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Milí priatelia, drahí bratia a sestry!

Som rád, e môem spolu s vami tu v Hornej Súèi i tento rok prei opä Vianoce. Keïe Vianoce - sviatky narodenia Boieho Syna
Jeia Krista sú i sviatkami vetkých ¾udí dobrej vôle, majme vetci dobrú vô¾u spoloène
èerpa z ich tajomstva. Èi pochopíme ich podstatu, èi budú prínosom pre nás na prahu nového tisícroèia, záleí v prvom rade na nás
samých.
Istý fotograf mal v San Rocco v Taliansku urobi snímky slávnych fresiek o Narodení Pána od Tintorela. Jeho snahy boli
márne. Napriek vetkým moným druhom
osvetlenia farby fresiek neboli jasné. Fotograf zistil, e fresky, znázoròujúce Kristovo
narodenie, sú pokryté nánosom prachu a
piny. To bola príèina, preèo farby neboli
jasné, ale i dôvod k zamysleniu, ako dospie k ich pôvodnej kráse.

I Vianoce sú pokryté stároènými nánosmi.
Stali sa sladkým príbehom o dieatku narodenom v chudobných jaslièkách, nad ktorým sa
nae srdce pohne chví¾kovým súcitom k chudobným, opusteným. Pre mnohých sú príleitosou získa darèek, zabavi sa. Pre iných sú
ancou istého zárobku. Máme záujem o ich
pôvodnú krásu. Ak áno, urèite ich preijeme
správne a s úitkom. Slová anjelov: Sláva Bohu
na výsostiach a na zemi pokoj ¾uïom dobrej
vôle môu by pre nás potom nie iba výzvou,
ale i skutoènosou.
Poehnané preitie Vianoc, Pokoj, Rados do vaich sàdc, rodín, zdravie due aj
tela, úspechy i v roku 2OOl, ktorý je zaèiatkom ïalieho tisícroèia vám vetkým vyprosuje a ïakuje za akýko¾vek prejav priazne
vá duchovný otec
Peter HLUZÁK

Preh¾ad Bohosluieb poèas Vianoc
Nede¾a 24. XII. Pondelok 25. XII. Utorok 26. XII.
Streda 27. XII.
tvrtok 28.XII.
Piatok 29.XII. a
Nede¾a 3l.XII.

Pondelok 1.1.2001
Sobota 6.1.2001
Nede¾a 7.1.2001

sv. ome o 7,45 a 10,45 hod. Dúbrava 9,15 hod.
polnoèná sv. oma o 00,00
Narodenie Pána, slávnos sv. ome o 7,45 hod. a 10,30 hod.
Dúbrava - 9,15 hod.
Jaslièková pobonos pre deti o 14,00 hod.
Monos poveda báseò, zaspieva, zahra...
- sv. tefana muèeníka - sviatok - sv. ome ako v nede¾u
- sv. Jána apotola - sviatok - sv. oma 7,45 hod.
- sv. Neviniatok, muèeníkov - sviatok - sv. oma 7,45 hod.
- Dúbrava - 16.00 hod.
Sobota 30.XII. sv. ome 7,45 hod.
- Sviatok Svätej rodiny, sv. ome ako v nede¾u pri kadej obnova
manelských s¾ubov, poehnanie rodín
- Poïakovanie na konci roka - o l6,00 hod.
- Adorácia od 23,00 - 24,00 hod.
- Slávnos Panny Márie Bohorodièky, Nový rok sv. ome ako v nede¾u
- Zjavenie Pána, slávnos sv. ome ako v nede¾u
poehnanie vody
- Krst Krista Pána sv. ome ako v nede¾u
Prajem poehnané preitie vianoèných sviatkov

ILI MEDZI NAMI
Rodná zem prijala moje srdce.
Prikryla ho svojou hrudou,
spod ktorej sa vám bude prihovára:
hoci rosou na steble trávy,
èi vánkom,
zábleskom motýlích krídel,
epotom lístia....
kedyko¾vek zastanete na mieste,
kde dolo pokoja,
sklonené nad nevyhnutnosou,
vïaèné za vetko,
èo len srdce vie darova.

M.Ha¾amová

Kultúrne akcie
v IV. tvrroku
30. 9. - Stretnutie s Moravákmi na hranici
29.10. - otvorenie výstavy Plody prírody
29.10. - stretnutie starých, starích,
najstarích
1.11. - otvorenie výstavy ili medzi nami
18.11. - úèas MSZ na I. roèníku Festivalu
zborového spevu v Novom Meste n/V
19.11. - úèinkovanie DFS Èajka na otvorení
výstavy o lieèivých rastlinách
v Adamovských Kochanovciach
25.11. - po¾ovnícka zábava
3.12. - Piesne moje piesne - prehliadka
spev. zborov v kostole
15.12. - výstava potových holubov
26.12. - tefanská zábava
31.12. - Silvestrovská zábava
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Váení spoluobèania!
Blíia sa Vianoce, sviatky pokoja i
záver roka 2000. Pri tejto príleitosti
by som sa chcel poïakova za dobrú
spoluprácu najmä vdp. farárovi Petrovi Hluzákovi, poslancom obecného zastupite¾stva, èlenom komisií, uèite¾om,
zdravotníkom, podnikate¾om, manamentu a. s. Súèanka, spolupracovníkom i vetkým spoluobèanom pri budovaní a zve¾aïovaní obce. Tak, ako
veèer hodnotíme deò, v nede¾u týdeò,
v decembri rok, teraz máme monos
zhodnoti celé tisícroèie. Z histórie vieme, e toto tisícroèie nebolo len priaznivé pre ¾udí na tejto planéte. Ete aj v
poslednom storoèí prebehli dve svetové vojny. Na mnohých miestach sa
bojuje i dnes. Prajeme si vak, aby
takýchto momentov v tom nasledujúcom tisícroèí nebolo vôbec.
V januári roku 1993 sme sa ocitli vo
svojom samostatnom táte Slovákov.
Buïme na túto historickú udalos hrdí
a váme si svoj národ. Na záver dovo¾te, aby som vám poprial astné a
poehnané vianoèné sviatky, ve¾a zdravia a úspechov do nového tisícroèia,
aby ste vetky nasledujúce roky preili v astí, zdraví a v spokojnosti.
Pavol Bilèík, starosta obce

SÈÍTANIE OBYVATE¼OV,
DOMOV A BYTOV

Pod¾a zákona NR SR è. l65/l998 Z.z. o
sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2001
je rozhodujúcim okamihom, ku ktorému sa
sèítanie vykoná polnoc z piatka 25. mája 2001
na sobotu 26. mája 2001. Do doby sèítania,
ktorú stanoví vláda Slovenskej republiky do
25. januára 2001 a do jej uplynutia, teda do
26. mája 2001 nie je moné vykonáva územné zmeny, meni názvy obce a jej èasti, meni
èíslovanie stavieb.
Upozoròujeme preto vetkých obèanov,
aby si do 25. januára 2001 vykonali vetky
potrebné zmeny pobytu, vybavili preukaz totonosti /obèiansky preukaz/ s pobytom, ktorý majú v skutoènosti nahlásený na obecnom
úrade. Obèania, ktorí bývajú v naej obci a
nemajú nahlásený trvalý pobyt alebo zmenu
trvalého pobytu, napr. po sobái sú povinní
vykona vetky zmeny a nasledne si vybavi
nové doklady s novým trvalým pobytom.
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Obecný úrad informuje
Uznesenie è. 4/2000-OZ zo dòa 27. septembra 2000
Obecné zastupite¾stvo
a/ berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesenia
- informáciu o abe v obecnej hore
- informáciu o stave zápisu lesa a pasienkov urbárnikov
b/ schva¾uje
- okrsky na vykonanie referenda vyhláseného prezidentom SR na deò 11.11.2000 a
miestnosti na hlasovanie
- zloenie inventarizaèných komisií pod¾a
návrhu finanènej komisie
- finanèné prostriedky na ukonèenie roku
2000 v èiastke 8.000 Sk
- prenájom èasti kult. domu po dohode s
poslancami za osadu Vlèí Vrch a Antonom
vajdom
- zvýenie platu zástupcovi starostu o 4%
s úèinnosou od 1.7.2000, a ïalie zvyovanie bez prejednania v OZ tak, ako budú zvyované platy zamestnancov v rozpoètových
a niektorých ïalích organizáciách a orgánoch
- zvýenie odmien poslancom, èlenom komisií a zapisovate¾kám za zasadnutie OZ 250 Sk

OR - 200 Sk a komisií 200 Sk s úèinnosou od
1.7. 2000
- zvýenie odmeny pre kronikárku na
12.000 Sk roène s úèinnosou od 1.1.2000
- zvýenie odmeny kontrolóra s úèinnosou od 1.7.2000 na 2.500 Sk
- odmenu starostovi obce v zmysle zák.
NR SR è. 172/98 Z.z., ktorým sa mení a dopåòa zák. NR SR è. 253/94 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení zák. NR SR è. 374/
94 vo výke 30 percent súètu platov za obdobie od 1.1.2000 do 30.6.2000
- úpravu cenníka sluieb poskytovaných
obcou Horná Súèa pod¾a návrhu FK
- zmenu územia obce z dôvodu zmeny tátnej hranice z 53827898 m2 na 53823917 m2
c/ ukladá
- predsedovi výboru urbárnikov p. Gagovi
Ondrejovi v spolupráci s komisiou ROEP dohodnú dodatok k zapísaniu vlastníctva urbárskych pasienkov pod¾a jednotlivých parciel
d/ zamieta
- iados predajne JEDNOTA MIX Horná
Súèa a Kvetinárstva p. Dankovej o zruenie
denného predaja ovocia a zeleniny na námestí.

Výsledky hlasovania v referende
konanom dòa 11. novembra 2000
Zapísaní Zúèastnení Poèet plat. Poèet nepl.
obèania
obèania
hlasov
hlasov

Okrsok è.1 - dol.èas obce
586
Okrsok è.2 - hor.èas a Kr.Dub 814
Okrsok è.3 - Dúbrava
383
Okrsok è.4 - Závrská
237
Okrsok è.5 - Vlèí Vrch
231
Okrsok è.6 - Trnávka
367
SPOLU:
2.618

235
315
171
122
124
112
1.079

229
298
169
119
121
107
1.043

6
17
2
3
3
5
36

Odpoveï
Áno
Nie

Úèas
v %

218
284
166
116
114
96
994

40.10
38.69
44.64
51.47
53.67
30.51
41,24

11
14
3
3
7
11
49

Zo ivota základnej koly

NAA MLÁDE
Pomaly sa rozbiehajú aj okresné kolské súae. V oboch úvodných súaiach
sa výrazne presadili a výborne umiestnili
i nai iaci.
V okresnej speváckej súai TRENÈIANSKE HODINY súaili iaci v 6-tich
kategóriách. Z nich v tyroch zvíazili iaci Z M. Reetku Horná Súèa: sólo 3. kategória - l. miesto - Miroslava Ranková duo
l. kategória - l. miesto - Dana Drhová,
Mária Seriová duo 2. kategória - l. miesto
- ¼ubica Kramárová, Silvia Macharová trio
- l. miesto - Kristína Èerveòanová, Silvia
Macharová, Anna Dohnanová. Okresnej
výtvarnej súae PRÍRODA, IVOTNÉ
PROSTREDIE A DETI sa zúèastnilo l4
kôl, bolo zaslaných 378 súaných prác.

Odborná porota ocenila v kategórii mladí iaci a starí iaci po 7 prác.
Tri ocenenia putovali do Hornej Súèe.
Získali ich:
Mladí iaci: Lucia úiová
Starí iaci: Veronika Macharová, Jaroslav Ondraèka. V oboch okresných súaiach boli iaci naej základnej koly najlepích zo vetkých kôl okresu Trenèín.
Ïakujeme vetkým za príkladnú reprezentáciu koly a obce. Rovnaké poïakovanie patrí i pani uèite¾ke Zlate atkovej,
ktorá pripravila deti na spevácku súa a
pani uèite¾ke O¾ge Ondrukovej, pod jej vedením vznikli výtvarné práce.
Duan Èernek, riadite¾ koly

3.

Informácia o verejno-prospených prácach za rok 2000

- plynofikácia zdravotného strediska, prestavba kotolne, miestnos pre pedikúru,
laboratórium v lekárni, vyèistenie okolia
zdravotného strediska
- Dom súp. è. 320 - Ondraèkovec - rozírenie mosta u Ondraèkov, vybudovanie
chodníkov, kanalizácia na Ondraèkovci,
prívod vody a do tohto domu, úprava
okolia ahanej studne
- Èabanka - poloenie kanalizácie
a betoná achty a oporného múrika
- kanalizácia a achta pri dome
è. 87 - Marian Guga
- vybudovanie zastávky SAD pri Èabanke
- brúsenie parkiet a lakovanie v sále
kultúrneho domu
- vybudovanie 45 hrobiek
- osadenie lavièiek na cintoríne v Lipine
- základná kola v ústredí - oprava
oplotenia a betoná múrika
- oprava komunikácií - obec, Závrská,
Èelíny a Drháci
- Dúbrava - základná kola - prerábka WC
a betoná podlahy
- Dúbrava - kultúrny dom - prerábka
- Dúbrava - likvidácia smetiska, osadenie
rampy
- Dúbrava - èistenie vodojemov a riediel,
ochranných pásiem
- Trnávka - Jednota - oprava schodov
a betoná podvale, vybudovanie nového
nástupia SAD pri èakárni, poter do
èakárne
- základná kola Trnávka - oplotenie,
prebudovanie bytu na materskú kolu
- voda pre èas Trnávky - vybudovanie
nového vodovodu a zachytenie riedla
- Trnávka - oprava strechy kultúrneho
domu, natretie strechy
- Trnávka - kompletná výmena celého
verejného osvetlenia a miestneho
rozhlasu - demontá a nová montá
- Cverenkári - vybudovanie vodovodu pre
osadu Cverenkári, zachytenie nového
riedla a prívod do vodojeme pri
Kuèerákovcoch
- Èelíny - vyèistenie vodojemov
a ochranného pásma
- Slatina - komplexné vyèistenie prameòa
i okolia
- vyèistenie cintorínov ku sviatku
Pamiatke zosnulých
- drevo na strechu obecného úradu,
jeho nachystanie, porez a uloenie
- drevo do kotolní
- likvidácia smetísk - Hlohové, Slatina
- vyrobenie protizávejových záchytníkov
na Vlèí Vrch
- rekontrukcia priestorov pre Klub
dôchodcov
- oplotenie parku obecného úradu
- likvidácia kotlov na bytovkách
po plynofikácii
- bené údrby verejného osvetlenia
a obecného vodovodu
- ostatné sluby vozidlami , rýpadlom
a ploinou
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Plody prírody

Kultúrno-spoloèenská ojedinelá akcia na Slovensku sa vydarila

Spomienky sa nevytratili

Pä dní Hornosúèania, aj Hornosúèania
neijúci v obci, aj celkom cudzí ¾udia vystupovali schodmi kultúrneho domu do sály,
v ktorej bola intalovaná spomienková výstava fotografií zomrelých v tomto storoèí.
Viac ako 1500
návtevníkov si prezrelo 360 fotografií
umiestnených pod¾a popisných èísel
domu i panely, ktoré boli venované zaujímavostiam a zaujímavých ¾uïom.
Kadý návtevník si
mohol nájs nieèo
blízke jeho srdcu. Boli i takí, ktorí navtívili
výstavu viackrát.
Ako dôvod uvádzali obnovenie spomienok
na blízkych i vzdialenejích spoluobèanov.
Najväèou odmenou organizátorom bol poh¾ad na tých, ktorí prechádzali výstavou mlèky, so slzami v oèiach i na tých, ktorí sa viackrát vrátili na to isté miesto. Obyèajné slová
vïaky a uznania pri odchode padli dobre kadému z nás. A kto sa na tejto peknej a teraz
u i úspenej akcii podie¾al?
Bol to autor mylienky výstavy a ten, ktorý
na vetko pamätal, vetko zariaïoval Milan
Vrba, predseda kultúrnej komisie a poslanec
Obecného zastupite¾stva. Kultúrna pracovníè-

ka obce Eva Klinková, okrem zháòania materiálov, drala nad celou výstavou ochrannú

ruku. Pani Júlia Èièáková, Viera Sádecká,
Anna Dohnanová, Alojz Michalièka - èlenovia
kultúrnej komisie - pozháòali po domácnostiach fotografie. Pani Mária Vrbová a Júlia
Sásková prepisovali texty.
Z mladých zanietených pomocníèok to bola
tudentka Marta Repová a iaèka Martinka
Vrbová. Pomôc prili aj pani Dana Mráziková
a Alena Koelová. Textové materiály k panelom ve¾mi pekne spracovala Júlia Èajová.
Celá výstava sa konala pod patronátom
starostu obce Pavla Bilèíka. Táto akcia bola
nároèná na èas, preto si vetci organizátori
zaslúia skutoèné poïakovanie a elanie, aby
takých ochotných ¾udí bolo èo najviac.

Zväz záhradkárov v Hornej Súèi v spolupráci s OcÚ usporiadali v dòoch 29. 10. 3. 11. 2000 v kultúrnom dome výstavu ovocia
a zeleniny, ktoré nai obèania dopestovali poèas tohtoroènej sezóny. Tradièná výstava mala
minulý rok prestávku a mono aj preto bol
záujem vystavovate¾ov ve¾ký.
Prevahu medzi vystavovanými exponátmi
mali jablká, ktorých tohoroèná úroda bola naozaj ve¾ká. Nechýbala obria tekvica, ktorá
patrila Anne Stehlíkovej, zaujali aj ozdobné
tekvice Júlie iveòovej, pár obrích cvikiel Petra Birása, lieèivé rastlinky Jozefíny áèkovej
a zmes zeleniny Márie Mikuincovej. Ve¾kými
zemiakmi sa hrdil Imrich tefánek. Svoj kútik
na výstave mal aj predseda miestnych zahrádkárov tefan Fary. Zaujímavé boli plody vzácneho ovocného stromu oskoruí, ktoré patrili
vystavovate¾ovi Ladislavovi Èechovskému a
tie citrónovník s citrónom, ktorý dopestoval
starosta obce Pavol Bilèík. Dekoráciu výstavy
dotvárali práce detí z materskej koly, ktoré
vyuili plody záhrad a lesov.
Eva Klinková

Stretnutie s Moravákmi na hranici

Poslednú septembrovú sobotu 30. septembra
2000 vyuili miestni obèania Kochavca, anova
a Rokytnice na stretnutie so slovenskými susedmi z Hornej Súèe. Stretnutie sa uskutoènilo  na
Peòanej, na tátnej hranici, kúsok nad Kochavcom. Z moravskej strany to bolo stretnutie silné.
Zilo sa tam 85 ¾udí a zo Súèe iba 15 ¾udí. Bol to
nultý roèník stretnutia, no na budúci rok by sme
ho chceli rozíri i z naej strany. Tento roèník sa
niesol naozaj v dobrej nálade, pri ohni, opekaní
mnostva domácich dobrôt, ktoré kadý priniesol. Na stretnutí vládla priate¾ská nálada a k tomuto nám prialo i poèasie.

Zelené nebezpeèenstvo
V poslednom období venujú odborníci stále väèiu pozornos nepôvodným druhom rastlín (tzv. invváznym druhom), ktoré sa k nám
dostali v minulosti najmä z Ázie, Ameriky ako
okrasné, prípadne medonosné rastliny. Mnohé z nich vak èoraz rýchlejie a intenzívnejie osíd¾ujú a zaburiòujú rozsiahle plochy nielen v mestách, ale i vo vo¾nej prírode. Svojím
inváznym správaním váne ohrozujú nae
pôvodné druhy rastlín a ich spoloèenstvá, pretoe ich vytláèajú zo svojich stanoví. Pri kontakte s niektorými dochádza dokonca i k ványm zdravotným problémom (alergie). Z najznámejích inváznych druhov rastlín, ktoré sa
íria na Slovensku, môeme spomenú bo¾evièník obrovský, zlatoby¾ obrovskú, netýkavku malokvetú, netýkavku ¾aznatú a pohánkovec japonský.
Práve posledný druh sa s úspechom zaèína íri aj na území naej obce.
K hlavným rozpoznávacím znakom patria
nasledovné:
- vytvára rozsiahle porasty krovitého vzrastu
s výkou viac ako 1 m

- má silnú dutú stonku, vajcovité a celistvookrajové listy,
biele drobné kvety usporiadané vo zväzkovitých paklasoch
- na území Bielych Karpát (i
celého Slovenska) je nepôvodným druhom
- rastie na rumoviskách,
pozdå ciest a vodných
tokov, na neudriavaných
alebo naruovaných plochách (cestné násypy,
skládky dreva, cestné
priekopy)
- ve¾mi rýchlo sa rozmnouje a roziruje na
nové stanovisko
- tam, kde sa objaví, rýchlo vytlaèí ostatné rastliny a rastie
v hustom zápoji, ktorého nepustí
iadny ïalí rastlinný druh
Na rozdiel od bo¾evièníka nie je pohánkovec jedovatý a preto pri kontakte s
ním nehrozí nebezpeèenstvo popálenia

koe, èi iných zdravotných komplikácií. Pretoe agresivita, akou sa tento druh v súèasnosti íri, vzbudzuje váne obavy, vyzývame vetkých obyvate¾ov, aby nedopustili ïalie rozirovanie tohto invázneho druhu. iadame preto vlastníkov pozemkov, na ktorých sa tieto nebezpeèné druhy rastlín objavili, aby neodkladne pristúpili
k ich likvidácii.
Pohánkovec sa dá zlikvidova pravidelným mechanickým odstraòovaním a
chemickým oetrením herbicídom (napr. Round-up-Biaktiv).
Obidva zásahy majú najväèiu úèinnos, pokia¾ sú
aplikované tesne pred
kvitnutím rastlín.
Juraj vajda
Strá prírody
v Trenèianskom kraji

èíslo 4 - december 2000

SÚÈANSKÝ HLÁSNIK

S pasom za Súèanom
Dnes sa v tejto rubrike podelí s nami o svoje
spomienky zo ivota v zahranièí Cyprian Fary.
V roku l956 som odiiel do Západného
Nemecka, kde som pracoval ako éfkuchár v
jedálenských vozòoch rýchlika, ktorý cestoval po celej západnej Európe. Po dvoch rokoch v roku l958 som
odcestoval do New Yorku, kde som pracoval v
èeskoslovenskom kultúrnom dome, ale pretoe v New Yorku bolo
ve¾mi zima, tak som po
dvoch mesiach odiiel
na Floridu do mesta
Miami Beach. Na Floride som strávil tyri
mesiace a pracoval som
v hoteli ako éfkuchár.
Potom som odiiel do
Chicaga, kde bola ve¾ká èeskoslovenská komunita a tam som si
naiel prácu v hoteli
Ambassador tie ako
éfkuchár. V Chicagu
som zostal dva roky a
odtia¾ som sa odsahoval do Los Angeles. Tu
som zasa pracoval ako éfkuchár, najskôr v
hoteli Ambassador a potom v hoteli Hilton.
Neskôr som si vybavil povolenie pracova
na amerických zámorských lodiach, kde som
mal monos precestova ve¾a krajín - napr.
Japonsko, Austráliu, Vietnam, Malajsko, Nový
Zeland, Indiu, Pakistan, Tahiti, Fiji, Novú Kaledoniu, Hong Kong, Filipíny, Sri Lanku atï.
Na zámorských lodiach som pracoval dohromady osem rokov a zarobil som si pekné paniaze. Po skonèení práce na lodiach som sa
usadil v meste Anaheim /èo je asi hodinu autom z Los Angeles/, kde som si kúpil budovu
s nieko¾kými bytmi, ktoré som prenajímal a v
jednom z týchto bytov som býval aj ja. V Anaheime som býval 12 rokov a poèas tohto èasu
som sa staral o budovu, ktorú som si kúpil.
Neskôr som tú budovu predal a presahoval
dom sa do mesta Palm Springs, kde som si
kúpil dom a kde u ijem dvadsa rokov. Po
prisahovaní do Palm Springs som pracoval
jedenás rokov ako osobný stráca jedného
ve¾mi zámoného èloveka. Momentálne som
u tri roky na dôchodku a cestujem na výlety
do krajín, ktoré som nemal monos navtívi.
Inak miesto, kde bývam je ve¾mi pekné rekreaèné stredisko, kde je stále teplo, pretoe je
to v púti. Rastú tu ïatle, pomaranèe, citróny,
grapefruity, figy a iné tropické ovocie. ¼udia
tu prídu napr. zo Severnej èasti Spojených
tátov a Kanady a bývajú tu v zime, pretoe
je tu aj v zimných mesiacoch teplo a slneèno.
V januári a februári sa ete stále kúpeme na
plavárni a vlastne po celý rok je tu krásne
slneèno. V Palm Springs sa mi ve¾mi páèi a
mám tu ve¾a dobrých známych, ktorí mi do
urèitej miery nahrádzajú rodinu.
Keï som priiel do Ameriky nebolo to ¾ahké, pretoe som nevedel ani slovo po anglicky a bolo aké dohovori sa, ale potom som

iiel do koly a zlepil si angliètinu. Teraz je
zase aké pre mòa hovori po slovensky, pretoe v Palm Springs nepoznám iadnych Slovákov a ve¾a rokov som rozprával iba po anglicky. Niekedy si nemôem spomenú na
niektoré slovenské slová, ale v poslednej dobe
sa to zlepilo, pretoe sa
rozprávame po slovensky s rodáèkou zo Súèe
¼udmilou Ondraèkovou,
ktorá býva v Los Angeles a ktorá ma príde obèas navtívi.
Ete keï som bol v
uteèeneckom tábore v
Západnom Nemecku,
tak sa ma pýtali, do ktorej krajiny by som chcel
emigrova. Mohol som si
vybra Austráliu, Kanadu, Nový Zeland alebo
Ameriku, ale ja som
vdy chcel ís do Ameriky a som rád, e sa mi
to podarilo, pretoe som
tu astný a bývam na
ve¾mi peknom mieste.
Chcel by som posla pozdrav celej svojej
rodine, svojim známym a spoluiakom, ktorí
sú ete na ive a dúfam, e sa prídem ete
pozrie do svojho rodiska, Hornej Súèe.
Cyprian Fary
Palm Springs, Kalifornia - USA

5.

OCHRANA PRÍRODY

Obraciame sa na vás spoluobèania
u po nieko¾kýkrát s výzvou, aby ste
venovali náleitú pozornos ochrane
náho ivotného prostredia. Napriek
predchádzajúcim upozorneniam naïalej pretrváva negatívny jav v naej obci
- vývoz odpadu na nelegálne skládky
do vo¾nej prírody.
Znova vás preto upozoròujeme na
niektoré opatrenia, ktoré obec prijala k
zamedzeniu takéhoto stavu.
Kovový odpad - rot mono uskladni
pri Základnej kole M. Reetku za èistièkou.
Autobatérie - zber je zabezpeèený na
obecnom úrade, odpad treba privies.
Papier a sklo - kadoroène kola vykonáva zber, odpad treba vhodne
uskladni a pri zbere ho poskytnú iakom
Kontajnery na cintorínoch slúia pre
odpad z miestnych cintorínov a nie na
domový odpad. Drevo z orezaných stromov a pod. je moné i spáli a nie nahádza do kontajnerov pri cintoríne.
V prípade zistenia vývozu odpadov na
nelegálnu skládku alebo do kontajnerov
pri cintorínoch bude obèan potrestaný
finanènou pokutou 5.000,- Sk.

Staroba je múdros

... lebo je bohatá na skúsenosti. Roky
usilovnej práce oaeli na strome ivota ako
dozreté ovocie. Priiel èas, keï môe èlovek poveda: il som tak, ako som mohol a
konal tak, ako som chcel, aby iní konali.
Skláòame sa pred touto múdrosou a váime si roky, ktoré nosia títo ¾udia na pleciach. V naej dedine je tie ve¾a takýchto
vzácnych ¾udí a v novembri sme navtívili
dve z nich.
Jednou z nich je
najstaria obèianka
dediny Mária GUGOVÁ, ktorá sa l9. novembra doila 99 rokov. Rozhovor s òou
bol celkom plynulý,
humorný a hlavne zaujímavý. Dozvedeli
sme sa ako sa v kole
uèili po uhorsky, poèuli sme najzákladnejie vety v maïarèine, samozrejme aj s
prekladom. Bola slobodná, detí nemala, ale
rodina ju potrebovala, dávala pozor na vetko. Ja som ani jeden výinek neodbavila,
ve svete bolo strane zle. V spomienkach
sa vrátila na Vianoce a tedroveèerný stôl.

Ten nebýval taký bohatý ako teraz, bola
tam polievka z hlávkovej kapusty, hríbová omáèka, krupicová kaa, omakovené
slivy, makové koláèe a osúchy a kto mal
kravy, mal aj syr. Bolo chudobno, ale dobre.
Druhá návteva bola u 9O-roènej Kataríny Staákovej, ktorá sa tohoto pekného
veku doila 25. novembra. Úctu k edinám, poïakovanie za
lásku, starostlivos a
rados z toho, e zlatá babièka je medzi
nami, prili vyjadri
jej deti a ich rodiny.
Vo ve¾mi príjemnej atmosfére sa oslavy
niesli. Vine zdravia a
elania, aby dlho ila,
poèula babièka z úst
troch generácií, t.j. pravnúèat, vnúèat i
vlastných detí. Spomienky na ivot, ktorý
naozaj nebol vdy ¾ahký, oívali pri rozprávaní babièky Staákovej. Láska k deom jej vdy pomáhala prekona mnohé
problémy a potom neskôr radami a skúsenosami pomáhala svojim najbliím.
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6.

LIPKA

V minulom èísle sme si poloili otázky, ako
prechádza drogovým závislostiam, ako pomôc drogovo závislým. Pozrime sa na tieto
otázky z poh¾adu odborníkov.
Predchádzanie drogovým závislostiam sa
volá prevencia.
Poznáme 3 druhy prevencie:
- primárna - týka sa najveobecnejích
podmienok predchádzania vzniku závislosti a
je urèená vetkým mladým, starým, chlapcom,
dievèatám
- sekundárna - je zameraná na urèitú skupinu, urèitý okruh napr. na dievèatá, alebo na
druh závislosti /alkoholizmus, fetovanie/ terciárna - má zabráni návratu k droge tým, ktorí
absolvovali lieèenie.
Uskutoèòovanie prevencie je mimoriadne
zloité a nároèné. Kadá z uvedených druhov prevencie má svoje pecifiká, ktorých
zvládnutie je aké a ich zámena je nevhodná
a kodlivá /môe ma opaèný úèinok/.
Z h¾adiska prevencie drogových závislostí
by si mali viaceré spoloèenské intitúcie plni
svoje pecifické úlohy. Napr. legislatíva, polícia a súdnictvo by mali prispieva k zníeniu
ponuky drogy a k saeniu prístupu k nim.
K¾úèovú úlohu by mali zohra uèitelia a sociálni pracovníci, ktorí môu významne ovplyvni
verejnú mienku rodièov a mláde, pokia¾ ide
o zníenie dopytu po droge. K významným
èinite¾om v tejto oblasti by mali patri i masovokomunikaèné prostriedky.
K prevencii drogových závislostí by mala
vies výchova a vetky aktivity, zamerané na
harmonický rozvoj osobnosti.
Cie¾om prevencie nie je len jednoduché
odovzdanie vedomostí o alkohole a ostatných
drogách a správaní sa vo vzahu k nim, ale je
to najmä budovanie postojov k návykovým
látkam a nácvik sociálnych zruèností - od vyjadrenia citov, povedania nie, k rieeniu konfliktov, k hierarchii hodnôt, k h¾adaniu zmyslu
ivota, a k fenoménu astného èloveka.
Preventívne stratégie drogových závislostí
môeme rozdeli do 2 skupín so zameraním
na:
l. Zniovanie ponuky drog - aby boli ako
dostupné
2. Minimalizácia ich dopytu- aby mali o ne
¾udia èo najmení záujem
Aké sú skúsenosti s uplatòovaním foriem
stratégie prevencie:
- zastraovanie - neúèinné
- citové apely - neúèinné
- len informácie - neúèinné
- prevencia, zaloená na celospoloèenskom
nasadení, t.j. spolupráca zloiek spoloènosti úèinné
- ponuka lepích moností ako je - úèinné

JESEÒ

(3. pokraèovanie)

Droga je silnejia ako my ....
Keï odolá pokueniu,
vyjde z toho silnejí.

èíslo 4 - december 2000

v skupinách uívanie alkoholu a iných drog
so zvýeným rizikom
- aktívna úèas vopred pripravených rovesníkov - úèinné v normálnej populácii
- zniovanie dostupnosti návykových látok - úèinné, ak je sprevádzané zniovaním
dopytu
- lieèba - úèinná, ak je poskytnutá vèas
Za veobecne úèinnú formu stratégie je
povaované tzv. celospoloèenské nasadenie,
ktoré znamená:
- spojenie vetkých síl /intitúcií aj osôb/
do aktivít a do rieenia pecifických potrieb
- zameranie na predchádzanie /prevenciu/
a lieèbu
- spolupráca profesionálov i laikov
- preventívne opatrenia musia by dostupné vetkým ¾uïom, musia prináa konkrétne
výhody
Pozrime si ete Práva dieaa upravené
proti drogám?
1. Sme deti sveta. Bez oh¾adu na to, èo
vedia o drogách nai rodièia, èi oni uívajú
drogy, niekomu uveri chceme. Uète nás to,
ako keby sme boli seberovní. Zaslúime si
vedie to najlepie, èo poskytuje svet.
2. Chráòte nás, aby sme sa nestali závislí,
lebo stratíme i poslednú kvapku ¾udskosti.
3. Nedajte nám hovori narkomani. Nechceme ma domovské právo iba v brlohu.
4. Viete rozdáva teplo a istoty. Dajte nám
vzdelanie a miesto proti nude. Ak ochorieme
(z drogy), nevyhoïte nás hneï z domu alebo
zo koly, ale podrte nás.
5. Závislos je telesné aj duevné postihnutie, preto vás potrebujeme ete viac ako
inokedy. Prejavte vô¾u nauèi sa rozumie naim zvlátnym potrebám.
6. Chceme by vychovávaní v rodinách. Ale
dospelí ani naa vlastná rodina niè nevie o
drogách. Nauète sa to a vezmite si nás na
staros, veï sme vae deti.
7. Uète nás ako prei astný a bezdrogový ivot. Nenechajte nás, aby sme hru zamenili za fetovanie.
8. Drogové èasy nás vetkých ohrozujú.
My sme budúcnos sveta, ktorá vak závisí
od vás.
9. Chráòte nás pred drogami a pred dílermi, tvrdo nás zneuívajú.
1O. Vychovávajte nás pre slobodu a lásku. Keï vyrastieme, nebudeme kradnú, zbíja, ale porozumieme svetu a sebe navzájom.
Zamyslime sa nad týmito  výkrikmi duí
dnených detí. Venujme svojim, ale i cudzím
deom ve¾a lásky. Lásky nie opièej, ktorá
rozmaznáva, vetko dovolí, je vypoèítavá,
nestála. Venujme im lásku úprimnú, obetavú
a pravdivú. Veï láska je silnejia ako smr,
láska nech je silnejia ako droga!
Vaa LIPKA

Prila pestrá jeseò,
dobrú správu nesiem.
Pestré listy padajú
a deti ich zbierajú.
Keï slnieèko svieti
radujú sa deti.

Kadému tú správu nesiem,
e u prila zlatoltá jeseò.
Kamil KAKO. 6B.

Je to výmysel?
Mladý novinár ¾ahne si do trávy
a potom èas tam trávi.
A keï vstáva za rosy,
nohavice si zarosí.
Ïalej zase oznámi,
e podáva oznamy.
A potom zas píe
zo Svätoplukovej ríe.
Kadému tú správu nesiem,
e ú prila zlatoltá jeseò.
Miroslav KRAMÁR, 6.B

DROGY

Narkoman ti povie,
e droga je dobrá vec.
No ty mu na to
Iba "NIE" odpovedz.

Ale on len láka, ospevuje drogy,
e po droge ako v nebi spi si.
No potom tára
samé nezmysly.
Dá si jednu,
musí druhú.
A u si závislý.
No keï ju zoberie,
ako u povie NIE.
U aj ty droguje.
Mozog má zatmený!
No a keï rodièia nájdu a lea na zemi,
sama pozná, e si chybila,
veï droga a skoro zabila.
Keï ti zas narkoman povie:
Zober si!
Ty len rázne NIE!
povedz si.
A keï u povie NIE,
aj to je umenie,
Veï ivot stojí
za to trápenie.
Renáta Lenoková, 6. B
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iados Becka - Blázna
Vojvodca krá¾a igmunda, Ctibor mal blázna
Becka, ako ho mal vtedy kadý zámocký pán. A
ani jednému zámockému bláznovi nebolo ako
i, len nech vedel dobre arty vystrája: nu ¾ahko bolo i Beckovi, lebo ten sa tomu remeslu znamenite rozumel.
Rozosmial svojho pána, i keby bol polomàtvy
býval. Zato mal v dome prístup vade, i k panskému stolu a mohol povravie svojmu pánovi i také
veci, aké sa nik neopováil. Ctiborovi poddaní závideli vak Beckovi dobrotu, hoci nejednému vymohol spod Ctiborovho hnevu. Nejedného vinu prevzal
na seba, aby sa neastník trestu vyhol, keï sa úfal,
e jemu samému Ctibor trest odpustí.
Raz vzal na seba vinu istého poddaného, ktorý poranil Ctiborovho najmilieho psa. Vedel, niè
dobrého z veci nebude, ale ¾úto mu bolo vinníka,
lebo istá vec bola, e Ctibor by ho i po tri razy dal
spalicova. Ale Ctibor mal ve¾mi rád toho psa a
trest ani Beckovi neodpustil. Spalicova ho síce
nedal, no rozkázal Becka zatvori do mokrej pivnice a jes mu doprial iba raz kôrky na poludnie.
Veï sa pivniènej tmy nebojím - myslel si Becko a nezradil sa, e ide trpie za cudziu vinu.
Keï mu prvé kôrky doniesli, ani sa ich nedotkol. Vak ich jes nemusím - myslel si - dos mám
dobrých ¾udí na dvore, èo nezabudnú na moje staré sluby a potajme donesú mi teplej kae, èi on
Ctibor aj sto ráz zakáe.
Lene kau nepriniesol nik, ba ani mäkej
striedky chlebovej neposlali mu dobrí ¾udia. Napokon, èi chcel, èi nie, bol by pojedol i suché kôrky, keby ich nebol odhodil.
Ba raz èo poèul nad pivnièným oblôèikom i
takúto reè.
- Èo len robí ná Becko? - spytoval sa ktosi.
- Teraz vraj postí. - odpovedal mu druhý hlas.
- Veï mu nezakodí ! - smial sa ten prvý.
- Nezakodí ver!
- Dos si prsty naoblizoval na panskom stole,
aspoò bude teraz vedie, aká je bieda.
Beckovi väzòovi pobúrila sa i krv na to¾kú nevïaènos, ale ani ich neokríkol.
Sedel trpezlivo na slame, o ¾udskej nevïaènosti rozmý¾al.
Väzenie vak trvalo pridlho.
Ctibor nechcel sa udobri, ani zabáva, nu ani
nepomyslel na svojho blázna.
A sedel Becko na mokrej slame, sedel, napokon si takto myslel: Azda ten, za ktorého trpím
nemá srdce z kameòa, ak sa dopoèuje, e ma ete
nevypustili, sám pôjde k pánovi a prizná sa, aká
je moja nevina.
Lene darmo vyèkával Becko taký deò. Vinník sa nepriznával, nu musel si vetko odsedie.
Ba tak sa mu zdalo, keï ho napokon vyviedli z
väzenia, ani trochu ¾útosti nevidel na tvárach
okolo seba. No nepreriekol Becko ani jediné zlé
slovo, nevyèítal niè, ani skutoènému vinníkovi,
iba e sa o ¾udí nikdy viac nestaral a pánovi svojmu po vôli robil, ako len najlepie mohol.
Raz Ctibor dostal vzácnych hostí. Hostil ich
sedem dní a sedem nocí a zábavám nebolo konca
kraja. Turnaj za turnajom nasledoval a priiel
rad i na po¾ovaèky. Ctibor mal ve¾kú staros o
svojich hostí, na po¾ovaèky viedol ich na také
miesto, kde bývalo najviac zveriny. Lene podivnou náhodou jedného dòa hosom - lovcom nepodarilo sa odstrle ani len jediný kus, lebo sa nija-

Súèanský hlásnik -

ká zver neukázala. Mrzelo to hostí, najväèmi
vak samého Ctibora.Keï zasadli v hore k olovrantu, sotva preriekol slova. Ale, kde sa vzal, tu
sa vzal, spoloènos zrazu zazrela medzi sebou i
Becka. Vystrojený bol ako smieny lovec, lene
tváril sa, akoby ho omínalo sto mrzutostí. Tváre
hosov - lovcov pomaly zaèali sa vyjasnieva, len
èo si lepie povimli Becka. A keï si ho u vetci
obzerali, vtedy odhodil svoju èapicu, e ver, keï
iného zvera niet, aspoò èapicu si odstrelí. No hneï
bolo i smiechu dos. Ale smiali sa najmä potom,
keï èapica zaèala beha po tráve. Mladého zajaca mal v nej Becko zaitého, preto sa vedela pohybova sama. Nevedelo vak o tom panstvo,
smiali sa, bavili a e Becko neprestával arty vystrája, ani domov sa im nechelo. Nocovali v hore,
ba rad-radom tvrdili, e takejto po¾ovaèky nezaili a na Beckove kúsky do smrti nezabudnú.
Teil sa Ctibor, v nasledujúce ráno sám zobudil Becka a sám sa mu prvý prihovoril.
- Povedz Becko, èi si iada za vèerajiu zábavu, lebo èo si bude iada, vetko bude ma!
Becko pozrel sa na svojho pána, pretrel si oèi
a rozh¾adel sa okolo po vrchoch a dolinách.
- Hovorí, e hocièo si môem iada a tak sa
stane, ako budem chcie?
- Tak sa stane Becko. Vtedy zdvihol Becko
ruku, prstom ukázal na najkonèitejie bralo, èo
sa vysoko vypínalo na druhej strane doliny.
- Vidí hento bralo, môj pán Ctibor?
- Vidím, Becko!
- Nu chcem, aby do roka a do jedného dòa
stál na tom brale pekný zámok. Ctibora zarazila
smelá iados, chví¾u rozmý¾al, ale èo vyriekol,
nemohol odrieknu.
- Stane sa Becko - povedal.
I hostil Ctibor hostí, zabával ich Becko, tieklo
víno a lial sa smiech, iba sluhovia a poddaní smutneli.
Jeden zo sluhov vypoèul raòají rozhovor, a
keï priiel medzi ostatných poddaných, takto sa
im zaèal prihovára:
- Beda nám vetkým poddaným, beda do jedného roka do jedného dòa!
- Vari nás vypália? Ej, horie od ohòa! Vari
povodeò vytopí? Ani tá by nebola taká zlá. A èi
príde mor? I od toho aie bremeno. Tak nám
povedz! Vidíte hento bralo? Oèi máme, vidíme.
- Nu vedzte, do roka a do jedného dòa na tom
brale bude stá zámok, vystaví ho ná pán.
Ostatní sa ïalej nevypytovali.
Vedeli, ani jeden zámocký pán nestaval si zámok sám, museli ho postavi poddaní, a to¾ká
robota na vysokom brale za jeden rok a jeden deò
bude taká, e i nocou musia robotova a horie je
to aj od povodne, poiaru a moru.
- A èi viete, kto nám to¾ké bremeno doièil?
- Veï nám povie! Poviem, Becko nám to doprial, lebo on balvany na bralo vláèi nebude. I
pravda to bola. Becko ani za hrs piesku nevyniesol na stavbu nového zámku, hoci èasto sa díval,
ako poddaní dòom a nocou robotujú, ale nemohol
sa u z¾utova nad ¾uïmi, nevïak tak zatvrdil
mu srdce. Do roka a do dòa bol hotový zámok.
Ctibor i pomenoval ho po svojom bláznovi Beckovom, i teil sa pán novému hradu, ale vraj nikdy
nevedel, e zámok postavila vlastne Beckova bláznivá pomsta.
Jozef Cíger Hronský

7.

Vianoèné recepty
tedroveèerný koláè
Potrebujeme: 600g hrubej múky, 3dcl mlieka, 120g masla, 100g cukru, 30g drodia, 3
åtky, citrónová kôra, so¾
Plnka tvarohová: 300g tvarohu, 80g masla, 20g hrozienok, 2 åtky, sneh z dvoch bielkov, vanilka, citrónová kôra
Plnka slivková: 200g slivkového lekváru,
citrónová kôra
Plnka orechová: 180g mletých orechov, 30g
strúhanky, 80g cukru, vanilka, citrónová kôra
Plnka maková: 200 g maku, 2 dcl mlieka,
120 g cukru, 10 g masla, vanilka, citrónová kôra
Plnku z orechov a maku varíme, z tvarohu
a lekváru iba vymieame.
Postup: Z múky, drodia, mlieka a ostatných prísad vypracujeme polotuhé kysnuté
cesto. Necháme ho vykysnú a potom rozdelína me 5 bochníkov. Zo tyroch na doske vyvá¾káme pláty, ktoré natrieme niektorou z plniek pod¾a vlastnej chuti a výberu (horeuvedené mnostvá sú na natretie 1 plátu). Potom
postupne ukladáme na seba na plech. Na
poslednú plnku urobíme z piateho bochníka
mrieky.
Rybia polievka
Potrebujeme: Hlavu z kapra, 100 g ikier
alebo mlieèa, 20 g cibule, 100 g mrkvy, zeleru a petrlenu, 40 g masla, mukátový orieok, 50 g hl. múky, 2 dl mlieka, polievkové
korenie, so¾, 80 g sendvièa, 10 g tuku, zelená
petrlenová vòa.
Oèistenú rybiu hlavu zbavíme iaber a uvaríme v osolenej vode do mäkka. Zeleninu a
cibu¾u pokrájame na malé rezance a podusíme na masle. Pridáme kúsok postrúhaného
orecha, zapráime múkou, opraíme a zalejeme vývarom z rybej hlavy. Ikry alebo mlieèe
opláchneme vo vlanej vode, posekáme
nadrobno, pridáme do polievky a vetko spolu dobre povaríme. Nakoniec vloíme do polievky kúsky mäsa obraté z rybej hlavy, prilejeme mlieko, dochutíme polievkovým korením
a osolíme. Pri podávaní vkladáme do polievky sendviè pokrájaný na rezance a opraený
na tuku a posekanú zelenú petrlenovú vòa.
Kapor na zemiakoch
1000 g kapra, so¾, 4 zemiaky, 3 cibule,
1 strúèik cesnaku, 2 bobkové listy, 4 zrnká
èierneho korenia, 1 lyica rajèiakového pretlaku, 2 dl bieleho vína, 1 dl oleja
Postup: Oèisteného kapra osolíme na povrchu i vnútri a necháme odlea 15 minú.
Potom ho dáme do vymasteného pekáèa chrbtom hore, obloíme zemiakmi pokrájanými na
kocky, na ne poukladáme cibu¾u pokrájanú
na kolieska, pridáme pokrájaný strúèik cesnaku, bobkové listy, zrnká èierneho korenia a
rajèiakový pretlak. Vetko zalejeme vínom,
olejom a peèieme v rúre asi hodinu. Poèas
peèenia kapra èasto polievame vypeèenou
avou.
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èíslo 4 - december 2000

SPOMIENKY JEDNEJ Z NÁS

Bola raz jedna dedinka a to je moja rodná, Horná Súèa. Chcela by som sa vyrozpráva o láske k nej, k jej ¾uïom, zvykom,
krojom a hlavne
láske k spevu. U
poèas chodenia do
koly nás k tejto
láske viedla a
usmeròovala pani
uèite¾ka, naa rodáèka Maria Vrbová, ktorú vetci volali Karola. Ona s
nami ve¾mi rada
spievala, do krojov
parádila a rôzne
vystúpenia zabezpeèovala. Aj iní
uèitelia nás viedli
k spevu, aj k zborovému. Mali sme
nacvièené napr. Dvoøákove trávnice a zúèastòovali sme sa vtedajej prehliadky tvorivosti mládee. Keï sme skonèili kolu, v

speve sme pokraèovali ïalej. Obnovili sme
v dedine doinky, v rámci týchto slávností
sme sa tie zúèastòovali prehliadok v Tren-

èíne. Ako sa ivot uberal ïalej a s ním sa
roky míòali, mnohí z nás v speve pokraèovali. Vytvorili sme enský spevácky zbor

pod vedením Janka Kozára, neskôr to bol
zmieaný spevácky zbor s dirigentom Mikuláom Medvecom a teraz je to pod vedením Dr. Jozefa Vakoa. Ako u viete, pôsobíme 25 rokov. Zúèastòujeme sa rôznych
prehliadok, a tak repezentujeme nau dedinku. Môem poveda, e nie najhorie.
Mám za sebou viaceré úspechy, nap. Komárno - Zlaté pásmo. Naposledy sme sa zúèastnili l8. novembra 2000 Festivalu speváckych zborov v Novom Meste nad Váhom.
Stretnutie rodákov v Bratislave sú tie oivené naím spevom, môete nás poèu v naom súèanskom kostole, na regionálnej prehliadke speváckych zborov alebo na doinkových slávnostiach, ktoré sa poriadajú kadoroène.
Ve¾mi ma mrzí, e nemajú mui väèí
záujem o tento áner, pretoe mieaný spevácky zbor je naozaj lahôdkou pre ui. Myslím, e toto moje vyznanie prijmete ako
ponuku na rozírenie radov v zmieanom
speváckom zbore Hornosúèan.
Viktória Coníková

¼udové pranostiky o poèasí

¼udia u od staroveku pozorovali poèas roka
rôzne prírodné javy, zapisovali ich a dávali do
súvislosti s prácou na poli, od ktorej závisela ich
obiva. Na základe dlhodobejieho pozorovania a zapisovania charakteristických znakov
poèasia robili závery pre predpoveï poèasia.
V priebehu storoèí vznikol celý súbor pranostík, ktorými boli obohacované kalendáre a
domáce zápisy. Pod názvom pranostika sa
rozumie predpoveï poèasia alebo iných budúcich javov, ako sú zatmenie Slnka, Mesiaca, predpovedanie úrody, vojny, moru, nemoci a pod..
Pranostika èerpá skúsenosti z rokov blízkych,
prípadne za sebou nasledujúcich. Vieru týchto predpovedí upevòovala nevzdelanos ¾udí
a neznalos prírodných zákonov. Vzdelaní ¾udia straidelným predpovediam neverili a nebrali ich váne. Ve¾a starých ¾udových pranostík, ktoré sa týkajú poèasia sa zachovalo
a podnes. Niektoré z nich sú:
JANUÁR
l Január dobrý je, keï chotár biely je.
l Ak vlci a líky v januári vyjú, znamená to
zimu dlhú.
l V januári sneh a blato, vo februári mnoho
mrazov zato.
l Keï január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom.
FEBRUÁR
l Keï sa cez faiangy na slnci opeká maèka,
potom v pôste za kachle uteká.
l Na Hromnice radej vlka vo svojom dvore
sedliak vidí, ako slnce na obzore.
MAREC
l Jozef mosty stavia, Ïuro do po¾a vyháòa.
l Marcový prach a májové blato, to je sedlia-

kovi zlato.
l V marci prach, istý hrach.

APRÍL
l Po aprílskej hrmavici, nieto mrazu na vinici.
l Apríl zimný, dadivý, úroda nás navtívi.
l Keï v apríli hojne vietor duje, stodola sa
naplòuje.
l Keï v apríli vrana kráka, bude v roku ve¾ká
psota.
l Ak padá sneh v máji, bude hodne trávy.
l Do Ducha nespúaj sa koucha a po Duchu zas dobre v kouchu.
MÁJ
l Keï sa v máji blýska, to si sedliak výska.
l Keï v máji èasto hrmí, rok býva poehnaný.
JÚN
l Jún mokrý a teplý, urobí gazdu biednym.
l Keï prí na Trojicu, schovaj baèa dojelnicu.
l Èo do Jána neodkvitne, do Michala neuzreje.
JÚL
l Medardova kvapka, tyridsa dní kvapká.
l Od Jakuba do Hany, nik nevidel letie vrany.
l Chladný júl celé leto ochladí.
l V júli do koele obleè sa, v decembri po ui
odej sa.
l Horúèavos v auguste nièomu nekodí, iba
èo sa mlynár po potoku brodí.
AUGUST
l Vavro, Bartolomej dobre prorokujú, keï sú
jasní, peknú jeseò s¾ubujú.
l Suchý august - suché víno, mokrý august vodnaté víno.
l Ak na Vavrinca prí, bude mnoho myí.

SEPTEMBER
l Keï ete hrom bije okolo Michala, nebude
do Vianoc iadna zima stála.
l Ak je na Matúa jasno, býva na budúci rok
dobré víno.
l Ak sa do Michala hrozno nedovarí, nebude ma z neho vína súdok starý.
l Aký je september, taký bude i marec.
OKTÓBER
l Sedliak h¾adá v októbri kabanicu, nevidí potom na jar húsenicu.
l Keï v októbri mrzne a sneí, budúci január
teplom blaí.
l imon a Judy vyháòajú baèu z búdy.
NOVEMBER
l November - vlèí mesiac.
l Ak hus o Martine u po ¾ade chodí, zas okolo
Vianoc v kalui sa brodí.
l Keï Ondrej peknú cestu Lucii spraví, aj Mikulá ho pochváli.
l Keï lístie dlho nepadá, zima sa prikráda.
l Ak novembrový sneh dlho zostane, viac ne
hnoj poliam prospeje.
DECEMBER
l Od Lucie do Vianoc, kadá noc má svoju
moc.
l Keï v decembri mrzne, sneí, úrodný rok
za tým beí.
l Keï je na starý rok jasno, bude v stodolách
prázdno.
l Svätá Barbora ahá sane do dvora.
l Aký je èas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
l Lahodný a teplý èas na Vianoce je znamením, e zima bude dlho trva.
l Keï svätý tefan blato vyfúkal, bude pekná jar.

