zajaèikoch a
spýtal sa ho, ako by odmenili zajka - Snieika
za jeho obetavos. Mesiac poprosil, e by ho
mal rád stále so sebou na svojej púti nocou.
Pán mu vyhovel, a tak keï je mesiac v splne, môeme na òom vidie bieleho zajaèika.
Najlepie ho je vidie vo ve¾konoènom období.
STARÍM
Rados je naa povinnos. Duevná pohoda je potrebná, ve¾mi potrebná, pretoe èasto
úsmev vystaèí na to, aby sme obdarovali druhého èloveka. Rados rozdávaj a vyaruj ju zo
seba. Rozsievaj ju na vetky strany sveta. Vyspevuj ju. Vytriasaj ako z koíèka. tedro òou
obdarúvaj vetkých dookola a zajtra bude ma
opä viacej radosti.
NAJSTARÍM
Nech sú poehnaní èí, èo majú pochopenie s
mojou neistou chôdzou a tras¾avými rukami.
Nech sú poehnaní tí, èo uznávajú, e moje
ui sa u musia napína aby zachytili slová!
Nech sú poehnaní tí, èo sa odvrátili preè,
keï sa mi dnes vyliala káva...
Pokojnú jeseò ivota Vám praje
LIPKA

èíslo 3 - september 2001

OZNAMY OBCE

Národná rada Slovenskej republiky prijala
dòa 4. júla 2001 Zákon è. 302 o samospráve
vyích územných celkov /zákon o samosprávnych krajoch/ a Zákon è. 3O3 o vo¾bách do
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Obèianskeho súdneho poriadku.
Pod¾a týchto zákonov:
- vyí územný celok je samosprávny kraj
- naa obec patrí do Trenèianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenèíne
- orgány samosprávneho kraja sú:
a/ zastupite¾stvo sam. kraja
b/ predseda samospráv. kraja
- zastupite¾stvo je zbor zloený z poslancov zvolených v priamych vo¾bách
- predsedu volia obyvatelia samosprávneho kraja v priamych vo¾bách
- za poslanca zastupite¾stva samosprávneho
kraja môe by zvolený ten, kto má právo voli,
má trvalý pobyt v obci, ktorí patrí do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje a nenastali
uòho prekáky vo výkone volebného práva
- pre vo¾by sa tvoria v kadom kraji jednomandátové volebné obvody a viacmandátové
volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci
pomerne k poètu obyvate¾ov
- pre vo¾by predsedu tvorí kadý kraj jeden
jednomandátový volebný obvod.
- na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na
sèítanie hlasov sa utvárajú v obciach okrsky
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov è. 320/2001 bol
urèený termín konania volieb do zastupite¾stiev
samosprávnych krajov a predsedov samosprávnych krajov na deò 1. december 2001.

tatistické zisovanie
tatistický úrad SR na rok 2001 v rámci
Programu tátnych tatistických zisovaní uskutoèní v dobe od 1. 11. 2001 do 3. 12. 2001 tatistické zisovanie za úèelom získania komplexných informácií o stave po¾nohospodárstva na
Slovensku z oblasti po¾nohospodárstva. V uvedenej dobe vás navtívia komisári, ktorí Vám
odovzdajú dotazník k jeho vyplneniu.
Bliie informácie budú uverejnené v masmédiách.

Zabráòme tvorbe divokých skládok

Pri prechádzke prírodou zisujeme, e naa obec
a pri¾ahlé osady sú zneèistené skládkami rôzneho
odpadu (divoké skládky), ktorý môeme v naich
domácnostiach znekodni aj iným spôsobom, uloi do zberných nádob, alebo na miesta na to urèené obcou. Na likvidovanie týchto skládok a na pokuty za ne obec vynakladá znaèné finanèné
prostriedky, ktoré by sa dali vyui uitoènejie. Mali
by sme sa zamyslie na tým, e takýmto správaním
si sami zneèisujeme okolie a také ho zanechávame aj naim potomkom.
Do 30. Júna 2001 zodpovedala za divoké skládky obec. V prípade zistenia takejto skládky okresný
úrad nezisoval pôvodcu odpadu, ale bral na zodpovednos obec.

Od 1. Júla 2001 platí Zákon 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pod¾a tohto zákona je pôvodcom kadý, koho èinnosou odpad vzniká, teda kadý obèan.
Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných je povinný uklada tieto na miesta urèené
obcou a do zberných nádob.
Zakazuje sa uloi alebo ponecha odpad na inom
mieste ako je urèené obcou. Ak vlastník, správca
alebo nájomca nehnute¾ností zistí, e na jeho nehnute¾nosti bol umiestnený odpad (divoká skládka),
je povinný to oznámi bezodkladne okresnému úradu a obci.
Ak fyzická alebo právnická osoba odpad uloí
na iné miesto, ne na miesto urèené obcou, dopustí
sa priestupku. Za takýto priestupok môe obec uloi pokutu do 5.000 Sk.

