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Drahí bratia a sestry!

Blíia sa ve¾konoèné sviatky, najväèie
sviatky nás kresanov. Sú zvlá významné
pre kadého z nás, lebo so vzkrieseným Kristom môeme prei duchovné vzkriesenie,
premenu svojho vnútra. Z toho dôvodu sa
kladie dôraz na pôstnu dobu. Jeiovmu
vzkrieseniu predchádzala námaha, boles,
smr, ale i vïaèné prijatie Otcovej vôle, obrátenie lotra i vyznanie stotníka: On bol naozaj Boí Syn. (Mt 27,54)
My sme si toto mohli zvlá sprítomòova
pri pobonosti kríovej cesty, no tie osobne
poèas pôstneho obdobia prei. Veï námaha pri sebazápore, odriekaní, boles nad svojimi pokleskami, pádmi, hriechmi, ale i odumretie im, to je predpoklad i náho duchovného vzkriesenia. Je to cesta aká a preto
pre nás kríová. Mnohí k nej nenachádzame ochotu, mnohí odvahu. Nech nám nechýba vïaènos - prejav lásky, ktorá sprevádzala i Jeia. S vïaènosou prijal Otcovu
vô¾u spasi svet. Bol vïaèný za ¾udí cez ktorých mu Otec pomáhal cestou na Golgotu.
Bol vïaèný za príjemné i nepríjemné chvíle,
lebo ho upevòovali v láske a pravde. Kde je
vïaènos, tam je rados. Kríová cesta sa
konèí radosou zo vzkriesenia, z nového ivota.
Jeho symbolom sú ve¾konoèné vajíèka,
kuriatka, voda, korbáè, baránok, zajaèik...
Prajem vám s vïaènosou prei dobu
pôstu, aby sme zaili i rados z obnoveného,
krajieho ivota a tak boli prínosom pre Cirkev i ná národ.
Poehnané preitie ve¾konoèných sviatkov
vám vetkým zo srdca od vzkrieseného Krista vyprosuje
vá Peter Hluzák, spr. far.

Bohosluby

Veselé ve¾konoèné sviatky vám praje redakèná
rada a Obecný úrad Horná Súèa

1.4. Zelený tvrtok Pánovej veèere sv. oma
o 17,30 h
Ustanovenie Eucharistie
Sviatosti kòastva, príkaz bratskej lásky
2.4. Ve¾ký piatok utrpení a smrti Pána
obrady o 17,30 h - Poklona kríu
3.4. Biela sobota poklona od 6,00 h
do 17,30 h
Ve¾konoèná vigília vzkriesenia
zaèiatok o 17,45 h
Obrad svetla, liturgia slova, liturgia krstu,
liturgia Eucharistie, procesia.
4.4. Ve¾konoèná nede¾a sv. ome: 7,45 hod.
9,15 hod. Dúbrava 10,30 h
5.4. Ve¾konoèný pondelok ako v nede¾u 4.4.
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Z rokovania Obecného zastupite¾stva
Uznesenie è. 2/99 - obecného zastupite¾stva zo dòa 22. februára 1999
a/ berie na vedomie
- správu obecného kontrolóra
- oznámenie o vzdaní sa hlavného kontrolóra k 31. 3. 1999
- zloenie inventarizaèných
komisií a ústrednej inventarizaènej komisie
b/ schva¾uje
- rozpoèet na rok 1999 so
zmenou oproti návrhu uvedenou
v zápisnici
- závereèný úèet za rok 1998
a rozdelenie prebytku hospodárenia
- tatút obce
- cenník sluieb poskytovaných
obcou okrem ceny za sluby vozidlom CAS
- príspevok pre OcÚ Záhorovce na stavbu RK kostola v èiastke 300,- Sk
- odmeny pre èlenov orgánov
obce za jedno zasadnutie OZ
150,- Sk, OR- 100,- Sk, komisie
- 50,- Sk
- plán kultúrnej èinnosti na rok
1999
c/ volí
- predsedov a èlenov komisií
nasledovne:
komisia finanèná, kodová a
ochrany spotrebite¾a: Ing. Èapák Miroslav - predseda, èlenovia: Vrbovská tefánia, Cverenkár Rudolf, tefánek Augustín,

vajdleníková Irena, Staák Milan, Vaíèek Ján, zapisovate¾ka:
Repová Marta
Komisia sociálna, zdravotná
a bytová: Kaková Helena - predseda, èlenovia: Ludviková Danka, Zemanoviè Pavol, Habánik
Stanislav, evèík Kazimír, Ondraèková Agnesa, Barinec Peter,
zapisovate¾ka: Zemanovièová
Lujza
Komisia po¾nohospodárstva,
výstavby a ivotného prostredia: tefánek Augustín - predseda, Gago Ondrej, Chupáè Milan,
Mikuínec Albert, Èièák Milan,
Knotek Pavol, Ing. vajda Alojz,
zapisovate¾ka: Zemanovièová
Veronika
Komisia kultúry, kolstva a
portu: Vrba Milan - predseda,
èlenovia: Dohnanová Anna, Graèka Ján, Michalièka Alojz, Chupáèová Bernarda, Orságová Júlia,
Ilkyvová Daniela, Koprivòanský
Ondrej, Èièáková Júlia, Sádecká
Viera, zapisovate¾ka: Klinková
Eva
D/ doporuèuje
- starostovi obe prejedna iados o odpustenie poplatku za
vývoz TKO s riadite¾kou M p.
Katonovou a túto predloi do
budúceho zasadnutia OZ
- inventarizáciu previes do 15.
marca 1999
Pavol Bilèík
starosta obce

OZNAMY OBCE
Obecný úrad v Hornej Súèi
upozoròuje obèanov, e cena
vody na Slovensku sa zvýila cca
na 8,- Sk/m3.
V záujme zabezpeèenia riadneho hospodárenia s vodou a
platby obèanov za skutoène
odobratú vodu z obecného vodovodu bolo rozhodnuté namontova vetkým úèastníkom vodomery. Obec zatia¾ cenu vody pre
rok 1999 nezvyuje, avak tí úèastníci, ktorí si nevybudujú zodpovedajúce achty do júna 1999,
aby im mohol by meraè vody
namontovaný, budú za rok 1999
plati pauál t. j. 41 m3 na jednu
osobu ijúcu v domácnosti v
cene 4,- Sk za m3. Cena odobratej vody pod¾a merania bude 3,Sk/m3.
Po vybudovaní achty tak, aby
nedochádzalo k pokodeniu meraèa (zamrznutím a pod. ) je potrebné obecný úrad poiada o
montá vodomera.

Vo výnimoènom prípade je
moné umiestni meraè v pivnici
príp. na inom vhodnom mieste,
avak v tom prípade je úèastník
povinný umoni odpoèet stavu
vodomeru poverenému pracovníkovi obce.
Toto oznámenie sa týka obèanov, ktorí sú napojení na obecný
vodovod v obci a na osadách
Dúbrava a Závrská.
Obecný úrad v Hornej Súèi
vyzýva obèanov, u ktorých je zabezpeèený vývoz komunálneho
odpadu, teda bývajúci pri prístupových komunikáciách, aby si
vyzdvihli smetnú nádobu na
obecnom úrade, nako¾ko dochádza k èastému výskytu divokých
skládok.
V prípade pristihnutia obèana
pri vývoze odpadu na takúto
skládku bude mu uloená finanèná pokuta.
Poplatok za vývoz odpadu
obcou je 350,- Sk roène.
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Zoznam poslancov Obecného zastupite¾stva Horná Súèa
pod¾a ich rozdelenia v jednotlivých èastiach obce
Poslanec
Vrba Milan

è. d.
1105

Koprivòanský Ondrej 392
Dohnanová Anna
17
evèík Kazimír
1104
Èapák Miroslav
258
Knotek Pavol
90
Cverenkár Rudolf

56

Èièák Milan
Ludvíková Danka

124
247

Michalièka Alojz
vajdleníková Irena

175
488

Chupáè Milan

484

Zemanoviè Pavol
Vaíèek Ján

475
671

Kaková Helena

615

Habánik Stanislav

1088

Staák Milan

744

Graèka Ján

931

tefánek Augustín

919

Berínec Peter

870

Mikuínec Albert

974

Vrbovská tefánia

1015

vol. obv.
1
1-8, 356-390, 1061, 1103,
1105, 1115
1
433-436, 571-599, 1114
1
9-51, 329-355
1
282-328, 1104
1
391-432, 1057, 1069
2
82-106, 117-139, 1080,
1081, 1085, 1090, 1112
2
52-81, 191-215, 1060,
1064, 1065, 1066, 1068,
1092, 1096, 1100
2
216-231, 255-281, 1084
2
232-254, 243-248, 1072,
1075, 1094, 1108
2
140-190, 216-231, 1082
3
437-484, 1063, 1074,
1076, 1083, 1086, 1087,
1116
3
485-531, 1033, 1095,
1097, 1098, 1106
3
532-570, 600-604
4
658-707, 1037, 1038,
1039, 1040, 1077, 1093
4
605-657, 1034, 1035,
1036
5
758-803, 1043, 1044,
1088, 1089, 1110, 1113
5
709-757, 1071, 1073,
1102
6
916-968, 1049, 1050,
1051, 1062, 1070, 1099,
1101
6
804-862, 1046, 1067,
1107, 1109
6
863-915, 1047, 1048,
1053, 1091
7
969-998, 1054, 1055,
1056, 1079
7
999-1028, 1058

Kultúrne akcie
od januára do apríla 1999
23.1. Oslavy 1. Výroèia DFS Èajka
26.1. Vystúpenie míma - Vlada Kulíka
10.2. Makarný ples Z
14.2. Faiangový sprievod cez dedinu
14.2. Faiangové posedenie pre dôchodcov do 70. rokov
16.2. Pochovávanie basy
21.2. Divadelné predstavenie z Omenia - Pani richtárka
25.2. Zahájenie cvièenia kalanetiky - poriadané kadý tvrtok
od 18,00 hod.
5.3. Vítanie detí
16.3. Vretienko - okresné kolo v prednese pre iakov Z
19.3. Vystúpenie detí zo súboru Èajka na Medzinárodnom
turistickom ve¾trhu Expotour - Slovakia 99 v iline
24.3. Zaloenie klubu kríovkárov
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Pavol Bilèík
starosta obce

Knotek Pavol

volebný obvod è.2

vajdleníková Irena
volebný obvod è.3

Habánik Stanislav

Predstavujeme vám
starostu obce a poslancov
Obecného zastupite¾stva
Horná Súèa
pre volebné obdobie
1998 - 2002

Cverenkár Rudolf

volebný obvod è.2

Chupáè Milan

Zemanoviè Pavol

volebný obvod è.3

Staák Milan

volebný obvod è.5

volebný obvod è.5

Mikuínec Albert

evèík Kazimír

volebný obvod è.7

Èièák Milan

volebný obvod è.2

volebný obvod è.1

volebný obvod è.3

Graèka Ján

3.

tefánek Augustín
zástupca starostu
volebný obvod è.6

Ing. Èapák Miroslav

Ludvíková Danka

Michalièka Alojz

Vaíèek Ján

Kaková Helena

volebný obvod è.2

volebný obvod è.4

volebný obvod è.1

volebný obvod è.2

volebný obvod è.4

volebný obvod è.6

volebný obvod è.6

Berínec Peter

Vrbovská tefánia

Vrba Milan

Koprivòanský Ondrej

Dohnanová Anna

volebný obvod è.1

volebný obvod è.1

volebný obvod è.7

volebný obvod è.1
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IV. Právomoci obcí v èinnostiach pod¾a stavebného zákona
Právomoci obce pri výkone pôsobnosti stavebného úradu
Ohlasovanie drobných stavieb, vybraných stavebných úprav na stavbách a udriavacích prác
Povo¾ovanie informaèných, reklamných a propagaèných zariadení
Kolaudovanie informaèných, reklamných a propagaèných zariadení

1. Ohlasovanie drobných stavieb,
vybraných stavebných úprav na
stavbách a udriavacích prác.
V rámci pôsobnosti vymedzených
v §122 zákona sú poverení pracovníci obcí (prípadne èlenovia komisií,
ak túto èinnos nemono zabezpeèi
pracovníkmi obce) oprávnení - sledova vetku stavebnú èinnos v obci a:
- dba, aby sa rozvíjala v súlade
so zámermi územného plánovania,
- dozera na stav stavieb v územnom odvode obce,
- kontrolova, èi sa stavby a ich
zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia pod¾a tohto zákona neuskutoèòujú bez predpísaného povolenia
alebo v rozpore s ním,
- prerokova zistené nedostatky
so stavebníkom.
Na kontrolnú pôsobnos nadväzuje oprávnenie obce vydáva rozhodnutie o zastavení stavby (v správnom konaní starosta ako správny
orgán - § 13 ods. 3 zák. è. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov) a upovedomi o
stavbe uskutoèòovanej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním
prísluný stavebný úrad. Odvolanie

proti rozhodnutiu o zastavení stavby, ktoré obec vydá pod¾a §122 ods.
2 stavebného zákona nemá odkladný úèinok. V pouèení o odvolaní to
obec musí uvies. Pred vydaním rozhodnutia, hneï po zistení, prerokuje
obec (pracovník poverený výkonom
tátneho stavebného doh¾adu) zistené nedostatky so stavebníkom.
Rozhodnutie vydá len, ak toto rokovanie nevedie k cie¾u. O nepovolenej stavbe, resp. stavbe realizovanej bez stavebného povolenia je obec
povinná vdy upovedomi prísluný
stavebný úrad.
Obec je preto v rozsahu svojej
právomoci povinná zisova vdy:
V prvom rade, è ohlásený stavebný zámer zodpovedá tým kritériám a podmienkam, ktoré ho predurèujú na ohlásenie, t. zn. èi ohlásená
stavba spåòa podmienky drobnej
stavby pod¾a § 3 vyhl., èi ohlásené
stavebné úpravy spåòajú uvedené 4
podmienky vymedzené v § 55 ods.
2 písm. b)stavebného zákona, èi
ohlásené udriavacie práce sú udriavacími prácami na stavbe, ktoré
vyadujú ohlásenie. V prípade negatívneho výsledku obec neformálnym

spôsobom písomne oznámi stavebníkovi, e ohlásený stavebný zámer
nespåòa podmienky pre ohlásenie.
Stavebníka zároveò pouèí, e vyaduje stavebné konanie, ktoré na základe jeho iadosti o vydanie stavebného povolenia vykoná prísluný stavebný úrad.
V 1. prípade bola v rozpore s
ohlásením postavená stavba, ktorá
nie je drobnou stavbou, a preto pre
svoju realizáciu vyadovala stavebné povolenie, vydané v stavebnom
konaní stavebným úradom.
V 2. prípade platí predpoklad na
základe posúdenia obce, e pre
uskutoènenie neohlásenej drobnej
stavby by bolo postaèilo ohlásenie.
So zrete¾om na to pre ïalí postup
pri týchto stavbách sa zachováva
pôsobnos obce. Obec, v rámci pôsobností pri výkone tátneho stavebného doh¾adu, primerane pouije postup pod¾a § 104 ods. 2 stavebného
zákona v spojení s § 55 vyhl. a u
iba následne overí dokumentáciu
stavby. Takto overená dokumentácia je platným dokladom a nahrádza
dokumentáciu, ktorá by bola overená pri riadnom ohlásení drobnej stav-

by pod¾a § 15 ods. 1 vyhl. Uvedené
zákonné ustanovenia umoòujú nariadi spracovanie dokumentácie skutoèného realizovania aj drobnej stavby, resp. v týchto prípadoch zjednoduenej dokumentácie, pre ktorú sa
pouije vymedzenie v § 14 vyhl.
Obec sa aj pri tomto postupe riadi
základnými pravidlami správneho konania (§ 3 správneho poriadku). Predtým vak, hneï po zistení neohlásenej drobnej stavby, upovedomí o nej
stavebný úrad, aby tento prerokoval
protizákonné konanie stavebníka.
Pri drobných stavbách postavených bez ohlásenia alebo v rozpore
s ním, pre uskutoènenie ktorých by
na základe posúdenia obce bolo postaèilo ohlásenie, ale sú postavené
na cudzom pozemku (a to aj len z
èasti) alebo ak susedia majú voèi nim
zásadné a preukázate¾ne opodstatnené námietky, je potrebné postupova vdy ako v 1. a 2. Prípade. Obec
teda postúpi vec na rozhodnutie príslunému stavebnému úradu.
Uvedený postup sa vzahuje aj
na stavebné úpravy na stavbách,
ktoré boli uskutoènené bez ohlásenia alebo v rozpore s ním.

V. Pôsobnos obce v èinnostiach pod¾a stavebného zákona
Priamo zo zákona bola do pôsobností obce (§ 122 SZ) zverená èinnos pod¾a stavebného zákona súvisiaca s vykonávaním doh¾adu pri
uskutoèòovaní stavieb, ich zmien,
uívaní stavieb, odstraòovaní stavieb
ako aj terénnych úprav a informaèných, reklamných a propagaèných
zariadení. Tieto pôsobnosti obec vykonáva poverenými pracovníkmi v
úzkej väzbe na úpravu tátneho stavebného doh¾adu v § 98 a 104 stavebného zákona a v § 52 a 55 vyhl.
tátnym stavebným doh¾adom sa
pod¾a stavebného zákona sleduje
ochrana verejných záujmov, ochrana práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb
v súvislosti so stavbami, aj terénnymi úpravami a reklamnými, informaènými a propagaènými zariadeniami.
Viete aký je postup pri ohlasovaní
stavebného zámeru?
Stavebník je povinný ohlási svoj
stavebný zámer pred jeho uskutoèòovaním. Ohlásenie je písomným
podaním, ktoré stavebník podáva
obci. Musí obsahova predpísané
náleitosti. V prípade jeho neúplnosti
obec písomne vyzve stavebníka na
doplnenie. Podanie kvalifikovaného
ohlásenia obci ete neoprávòuje stavebníka na uskutoènenie ohlasova-

ného stavebného zámeru.
Obec má do 30 dní odo dòa ohlásenia reagova na ohlásenie stavebníka
- písomným oznámením, e nemá
námietky proti uskutoèneniu ohláseného stavebného zámeru
alebo:
- písomným oznámením o urèení,
e ohlásený stavebný zámer podlieha stavebnému konaniu
Neodôvodnené predlovanie tejto lehoty je poruením základných
pravidiel správneho konania, ktorými sa obce pri svojom postupe primerane riade.
Oznámenie obce, e nemá námietky proti uskutoèneniu ohlasovaného stavebného zámeru, ako aj
oznámenie obce, e na základe jej
urèenia sa uskutoènenie ohláseného stavebného zámeru musí podrobi stavebnému povoleniu, vydanému prísluným stavebným úradom
v stavebnom konaní nemajú povahu
správnych rozhodnutí. Preto ich ani
nemono napadnú odvolaním.
18. Úèastníci konania
Veobecne vymedzuje úèastníkov
konania § 14 zák. è. 71/1967 Zb. o
správnom konaní. V konaniach pod¾a stavebného zákona sa urèuje

okruh úèastníkov pod¾a veobecnej
úpravy len v prípadoch, ak stavebný
zákon neurèuje inak. Stavebný zákon vymedzuje osobitne úèastníkov
pre územné konanie - § 37, Stavebné konanie - § 59, kolaudaèné konanie - § 78 a v § 97 pre konania o
odstránení stavieb, o údrbe stavieb,
o nevyhnutných úpravách na stavbách, o neodkladných zabezpeèovacích prácach, o tátnom stavebnom príspevku a o vyprataní stavby.
Správne orgány (správnym orgánom je aj obec pri výkone tátnej
správy) sú povinné vdy oznámi
zaèatie správneho konania vetkým
známym úèastníkom (obec oznámi
zaèatie správneho konania o povolení reklamného, informaèného alebo
propagaèného zariadenia). Úèastníci konania sú oprávnení uplatòova
svoje námietky a pripomienky, ktoré
musí správny orgán posúdi a za
predpokladu, e im nemôe vyhovie, rozhodne o nich v príslunom
rozhodnutí (obec v povolení reklamného, informaèného alebo propagaèného zariadenia). Úèastníci konania
majú právo poda odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu (§ 53
správneho poriadku), ktoré im musí
by doruèené do vlastných rúk (§ 24
správneho poriadku).

13. Stavba (§ 1 ods. 1 vyhl.)
Stavebný zákon ani vykonávacie
vyhláky nedefinujú jednoznaène
pojem stavba. Stavebný zákon obsahuje len veobecné vymedzenie
druhov stavieb vyadujúcich stavebné povolenie uvedené v § 55 ods. 1,
ktoré sa dopåòa ich výpoètom v § 1
ods. 1 vyhl. Pri vybraných druhoch
stavieb, stavebných úprav a udriavacích prácach na stavbách sa zo
zákona pripúa len ohlásenie.
Pre úèely stavebného zákona sa
za stavby pod¾a týchto ustanovení
povaujú vetky stavby bez zrete¾a
na ich
- stavebnotechnické vyhotovenie,
napr. budovy, vee, stoiare, silá,
zásobníky, nádre, studne, komunikácie, tunely, mosty a lávky, nástupitia a rampy, eriavové dráhy,
podzemné i nadzemné vedeniam,
tribúny, múry, oplotenia, pomníky,
- úèel. Napr. stavby na bývanie,
obèianskeho vybavenia, stavby pre
výrobu a na skladovanie, pre dopravu, rozvod energií, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby na rekreáciu, zariadenia civilnej ochrany ustanovené osobitnými predpismi (§ 3
ods. 15 zák. è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení
zák. è. 222/1996 Z. z. ),
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- èas trvania, t. zn. stavby trvalé
ale aj doèasné, pri ktorých sa obmedzuje èas ich trvania.
Stavbou sa pod¾a § 139 ods. 2
písm. a) SZ rozumie aj jej èas. V
zmysle stavebnosprávnych predpisov sú ako stavby charakterizované aj tie, ktoré nie sú spojené so
zemou pevným základom. Aj tieto
stavby, èi trvalé alebo doèasné, vyadujú pre svoje uskutoènenie stavebné povolenie alebo ohlásenie.
Stavby spojené so zemou pevným
základom majú zároveò charakter nehnute¾ností pod¾a § 119 ods. 2 Obèianskeho zákonníka.
V prípade negatívneho výsledku
obec neformálnym spôsobom urèí,
e ohlásený stavebný zámer mono uskutoèni len na základe stavebného povolenia. Upovedomí o tom aj
prísluný stavebný úrad, ktorému
ohlásenie postúpi. Stavebné konanie
vykoná stavebný úrad. A ten vyzve stavebníka, aby ohlásenie stavebného zámeru rozíril doplnením
ïalích potrebných náleitostí (§ 17
ods. 2 vyhl. ). Stavebník doplní k údajom ohlásenia jednoduchý náèrt stavby alebo stavebnej úpravy alebo vyznaèí stavebné úpravy v dokumentácii stavby, overenej stavebným úradom (pri udriavacích prácach sa
nepredkladá), situaènými a stavebnými výkresmi zariadenia staveniska, ak sa má budova, podkladmi,
ktoré urèí stavebný úrad za nevyhnutné na riadne posúdenie veci. Nie
je podmienkou, aby uvedenú dokumentáciu vyhotovila osoba, ktorá preukázala odbornú spôsobilos na projektovanie v zmysle § 46a stavebného zákona. Prísluné odborné
technické vzdelanie spracovate¾a dokumentácie skúma stavebný úrad
priamo v stavebnom konaní.
Drobná stavba (§ 3 vyhl.)
Je charakterizovaná dvomi základnými znakmi
- musia ma doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu, t. j. stavbu toho úèelu, na ktorý je urèené vyuitie pozemku (napr. pre stavbu bytového
domu, rodinného domu, obèianskeho vybavenia, na individuálnu rekreáciu, pre výrobu a skladovanie a
pod.),
- nemôu podstatne ovplyvni ivotné prostredie.
Popri tom sa urèujú aj niektorými
technickými parametrami
Pri prízemných stavbách zastavaná plocha do 16 m2 a håbka do 3
m, napríklad pivnice a umpy bez
prepadu.
1.4. Ohlasovanie drobných stavieb
l Aké náleitosti musí obsahova zámer stavebníka uskutoèni
drobnú stavbu?
l Podlieha drobná stavba po jej
realizácii kolaudácii?
Nevyhnutné základné náleitosti
(§ 14 vyhl. ). Stavebník v ohlásení
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uvedie druh stavby, jej úèel a rozsah, ako aj jednoduchý technický
opis jej uskutoènenia. Uvedie tie
druh a parc. È. pozemku (pod¾a katastra nehnute¾ností), na ktorom chce
drobnú stavbu realizova. Pripojí doklad preukazujúci jeho vlastnícke alebo iné právo k tomuto pozemku.
Iným právom k pozemku môe by
v zmysel § 139 ods. 1 stavebného
zákona
- uívanie pozemku na základe
nájomnej zmluvy alebo dohody o
budúcej kúpnej zmluve, z ktorých
vyplýva právo uskutoèni drobnú
stavbu,
- právo vyplývajúce z vecného
bremena spojeného s pozemkom
(zmluva s vkladom do katastra nehnute¾ností), prípadne
- právo vyplývajúce z iných právnych predpisov.
Okrem toho má stavebník v ohlásení drobnej stavby uvies spôsob
jej uskutoènenia (oprávneným stavebným podnikate¾om alebo svojpomocou) a èi sa na uskutoènenie stavby majú pouíva aj susedné nehnute¾nosti, prièom v takom prípade je
vhodné pripoji vyjadrenie vlastníka
takej nehnute¾nosti.
K ohláseniu drobnej stavby je
potrebné pripoji v dvoch vyhotoveniach aj jednoduchý situaèný výkres
pod¾a katastrálnej mapy s vyznaèením umiestnenia stavby na pozemku
a hraníc medzi pozemkami s polohou stavieb na nich, ktorý obec overí a doruèí stavebníkovi spolu s oznámením.
Drobnou stavbou sú aj prípojky
drobnej stavby na rozvodné siete a
kanalizáciu hlavnej stavby. Pri ich
ohlasovaní návrh musí zodpoveda
§ 12 a § 27 vyhl. è. 144/1978 Zb. o
verejných vodovodoch a kanalizáciách, resp. § 12 a § 37 vyhl. è. 154/
1978 o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Pri ohlasovaní drobných
stavieb - nástupné ostrovèeky hromadnej verejnej dopravy, prechody
cez chodníky a na susedné pozemky - pokia¾ sú v cestných ochranných pásmach, vyaduje sa výnimka
pod¾a § 16 ods. 3 písm. ) vyhl. è.
136/1961 Zb.
Stavebník je povinný zabezpeèi
osobu, ktorá bude vykonáva èinnos
stavebného dozorcu nad uskutoèòovaním drobnej stavby, ak sám nemá
na to kvalifikáciu. Vyplýva to z § 44
ods. 3 stavebného zákona, ktorého
primerané uplatnenie pri drobných
stavbách znamená, e výkon èinnosti stavebného dozoru pri týchto
stavbách nie je podmienený preukázaním odbornej spôsobilosti. Vdy je
vak potrebné posúdi odbornú kvalifikáciu stavebníkom navrhovanej
osoby, aby zodpovedala úèelu a
technickej nároènosti ohlasovanej
stavby, na ktorej sa má èinnos stavebného dozoru vykonáva.
Oznámenie obce, e proti uskutoèneniu drobnej stavby nemá námietky musí obsahova presne vet-
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ky údaje o stavbe (pod¾a náleitostí
ohlásenia), parc. è. pozemku, na ktorom sa má stavby realizova, aby
nevznikali pri alebo po jej výstavbe
iadne pochybnosti alebo nejasnosti
(napr. o rozsahu, úèele stavby a
pod.). Oznámenie sa doruèí aj osobe vykonávajúcej stavebný dozor.
Stavebník je oprávnený zaèa s
uskutoèòovaním drobnej stavby a
po doruèení oznámenia obce, e
nemá námietky proti jej uskutoèneniu. Jej uskutoènenie bez ohlásenia,
resp. pred doruèením uvedeného
oznámenia obce je poruením stavebného zákona a podlieha sankcionovaniu. Ohlásená drobná stavba
po jej realizácii nepodlieha kolaudácii.

mienkou pri drobných stavbách.
Rodinný dom
Stavba rodinného domu je vymedzená z h¾adiska stavebnotechnických poiadaviek pre úèely konaní
pod¾a stavebného zákona. Stavby na
bývanie je rodinným domom, ak svojim stavebnotechnickým usporiadaním zodpovedá poiadavkám na rodinné bývanie a ak je v nej viac ako
polovica podlahovej plochy vetkých
miestností urèená na bývanie. Môe
ma najviac tri samostatné byty a
najviac dve nadzemné podlaia a
podkrovie. Pre jej umiestnenie na stavebnom pozemku sa v § 44 VTP
urèujú vzdialenosti od spoloèných
hraníc so susediacimi pozemkami a
od susedných stavieb.

8. Oprávnenie na uskutoèòovanie stavieb
Stavebný zákon v § 44 obsahuje
ustanovenia upravujúce moné spôsoby uskutoèòovania stavieb a podmienky s nimi spojené.
Zhotovova stavbu (stava) pre
iného stavebníka môe iba právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá
má oprávnenie na stavebné alebo
montáne práce pod¾a osobitných
predpisov (podnikate¾ pod¾a § 2 ods.
2 Obchodného zákonníka). Oprávnený zhotovite¾ musí zároveò zabezpeèi na stavbe výkon èinnosti stavbyvedúceho odborne spôsobilou osobou. Oprávnenie navrhovaného zhotovite¾a stavby na jej uskutoèòovanie skúma stavebný úrad v stavebnom konaní (§ 62 ods. 1 písm. d)
SZ).
Stavebný zákon pripúa uskutoèòovanie stavieb aj samotnými stavebníkmi za týchto predpokladov:
Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie po¾a
osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktoré nemajú
v predmete, resp. v rozsahu svojej
èinnosti stavebné alebo montáne
práce môu stava stavby pre svoju
vlastnú potrebu. Pri uskutoèòovaní
stavby musia vdy zabezpeèi výkon èinnosti stavebného dozorcu odborne spôsobilou osobou.
Fyzické osoby môu stava svojpomocou, prípadne za výpomoci
ïalích fyzických osôb jednoduché
stavby a drobné stavby. Pri uskutoèòovaní stavby musí stavebník
zabezpeèi primerané technické vybavenie a výkon èinnosti stavebného dozorcu odborne spôsobilou osobou. Odborná spôsobilos nie je pod-

2. Sankcie v súvislosti s oprávneniami tátneho stavebného doh¾adu
V stavebnom zákone v § 105 ods.
1 písm. písm. c), d), e) a f), ods. 2
písm. d) a 106 ods. 1 písm. c) a d)
sa urèujú pokuty súvisiace s výkonom tátneho stavebného doh¾adu,
ktoré stavebný úrad po prerokovaní
ukladá tým, ktorí
- nezabezpeèujú podmienky na
výkon tátneho stavebného doh¾adu
(napr. nedostatoène vedený stavebný denník, chýbajúca dokumentácia
na stavbe a pod.),
- bránia vo výkone tátneho stavebného doh¾adu (napr. znemoòujú alebo neumonia vstup na pozemok jeho oprávneným orgánom alebo osobám, ktoré prizvali znalci),
- neplnia výzvu orgánu tátneho
stavebného doh¾adu,
- nevykonajú opatrenie nariadené orgánom tátneho stavebného
doh¾adu,
- ako osoby urèené na výkon èinnosti stavebného dozoru naplnia svoje povinnosti napriek výzve orgánu
tátneho stavebného doh¾adu,
- ako vlastníci stavby neudriavajú stavbu do tej miery, e jej stav
ohrozuje ivot alebo zdravie osôb
napriek opätovnej výzve orgánu tátneho stavebného doh¾adu na zjednanie nápravy.
Právomoc na prerokovanie uvedeného protiprávneho konania a na
uloenie pokuty prináleí výhradne
stavebnému úradu, t. j. príslunému
okresnému úradu, odboru ivotného
prostredia a to aj za predpokladu, e
sa neplnia opatrenia alebo výzvy pracovníkov obce poverených výkonom
tátneho stavebného doh¾adu.

OZNAM
Oznamujeme obèanom, e daò z nehnute¾nosti (pozemky a stavby) a poplatky (vývoz smetí, za psa, za vodu) pre
rok 1999 sú vyrúbené.
Uvedená daò a poplatky sa môu plati na Obecnom
úrade v Hornej Súèi, èíslo dverí 4, kadý pracovný deò.
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Faiangy v naej dedine

Faiangy majú aj u nás dlhoroènú tradíciu. Tohoroèné boli spojené nielen s vypráanými ikami a varenou huspeninou, ale bol to
najmä sprievod po dedine. Postarali sa oò deti z DFS Èajka z niektorými mamièkami, pod taktovkou obetavého harmonikára Milana Vrbu.
Deti poobliekané do krojov a masiek, s ronami v ruke, obnovili starú
tradíciu faiangových dní. Rozospievaný sprievod preiel po celej
dedine a skonèil v kultúrnom dome, kde rozveselili dôchodcov, ktorí
tu mali faiangové posedenie. Faiangy skonèili v utorok pochovávaním basy, ktorá stíchla a do Ve¾kej noci.

STAROSTA

Ná starosta sanitkár, mal on s nami ve¾ký plán. Zavies k
nám do dediny, kúrenie na hodiny. Nebola to ¾ahká práca, ale
zato lepia pláca. Keï tu boli volieb èasy ná starosta dostal
hlasy. A tak ten ná sanitkár, starostom sa zasa stal.
Lenka Koelová

JUBILUJÚCA ÈAJKA

Detský folklórny súbor Èajka oslávil v sobotu 23.1. svoje prvé
výroèie vzniku. Oslava bola v kultúrnom dome a vystúpil tam okrem
náho súboru aj súbor Veletánek zo susednej Moravy. Starosta p.
Bilèík poïakoval vetkým úèinkujúcim za doterajiu èinnos a poprial
im ve¾a radosti a úspechov do ïalích rokov. V druhej èasti sa zabávali deti aj rodièia, do tanca im vyhrávala skupina Grand a vetkým
chutila jubilejná skoro metrová torta. Lenka Koelová
napísala k tomuto výroèiu báseò s názvom súboru.

Èajka

Vraj èajka lieta pri mori,
ale naa zaletela za hory.
Sadla si na lavièku,
zaspievala pesnièku.
Pri súèanskom potoku,
tancuje do súmraku.
Dnes má Èajka prvý rok
vese¾me sa vo spolok.
Pred javiskom na stole
èaká torta vesele.
Snáï tá Èajka detí,
i k moru doletí.
Lenka Koelová

KULTÚRNE VYSTÚPENIE
Netradièné kultúrne vystúpenie sme zaili 26.1.1999. Pantomímu nevidíme kadý deò, preto sme s napätím èakali, èo nám dvojica umelcov predvedie.
Nemý mu pán Kulíek gestami a mimikou vyjadroval svoje
my-lienky. Jeho asistent ho ve¾mi dobre hudobne doplòoval.
Mne sa najviac páèili situácie, ako ho neposlúchal pes, ako priiel na návtevu a nikto nebol doma. Najzaujímavejí vak bol stolný tenis - samozrejme bez loptièky.
Program výborne zabával nielen iakov, ale aj nae pani uèite¾ky. Poèas celého vystúpenia vládla v kultúrnom dome výborná nálada, mono aj preto, lebo do svojich humorných kúskov zapájali i
nás iakov.
Úprimný potlesk na záver si urèite zaslúili.
Rudolf Peèeòanský
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Lipka

Zamyslenie o pravde
Sila pravdy vyzbrojená svetlom poznania je nepremoite¾ná.
J. A. Komenský
Hniloba zoiera trávu, hrdza
elezo a lo due.
A. P. Èechov
Pravda - slovo vyslovované
denne nespoèetne ráz. U si ani
neuvedomujeme v dnenej dobe
podstatný význam pravdy a pravdivosti. Zostáva to len akýsi filozofický pojem, ktorý èlovek pouíva na presvedèenie druhých.
Vimnime si ako to s pravdou je
v dennom ivote. Zahrnutí sme
mnostvom informácií, ktoré sú,
pod¾a tých, èo ich podávajú, zaruèene pravdivé. Aká je skutoènos? Preèítame si informáciu v
novinách, siahneme po iných
novinách a zistíme, e o tom istom nás informujú úplne inak.
Zapneme rozhlas, èi televízor a
informácie sa rôznia. Èo je pravdivé? Ktorý z redaktorov si dal tú
námahu, e skutoène pravdivo,
bez dohadov a prikrá¾ovania,
opisuje danú udalos?! Vetko
chceme opisova, komentova, ku
vetkému sa chceme vyjadri - deti
presviedèajú o svojej pravde rodièov a opaène, spolupracovníci
sa medzi sebou dohadujú - kadý o svojej pravde, pri stretnutiach
na ulici si odovzdávame èasto tie
najpravdivejie klebety. A pravda, tá rýdza, ivotom overovaná,
sa krèí kdesi medzi nami a len
obèas sa jej kúsoèek prederie na
povrch. Zabúdame, e charakterný a spravodlivý èlovek hovorí
pravdu a ije pravdivo. Len pokrytci tí pravdu kupujú a predávajú.
Pierre Lefevre uvádza v zozberaných udalostiach zo ivota takýto príbeh:
Perzský krá¾ Chosroes si zavolal svojich radcov a iadal od
nich aby mu povedali èo si o òom
myslia. Povedzte bez obáv pravdu. Nazdávate sa, e som dobrý

krá¾? Za odpoveï odmením kadého drahokamom. Radcovia
jeden po druhom predstupovali
pred krá¾a s chválami a prehnanými lichôtkami. Posledný predstúpil múdry Elain so slovami:
Krá¾u, radej by som mlèal, lebo
pravda sa nedá kúpi. Prekvapený krá¾ chví¾u premý¾al a potom
hovorí: Dobre. Nedám ti niè ale
mi povedz otvorene svoju mienku.
Elaim zaèal: Krá¾u, myslím si,
e si èlovek s mnohými slabosami a chybami, rovnako ako my.
Ale tvoje chyby majú ove¾a väèiu váhu, lebo celý národ stone
pod archou daní. Myslím si, e
prive¾a peòazí vydáva na oslavy, na stavbu palácov a hlavne
na vedenie vojen.
Krá¾ sa nad slovami Elaima
zamyslel. Kadému radcovi dal
s¾úbený drahokam a Elaima vymenoval za svojho kancelára.
Na druhý deò predstúpili radcovia znovu pred krá¾a. Jeden z
nich podal sanos: Môj krá¾,
obchodníka, èo ti predal tieto
perky, treba opravi, lebo drahokamy, ktoré si nám daroval, sú
faloné:
Viem, odpovedal krá¾ s
úsmevom. Sú rovnako faloné
ako boli vèera vae slová.
Zamyslime sa trocha nad mylienkou príbehu. Ako sa my správame v benom ivote? Sme ako
tí pokryteckí krá¾ovi radcovia, alebo máme aspoò niekedy odvahu múdreho Elaima, poveda
pravdu?
ivotom overená skúsenos
hovorí, e pretvárka, klamstvo,
vypoèítavos, pokrytectvo nemajú dlhé trvanie. No zdá sa, e my,
¾udia, sme nepouèite¾ní.
Keï Pythagoras objavil svoju
pouèku, obetoval sto volov. Od
tých èias sa vetky voly trasú, keï
sa nájde nová pravda.
H. de Balzac
Vaa Lipka

Zdravý ivotný týl

Krajská výtvarná súa

Okresný úrad v Bánovciach nad Bebravou vyhlásil výtvarnú súa,
ktorá mala motto: ZDRAVÝ IVOTNÝ TÝL.
Práce boli hodnotené v dvoch kategóriách a rôznych technikách.
Dòa 27.11.1998 sa aj dve iaèky naej koly zúèastnili slávnostnej
vernisáe a prebratia cien v Trenèíne.
2. cenu
za grafiku získala Marcela KNOTEKOVÁ
názov práce: Otec a syn
2. cenu
za ma¾bu získala Petra MICHALOVÁ
názov práce: Mierové námestie v Trenèíne
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Rok 1999 - Medzinárodný rok
starích ¾udí

Sociálna starostlivos o èloveka sa v naej spoloènosti chápe ako solidarita obèianskeho spoloèenstva. Nemôe by vak
posudzovaná ako patronát nad obèanmi. Neobmedzuje sa len
na zásady do hmotnej oblasti, ale pôsobí aj v oblasti biologickej, psychickej, spoloèenskej a kultúrnej.
V systéme spoloèenskej starostlivosti o èloveka má svoje nezastupite¾né miesto sociálna starostlivos.
V rámci Slovenskej republiky sociálne sluby poskytujú tátne a netátne subjekty na úseku ústavnej a mimoústavnej starostlivosti. Sociálna
pomoc je historický pojem, ktorého
obsah ete dodnes nie je ustálený.
Z historického h¾adiska jej korene siahajú a k úsvitu ¾udských dejín. Od
najstarích èias nachádzame v ¾udskej pospolitosti prejavy správania,
ktoré by sme v dnenej terminológii
mohli nazva sociálnou pomocou. U
rodová spoloènos na vetkých kontinentoch dávala osobitné a chránené postavenie svoji starým èlenom,
chránila matku a diea a akceptovala
i zdravotne postihnutých.
Osobitné postavenie na úseku
sluieb sociálnej starostlivosti patrí
opatrovate¾skej slube, ktorá sa poskytuje v domácnosti starých a zdravotne postihnutých obèanov a v mimoústavnych zariadeniach. Táto
sluba sa povauje za najhumánnejiu a najmenej nákladnú v rámci sluieb sociálnej starostlivosti o obèanov. Obèania, ktorí sú vzh¾adom na
svoj vek a zdravotný stav odkázaní
na pomoc inej osoby - opatrovate¾ky, môu aj naïalej zotrva vo svojom domácom prostredí. Sú vyrovnanejí a môu si tak zachova svoj
individuálny týl ivota. Pri opatrovaní chorého èlena rodiny v poslednej
fáze ivota vznikajú medzi ním a
opatrovate¾om silné citové väzby. Platí
to dokonca aj na vzahy, ktoré boli
zaaené rozliènými konfliktmi. Vznikajú vak i zloité situácie, keï sa o
bezvládneho èlena rodiny musí stara prísluník nasledujúcej generácie
- väèinou to býva dcéra alebo nevesta. eny, ktoré vykonávajú takúto nároènú úlohu, sú v plnom rozkvete svojich tvorivých síl a okrem
starostlivosti o chorého èloveka musia chodi do zamestnania a stara
sa o svoje deti. Mnohé z nich si berú
na plecia príli ve¾a.
V súèastnej dobe zo skúseností
vieme, e pre starých ¾udí je najväèou túbou strávi posledné roky
svojho ivota v domácom prostredí,
v kruhu svojich najbliích.
Preto predchádzajúca vláda Slovenskej republiky v máji 1998 schválila zriadenie Slovenského výboru na
prípravu Medzinárodného roka starích ¾udí v r. 1999 a prerokovala
aktivity cielené na zlepenie kvality
ivota starích ¾udí.
Prioritou sociálnej politiky má by
zachovanie sebestaènosti starích

¾udí s èo najdlhím moným zotrvaním v domácom prostredí, udranie
si svojej dôstojnosti a identity, sociálne zabezpeèenie, zdravotná starostlivos, telesná aktivita, kultúra a
vzdelávanie.
Naa obec je pecifická tým, e
je najväèia v okrese s poètom obyvate¾ov 3 539, z toho v postproduktívnom veku je cca 40 % obèanov,
vo veku nad 65 rokov je 499 obèanov a 4 vyuívajú opatrovate¾skú
slubu. ijú medzi nami i obèania,
ktorí nemanú blízkych príbuzných a
nemajú ani informácie o vykonávaní
opatrovate¾skej sluby. S týmto problémom sa stretávam hlavne na naich osadách.
V budúcnosti je preto vhodné uvaova so zriadením malokapacitného
zariadenia sociálnych sluieb tzv.
rodinného typu, vrátane samostatného bývania pre ako zdravotne postihnutých obèanov.
Forma starostlivosti o starých,
osamelých a ako zdravotne postihnutých je najhumánnejou slubou
obèanom a preto by mala i naïalej
zosta garantovaná tátom.
M. Podoláková

7.

Výtvarné súae

Medzinárodná výstava detskej kresby a grafiky
Do Havíøova na túto výstavu
bolo zaslaných 1.321 výtvarných
prác zo 4 tátov.
V III. Kategórii získala ve¾mi
pekné 3. miesto výtvarná práca
MIROSLAVY JURIGOVEJ.
Pre ocenenie si bola osobne
spoloène s mamièkou.
Spomína: "Dostala som list v
Havíøova, v ktorom mi oznámili,
e som získala cenu a zároveò
ma pozývali do Domu kultúry
Leoa Janáèka na otvorenie výstavy detskej kresby a grafiky pod
názvom KRÁSNA AKO KVIETKY
JE TÁ ZEM !

Tak sme sa vybrali s mamou
na malý výlet. Cestovali sme autobusom a vlakom, cesta bola
príjemná. Otvorenie výstavy bolo
ve¾mi slávnostné. Zúèastnilo sa
ho ve¾a neznámych, ale zaujímavých ¾udí. Za 3. Miesto som dostala medailu a krásny plecniak.
Okrem mojej ocenenej práce tam
boli vystavené i ïalie práce iakov naej koly, ktoré som si radosou a pýchou poprezerala.
Návteva výstavy a ocenenie boli
pre mòa krásnym a vzruujúcim
záitkom. Budem naò ete dlho
spomína.
Jurigová

KARNEVAL

Mesiac február je typický bálmi, plesmi, karnevalmi. I v naej obci
sa uskutoènil karneval pre iakov základnej koly. Po dlhej príprave
masiek sa 10. 2. 1999 predstavili v kultúrnom dome rekordných 130
masiek. Obdivovali sme mnostvo rozprávkových bytostí, zvieratká,
televízne postavy, kolákov i robotníkov. Chví¾u krúili po sále, snaili sa presvedèi, e práve tá ich maska je najoriginálnejia. Bolo
ve¾mi ako vybra tie najkrajie. Mono i preto bolo ocenených a 20
masiek.
3. miesto získali TULÁCI (Pavol Mrázik, Duan Michal)
2. miesto patrilo Adamsovej rodine (8 dievèat zo 7. B)
Fanfáry za 1. Miesto zazneli SNEHULIAKOVI (Katarína Èièáková)
Po vyhodnotení sa vetci iaci, ale i uèitelia výborne zabávali na
taneènom parkete. U teraz sa teíme na budúcoroèný karneval.
Akými maskami prekvapíme o rok?
Gabriela kundová

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR ÈAJKA
V januári si DFS Èajka menou oslavou pripomenul 1. Výroèie svojho vzniku. Za tento
krátky èas èlenovia súboru odviedli kus peknej práce.
Èinnos sme zaèínali pred 3
rokmi ako menia dievèenská
skupina, ktorá oivovala svojim
spevom kultúrne podujatia v
obce. Pred 2 rokmi sa skupina
rozírila o pár chlapcov a venovala sa nácviku folklórnych obrázkov. Záujem ïalích detí a
ich rodièov dal podnet k rozíreniu súboru. V decembri 1997 si
èlenovia súboru vybrali názov a
tým sme sa zaèlenili medzi trvalé fungujúce súbory okresu.
Èo máme za pomerne krátku
dobu trvania za sebou? Úèinkovali sme v obci na vetkých oslavách a kultúrnych podujatiach.
Vystupovali sme pri rôznych príleitostiach v blízkom i vzdialenejom okolí. Boli to vystúpenia
v Trenè. Tepliciach, Trenè. Turnej, Dolnej Súèi, Adamovských
Kochanovciach, Ivanovciach,
Trenè. Stankovciach a v Turèianskych Tepliciach. Pozdravili sme

naich rodákov na stretnutí v
Bratislave a skúsili sme ako sa
robia televízne programy pri úèinkovaní v súane - zábavnom programe Kamera M
Pri svojom vzniku si súbor vytýèil cie¾ - zbera a uchováva
nae súèanské a slovenské piesne, hry, zvyky a tance. Tento cie¾
chceme svojou prácou ïalej napåòa. My, starí èlenovia súboru, sa snaíme nauèi deti hodnotne vyuíva svoj vo¾ný èas,
prináa rados druhým a vái
si to dobré a pekné, èo nám nai
predkovia zanechali.
Súbor sa pri svojej èinnosti
nezaobíde bez pomoci dospelých.
Chcem preto poïakova vetkým
tým, ktorí nám pomáhajú. Obetavým mamám, ktoré si nájdu
chví¾u èasu a prídu pomôc na
skúky. Èlenkám a èlenom rodièovského výboru, ktorí pomáhajú pri organizovaní podujatí a
zháòajú peniaze na èinnos.
Babkám, dedkom, tetám a ujom,
ktorí ochotne pomáhajú radou,
vysvetlením, zapoièaním krojov, náradí, pesnièkou, èi básniè-

kou. Vetkým tým skôr narodeným, ktorí sú ochotní s nami aj
vystupova v programoch. Vetkým týmto naim skromným
spolupracovníkom patrí srdeèné
poïakovanie od celého súboru.
Poïakovanie patrí aj pánovi
Milanovi Vrbovi, ktorý si svoj
pracovný i osobný èas prispôsobuje naej èinnosti a svojou hrou
na harmonike podstatne zvyuje úroveò vystúpení súboru.
Dúfajme, e nám vetkým chu
a nadenie pre túto prácu vydria, aby nae deti aj v budúcnosti pekne reprezentovali nau obec
a aby sa naplnili mylienky:
Èo zostane po nás?!
To, èo sme v tichosti rozsievali a nezitne rozdávali - naa
srdeènos dobrota, ná úsmev,
aj nae piesne a tance pre rados iných. Staèí len rozhali
svoj tesne pozapínaný plá a
vyleme do sveta viac svetla, radosti a astia. Vtedy budú vetci okolo nás radostnejí a veselí. A to je potrava, ktorá bude
ivi tých, èo prídu po nás.
J. Èajová

SÚÈANSKÝ HLÁSNIK

8.

Futbalový turnaj

V Melèiciach - Lieskovom sa 27. februára
1999 mladí iaci zúèastnili 1. Roèníka futbalového turnaja v Melèiciach - Liekovom.
Osem drustiev bolo rozdelených do dvoch
tvorèlenných skupín, kde hrali 3 zápasy.
Výsledky "A" skupiny:
Horná Súèa - Melèice Lieskové
1:0
po pokutových kopoch
3:2
Gai M. 2, Knotek P.
Ivanovce - Adamovské Kochanovce
0:1
Horná Súèa - Ivanovce
4:0
Gago M. 2, Bartek M., Bartek
Melèice Lieskové - Ad.Kochanovce
0:1
Ivanovce - Melèice Lieskové
0:1
Horná Súèa - Adam. Kochanovce
3:1
Zemanoviè ¼. Gago M., Bartek J.
Vo finále sa stretli chlapci z H. Súèe so
iakmi B skupiny Drietoma.
Zaplnená portová hala v Melèiciach - Lieskovom videla výborný a dramatický zápas, v
ktorom chlapci z Drietomy zvíazili gólom streleným v poslednej minúte zápasu.
Vetci nai chlapci podali na celom turnaji ve¾mi dobré a bojovné výkony. Pod¾a
názoru prítomných trénerov vynikol najmä
MAREK GAI a MICHAL GAGO.
Michal Gago sa stal najlepím strelcom
turnaja. Strelil 3 góly.
Chlapci získali krásny pohár, diplom a
kadý vecný darèek. Vetkým chlapcom ïakujeme za peknú reprezentáciu koly a obce.
O 2. Miesto sa zaslúili : T. Chovanec, R.
Knotek, R. Ondraèka, ¼. Zemanoviè, J. Bartek, M. Gago, D. Guga, M. Bartek, P. Knotek,
M. Gai.

èíslo 1 - marec 1999
Z trvorby naich iakov

PORT

Po jesennej èasti V. ligy sú futbalisti H.
Súèe na 13. mieste s èím nemôu by vôbec spokojní. S prípravou na jarnú èas sme
zaèali 3. januára. Trénujeme dvakrát týdenne. Absolvovali sme trojdòové sústredenie v anove, kde sme tréning zamerali
hlavne na kondíciu. Poèas prípravy sme
zohrali 6 prípravných zápasov, z ktorých
sme 3 vyhrali, 2 remizovali a 1 prehrali.
Mustvo tvorí 20 - èlenný káder: Poláèek,
Holúbek, Mrázik B., Biras, Vanèo, Kopúò,
Strápek, Èapák, Mrázik J. , Sádecký, Jurica, Panák, Guga, Kuèerák J., Bari, Dohnan,
Mikuínec, Bulejko B., Kuèerák D., uhánek, ktorý sa bude snai výkonmi zachráni pre Hornú Súèu V. ligu a uspokoji svojich fanúikov a sponzorov, ktorí podporujú
súèanský futbal.

Trenèiansky vodník VALENTÍN

úrove námestie v Trenèíne králi u od
minulého roka studòa s vodníkom.
Trenèianske osvetové stredisko vyhlásilo
výtvarnú súa Trenèiansky vodník Valentín.
iaci 17 základných kôl poslali 410 prác k
uvedenej tematike.
Medzi dvadsiatimi ocenenými boli i práce
troch iaèok naej koly: Zuzany ORSÁGHOVEJ, Miroslavy JURIGOVEJ, Magdalény
MRÁZIKOVEJ
Vetky ocenené práce na uvedených výstavách vznikli pod odborným vedením pani
uèite¾ky O¾gy ONDRUKOVEJ.
Vetkým dievèatám i pani uèite¾ke ïakujeme za peknú reprezentáciu koly a obce.

Ako Emu doplatil
na svoju pýchu
Boh stvoril zem a na nej vtáctvo a zver.
Stvoril aj vtáky Emu. Vtáky Emu mali
krásne sfarbené perie a lietali a nad nebo.
Raz sa Dung¾ou prechádzal Emu. Vtedy aj Boh zostúpil na zem, aby sa pozrel,
ako zvieratá spolu vychádzajú. Boh zastal a povedal Emu. Emu sa zaèal odrazu pýi a posmieva sa vtákom. Pozrite
ako som krásne sfarbený a vyletím vyie ako vy. Ja by som mal vládnu tejto
zemi namiesto Boha. Som krají ne samotný Boh, hovoril Emu. Keï to Boh poèul, ve¾mi sa rozhneval. Vystúpil pred
Emu a hovorí: Preèo sa pýi? Ja som
od teba vyí. Zo zeme som a stvoril. Na
prach a môem obráti. Emu sa na¾akal, lebo sa bál Boha. Boh povedal: Za
trest, e si sa pýil a vyvyoval, stratí
svoje pestré farby a namiesto pestrých
farieb ti dám hnedú. Skrátim ti krídla,
nebude môc lieta a stuènie. Lovci a
budú neustále lovi. A nebude i v dungli, ale v stepiach. Aj keï sa tvoj rod zachová, neostane ho ve¾a.
Takto Emu doplatil na svoju pýchu. A
namyslenos.
Darina Podoláková 6.B.

FK HORNÁ SÚÈA - ROZPIS - JAR 1999

Kolo

Dátum Dospelí

Hrací
èas

Odchod Dorast
aut.

Hrací
èas

Odchod iaci
aut.

Hrací
èas

Odchod
aut.

17.

14.3. Domania - H.S.

14 30 12 00

Tr. Teplá - H.S.

12 00 10 45

-

-

-

18.

21.3. H.S.- Ilava

15 00 -

H.S. - Ilava

12 30

H.S. - Skalka

10 30

-

19.

28.3. LO Trenèín-H.S.

15 00 13 45

St. Turá - H.S.

12 30 10 30

Ivanovce - H.S.

10 30

9 45

14 00 -

-

-

-

-

16.

1.4. H.S. - Ladce

16 30 -

H.S. - Ozeta B

20.

4.4. H.S. - Nemová

16 30 -

H. S.-Tr. Stankovce 14 00 -

H.S. - D. Súèa

10 30

-

21.

11.4. Èastkovce-H.S.

16 30 14 45

Pruské-H.S.

14 00 12 15

DMZlatovce - H.S. 10 30

9 45

22.

18.4. H.S. - Brezová

17 00 -

H.S. - Belua

14 30 -

H.S. - ¼uborèa

10 30

-

23.

25.4. N. Dubnica-H.S.

17 00 13 00

N.Dubnica - H.S.

14 30 13 00

H.Srnie - H.S.

10 30

9 45

24.

2.5. H.S. - Podmanín

17 00 -

H.S. - Podmanín

14 30 -

H.S. - K¾úèové

10 30

-

25.

9.5. Podolie - H.S.

17 00 12 45

Podolie - H.S.

14 30 12 45

Drietoma - H.S.

10 30

9 45

26.

16.5. H.S. - Mn. Lehota

17 00 -

H. S. - Dohòany

14 30 -

-

-

-

27.

23.5. Hrádok - H.S.

17 00 15 30

Koeca - H.S.

14 30 12 45

-

-

-

28.

30.5. H.S. - Tr. Stankovce

17 00 -

H.S. - LO Trenèín

14 30 -

H.S. - Záblatie

10 30

-

17 00 -

H.S. - Sverepec

14 30 -

-

-

-

17 00 13 00

Tr. Teplice - H.S.

14 30 13 00

-

-

-

29.
30.

6.6. H.S. - Pruina
13.6. Tr. Teplice - H.S.
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