Súèanský
Noviny obce Horná Súèa - roèník VII. - èíslo 1 - marec 2002 - 2 koruny

Bohosluby poèas Ve¾kej noci

28. 3. Zelený tvrtok Pánovej veèere sv. oma o 17,30 h
Ustanovenie Eucharistie
sviatosti kòazstva, príkaz. bratskej lásky
29.3. Ve¾ký piatok utrpenia a smrti Pána - obrady o 17,30 h
Kríová cesta
7,45 h
Poklona kríu
do 22,00 h
30.3. Biela sobota
poklona od 7,00 h. do 17,30 h
vepery od 17,45 h
Ve¾konoèná vigília vzkriesenie zaèiatok o 18,00 h
pri ohni pred kostolom
Obrad svetla, liturgia slova, liturgia krstu
liturgia Eucharistie, procesia.
31.2. Ve¾konoèná nede¾a
sv. ome: 7,45 h
Dúbrava 9,15 h
10,30 h
1.4. Ve¾konoèný pondelok - sv. ome ako v nedele poèas roka
Prajem vám poehnané preitie tajomstiev Ve¾kej Noci.
Peter Hluzák, adm. farnosti
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OZNAMY OBCE

Obecný úrad v Hornej Súèi oznamuje
obèanom, e v súvislosti s nadobudnutím platnosti zákona è. 4l6/2001 Z.z. o
prechode niektorých pôsobností z orgánov tátnej správy na obce a na vyie
územné celky, ktorým sa mení a dopåòa
zákon è. l54/l994 Z.z. o matrikách v znení
neskorích predpisov sa naïalej vykonávajú matrièné úkony na obci. Osvedèovanie odpisov a podpisov vykonáva
obec.
Poplatky za tieto úkony v zmysle zákona è. l45/99 Z.z. sú príjmom obce a
platia sa v hotovosti do pokladne obce.
SPRÁVNY POPLATOK
l za overenie podpisu je 30,- Sk
l odpisu listiny 50,- Sk
(jedna strana)
l za výpis z matriky 50,- Sk
l Nahliadnutie do matriky 50 Sk, na
základe písomnej iadosti.

Èo s túlavými
psami?

Pes je vraj najvernejí priate¾ èloveka. Je súèasou domu, dvora, skoro ako
èlen domácnosti. Niektorí z nás sa o
svojich miláèikov starajú viac, iní menej, ale nájdu sa aj takí, ktorým na ich
psovi vôbec nezáleí. Ako inak by sme
si vedeli vysvetli ve¾ké mnostvo psov,
ktorí behajú po naom námestí, uliciach
a poliach. Situácia sa èím ïalej tým
viac zhoruje. Deti sa ráno boja chodi
do koly, spoluobèania po cestách. Neobstoja reèi majite¾ov on nehryzie, on
niè neurobí, strach ¾udí zo psov je tu a
keïe nae relácie v miestnom rozhlase niè nepomáhajú, rozhodol sa
Obecný úrad spolu s Po¾ovníckym
zdruením Hloec v Hornej Súèi prejedna túto situáciu a dohodli sa, e
psy, ktoré sa túlajú po uliciach sústavne budú odstreleni.
Kto sa rozhodne vlastni psa, mal
by vedie, e pes nemôe sám bez majite¾a beha po ulici, ale mono ho vodi na obojku, pes musí ma kô, aby
nepohrýzol.
Veríme, e aspoò tí, ktorým na psoch
záleí si ich zatvoria doma, ostatní nech
sa nechodia saova, keï im bude pes
zastrelený.
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Drahí bratia a sestry, milí priatelia!

Pred nami sú opä ve¾konoèné sviatky, ktoré v iadnom prípade nemajú byt
prázdnym folklórom. Jeiovo zmàtvychvstanie je k¾úèom k pochopeniu Evanjelia a základom naej viery.
Bez tohto zmàtvychvstania by bolo márne ohlasovanie Evanjelia a márna naa viera. Zdôrazòuje sv. Apotol Pavol (Kor I5,14).
Ve¾ká noc je sviatkom náho vykúpenia
a preto dôvodom pre veènos, ktorá je
sprostredkovate¾kou radosti. Kristova obeta i zmàtvychvstanie sú najväèím argumentom boskosti Jeia Krista. Túto pravdu
nám pripomína ve¾konoèná svieca - pakál. Na ve¾konoènú vigíliu, pri krstoch, obnove krstných s¾ubov si veriaci od neho
zapa¾ujú sviece, aby si uvedomovali a preívali Jeiove slová: "Ja som svetlo sveta.
Kto mòa nasleduje, nebude chodi vo tmách,
ale bude ma svetlo ivota (Jn 8,12). Nech
tak svieti vae svetlo pred ¾uïmi, aby videli
vae dobré skutky a oslavovali váho Otca,
ktorý je na nebesiach. (Mt 5,16)."
Kristovo zmàtvychvstanie je teda nielen mocou, ktorá oivuje vieru, ale i výzvou byt svetlom, byt príkladom, prínosom pre iných.
¼udská zloba, alebo dobrota tak nie je
osudom, ale slobodnou vo¾bou èloveka.
Pôstna a ve¾konoèná doba je èasom rozhodnú sa pre ivot, rozhodnú sa a snai sa o konanie dobra v ivote, alebo rozhodnutia pre zlo. Nezabudnime vak aj

na sedem hrobárov ¾udského charakteru
a ¾udského astia :
1. Pýcha - nadmerný obdiv seba samého. Èlovek je sám sebe zákonodarcom,
sudcom a napokon i bohom. Takýto èlovek
neuznáva práva. Je vystatovaèný, pokrytecký, haterivý, neposluný voèi autorite...
2. Lakomstvo - bohatstvo sa chápe ako
cie¾ ivota a nie ako prostriedok. Èloveka
robí chamtivým, svojvo¾ným pri nadobúdaní majetku i nepravdivým v reèi...
3. Závis - èlovek sa neteí z úspechu,
alebo astia iného. Naopak podozrieva,
uráa, osoèuje iného.
4. Smilstvo - ak sa láska prejavuje nesprávnym spôsobom, v ktorom vidím iba
seba a svoje záujmy. Vytráca sa rozvános, oslabuje sa vô¾a, nièí sa ivot nenarodených...
5. Hnev - túba pomsti sa, potresta
iného. Spôsobuje zúrivos, nerozvános,
krutos...
6. Nestriedmos - ak èlovek je a pije
viac, ako je potrebné. Mizne úcta k sebe
samému, sociálne cítenie, zdravie...
7. Lenivost - zanedbávanie si povinností a dobra. Spôsobuje nevímavos,
neúctu k iným, chladnos, nedbalos.
Prajem a vyprosujem vám vetkým od
Pána ivota i smrti hojnos milostí, zdravia due i tela, pokoja, radosti do sàdc i
rodín kadého z vás.
Peter Hluzák, adm. farnosti

Odpady, odpady - niè nám nevadí?

U v uplynulom èísle Súèanského hlásnika sme Vás oboznámili s Veobecne záväzným nariadením /ïalej len VZN/ o zbere, preprave a znekodòovaní odpadu.
V dnenom èísle uverejòujeme èas VZN o
miestnych poplatkoch, ktoré sa týka aj miestneho poplatku za tento zber a znekodòovanie odpadu.
Zákon è. 223/2001 urèil tvorcov odpadu,
ktorými sú vetky fyzické osoby i právnické
osoby ijúce a pôsobiace v obci a preto sú
povinné i plati za odpad. Obecné zastupite¾stvo schválilo poplatok za zber a likvidáciu
odpadu vo výke 200,- Sk na osobu a rok.
Náklady na likvidáciu odpadu a jeho uskladnenie vak dosahujú èiastku 400,- Sk mesaène.
Obec teda dopláca na likvidáciu odpadu cca
50% nákladov. Akéko¾vek domnienky o tom,
e èiastka 200,- Sk je vysoká sú neopodstatnené a poplatky budú plati vetky osoby, ktoré majú trvalý pobyt v obci a vývoz im je moné zabezpeèi.
V celom okolí nie je nií poplatok, sú obce v
okrese, ktoré na likvidáciu nedoplácajú niè, vetko platia obèania. Odmietnutie prevzatia smetnej nádoby nemá vplyv na platbu poplatku.
Obèania, ktorí odmietli prevzia smetnú nádobu budú predvolaní znovu na Obecný úrad a
v prípade, e sa nezapoja do systému zberu

odpadu stanového prijatým Veobecne záväzným nariadením, budú nahlásení na Priestupkové oddelenie Okresného úradu, kde im naviac bude uloená pokuta od èiastky 5.000,- Sk.
Znovu upozoròujeme obèanov, e VZN je
zákonom obce a kadý obèan je ho povinný
dodriava.
Obecné zastupite¾stvo sa tie zaoberalo
Zápisnicou spísanou na Okresnom úrade odbore ivotného prostredia v Trenèíne, kde
bol rieený dlhodobo pretrvávajúci stav v tvorbe divokých skládok na území naej obce.
Pracovníci obce sústavne likvidujú divoké
skládky a doplácame tým vetci na tých, èo
odmietajú smetné nádoby a vyváajú smeti
do vo¾nej prírody. Obec sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty a skládky odpadu svedèia o nekultúrnosti a egoizme
tých, ktorí nerobia dobré meno celej naej obci.
Apelujeme na Vás, milí spoluobèania, ak
uvidíte vyváa smeti do vo¾nej prírody, hádza do potoka alebo akýmko¾vek spôsobom
zneèisova nau obec, nahláste ich na Obecný úrad, prípadne priamo na Obvodné oddelenie Policajného zboru Nemová.
Veríme, e sa nám spoloènými silami podarí urobi èistú, pekne upravenú obec, ktorá
priláka svojich rodákov ijúcich mimo domova, ale i cudzincov, ktorí nás navtívia.

èíslo 1 - marec 2002

SÚÈANSKÝ HLÁSNIK

Výpis zo Veobecne-záväzného nariadenia è. 2/2001
o vyberaní miestnych poplatkov v obci Horná Súèa
pre kalendárny rok 2002
§9
Poplatok za zber, prepravu a znekodòovanie komunálnych odpadov
Poplatok za zber, prepravu a znekodòovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady, ktoré vznikli na území
obce Horná Súèa.
Poplatok platí:
a/ fyzická osoba, ktorá nie je podnikate¾om a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
b/ právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikate¾, pri ktorej èinnosti vzniká
komunálny odpad a ktorá vlastní alebo má
v prenájme nehnute¾nos nachádzajúcu sa
na území obce, urèenú na podnikanie.
c/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo uívate¾om
nehnute¾nosti nachádzajúcej sa na území
obce a slúiacej na prechodné ubytovanie, individuálnu rekreáciu, ako je záhrada, byt alebo nebytový priestor /ïalej len
poplatník za odpady/.
Platite¾om poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnute¾nosti, bytu alebo nebytového priestoru: ak je nehnute¾nos, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platite¾om zástupca alebo správca urèený
vlastníkmi. Ak si vlastníci neurèia zástupcu alebo správcu, urèí platite¾a obec. Ak
je vlastníkom tát alebo obec, je platite¾om správca.
Sadzba poplatku
a/ pri nehnute¾nosti a byte slúiacom
na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
pod¾a poètu osôb prihlásených na trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt v obci 200,Sk za osobu a kalendárny rok.
Pokia¾ je osoba prihlásená k trvalému

alebo prechodnému pobytu a obec má
vedomos o tom, e sa táto osoba nezdriava v obci dlhie ako jeden rok, je od
poplatku oslobodená. Pokia¾ osoba nie je
prihlásená k trvalému ani k prechodnému
pobytu v obci, platí poplatok vo výke 300,Sk za rok bez oh¾adu na poèet osôb.
b/ pri nehnute¾nosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorého vlastníkom alebo
uívate¾om je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikate¾, pod¾a priemerného poètu zamestnancov, pri èinnosti
ktorých vzniká komunálny odpad 3O,- Sk
za osobu a kalendárny rok + pauál 1200,Sk za jednu smetnú nádobu a rok
c/ pri nehnute¾nosti alebo byte, slúiacom na poskytovanie rekreaèných alebo
ubytovacích sluieb, pod¾a lôkovej kapacity a pod¾a poètu zamestnancov tohto
zariadenia, 10,- Sk za jedno lôko a jeden mesiac /aj zapoèatý/.
Platitelia poplatku, ktorí nie sú úèastníkmi schváleného systému zberu komunálneho odpadu na území obce sú povinní sa prihlási na Obecnom úrade v Hornej Súèi najneskôr do jedného mesiaca
od nadobudnutia úèinnosti tohto VZN, aby
im obec mohla zabezpeèi potrebné zberné nádoby, pod¾a schváleného systému
zberu komunálneho odpadu.
Noví platitelia poplatku sú povinní sa
prihlási na Obecnom úrade v Hornej Súèi
najneskôr do jedného mesiaca kedy táto
skutoènos nastala. Poplatok obec vyrúbi
pod¾a stavu k 1.1.2002.
Splatnos poplatku
Poplatok je splatný do 3O.9.2002. V prípade, e je poplatok vyí ako 1000,- Sk,
môe sa zaplati v dvoch splátkach a to
prvá splátka do 30.6.2002 a druhá splátka do 30.9.2002.

Kronikárka informuje
V roku 2001 bolo pochovaných v Hornej Súèi 41 obèanov, z toho 21
muov a 20 ien.
Dedina - 15 obèanov,Trnávka - 5, Dolinka - 2, Dúbrava - 8, Vlèí Vrch - 3,
Závrská - 5, Krovináci - 1, Cverenkári - 1, Repákovci - 1
Najviac ¾udí zomrelo v mesiacoch máj a júl. V mesiaci august nezomrel nikto.
V roku 2001 sa narodilo 35 obèiankov.
Dedina - 21, Dúbrava - 4, Závrská - 1, Vlèí Vrch - 4, Trnávka - 5,
Krásny Dub - 0

3.

Chovatelia potových
holubov informujú....

Dòa 5.- 6. januára 2001 sa uskutoènila celotátna výstava potových
holubov v Trenèíne, v priestoroch výstaviska TMM.
V prvý deò ráno so do výstavných
hál hrnuli davy ¾udí zo vetkých kútov
Slovenska, ale i Èiech, Maïarska, Po¾ska a Nemecka.
Organizátori pripravili pre návtevníkov kolekcie najlepích holubov Slovenska, bohatú tombolu, obèerstvenie
a plné stánky holubárskych potrieb, a
medikamentov. Vade panovala perfektná holubárska atmosféra. Chovatelia neetrili holubárskou latinou, preloenou sem tam nejakým tým panákom. Veï u sa podaktorí nevideli celý
rok, od poslednej výstavy. Tí najlepí
dostali pri vyhodnotení prekrásne poháre a upomienkové plakety.
Zo vetky strán padali uznanlivé slová na hlavy organizátorov výstavy.
Hlavne naim èeským susedom sa
výstava páèila èo dokumentujú chovate¾ské èasopisy z Èiech, kde napísali
Zkrátka, Slováci výstavy umí a my se
to od nich musíme uèit.
A kto sa podie¾al na úspechoch výstavy?
Predsedom výstavy bol p. Ondrej
Koprivòanský. A tam, kde je on, sú i
ostatní chovatelia Základnej organizácie potových holubov v Hornej Súèi.
Spoloène zaistili materiálové vybavenie celého výstaviska a kompletnej
výstavy.
Taktie zaistili obèerstvenie poèas
výstavy na èele s Miroslavom Juricom
a Robertom Ludvíkom, ktorí sa zodpovedne zhostili svojej práce. Veï bolo
treba nasýti a napoji a 2000 návtevníkov.
Okrem práce Základná organizácia
H. Súèa v zastúpení chovate¾a p. Koprivòanského vystavovala na celotátnej výstave i tri potové holuby, ktoré
sa umiestnili na 4.,9. a 26. mieste vo
vyhodnotení Slovenska, èo je ve¾ký
úspech.
Chovatelia potových holubov ïakujú touto cestou starostovi obce p.
Bilèíkovi a kult. referentke p. Klinkovej
za pomoc a podporu v príprave výstavy.
Ondrej Koprivòanský

INZERCIA
M - MUSIC, Videoprojekcia - Ozvuèenie - Disco, Kontakt: 0905/621114
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4.

Naa mláde

Zo ivota naej koly
-Trnávka-

kola ako vzdelávacia intitúcia poskytuje v rámci edukaèného procesu
monos tvorivého prejavu vetkých iakov. Výraznejie to vidíme v podmienkach málotriednej koly.
Základná kola v Hornej Súèi - Trnávke dáva priestor kadému iakovi,
aby sa realizoval aktívne pod¾a svojich schopností aj v mimovyuèovacom
èase. Svedèia o tom akcie, ktoré patria k tradícii koly. V prvom polroku
medzi ne patri kolská oslava Mikuláa a detský karneval. Kadoroène sa
teia na príchod Mikuláa. Ako vdy aj
teraz ho privítali svojimi básnièkami,
scénkami, koledami a pesnièkami. Pod
vedením pani uèiteliek vyzdobili stromèek, pripravili výzdobu koly a v
priestrannej chodbe koly sa zili nielen iaci, ale aj ich rodièia, mladí súrodenci a bývalé nae tvrtáèky. Spoloène oèakávali príchod Mikuláa. Ako
sa na správneho Mikuláa patrí, nepriiel naprázdno. A spolu s Anjelom priniesli obrovský kô, plný darèekov pre
deti.
Faiangové obdobie prináa so sebou rados z detského karnevalu.
Tohtoroèný patril zaujímavým maskám.
Posúïte! Videli sme tieto nápadité
masky: Múmia, budík, Majster N, Noc,
Donatello, krtko, kominár, domèek,
vodník... . (viï foto).
Najaie bolo urèovanie cien. Nakoniec boli ako vdy odmenené vetky masky. Veï nielen iaci, ale i rodièia a pani uèite¾ky neetrili tvorivými
nápadmi, èo sa prejavilo v správnej

Postreh náho èitate¾a

V poslednom èísle Hlásnika - roèník
2001 som sa doèítal o umiestnení naich iakov základnej koly Michala
Reetku na okresnej súai v speve
Trenèianske hodiny. Táto krátka informácia ma viedla k tomu, aby som sa
zaèal zaujíma o danú súa troka viac.
Viem toti, e umiestnenia naich iakov nie sú ojedinelé a e podobné úspechy zaznamenali u v minulosti. Zaiel
som preto na Okresný úrad v Trenèíne odbor kolstva, mládee a telesnej kultúry, ktorý je organizátorom tejto súae. Po rozhovore s Mgr. ¼ubicou Krákovou som sa presvedèil, e môj poznatok bol správny.
Tento rok sa pripravuje u 34. roèník
súae a najmenej za posledných 5 rokov sa umiestòujú deti z naej obce na
popredných miestach. Ako potvrdila i
Mg. Kráková, hlavne deti spievajúce
duo a trio predstavujú v okrese absolútnu pièku. I keï sa hovorí, Èo Súèan,
to muzikant, èo naznaèuje, e predpoklady na takéto úspechy v naej dedine
sú, bez nároènej prípravy by tieto výsledky také neboli. Dokonalý výber piesní, dlhé hodiny nácvikov, ale i odborný
výber súaiacich, to vetko predchádza
kvalitnému umiestneniu. A potom príde ten krásny pocit z víazstva a od samého zaèiatku, a do konca za ním stojí p. uèite¾ka Mgr. Zlatica atková. Tej
patrí zaslúené uznanie a vïaka, e i
takýmto spôsobom je naa obec, ale i
samotná kola prezentovaná na úrovni
okresu. Nie div, e deti z iných kôl pred
súaou znechutene omrú zasa prídu
Súèani a vetko vyhrajú...
elám deom i pani uèite¾ke ve¾a ïalích úspechov i v nasledujúcich roèníkoch.
R.J.
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Sprievodkyòa pútnikov

Je to ve¾ký dar i tu v prítomnosti Panny Márie. Ale je to aj ve¾ká zodpovednos,
i jej posolstvá a svedèi. By nosite¾om
Jej pokoja, radosti a lásky - Jeia. On je
ná pokoj.
V Medugorí pokoj cíti vïaka tomu, e
je tu Mária zvlátnym spôsobom prítomná a kde je Mária, je aj Jei. Vetko, èo

Mária chce, je privies nás k jedinému cie¾u
- dovoli Boiemu pokoju - Jeiovi vstúpi do náho srdca a rozprestiera sa skrze nás. Takto odpovedala na otázku Aké
je to i na mieste, kde hmatate¾ne mono
vníma nadprirodzený pokoj?, naa spoluobèianka Terka Gaiová, ktorá sa rozhodla pre ivot v Medugorí a sprevádza
pútnikov nielen zo Slovenska, ale aj Èeska a z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Rozhovor s òou bol uverejnený v mesaèníku Svätý ruenec è. ll/2001.
Záujemcom o pú do Medugoria oznamujeme, e sa môu prihlási v obecnej
kninici, kde dostanú bliie informácie.

karnevalovej atmosfére.
K ïalím aktivitám na
naej kole patrí krúok
palièkovania, hry na flautu, tvorivá práca s legom
a práca na tvorbe kolského èasopisu Trnaváèik. V
súèasnej dobe iaci v rámci telesnej výchovy absolvujú plavecký výcvik a "navtevujú poèítaèe v CVÈ
v Trenèíne.
Na záver prináame fotografiu zo zápisu detí do
prvého roèníka, ktorú dostáva budúci prváèik na
pamiatku.
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Deti Materskej koly opä na scéne
Dòa 25.2.2002 sa konalo uvítanie novorodeniatok na Obecnom úrade v Hornej Súèi. Takú ponuku, ako dostali deti
M - pripravi program na túto slávnos
nebolo moné odmietnu.
V deò slávnosti boli deti astné, e
budú úèastné na milej
oslave. Po úvodných
slovách pána starostu
nasledoval zápis do pamätnej knihy, gratulácie
spojené s odovzdaním
darèeka a kvetu a fotografovanie. Keï sa objavili recitátori, speváci
z materskej koly, malí
oslávenci zaèali svoj
koncert - plaè. Deti nechápavo h¾adeli, èo sa
deje. Ale pri prvých slovách básní, piesní, scénok, deti stíchli a poèúvali, mono pochopili,
èo slunos káe. kôlkári udivili prítomných svojim prejavom,
suverénnosou, zaèo boli patriène odmenení potleskom.
Dievèatá v scénke ocenili prácu mamièiek, ktorú nedokáe nikto nahradi. Èo
len mali trápenia pri výchove, kàmení, praní bielizne. Snáï preto sa malé diea v
prvom rade odvïaèí mame, keï prvé slovo, ktoré vysloví je práve mama. Ako-

by chcelo poveda, ïakujem mama, zato,
e som sa vôbec mohlo narodi.
Súèanské deti vedia pekne spieva.
Tak zaspievali piesne My súèanské deúrence, Mamulienka pekne prosím,
Anièka, malièká poï si ku mne hopka a

prekrásnu pieseò My sme malé trojèatá. Básòou Nie lupene jabloòové ukonèili svoj program a v závere sa prihovorili novorodencom.
ivot je krásny, spozná to, a vyrastie v òom. Nech a len astie sprevádza celým tvojim ivotom
Deti poïakovali za sladkú odmenu a ovocie a na tento krásny deò dlho spomínali.

Vydanie zbierky básní o Hornej Súèi

Obecný úrad oznamuje èitate¾om Hlásnika, e sa podarilo zabezpeèi vydavate¾a na vydanie básnickej zbierky náho rodáka Jána Mikuinca. Obraciame
sa preto na Vás, milí obèania, podnikatelia, rodáci, ktorí ste ochotní sponzorsky
prispie na vydanie tohto diela, aby ste finanèné príspevky odovzdali v kancelárii Evy Klinkovej v kultúrnom dome. Vopred srdeène ïakujeme.
Uvádzame ukáku z diela.

Modlitba rodákov

Chlapský vzor pre ivot

Otèe ná, ktorý si nám práve v Hornej Súèi
daroval rodisko najkrajie na svete pomô nám, nech ivot svoj kadý z nás vedie
cestou, kde od Teba a od Nej neodlúèi

ulhánek Imrich - bol nám vzorom chlapa v puberte, keï sa sila hodnotí.
Ak v oèiach tejto prísnej poroty,
ktorá svet chce aj doby, nielen chápa,

srdcia nám prázdny svet, nech v piesni o Nej zvuèí
aj vïaènos, e si nám na tejto planéte
zo svojho Krá¾ovstva ukázal práve tie
najlepie dôvody k pokore, ktorej uèil

vyhráva munos viac ne vtipný nápad,
on vedel by aj správne veselý.
Aj tam, kde my sme ete nesmeli,
ná obdiv za ním neprestával ¾apa... .

Tvoj dobrý Syn, keï tie vybral si skromnos jaslí,
aby sme príklad v òom pre ivot astný nali
v poznaní, e ho raz bez hanby vráti máme...!

Muný vzor som aj pod¾a neho koval:
Tak vyzera má kadý správny Slovák vysoký, silný, k spevu, k robote... !

Daj, nech vdy poctivý svoj chlieb si získa vieme
a v èase bláznivých, lákavých lí a premien
ochráò nás pred pádom v tmách zlého sveta. Amen.

Po rokoch viem, e nevzal som si planý
obdivný vzor, veï èasto, keï som v bani
vtipný bol v práci - pri tom on bol tie...!

5.
Okienko pre rodièov budúcich prvákov

kolská zrelos budúceho prváka
Vstup do 1. roèníka Z je pre diea významným medzníkom. Mení sa jeho ivotné prostredie, ale aj spôsob zamestnania a sociálneho zaradenia.
Diea musí by zrelé pre kolu. Proces
adaptácie na kolu vak nebýva jednoduchý a doèasne ovplyvní v rôznej miere
mnoho prváèikov.
Ako teda stanovi kedy je diea pripravené a zrelé sta sa kolákom? kolskú
zrelos definujeme ako stupeò telesného
a psychického vývoja, ktorý umoòuje dieau bez akostí sa zúèastòova na spoloènom vyuèovaní v kole. Dotýka sa celej osobnosti dieaa. Pri posudzovaní pripravenosti na úspené zvládnutie výuèby
je treba prihliada na tri základné aspekty
kolskej zrelosti:
telesná zrelos, intelektová /mentálna/
zrelos a citová, sociálna a morálna zrelos
1) Telesná zrelos
Posúdenie telesnej zrelosti si vyaduje
aj vyjadrenie kolského lekára. Zistilo sa,
e ak má diea pri vstupe do koly chabé
svalstvo a slabo vyvinutú motoriku, o krátky èas sa uòho objaví aj chybné dranie
tela, klesá telesná odolnos, diea je rýchlejie unavite¾né, èastejie choré a to sa
nepriaznivo odrazí v jeho prospechu. Kritériom pre posúdenie telesnej zrelosti sú
kvantitatívne ukazovatele /váha, výka/ ale
hlavne kvalitatívna premena stavby tela tzv. prvá premena telesného tvaru.
2) Intelektová (mentálna) úroveò
Diea musí dosiahnu urèitý stupeò inteligencie, aby zvládlo zvýené nároky,
ktoré kladie kola. Dôleitý je aj stupeò
rozvoja jednotlivých poznávacích procesov. Zvyujú sa nároky na pamä zaloenú na vizuálnej a auditívnej vtepivosti. Od dieaa sa vyaduje, aby malo primerané verbálne vyjadrovanie, rozsah
slovnej zá-soby a slovnej pohotovosti, èistota reèi, správnos gramatického vyjadrovania sa.
3) Citová sociálna a morálna zrelos
Túto stránku pripravenosti dieaa na
kolu charakterizuje schopnos dieaa
odpúta sa na urèitý èas od matky alebo
inej blízkej osoby. Diea má vedie ovláda vlastné citové prejavy primerane
veku, dokáza zvládnu nové sociálne zaradenie v kole, nadviaza kontakty s rovesníkmi.
Splni tieto poiadavky spôsobuje menej problémov deom, ktoré absolvovali
pred vstupom do 1. roèníka predkolskú
výchovu v materskej kole.
M.O. - Materská kola Horná Súèa
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6.

Ve¾konoèný èas

Presmutný je svet celý, len
hrienik je veselý.
Slová, ktoré obsahuje jedna
pôstna pieseò. Pôst sa zaèína
Popolcovou stredou /alebo karedou stredou/. Pred 50-60-timi
rokmi sa tento pôstny èas povaoval ako èas s ve¾kým È.
Nai starí rodièia, ba ete i rodièia pôstnu dobu zachovávali
ve¾mi prísne, v duchu cirkevných prikázaní. V tomto èase sa
zriekali poívania mäsitých pokrmov, ani bravèovou masou
sa nezasmáalo, iba maslom.
Nepoíval sa iadny alkohol,
iadne zábavy, teda pôst ako remeò.
Najprísnejí bol Ve¾ký týdeò, ktorý zaèínal Kvetnou nede¾ou. Na Kvetnú nede¾u sa posväcovali bahniatka, ako pamiatka na príchod Krista Pána
do Jeruzalema. Tieto ratolesti sa
potom po celý rok pouívali, ak
prichádzali nejaké pohromy.
Pálili sa v ohni - ¾udia verili v
ich magickú silu, e zaenú kadú prírodnú katastrofu. Na Zelený tvrtok sa v kostole zaviazali zvony a ¾udia sa viac uchy¾ovali k èítaniu náboenskej literatúry, sv. písma a modlitbe.
V tento deò gazdinky namáèali
vetky drevené riady, ktoré sa
pouívali v domácnosti do potoka na udhrnutie. Voda v potokoch vtedy bola ve¾mi èistá, take sa z nej mohol èlovek napi.
Teda vetky korýtka, vahánky,
lopáry, pecové lopaty, ohreblá,
vetko sa moèilo po zaviazaní
zvonov v potoku. Po obede sa
vetko udrhlo a nechalo na slnku usui, lebo obyèajne v tieto
dni bývalo teplo, slneèno. Verilo
sa, e keï na Ve¾ký piatok prí,
bude íznivý rok /suchý/.
Na Ve¾ký piatok, po odhalení Pána Jeia na kríi (kríe
sa zaha¾ovali na Smrtnú nede¾u, nede¾a pred Kvetnou nede¾ou) uloili pána Jeia do hrobu na poklonu. V ten deò sa u
len najnutnejie práce konali.
Gazdovia dobytok zapriahali
len pre chudobných, ktorí si nemali èo zapriahnu, aby im poorali kúsok políèka k jarným
prácam.
K Boiemu hrobu sa ponáh¾al pokloni kadý, aj matky s
malými demi, kadý kto mal
len trochu zdravia sa zúèastnil
úcty Boieho hrobu.

Biela sobota - tomuto dòu ¾udia pripisovali zvlá magickú
silu. Verili, e v potoku vtedy
teèie voda z rán Krista Pána,
preto kadý, kto nebol v ten deò
v kostole po rozviazaní zvonov
sa beal umýva do potoka, naberali vodu do rôznych nádob,
aby sa mohli umy aj tí, èo prídu z kostola. Okrem toho sa
touto vodou zalievali aj ovocné
stromy, kry, prskalo sa a do
koruny, stromy sa potriasali,
verilo sa, e stromy budú ma
bohatú, zdravú úrodu. V tento
deò sa u ¾udia pripravovali na
oslavu zmàtvychvstania Pána
Jeia. Gazdiné miesili na koláèe, varila sa huspenina, aby
sa sadla dokia¾ sa vrátia ¾udia
zo Vzkriesenia. To bolo prvé
mäsité jedlo po ve¾kom pôste.
Vzkriesenie sa konalo vdy v
sobotu podveèer. Po vzkriesení
sa u zaèínala Ve¾ká noc. Mláde ila obyèajne spieva Ïura,
ak v tom èase boli u Jurské
dni, ktoré zaèínali 2 týdne pred
Ïurom.
Ve¾konoèná nede¾a ako i pondelok boli sviatoèné. Okrem
návtevy kostola sa viac ako
inokedy navtevovali aj rodiny.
V nede¾u podveèer sa u dievèatá ve¾mi neukazovali na ulici. Mohlo sa im sta, e nedoèkaví chlapci ich poliali ete vtedy.
Polievaèka vo ve¾kom zaèínala v pondelok ráno, bolo jedno
èi skoro, alebo neskôr, pod¾a
toho, kedy dievèa nali lebo tie
boli veru dobre poschovávané.
Mládenci s putòami, kýb¾ami
plnými vodou /lebo tú si museli
nosi/, keï bývalo dievèa ïalej
od potoka poliali ju doma. Ktorá bývala blízko potoka, musela ís tam, i keï ju tam poväèine doniesli. Ak sa ve¾mi bránila, ula sa voda aj kupaèom.
Po kúpaèke ich ponúkli pohárikom hriateho a koláèom. Mení chlapci dostali uvarené a vyfarbené vajíèka, koláè a niekde
i päák alebo esták, u rodiny
sa im ula aj korunka. Po podarúnku sa vybrali ïalej, museli vykúpa vetky dievèatá,
aby boli po celý rok èerstvé a
pekné. V utorok oplácali dievèatá polievaèku chlapcom, pravda ak sa im to podarilo, lebo
chlapci boli ve¾mi opatrní.
Ostatné dni boli u vedné.
V. Chupáèová

èíslo 1 - marec 2002

LIPKA
Zvedavos? Dôverèivos? Lakomos?
Obmedzenos?

¼udské slovo útoèí na súèasného èloveka zo vetkých
strán, priam ho zasypáva. Útoèí na sluch, na chu, na zrak,
h¾adá slabé stránky osobnosti
èloveka. A útoèí hlavne na peòaenky. Reklamy v televízii,
rozhlase, dennej tlaèi; èasopisy s reklamou pre zaruèené
zdravie, odstránenie starnutia
/astný ivot/, reklamné letáky s propagáciou chemických
prostriedkov, ktoré za Vás vetko vyèistia, vyperú, odstránia...
Televízne hry, v ktorých sa
dá zbohatnú aj bez akýchko¾vek vedomostí, staèí zavola,
vytiahnu správnu kartièku... .
Peòané ústavy, ktoré vám
zaruèia bez práce za krátku
dobu nieko¾konásobné rozmnoenie peòazí... .
Akcie typu: vyplò- poli- vyhrá- bez námahy, staèí zaplati potovú známku. Súae krásy - u malých detí, ktoré sú
zamerané len na zisk ve¾kých
peòazí a na deformáciu hodnôt u u tých najmladích. Tvorivos a tvorba detí a mladých,
to nie je moderné, nie je dos
atraktívne, aby to spoloènos
podporovala. A tí, ktorí sa tomu
venujú sú oznaèovaní prívlastkami: spiatoèníci, zaostalci,
postihnutí, fanatici a pod. Pozrime sa na iné slová, iné mylienky, inú reklamu. Na duchovnom poli vytvoril ¾udský
duch hodnoty, ktoré môe s
uznaním obdivova kadý, kto
sa zahåbi do ich obsahu. Myslitelia, básnici, spisovatelia, géniovia dali ¾udstvu poklady nesmiernej ceny. Poklady, ktoré
neznièia mole, nezoerie hrdza,
neupadnú do zabudnutia ale sa
zachovajú, aby pomohli ¾udstvu
kráèa po správnej ivotnej ceste. Sú to ivotom a predkami
overené pravdy, ktoré niè a
nikto nespochybní. Skúste spochybni napríklad tieto:
- Nie to, èo mám, ale to, èo
viem, je mojim bohatstvom.

- Spokojnos je ve¾ké bohatstvo.
- V práci je bohatstvo.
- Práca ¾achtí èloveka.
- Chudobný èlovek sa smeje bezstarostnejie a èastejie
ako boháè.
- Bez práce nie sú koláèe.
- Pomáhaj si èloveèe, aj Pán
Boh ti pomôe.
- Najbohatia je tá zem, ktorá ma najväèí poèet ¾achetných bytostí.
Asi pred 2 týdòami v "ivých slovách" autor v závere
predostrel poslucháèom jeden
historický fakt, ktorý medzi riadkami hovorí vlastne o nás - súèasných Slovákoch:
"Holandskí námorníci sa na
svojich plavbách dostali na
ostrov, ktorému dali názov
Maurícius. Zaujímavosou
tohto ostrova boli vtáky podobné holubom, ale ove¾a väèie.
Boli nekodné, ve¾mi dôverèivé a ani po chytaní a zabíjaní
neprejavili iadnu ostraitos, èi
pud sebazáchovy. Námorníci to
vyuili a pri plavbách si ich brali
na lode, ako ivé konzervy.
Meno tohto vtáka z latinského
prekladu je Hlupák neokrôchaný. Ako to s ním dopadlo?
Námorníci ho zjedli, zmizol z
ostrova, zostali po òom len spomienky a výstiný názov."
Ako sa bráni, èi reagova na
to vetko, èo na nás útoèí, èo
sa nás snaí pohlti, ovplyvni?!
Jednoducho - rozumom a srdcom. Nech si reklamy beia,
nech ponúkajú, nech nás lákajú, nech plytvajú prázdnymi slovami. My si uválivo vyberajme, h¾adajme zrnieèka pravdy
a hlavne chráòme svoje deti
pred týmto reklamným hnojiskom, aby nám nevyrastali Hlupáci neokrôchaní. Uvedomme
si, e Tisíce ciest vedie k bludu, k pravde len jedna. Aby
ste ju nali a po nej kráèali, Vám
elá:
LIPKA
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OBECNÝ BÁL

Kadoroène prichádza èas plesov. Kedysi to bola výsada meanov. Èoraz èastejie v súèasnosti poèu o plesoch èi báloch na dedinách. U nás v Hornej Súèi si
razí svoju tradíciu
Obecný bál - Valentínsky. V poradí u tretí.
Chcete vedie
ako bolo? Nu
takto:
Ples zahájil starostaobce pán Bilèík. Kultúrnym
programom nás
sprevádzala Marta
Repová a Zdeno
Michal. Príjemný
záitok nám zostal
z vystúpenia iestich taneèníkov
kantry tanca skupiny MERYLAND z
Trenèína. Oèarili
armantným pohybom, ladným úborom, typickou hudbou a trngajúcimi
ostrôkami. Neobyèajný úspech z vystúpenia a obrovský potlesk prítomných zoala aj naa rodáèka Anèa z Paí /alias Miroslav Gago
zo Závrskej/, ktorá prila na konkurz do
práve vznikajúceho folklórneho súboru.
Svoje prednosti dokazovala vzh¾adom, slovom, piesòou, svojráznymi spôsobmi vystupovania a taneènými variáciami.
A aký by to bol ples bez kapely? Nám

vyhrávali a dve. Do tanca u tradiène hrala
skupina HORSUS. Prestávky vypåòala a
na elanie pri speve nôtila - fidlikala ¾udová hudba Druba z Trenèína.
Èakala nás aj
s¾úbená bohatá
tombola a mohli
ste vyhra aj pri
zlosovaní vstupeniek. tedrí sponzori ponúkali ceny
od kozmetických
balíèkov, èistiacich
prostriedkov, pracovných pomôcok
cez mlieène výrobky, atovú látku,
sklo, keramiku, nábytok, elektroniku,
romantickú veèeru
a po zlatý prstienok.
Súèasou zábavy bola chutná veèera, zákusok a
obèerstvenie.
Èo teda doda?
Nálada bola výborná, ozýval sa
zdravý smiech, stretli sme bývalých spoluiakov, starých priate¾ov. Piesòou Nepôjdeme domov a ráno...: sa ples naplnil. Vïaka patrí usporiadate¾om Na tohtoroèný III. Obecný bál - Valentínsky zostanú niektorým pekné spomienky, iným
príleitostná fotografia a mne - zodraté
podráky na topánkach.
Terka Michalová

Kultúrne akcie za I. tvrrok 2002
5.1.
5.1.
25.1.
31.1.
2.2.
3.2.

9.2.
19.2.
21.2.
21.2.
24.2.
28.2.
16.3.
17.3.
23.3.
24.3.
24.3.
31.3.

novoroèný stolnotenisový turnaj
detská diskotéka
vítanie detí
vystúpenie skupiny Maryland pre iakov Z
faiangové stretnutie dôchodcov
divadelné predstavenie Mor na farme v podaní divadelného súboru
z Omenia
TRETÍ OBECNÝ BÁL
premietanie filmu - p. farár Hluzák
zasadnutie OZ
premietanie filmu - hasièi
divadelné predstavenie Jánoík celkom naopak v podaní
divadelného súboru Horná Súèa
vystúpenie p. Bystrianského pre iakov Z
repríza divadla Jánoík celkom naopak
div. predstavenie Jánoík celkom naopak v Ad. Kochanovciach
itie bábik - ve¾konoèná tématika
divadelné predstavenie Jánoík celkom naopak v Omeni
vystúpenie DFS Èajka v Trenèianskej Turnej
taneèná zábava - DPZ

7.

Malý televízny vysielaè

V minulom roku bol pre potrebu naich
obèanov naintalovaný v Holom Vrchu televízny vysielaè. V tomto roku dolo k zmene.
Televíziu NOVA nahradila televízia JOJ, nako¾ko signál NOVY prichádzal stále slabí.
Obèanom, ktorí na túto akciu prispeli patrí
poïakovanie, lebo títo sa zloia aj za ïalích,
ktorí mlèky tie sledujú tieto programy.
Poznámka: Televíziu JOJ a ÈT 2 sledujú z
Holého Vrchu aj tí obèania, ktorí majú sieové
antény otoèené smerom na Moravu a nesprávne sa domnievajú, e signál prichádza z Èeskej republiky.

Zoznam ¾udí, ktorí finanène prispeli v roku
2002
Meno a priezvisko
è.d. èiastku
Guga Peter
432
200,Luko Pavol
148
200,Koprivòanský Ferd. novost.
200,atková Zlatica
248
200,Èastulín Pavol
127
200,Koprivòanský Juraj
198
200,Coník Duan
176
200,áèek Miroslava
262
200,Birás Robert
390
200,Janíèek Vladimír
122
200,Orieek Tibor
244
200,Pleva Juraj
193
200,Hulínová Mariana
245
200,Bartek Fabian
297
200,Ludvíková Danka
247
200,Hojsíková Terka
1060
200,Bari Filip
188
200,Panák Jozef
63
200,Zakopèanová Danka
248
200,Múka Ján
70
200,Gaí ¼ubo
350
200,Bulejko Miro
283
200,S
200,Panáková A.
269
200,VM
200,Mrázik Albert
238
200,PO
200,ulhánek Miro
342
200,Jozef Chupáè
344
100,Birás Augustín
280
200,Seriová Marta
377
200,Ondraèka Jaro
1096
200,Guga Peter
432
200,Biras Ivan
260
200,-

Z tvorby iakov základnej koly

Prila jar
Prila k nám jar
A s òou mláïat pár.
Zajaèik má mrkvièku
a kaèièka trávièku.
Stromy puèia,
vèielky bzuèia.
Slnieèko sa usmieva,
lúèikmi nás ohrieva.
ofka Èechovská, 4.A
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8.

JÁÁNOÍÍK, JÁÁNOÍÍK ....

Týmto spevavým volaním a pekným poetickým obrázkom sa 24.februára 2002
zaèala druhá premiéra náho mladého divadelného súboru. Po vlaòajom úspenom
vstupe na dosky, ktoré /ete stále/ znamenajú svet, sa súbor odváne pustil tentoraz do bláznivej komédie. áner ve¾mi ná-

roèný najmä pre mladých hercov - vetko
musí by bláznivé, ale herec musí zosta v
norme. No podarilo sa. O tom najlepie
hovorila dvojhodinová reakcia obecenstva,
ktoré do posledného miesteèka zaplnilo sálu
a výborne sa bavilo. Pozrime sa na predstavenie divadelným poh¾adom.
Scéna - premyslená ve¾mi dobre, bolo
pouité iba to, èo skutoène na javisku hralo. Herci sú spoluautori a spolukontruktéri jednotlivých jej èastí. Nápadito bolo
vyrieené prede¾ovanie jednotlivých obrazov pouitím ïalej opony.
Kostýmy - jednoduché, zapadajúce do
doby a textu.
Text - nároèný - striedanie verov a hovorovej reèi, ve¾a cudzích skomolenín a historických zvratov. Herci sa napriek tomu s
ním vysporiadali ve¾mi
dobre. /Obèas sa musí
zapoti aj epkárka, nie?/
Herci - kadý si dral
svoju postavu poèas celého predstavenia, a to je
najdôleitejie. No skutoèným prekvapením je,
e herci vo svojich výkonoch rastú, zrejú. Poèas
predstavenia nechýbala
kolektívnos, herecká
spolupráca, nikto neiel
na úkor druhého. Mária
Terézia sa urèite od radosti tetelila v hrobke,

keï ju tak bezprostredne a milo stvárnila
najmladia hereèka.
Réia - Danka Zakopèanová nemala
jednoduchú prácu. Ukoèírova 16 mladých
¾udí, tudentov, so svojimi kolskými a tudijnými povinnosami a ostatných, pracujúcich na rôzne zmeny - nebolo vôbec ¾ahké. Zorganizova stretnutia, na ktorých by sa zili
skutoène vetci by nedokázal iaden superpoèítaè. Ïalou ne¾ahkou úlohou bola úprava textu
pod¾a veku a pohlavia
hercov. No videli sme
výsledok tejto nároènej
práce a musíme kontatova: "Danka, námaha
sa vyplatila. Pripravila si
skutoène hodnotný darèek k svojmu ivotnému
jubileu. A kolektív mladých nadencov ti ho
pekne a citlivo prizdobil.
Vetci Ti blahoeláme! Je skutoène astím pre obec, e má mladých ¾udí, ktorí sú
ochotní obetova èas i námahu pre druhých. Je to záruka, e sa nebudú sebecky venova len svojim záujmom, e nebudú svoj vo¾ný èas trávi iba vysedávaním
v zábavných podnikoch, ale e sa aktívne
zapoja do diania v obci. Je predpoklad,
e budú nesebecky vyuíva svoje schopnosti a sily pre dobro ostatných. Do toho,
mláde! Vy ste budúcnosou naej obce,
nikto iný ju nebude za vás zve¾aïova.
Divadelná rodina! Ïakujeme vám za
pekný kultúrny záitok, za dôstojnú reprezentáciu obce v irokom okolí. eláme vám
v mene svojom i v mene irokej diváckej
verejnosti ïalie úspechy a ve¾a spokojnosti
vo Vaej èinnosti.
J. Èajová
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Zbojnícky
chodník
Bol to veru dobrý zbojník,
mal rád v lese kadý chodník.
Priate¾ku mal horskú cestièku
a za ienku chcel peknú Anièku.
Anièka bola dobrá deva.
ikovná, vedela narúba aj dreva.
Krásou zatienila kadé dievèa v dedine,
vyrovnala sa krásnej bielej kvetine.
Ná Jánoík dával chudobným groe,
lebo zbíjal bohaté koèe.
Za opaskom nosil pitole,
bryndzové haluky mával na stole.
Ale raz ho pandúri chytili
a v Mikulái za rebro obesili.
Zaplakala nad ním pekná Anièka,
zosmutnela i horská cestièka.
Bol to ná národný hrdina,
s láskou naòho ¾ud spomína.
Eva Kalíková

Dobrý zbojník
Jánoík bol dobrý zbojník,
poznal v hore kadý chodník.
Neprestajne horou chodil,
hôrnych chlapcov po nej vodil.
Pretoe on dobré srdce mal,
nazbíjané dukáty chudobným rozdával.
Anièka jeho premilá,
bielu koie¾ku mu uila.
Drábi babu podplatili,
Jánoíka ulapili.
Za rebro ho zavesili
a zvony mu odzvonili.
Jánoík mal dobrú poves,
no èakal ho smutný koniec.
Mária Breznická
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