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Zanime na vianoènom strome svetielka vïaky,
nech v ich iare zjasnejú nae oèi.
Na vrcholci nech iari hviezda vetkým ¾uïom
dobrej vôle, èo chcú pokoj na zemi.
Úprimne Vám vetkým eláme astné preitie
vianoèných sviatkov, nech sa v kadej rodine
naplnia láskou a porozumením.

Redakèná rada

2.
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Èas pokoja,
lásky a bilancovania

Znovu sú tu Vianoce, sviatky pokoja, lásky a ¾udskej spolupatriènosti. Po
nich nás èaká záver kalendárneho roku
a príchod nového roku 2002. Kadý z
nás v tomto období zaèína bilancova,
hodnoti èo sa mu podarilo, èo mohol
urobi lepie, ale i èo sa nepodarilo urobi.
Nech u tento konèiaci rok bol pre
kadého z nás iný, na jedno by sme
nemali zabudnú - ako sme si po celý
rok /viac èi menej/ pomáhali. Nemali
by sme si nepovimnú a oceni i prácu
iných.
Dovo¾te mi, aby som touto formou
vyjadril svoje úprimné poïakovanie
vetkým Vám, spoluobèanom, za úèas
pri skrá¾ovaní naej obce. Poïakovanie patrí poslancom obecného zastupite¾stva, vetkým èlenom jednotlivých
komisií za ich podnetné návrhy, tie
pracovníkom obecného úradu, obèanom, ktorí pracovali v oblasti kultúry,
portu, kolstva, poiarnej ochrany za
ich dobré výsledky a peknú reprezentáciu obce.
Zvlá ïakujem vdp. farárovi Hluzákovi, za jeho iniciatívu, obetavos a hodnotné nápady pri zvelaïovaní obce a
za jeho obrovskú snahu na poli duchovnom v prospech nás vetkých.
Vinujem vetkým, malým, mladým,
starím i najstarím astné a poehnané vianoèné sviatky, pevné zdravie,
ve¾a duevných i telesných síl a ve¾a
svornosti v celej naej obci.
Pavol Bilèík, vá starosta obce
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Drahí bratia a sestry, milí priatelia!
iadne obdobie v roku nie je také príhodné, aby sa navzájom zblíila a viac upevnila rodina, priate¾stvá... ako doba adventná a vianoèná. Ko¾ko je tu
naraz monosti k prejavom lásky a rozdávania radosti. Dôvodom je pravda,
ktorú my, kresania preívame u tretie tisícroèie:
"Boh tak miloval svet, e
dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik,
kto v neho verí, ale aby
mal ivot veèný. Lebo Boh
neposlal Syna na svet, aby
svet odsúdil, ale by sa skrze neho svet spasil".
/jn 3,l6-l7/. Bude tento rok,
toto obdobie Adventu a
Vianoc pre nás ozaj obohatením.
K tomu, aby to tak
bolo, chcem vás ako
správca farnosti povzbudi a zároveò vám
k tomu napomáha. Tak isto aj nový cirkevný rok zameraný na ve¾kos a dôstojnos èloveka, nám môe by vhodnou inpiráciou.
Prvé dva týdne Adventu sme si mohli
osvoji schopnos objavova na iných ¾uïoch /rodièoch, súrodencoch, priate¾och,
uèite¾och../ ich dobré vlastnosti, ktoré by
mali ma miesto i v naom ivote. Ïalie
dva týdne v duchu Jeiových slov:
Nech tak svieti Vae svetlo pred ¾uïmi,
aby videli vae dobré skutky a tak oslavovali Otca na nebesiach /Mt 5,l6/, aby
sme sa mohli viac zamera na svedectvo
viery. By ozajstnými svedkami Jeia
Krista. K zamysleniu sa nad ivotom a k

100-roèná obèianka
Hornej Súèe
Dòa l9. novembra 2001 sa doila neobvyklého ivotného
jubilea -100 rokov naa spoluobèianka Mária Gugová.
Manelia Marian a Marta Gugovci usporiadali oslavu jej
narodenín, ktorá zaèínala úèasou na sv. omi, kde sa oslávenkyòa osobne zúèastnila a pokraèovala rodinným stretnutím jej príbuzných. Poblahoela boli aj èlenovia ZPOZu pri
Obecnom úrade v Hornej Súèi.
Do ïalích rokov ivota jej prajeme ete zdravie, pokoj a
rodinnú pohodu v akej ije doteraz.

èinnosti nás v Advente viedli i sviatky.
Sviatok sv. Frantika Xaverského /3.l2./,
ve¾kého misionára, svedka Boej lásky
medzi pohanmi. Spomienka na sv. Mikuláa /
6.l2./, tedrého darcu a
dobrodincu. Slávnos Nepokvrneného poèatia
Panny Márie /8.l2./, ktorá
si vdy uvedomovala ve¾kos a význam prijatých
Boích darov pre seba i
¾udstvo.
Sviatos zmierenia, príprava programu k jaslièkovej pobonosti.., to
vetko je predpokladom,
e Vianoce môu by
tedré. tedré na lásku,
rados, pokoj, priate¾stvo..
. Neostaòme teda iba pridarèekoch pod stromèekom. Pamätajme zvlá
na duchovné dary.
Tento rok sa aj naa farnos zapojí do
svetovej akcie: Dobrá novina, v ktorej
koledníci roznáajú radostné vianoèné
posolstvo. Svojou tedrosou môeme pomôc chudobným v Afrike.
Uvaujme jednotlivo aj spoloène, ako si
chceme navzájom pripravi a prei radostné, poehnané a milostiplné Vianoce.
Chcem vyslovi úprimné Pán Boh zapla vetkým, ktorí ste sa akýmko¾vek spôsobom prièinili i tento rok o povznesenie
naej farnosti a obce.
Milostiplné preitie Vianoc a poehnaný Nový rok Vám vetkým zo srdca vyprosuje vá
Peter Hluzák, správca farnosti
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Malý televízny vysielaè

V priebehu tohoto roku sa uskutoènila
v Hornej Súèi, èasti Holý Vrch montá
malého vysielaèa za úèelom rozírenia
televíznych kanálov NOVA - 5. kanál /S
lO/ a ÈT2 - 8. kanál /C 08/. Vieme, e v
naej obci je dos ve¾ký problém s dobrým televíznym príjmom. Tieto dva programy sa napriek ve¾kej snahe nepodarilo
naladi v 100 percentnej kvalite, ale aj napriek tomu verím, e väèiu èas obèanov
táto monos poteila. Kvalita signálu ve¾mi záleí od poèasia a iných vplyvov /napr.
Eurotel/. Kto by mal záujem sledova tieto
programy a nemôe ich naladi, odporúèam ho obráti sa na p. Pagáèa alebo iného odborníka. Tým obèanom, ktorí sa na
túto akciu skladali patrí poïakovanie.
Milan Vrba
Zoznam ¾udí, ktorí finanène podporili
tento projekt:
è. d. meno
suma
1 Nápoký Jozef
200 Sk
54 Èapák Ondrej
200 Sk
67 Orság Peter
200 Sk
124 Èièák Milan
200 Sk
140 Sádecký Frantiek
300 Sk
198 Koprivòanský Juraj
200 Sk
237 Zemanoviè Jozef
400 Sk
247 áèková Beáta
200 Sk
283 Bulejko Branislav
200 Sk
301 Sáska ¼udovít
200 Sk
303 Kalík Ján
200 Sk
323 Biras Jozef
200 Sk
345 Klinková Eva
200 Sk
359 Bilèík Pavol
200 Sk
364 Biras Milan
200 Sk
365 Jurica Juraj
200 Sk
366 Birasová Eva
250 Sk
367 Zemanovièová Anna
200 Sk
368 Chupáè Imrich
200 Sk
369 Orságová Anna
200 Sk
372 Èapák Igor
200 Sk
373 Seri Milan
200 Sk
374 Mrázik Julian
200 Sk
375 Seri Ondrej
200 Sk
379 Faryová ¼udmila
200 Sk
380 Schwandtnerová Magda 200 Sk
381 Sáska Jakub
500 Sk

382
384
387
388
389
392
399
401
414
425
58
431
1057
1060
1061
1065
1069
1075
1082
1105
1115
1135
1118
609
164

Kuèerák Frantiek
200 Sk
Vrba Vladimír
200 Sk
Kostoláni Jozef
200 Sk
Zemanovièová Anna
200 Sk
Fary Ferdinand
200 Sk
Koprivòanský Ondrej
1000 Sk
Jurica Pavol
200 Sk
Jurica Jozef
200 Sk
Jurica Imrich
200 Sk
Panák Viliam
200 Sk
Gago Hilèík Ján
200 Sk
Biras Viliam
200 Sk
Panáková Júlia
200 Sk
Hojsík tefan
200 Sk
Kuèerák Daniel
200 Sk
Zemanoviè Anton
200 Sk
Biras Jozef
200 Sk
Kramár Pavol
200 Sk
Chupáè Jozef
200 Sk
Vrba Milan
200 Sk
Seri Augustín
200 Sk
Sáska Radovan
200 Sk
Habánik Peter
200 Sk
Gago Miro
200 Sk
Kramár Miro
200 Sk
Spolu
11.850 Sk
Práce a materiál na vysielaèi 18.000 Sk
Suma, ktorú sa nepodarilo vybra
6.150 Sk
Rozvádzaè s istením a so zástuvkou 2.600,Anténa prijímacia 21 kanál
750,Anténa prijímacia 42 kanál
750,Anténa vysielacia 6 kanál
650,Anténa vysielacia 8 kanál
650,Predzosilòovaè 41 kanál
350,Predzosilòovaè 21 kanál
250,Zosilòovaè + konventor 42/8
3.000,Zosilòovaè + konventor 21/6
3.200,Napájací zdroj 42 kanál
800,Trojstupòový zosilòovaè
200,Napájací zdroj 21 kanal
800,Filter
150,Bleskozvod
400,Zluèovaèe, konvertory + kábel 2.000,Montá (60 odpracovaných hodín) 1.500,Spolu
18.000 Sk

NAA MLÁDE
Okresná výtvarná súa Príroda,
ivotné prostredie a deti
Cenu získal: Tomá Chovanec
Celoslovenská súa Dohovor o
právach dieaa
Ceny získali - výtvarná èas Miroslava Pekárková, Timea Luková
vlastná literárna tvorba - Romana
vajdová

Okresná spevácka súa Trenèianske hodiny
3. miesto - Matú Orság - sólo
3. miesto - Mária Drhová - sólo
1. miesto - Tatiana Ranková, Silvia
Macharová, Anna Dohnanová - trio
1. miesto - ¼ubica Krovinová, Mária
Ranková - duo

3.

Palièkovanie v Základnej kole
Horná Súèa - Trnávka
¼udové remeslá majú na Slovensku
dlhú tradíciu. V poslednej dobe sa opä
vracajú do naich kôl prostredníctvom
predmetu pracovné vyuèovanie - technická výchova. Jednou z takýchto techník je aj palièkovanie. Záujem uèiteliek
trenèianskeho okresu základných a materských kôl o túto techniku viedol metodické orgány k mylienke uskutoèni
kolenie aj v naom okrese. kola palièkovania sa v jarnom a jesennom období konala v Základnej kole Horná
Súèa - Trnávka, pod vedením Mgr. A.
Sukubovej, riadite¾ky koly. Cie¾om koly palièkovania bolo prakticky ukáza a
konkrétne realizova základy palièkovania. Pani uèite¾ky okrem ve¾kého záujmu o túto netradiènú techniku prejavili
obrovskú mieru trpezlivosti a ikovnosti, ktorú táto technika vyaduje, aby prenikli do tajov dnes u pomerne menej
známej ¾udovej techniky. V odpoludòajích hodinách cestovali so svojími herdolami k nám, aby klapot drevenných
palièiek pod ich rukami zaznieval v upravených priestoroch malotriednej koly na
Trnávke. Palièkovaná krajka navzdory
novej doby pretrvala dodnes. Vracia sa
do náho ivota podobne ako iné remeslá. Stáva sa koníèkom pre tých, èo tvoria a nedopustia, aby krása umeleckých
remesiel vyhynula.
Ostala zdrojom radosti z vlastnej tvorivej práce. U nie je zdrojom obivy ako
kedysi, ale ako forma odpoèinku. Spôsob ako narui uponáh¾aný stereotyp
èloveka.
Mgr. Anna Sukubová, riadite¾ka Z

SVATÁ NOC

Na lýre pieseò anjel hral,
Noc bola plná tichej túhy Zemou sa pútnik uberal,
Chcel stiahnu z neba hviezdne dúhy...
Noc bola plná jasu, krás
A pútnik zastal v Betleheme Anjelov poèul, nebies Hlas,
Èo dotýkal sa spiacej zeme...
V mata¾ke Diea - Boh a Krá¾,
To stelesnená Láska Svätá! Na lýre pieseò anjel hral,
Tú pieseò poèul pútnik sveta...
I videl Diea - Jeho tvár,
Otvoril svoje prázdne dlane
A prijal ve¾kej Lásky dar Tej svätej noci poehnanie...
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OZ v Hornej Súèi prijalo VZN o zbere, preprave a znekodòovaní komunálneho odpadu, ktoré zverejòujeme v
dnenom èísle Hlásnika. VZN o miestnych poplatkoch je vyvesené na vývesnej tabuli pri obecnom úrade.

Veobecne záväzné nariadenie èíslo 3/2001-VZN
o zbere, preprave a znekodòovaní komunálného odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a znekodòovanie komunálneho odpadu
Obecné zastupite¾stvo v Hornej Súèi
na základe ustanovenia par. 6 zák. è. 369/
9O Z..z. /v platnom znení/ sa uznieslo dòa
13.12.2001 na tomto veobecne záväznom nariadení v súlade so zákonom è.
223/2001 o odpadoch /ïalej len Zákona/
a zákonom èíslo 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v platnom znení.
l.
Základné pojmy
1. Pôvodca odpadu je kadý, koho èinnosou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmieavanie alebo iné úkony
s odpadmi, pokia¾ ich výsledkom je zmena
povahy alebo zloenia týchto odpadov.
2. Drite¾ odpadu je pôvodca odpadu
alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z
domácnosti vznikajúce na území obce pri
èinnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri èinnosti
právnickych osôb alebo fyzických osôb podnikate¾ov, ako aj odpady vznikajúce
pri èinnosti obce a pri údrbe verejnej
zelene vrátane parkov a cintorínov par. 2
ods.2,3,14 zákona. Komunálny odpad je:
ldomový odpad
ldomový odpad z domácností
lostatný odpad z obcí podobný domo
vému odpadu
loddelene vytriedený domový odpad s
obsahom kodlivín
lobjemný odpad
lobjemný odpad z domácností
lostatný objemný odpad z obcí
lulièné smeti
lodpad zo zelene
lodpad z úpravy vody, z èistenia odpado vých vod a údrby vodných tokov
lkal z úpravy vody
lsedimentaèný kal
lkal zo zmäkèovania vody
lkal z èírenia vody
lkal z úpravy napájacej vody a z èistenia kotlov
lkal z mechanicko-biologického èistenia odpadových vôd /bez kalov pecifických pre urèitú výrobu/
lsurový kal
lstabilizovaný kal
4. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce z bených udriavacích prác zabezpeèovaných fyzickou osobou nepodnikate¾om.
II.
Úèel odpadového hospodárstva

Úèelom odpadového hospodárstva je:
a/ predchádza vzniku odpadov a obmedzova ich tvorbu najmä rozvojom technológií etriacich prírodné zdroje, výrobou
výrobkov, ktoré rovnako ako výsledné
výrobky, èo mono najmenej zvyuje
mnostvo odpadov a èo mono najviac
zniuje zneèisovanie ivotného prostredia, vývojom vhodných metód znekodòovania nebezpeèných látok obsiahnutých
v odpadoch urèených na zhodnotenie
b/ zhodnocova odpady ich recykláciou,
opätovným pouitím alebo inými procesmi umoòujúcimi získanie druhotných surovín, ak nie je moný alebo úèelný iný
postup pod¾a písm. a/,
c/ vyuíva odpady ako zdroj energie,
ak nie je moný alebo úèelný postup pod¾a písmen a/ alebo b/,
d/ znekodòova odpady spôsobom
neohrozujúcim zdravie ¾udí a nepokodzujúcim ivotné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je moný alebo
úèelný postup pod¾a písmen a/ b/ alebo c.
III.
Spoloèné ustanovenia
1. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou - podnikate¾om a produkuje roène viac ne 50 kg
nebezpeèných odpadov alebo l tonu ostatných odpadov, vypracúva vlastný program
odpadového hospodárstva.
2. Povinnos pôvodcu vypracova
program odpadového hospodárstva plní
pre komunálne odpady ako aj pre odpady
z bených udriavacích a zabezpeèovacích prác fyzickou osobou /ïalej len drobné stavebné odpady/ obec, na území ktorej tieto odpady vznikajú. Pôvodcovia odpadov, ktorí vypracúvajú program pod¾a
Zákona sa môu dohodnú navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoloèného programu.
3. Pôvodca odpadu a obec sú okrem
povinností pod¾a odseku l povinní vypracova a dodriava schválený program
odpadového hospodárstva.
4. Kadý je povinný naklada s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádza aj v
súlade so zákonom, ten, komu vyplývajú
z rozhodnutia vydaného na základe tohto
zákona povinnosti, je povinný naklada s
odpadmi alebo inak s nimi zaobchádza
aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je kadý povinný chráni zdra-

vie ¾udí a ivotné prostredie.
5. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraïujú pod¾a Katalógu odpadov.
6. Zakazuje sa:
a/ uloi alebo ponecha odpad na inom
mieste, ako na to urèenom v súlade so
zákonom a týmto VZN
b/ znekodni odpad alebo zhodnoti
odpad inak, ako je v súlade so Zákonom
c/ znekodni odpad vypúaním a vhadzovaním do vodného recipientu
d/ riedi a zmieava jednotlivé druhy
nebezpeèných odpadov alebo nebezpeèné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpeèné za úèelom zníenia koncentrácie prítomných kodlivín
e/ opotrebované batérie a akumulátory
zmieava s odpadmi z domácností,
f/ vypúa odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie
g/ uloi alebo vypúa odpadové oleje
a akéko¾vek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy
7/ Drite¾ odpadových olejov, opotrebovaných batériía akumulátorov je povinný ich odovzda len subjektu, ktorý je drite¾om autorizácie tz. osobitného oprávnenia udeleného Ministerstvom ivotného prostredia SR na nakladanie s týmito
odpadmi.
8/ Ak nie je ustanovené inak, náklady
na èinnosti smerujúce k znekodòovaniu
odpadov a náklady na znekodòovanie
odpadov znáa drite¾ odpadu, pre ktorého sa znekodòovanie odpadu, vrátene
zberu a úpravy odpadu vykonáva, ak takýto drite¾ odpadu nie je známy, znáa ich
posledný známy drite¾ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.
9/ Ak je drite¾ odpadu známy, ale nezdriava sa na území Slovenskej republiky, zabezpeèí znekodòovanie odpadu
okresný úrad, na území ktorého sa odpad
nachádza na náklady drite¾a odpadu.
10/ Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnute¾nosti zistí, e na jeho nehnute¾nos bol umiestnený odpad v rozpore s
týmto zákonom, je povinný oznámi to
bezodkladne okresnému úradu a obci, v
územnom obvode ktorých sa nehnute¾nos
nachádza.
11/ Okresný úrad na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo z podnetu
iného orgánu tátnej správy alebo obce
poiada Policajný zbor o zistenie osoby
zodpovednej za umiestnenie odpadu na
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nehnute¾nosti v rozpore s týmto zákonom,
takto zistená osoba je povinná zabezpeèi zhodnotenie alebo znekodnenie odpadu na vlastné náklady.
12/ Ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikate¾om, nakladá alebo inak zaobchádza s inými ako komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi, vzahujú
sa na òu rovnako ustanovenia § l9 ods. l
písmena b/, f/, k/ a m/ a primerane ustanovenie odseku l písm. i / Zákona.
IV.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi
1. Zloka komunálnych odpadov je ich
èas, ktoré je moné mechanicky oddeli
a zaradi ako samostatný druh odpadu.
2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s
drobnými stavebnými odpadmi, ktoré
vznikli na území obce zodpovedá obec.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov je povinný naklada alebo inak zaobchádza s nimi
v súlade s týmto veobecne záväzným
nariadením obce.
Taktie je povinný:
a/ zapoji sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci
b/ uíva zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov
v obci
c/ uklada komunálne odpady alebo ich
oddelené zloky a drobné stavebné odpady na úèely ich zberu na miesta urèené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.
4. Vykonáva zber, prepravu a znekodòovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce
môe len ten, kto má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto èinnosti s obcou, ak
túto èinnos nezabezpeèuje obec sama.
Obec v zmluve podrobne upraví spôsob
a podmienky zberu, prepravy a znekodòovaní týchto odpadov tak, aby boli v súlade s platným programom odpadového
hospodárstva a s týmto veobecne záväzným nariadením.
5. Kto nakladá na území obce s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi bez uzatvorenia zmluvy na túto èinnos s obcou , nemôe túto
èinnos na území obce vykonáva.
6/ Obec pre plnenie povinností pod¾a §
l9 ods. l písm. g/ a h/ Zákona je oprávnená poadova od drite¾a komunálneho
odpadu a od drite¾a drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s
komunálnymi odpadmi alebo s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce potrebné informácie.
7. Drite¾ komunálneho odpadu a dri-
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te¾ drobného stavebného odpadu alebo
ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi
alebo s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce je povinný na vyiadanie obce
poskytnú pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
V.
Systém zberu, prepravy a znekodòovania komunálneho odpadu
1/ Obec zavedením vhodného systému zberu odpadov
a/ zabezpeèuje alebo umoòuje zber a
prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území za úèelom ich zhodnotenia alebo znekodnenia v súlade so
Zákonom.
b/ v rámci zavedeného systému zberu
odpadov zabezpeèuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych
odpadov v obci
c/ zabezpeèuje priestor, kde môu obèania odovzdáva oddelené zloky komunálnych odpadov v rámci separovaného
zberu,
d/ zabezpeèuje pod¾a potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemných odpadov za úèelom ich zhodnotenia alebo znekodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom kodlivín a drobných stavebných
odpadov.
VI.
Zavedený systém zberu, prepravy a
znekodòovania komunálneho odpadu
1. Obec zabezpeèuje zber komunálneho odpadu v obci a jednotlivých èastiach
obce pod¾a dostupnosti v teréne zberom
odpadu prostredníctvom spoloènosti, s
ktorou uzavrie zmluvu formou KUKA nádob a ve¾koobjemových kontajnerov v tých
èastiach, kde nie je moné zber touto formou vykona.
2. V èastiach obce, kde nie je moné /
úèelné/ umiestni ani ve¾koobjemové kontajnery ani zabezpeèi zber KUKA nádobami budú platitelia poplatku oslobodení.
VII.
Miestny poplatok za zber, prepravu a
znekodòovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
1. Poplatok za zber, prepravu a znekodòovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je urèený Veobecne záväzným nariadením è. 2/2001
o miestnych poplatkoch.
2/ Obec nesmie príjem z tohto poplatku poui na úhradu nákladov, spojených
s jej èinnosou pri èistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v sprá-

5.
ve obce a pri údrbe verejnej zelene, vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto èinností, ktorým je odpad.
VIII.
OBEC
Obec vo veciach tátnej správy odpadového hospodárstva:
a/ prejednáva priestupky v odpadovom
hospodárstve (§ 80 ods. 3 písm. a) Zákona)
b/ Poskytuje drite¾ovi odpadu informácie o umiestnení a èinnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území obce a o
drite¾och autorizácie udelenej Ministerstvom ivotného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi a starými
vozidlami
c/ dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamý¾anému spôsobu nakladania
s odpadmi zo stavebnej èinnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu
IX.
PRIESTUPKY
1. Priestupku sa dopustí ten, kto
a/ znekodní odpad alebo zhodnotí
odpad v rozpore s týmto VZN
b/ uloí odpad na iné miesto, ne na
miesto urèené obcou v tomto VZN
c/ nesplní oznamovaciu povinnos pod¾a
èl. III ods. 10 tohto VZN
d/ neposkytne obci poadované údaje
pod¾a tohto VZN
2. Za priestupok pod¾a ods. l písm. a/
a d/ mono uloi pokutu 5000,- Sk
3. Priestupky pod¾a ods. l písm. a/ a
d/ prejednáva priestupkové oddelenie okr.
úradu a sú príjmom obce
4. Na priestupky a ich prejednávanie
sa vzahujú veobecné predpisy /zák. è.
372/90 Zb./
X.
Pokuty právnickým osobám
1. Pokutu do výky 100.000,- Sk uloí
prísluný orgán tátnej správy právnickej
osobe a fyzickej osobe - podnikate¾ovi,
ak poruí povinnosti vyplývajúce z tohto
VZN.
2. Pokutu právnickým a fyzickým osobám - podnikate¾om uloí prísluných orgán tátnej správy do jedného roka odo
dòa, kedy sa o poruení povinnosti dozvedel.
XI.
Úèinnos
Toto VZN nadobúda úèinnos od
1.1.2002
Pavol Bilèík, starosta obce
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LIPKA

ILI MEDZI NAMI
ili medzi nami mui, eny,
mladí, èi starí, smr si naozaj
nevyberá. Taká bola i výstava
fotografií, kde si rodiny uctili pamiatku zosnulých. Na stoloch,
kde sa v náznakoch èrtali osady
Trnávka, Dúbrava, Vlèí Vrch,
Závrská, Krásny Dub, Cverenkári
ba aj Repákovci, sa objavili fotografie u neijúcich mladých,
starích aj najstarích. Fotogra-

fie boli rôznej ve¾kosti a pod¾a
veku i rôzneho sfarbenia. Boli
tam fotografie, ktoré mali viac
ako 100 rokov a z tých sa dalo
naozaj vyèíta kus histórie. Boli
tam jednotlivci vo sviatoènom i
pracovnom obleèení, èi priamo
pri práci. Èo sa neobjavilo na fotografiách, to sa dalo preèíta na
paneloch, ktoré boli pri kadej
osade, i na ústrednom panely.
Dozvedeli
sme sa tam
zaujímavosti o
tej, ktorej osade i ¾uïoch,
ktorí sa nieèím
zaslúili na tej
osade. Panely
boli spracované s preh¾adom, zaèo
patrí poïakovanie Júlii Èajovej, ktorá
získala a spracovala mnostvo materiálov. Výstava bola
otvorená 1. novembra 2001 a trvala do 5. novembra 2001. Urèi, èi to bolo dos alebo nie sa
nedá, ale s urèitosou sa dá poveda, e to bolo ve¾mi ve¾a práce. Bola to trojmesaèná práca
skupiny ochotných ¾udí, ktorí pozháòali fotografie, informácie, èi
pomáhli pri úprave výstavných
priestorov. Boli to poslanci: Vrba
Milan, Koprivòanský Ondrej, Do-
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hnanová Anna, Michalièka Alojz,
Chupáè Milan, vajdleníková Irena, Vaíèek Ján, Kaková Helena, tefánek Augustín, Graèka
Ján, Vrbovská tefánia, ïalej
èlenovia kultúrnej komisie: Èièáková Júlia, Sádecká Viera, Chupáèová Berta a Bariová Danka.
Poïakovanie patrí pracovníèkam
OcÚ Repovej Marte a Sáskovej
Júlii. Do prípravných prác sa zapojili Mária a
Martina Vrbové,
Repová Marta,
Stehlíková
Anna, Habániková
Anna,
vajdová Magda, k estetickej
úprave prispela
Buèková Viera a
riadite¾ka Z Trnávka Sukubová Anna so svojím kolektívom.
Starosta obce
Pavol
Bilèík
otvoril výstavu a
k slávnostnej atmosfére prispelo i vystúpenie
speváckej skupiny z DFS Èajka
a tie primeraná hudba, ktorá
znela poèas celej výstavy. Výstavu videlo 1200 ¾udí a vystavovaných fotografií bolo 700, z
toho 508 na stoloch a ostatné na
paneloch. Trnávka vystavovala
149 fotografií, Vlèí Vrch 66, Dúbrava 77, Závrská 85, Dolinka,
Koprivná 57, Krásny Dub - Cve-

NÁJDI SI ÈAS
NEMÁME ÈAS
Máme vdy málo èasu. Ná
deò je nabitý - ete to máme
urobi a ete ono, ete toto a
tamto sa nám ponúka, ete toto
túime vyskúa, èi zai. Èasto sa stáva, e nás povinnosti
a archa starostí idú zadusi.
Nae oèi si nevládzu oddýchnu od mnostva obrazov a
nae ui sú plné hluku a slov.
Stali sme sa otrokmi výdobytkov vedy a techniky - otrokmi
toho, èo sme sami skontruovali. Nièíme sami seba. Nechceme a nevieme sa zastavi. Nevládzeme vetko stihnú,
ale bojíme sa k tomu prizna,
bojíme sa nieèo vynecha.
Túba po pokoji a poriadku
Pozrime sa na prírodu. Po
období bujného rastu sa uloila
na odpoèinok. V tichu oddychuje, naberá nové sily, èerpá energiu na obnovu ivota. No aj tu
sa prejavuje najvyí zemský
tvor - èlovek a èasto ruí jej
velebný pokoj. Skutoène je èlovek najnepokojnejí tvor na
zemi. Je to potrebné pre jeho
tvorivú prácu, pre budovanie, pre
zdokona¾ovanie prostredia a
hlavne seba. No aj tu je potrebné pozna mieru. Je potrebné
zastavi sa a zapoèúva sa do
svojho vnútra. V òom sa ozýva
túba po pokoji a poriadku. Ak
túto túbu svojej due nesplníme, nenájdeme smer a cestu
moného uzdravenia sa. Uzdravenia tela i ducha, ktoré touto
pretechnizovanou a hektickou
dobou ve¾mi trpia. K tomu, aby
sme si sami pomohli, èi pomohli

aj iným, nám niè nechýba. Máme
na to darovaný èas, len sa musíme zastavi, stíi a vyui ho.
Nájdime si v, tomto predvianoènom a vianoènom období èas na
seba. V pokoji, v tichu skúmajme svoju ivotnú cestu, jej dôleitosti i zbytoènosti. Princíp a
fundament svojho ivota musí
kadý èlovek objavi sám. Ulrich
Schaffer to takto vyjadril v jednej zo svojich básní:
Cestu, ktorú má pred sebou
nepozná nik.
Nikto òou neiiel tak,
ako òou pôjde ty.
Je to tvoja cesta,
nemôe ju vymeni za inú.
Môe si pýta radu, ale rozhodnú
sa musí sám.
Poèúvaj hlas uèite¾a v tvojom vnútri.
Boh a nenechal samého.
Prihovára sa Ti v tvojich mylienkach.
Dôveruj jemu i sebe.
Prijmi seba samého.
Buï tou, ktorou si. Buï tým, kým si.
Len potom zaène by tým,
èím chce by.
Poznaj svoje vlastnosti.
Len potom môe na nich pracova
a premeni ich na sily.
Nasaï svoje sily tak,
aby si pritom ostal trochu krehký
a nikoho zbytoène neodstrail.
Vímaj si neistoty na sebe,
otvárajú ti cestu do novej krajiny ...
... Ale musí veri a pod¾a toho kona.
Len keï si sám sebou, si prínosom pre svet.
Pokojné preitie vianoèných
sviatkov a poehnaný rok 2002
Vám vetkým elá tie oddychujúca
LIPKA

KULTÚRNE AKCIE v IV. tvrroku

renkári 48 a Repákovci 26 fotografií. Skonèila jedna nároèná,
ale pekná akcia, ktorá urèite splnila svoj úèel. Je to výsledok práce obetavých ¾udí, ktorí si ete
raz zaslúia moje poïakovanie
s prosbou, aby boli i naïalej
ochotní spolupracova za takých
podmienok, aké máme. Robíme
to pre iných, èastokrát za iných,
ale hlavne robíme to pre Súèu.
Eva Klinková

5.-6.10.
19.10.
26.10.
1.-5.11.
11.11.
18.11.
24.11.
25.11.
6. 12.
8. 12.
14.12.
26.12.
31.12.

-

výstava po¾ovníckych trofeji
stretnutie rodákov v Bratislave
vystúpenie DFS Èajka v Zamarovciach
výstava ILI MEDZI NAMI
detská diskotéka
Festival speváckych zborov v kostole
Po¾ovnícka zábava
DPZ valné zhromadenie
Jednota - klub dôchodcov - èlenská schôdza
stretnutie Mariánky
kurz zdobenia medovníkov
tefanská zábava
Silvestrovské stretnutie
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Spomienky jednej z nás

Príde Kristus, Spasite¾ ná, cestu mu
pripravme.
Tak spievali nai predkovia, tak spievame i my dodnes.
Advent sa zaèína prvou adventnou nede¾ou. Zaèínali sa roráty (sv. oma v pracovné dni zaèínala u o 6.00 hodine rannej, obrad sa konal v latinskom jazyku).
Aj keï sme textom ve¾mi nerozumeli, radi
sme na tieto bohosluby chodili. Vetci
sme sa pripravovali privíta narodenie
malého Jeika. Kadý, kto mal zdravé
nohy, ponáh¾al sa do kostola. Príroda bola
krásna, vtedy ete panenská, zvlá keï
sa Martin /11. 11. / doniesol na bielom
koni. Sneh vàzgal pod nohami, akoby spieval pieseò. V advente chodievali aj svetlonosy. (To boli due zomretých ¾udí, ktorí za ivota presádzali medze na poliach,
po smrti ich museli osádza na pôvodné
miesto). Tak nás straili starí, keï idúc
na roráty sme uzreli malé svetielka v dia¾ke po stráòach. neskorie sme sa dovtípili, e to boli ¾udia, èo ili do kostola a lampáom si svietili pod nohy. Na roráty chodievali vetci z domu, len malé deti a ve¾mi starí ¾udia zostávali doma. Ponúkam
Vám malú príhodu, poèutú od starích ¾udí:
Asi 4 - 5 roèné chlapèa zostalo v jednom domku samé. Keï sa zobudili a nikto
nebol doma, domyslelo si kde asi vetci
ili, poïho do kostola /býval blízko/. V koie¾ke, bosé prilo a do kostola, v kostole bolo prítma, pretoe ete nebolo elektriny, svietili len svieèky na oltári a tak sa
pobral za svetlom. Priiel a k oltáru za
pánom farárom, pomykal ho za ornát a
pýtal sa: Rorát, nevidel si tu nau mamku? A tak mu zostala prezývka Rorát
a do smrti.
V naej obci sa v adventnom èase dialo ve¾a zaujímavých vecí. Najzaujímavejí
boli a dodnes sú Mikulái. Deti majú radostí u dlho pred Mikuláom. Po nich
prichádzali Barbory, Lucie, Betlehemci a
nakoniec Traja králi. Konèiac adventom
priiel vytúený èas: tedrý deò. U od
skorého rána bolo v domácnostiach plno
roboty. Pripravi pokrm pre zvieratá na 23 dni nebola malièkos. Vetko sa pripravovalo ruène. Práca bola pre vetkých
podelená. Gazdinky chystali jedlá na tedroveèerný stôl, gazdovia pre dobytok. Prvé
sa zamiesilo cesto na koláèe a chleba.
Chlieb sa piekol v peci ako prvý, po òom
sa zahodilo do pece drevo, keï bola pec
znova pripravená, piekli sa koláèe. Makovníky, orechovníky, lekvarové a syrové
zavináky, cestenice a cipolky pre dobytok. /Cipolky boli cesto pokriabené po

koryte a z toho sa piekli prázdne koláèe
pre dobytok/. Gazdiná potom zaèala vari
jedlá. Muské pohlavie zase chystalo pre
dobytok, rezali seèku, drevo, vetko ruène. Kde mali 2 - 3 kusy i viac dobytka,
kozy, mali èo robi, lebo cez vianoèné dni
sa hrubie práce nekonali.
Deti nosili porúbané drevo, ukladali ho
pod stienku, aby nepripadlo snehom. Väèie nosili vodu do kádí, aby bolo èím napoji dobytok. Vetky práce sa museli
ukonèi do obeda. Po obede /nie po jedle/
bol prísny pôst, gazdinky upratovali, mui
robili okolo stajne /èistili v matali, postielali pod zvieratá, aby bolo vetko v poriadku. Deti niesli darèeky pre zvieratá v
poli. Po stromoch rozveali kytky obilných
klasov pre vtáèikov /obilné snopky sa odkladali na tento úèel u v atve/, ostatným zvieratkám priniesli otiepky sena, letninu, kukurièné úlky a burgyòu. Hlava
rodiny medzitým osadil stromèek do kría, ktorý sa potom ozdobil. Salonky sa
robili zo suchých sliviek alebo kocky cukru, retiazky zo slámok, farebných papierikov a staniolu. Nakoniec sa pripevnili jabåèka, orechy, svieèky a stromèek bol
hotový. Zavesili ho na hradu pod povalu,
aby nezavadzal v izbe a deti naò nedoèiahli. Izbu upratali, pozametali a zaèal sa
pripravova tedroveèerný stôl. Gazda
medzitým pokàmil dobytok, kadé zviera
dostalo cipolek a oplatok, ktorý bol pripravený pre zvieratá /upeèený s vòakou petrlenu/, húskam, ktoré ponechali na plemeno potreli hlavu medom, aby mala moc
zárodov. Èelo medom sa potieralo aj dievèatám, aby ich ¾úbili chlapci. tedroveèerný stôl prikryli vyívanou plachtou, na stôl
sa pripravila slamienka, do nej z kadého
obilia èo sa doma urodilo po hàstke, na-

POEHNANÝ ADVENT

Z výin sa leje jas poehnaných hviezd,
Zástupy nebeanov palmy dria Do Nazareta je na tisíce ciest,
V záhradke Boej rozvíja sa rua.
No jedna cesta vedie iba k spáse,
O ktorej archanjel Panne hovorí Dôveru cíti v Máriinom hlase,
Panenské srdce je plné pokory!
Èakanie na Krá¾a, ktorý spasí ¾ud,
Nebude konca v Jeho krá¾ovaní - On zbaví hrienikov hriechu akých pút,
Uzavrie due v Svojej svätej dlani.
Z Nazareta je do Betlema cesta
A odtia¾ cez Golgotu do výin,
Do nebeského presvätého mesta Do neho uvedie nás Boí Syn!

vrch sa dali jablåèka, orechy, suené ovocie, bochník chleba, svieèka, oplatky, pohárik s medom, chren, cesnak a f¾aka s
hriatym. Pod plachtu na stole sa dávali
peniaze, nohy stola sa obkrútili reazou,
aby rodina drala pospolu. Pod stôl sa
pripravila sekera, na ktorú si poèas veèere kládli nohy, aby boli pevní ako elezo,
do kúta sa postavil otep slamy pre pocestného. Pre toho sa nechávalo i miesto
pri stole a miska s lyicou. Keï bolo vetko pripravené, zasadlo sa k stolu, kadý
bol sviatoène obleèený. Zapálila sa svieèka na stole, aj svieèky na stromèeku a
nasledovala spoloèná modlitba. Po modlitbe kadý dostal oplátku s medom, cesnakom a chrenom. Tento obrad bol posvätný, preto ho kadý skonzumoval s
úctou. Po òom dospelí èlenovia rodiny
dostali po poháriku hriateho, deti èaj, pritom si vetci spoloène zavinovali. Nasledovali ostatné jedlá. Prvá bola Jeikova kaièka /krupicová kaa s maslom,
cukrom a koricou/, po nej polievka s repkou, hríbová omáèka, cestenice /upeèené podlhovasté lekvárové buchty máèané v sladkom prevarenom mlieku a obalované v pomletom maku/, kapustnica s
hríbami, uvarené suené slivky posypané
makom, cukrom a koricou. Po jedle sa
znova vetci spoloène pomodlili, poïakovali pánu Bohu za vetky dary, ktoré im
Pán Boh poehnal. Deti si pod stromèekom h¾adali skromné darèeky, prednáali
básnièky, spievali vianoèné piesne. Starie
ili za kamarátmi pod okná spieva koledy. Dospelí sa zostali doma modli, alebo
èítali Sväté písmo, dokia¾ sa ilo na utiereò /polnoèná oma/. Po príchode z kostola sa vetko uloilo k spánku, po celej
dedine nastalo hlboké posvätné ticho.
Vilma Chupáèová

VIANOÈNÉ HLASY

Vianoèná pieseò v srdce padla mi,
S òou rados mojich dávnych detských èias,
Keï spievala som astne s hviezdami,
Anjelov zrela vade vôkol nás!
A cestou do kostola tichý hlas,
Do melódie Vianoc zladený,
Krajinu zimnú menil v ríu krás...
Bola som svedkom tejto premeny!
To Hviezda spôsobila taký div,
Láska, ktorá do jasie¾ ¾ahla si;
Ja videla som zeleò rajských niv,
Zlatého Mesta vetky okrasy...
Viem, e sa roky detstva nevrátia,
Vak volám vrúcne: Tvoja vô¾a buï!
Len prosím, daj mi srdce dieaa
A v Tebe, Boe, navdy spoèinú!
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Postoj chví¾a, si krásna

Tak by som charakterizovala pre mòa
význam výstavy ILI MEDZI NAMI, v
uplynulom roku. A po roku, dovo¾te mi
milí organizátori úprimne Vám poïakova
za túto unikátnu vec. Vo mne osobne zanechala táto akcia neopísate¾né pocity na
krásne preité detstvo s ¾uïmi, ktorých
som od dieaa poznala, preto sa chcem
s vami teraz o ne podeli:
Mlyny a mlynári
Ako rada som chodila s otcom do mlyn,
cítila som sa tam ako v rozprávke, mlynári - bieli od múky - pre mòa rozprávkové
postavy - boli to èarodejníci, z jedného
vreca zrna namleli plné vrece múky a ete
i do druhého naplnili - nikdy mi to nelo
do hlavy. Práca na píle - Najskôr sme drevo doviezli, potom sme èakali na poradie
popíli ho. No a to som si nenechala ujs obïaleè sa pozera. Pozorovala som akú prácu, vyrobené ve¾ké chlapské ruky,
tú zruènos bez mechanizmov, zvuk píly,
vôòu dreva. Spomienky muov na huncútstva, ktoré vyparatili na Vlèom Vrchu,
keï chceli vyduri sváka Èièáka, to ete
nevedeli, e keï klopali na dvere, on ich
nechal, bol schovaný obïaleè, no keï toho
bolo dos skríkol: Chlapci, u do mòa elektrina vchodí, ale vtedy u zobrali nohy na
plecia, vedeli, e by to dobre neobilo.
Èo ma chytilo za srdce boli ¾udia, ktorých zveènil Dezider Kalík, vtedy urèite
netuil, e z úst spoluobèanov zaèuje:
Vïaka Ti, Deo!
Anièka Kováèoviech - tá skromná, prihrbená ena, ktorá vedela tak zaujímavo
rozpráva. Ten jej úsmev si dodnes pamätám, na niè sa nesaovala, bola spokojná sama so sebou, so vetkým, èo jej
ivot priniesol.
A Pitinko, ako sme ho volali, ten zaspieval pieseò, o ktorú sme ho poprosili
A tej naej kucharce, zhoreli jej rukávce,
ej hu. Potmehúdsky úsmev, neskrývaná
rados z uznania arvancov. No a Franti? Tak rád sa vozil na rebríku autobusu
vzadu, to bol hotový artista. Sulika, Chalúpky pod horami, to boli piesne, ktoré
spieval to¾kokrát, ko¾kokrát sme ho poprosili. A keï rozprával o rôznych tátoch,
vtedy sme ete nechápali, e on ovládal
zemepis, dejepis, rád rátal. Len osud mu
nedoprial dosta sa z úrazu - vylieèi sa k
jeho spokojnosti. Nesaoval sa, nealostil.
Keï Franti zomrel, tiekli slzy po lícach aj
oférovi autobusu, teraz u tie zosnulému Lojzovi Plevovi. Ten o Frantiovi povedal: Zomrel vzácny èlovek.
Janko tefánek - bol trochu nedôverèivý k ¾uïom. Keï chodil po kúpaèke na
ve¾kú noc, f¾aka parfínu mu vydrala aj
na dva roky. Polieval tak, e dierku na

f¾ake zakryl prstom, aby ve¾a neminul.
Kapsu vykúpaných vajec potom predal
v miestnom obchode. No a pri zabíjaèkách nikdy nechýbal. Priiel, keï u mauro bolo zavesené a nech bolo akoko¾vek ve¾ké, Janko zahlásil: malé.
Betka Kuèerákoviech, to bola tie tetuka, na ktorú rada spomínam. Raz, keï mala
ís na pole s kravou, akosi sa jej nechcelo,
vzala palièku, rozhrabala mravenisko, pozorovala pobúrených mravcov a dodala:
A teraz u nech zbohom prí. Na a keï
nezapralo, ila i tak na pole.
Na fotkách mi chýbala Agneska Barteková /Kolenároviech/. ena s pochmúrnym poh¾adom, ale pre nás, deti si vdy
nieèo nala. Spod stánka letnice vytiahla
abacie mydlo, tak sme volali krobový
cukor, podelila nám, nech nás bolo trebárs aj desa. Ete i teraz sa pamätám na
chu kúska tejto pochutiny.
Akíto vlastne boli ¾udia, ktorí ma tak
zaujali, pýtam sa sama seba? Ve¾mi
skromní, vyrovnaní s osudom, váili si ivot, okolie i ¾udí vôkol seba.
Myslím si, e za vetko odpovie Vyznanie viery pre tých, ktorí trpia od Roya
Campanella:
iadal som od Boha silu,
aby si sa mohol presadi.
Urobil ma slabým,
aby ma nauèil pokore.
iadal som od Boha zdravie,
aby som mohol robi ve¾ké veci.
ochorel som.
Aby som mohol robi nieèo hodnotnejie,
iadal som bohatstvo.
Aby som mohol by astný,
dostal som biedu,
aby som sa stal múdrym.
iadal som moc,
aby ma ¾udia velebili,
dostal som bezmocnos.
Aby som cítil potrebu Boha,
iadal som vetko,
aby som mohol ma rados zo ivota.
Dostal som ivot,
aby som sa mohol radova zo vetkého.
Nedostal som niè z toho, èo som si iadal,
ale dostal som vetko, v èo som dúfal.
Takmer proti mojej vôli
boli moje modlitby vypoèuté.
Som najbohatí z obdarovaných.
A závereèné slovo, ïakujem patrí ete
raz organizátorom tejto unikátnej výstavy. V prvom rade iniciátorovi, kultúrnej
pracovníèke a celému tímu spolupracovníkov. Do ïalích akcií elám ve¾a dobrých nápadov a spolupracovníkov.
A.P.
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Prasiatka pre astie
Milým i chutným prekvapením na silvestrovskom stole zaiste budú rozkoné prasiatka pre astie a lahodnou náplòou.
Na cesto budeme potrebova: 375 g
múky, balíèek drodia, trochu cukru, pol
èajovej lyièky soli, 200 ml teplej vody,
125 g roztopeného margarínu alebo
masla.
Plnka: 100 g prerastenej slaninky, 200
g póru, nakrájaného na kolieska, 1 malú
ltú papriku, nakrájanú na rezanèeky,
150 g kyslej smotany, so¾, biele korenie, trochu postrúhaného mukátového
orieka.
Okrem toho budeme potrebova jeden
åtok na potretie prasiatok a trochu múky
na vyva¾kanie cesta.
Postup: Z uvedených prísad vypracujeme cesto, ktoré necháme na teplom
mieste vykysnú. Medzitým si slaninku
pokrájame na malé kocky, popraíme ju
a pridáme aj na kolieska nakrájaný pór
a papriku. Vetko spolu 5 minút podusíme. Potom pridáme smotanu a prikoreníme - necháme vychladnú. Kým nám
plnka chladne, cesto ete raz premiesime a na pomúèenej doske ho vyva¾káme na obdånik s rozmermi asi 50 x 40
cm. Potom z cesta formièkou povykrajujeme kruhy s priemerom asi 12 cm.
Polovicu povykrajovaných kruhov pokladieme na vymastený plech a na kadé
koliesko dáme lyièku plnky. Okraje koliesok potrieme vodou a na kadé koliesko s plnkou priloíme èisté koliesko
bez plnky a okraje dobre pritlaèíme. Zo
zvykov cesta urobíme prasiatkam rypáèiky (kolieska s priemerom asi 4,5
cm), oèká (kolieska s priemerom 1 cm)
a ui (vykrojíme trojuholníèky). Do nalepených uí urobíme prasiatkam v strede ryhu noíkom a do oèí a rypáèika
urobíme dierky páradlom alebo parg¾ou, a to tak, aby sme prepichli obidve
vrstvy cesta. Potom prasiatka prikryjeme obrúskom a ete 10 minút necháme
podkysnú. Pred upeèením prasiatka
ete potrieme åtkom. Peèieme asi 30
minút. A ete nieèo: Najlepie chutia
teplé.
J.I.
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