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Krájanie slížov. Článok na str. 10
Z prvej knihy Svätého písma, z knihy Genezis, sa dozvedáme, že
Boh - Stvoriteľ po všetkom stvoriteľskom diele ako najdokonalejšie
stvorenie stvoril nás - ľudí. Pretože nás stvoril na svoj obraz, na svoju
podobu. Nám vdýchol dych života - nesmrteľnú dušu, ktorú máme len
my - ľudia. "Vtedy Pán Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do
jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou." /Gn 2, 7/
- takto čítame na začiatku Svätého písma.
Krása a čistota rajského života bola však porušená prvým hriechom
- neposlušnosťou prvých ľudí. Do života, ktorý Boh dal ľuďom, vstupuje
nový prvok - smrť. A táto smrť zahaľuje všetky nasledujúce pokolenia.
Nik z ľudí by nemal prístup k Bohu, pretože prvotnou vinou bol Boh
obrazený. A nik z ľudí by na tom nemohol nič zmeniť, pretože všetci
nesieme následok prvotného hriechu.
Boh vo svojom veľkom milosrdenstve však neponechal ľudstvo
napospas. Zo svojej veľkej lásky posiela na svet svojho Syna. On tu
žije medzi nami vo všetkom podobný, okrem hriechu a zachraňuje nás
svojou smrťou na kríži. Ježiš svojou poslušnosťou voči svojmu
Nebeskému Otcovi napráva to, čo prví ľudia porušili. Apoštol a
evanjelista sv. Ján to krásne a výstižne vyjadril vo svojom evanjeliu
v Ježišovom rozhovore s Nikodémom: "Veď Boh tak miloval svet, že
dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet
odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil." /Jn 3, 16 - 17/ V týchto
slovách je povedané všetko. Keby sme zo Svätého písma nepoznali
nič, len tieto dve vety, už aj to by nás malo pohnúť k tomu, aby sme si
zamilovali Ježiša. Ježiš Kristus nás teda svojou smrťou na kríži
všetkých vykúpil, v hrobe však premohol smrť a na tretí deň vstal
z mŕtvych. Kristovo zmŕtvychvstanie bolo najväčšou udalosťou v jeho
živote. Bol to jeho najväčší zázrak. A preto aj najväčšia udalosť
pre všetkých jeho nasledovníkov. Preto sa nedeľa, deň, kedy Ježiš
vstal z mŕtvych, stala "dňom Pána". Preto sa kresťania od najstarších

čias v nedeľné ráno schádzali na "lámaní chleba"- tak vtedy nazývali
svätú omšu. A tak aj pre nás je nedeľa sviatočným dňom. Každú
nedeľu si pripomíname a oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie a
Veľká Noc, ktorú slávime, je naším najväčším kresťanským sviatkom.
Avšak Ježiš svojim zmŕtvychvstaním aj nám zabezpečuje naše
zmŕtvychvstanie, ktoré raz budeme prežívať na konci čias, pri
poslednom súde. Tak to máme aj na konci Apoštolského vyznania
viery - v modlitbe Verím v Boha: "Verím vo vzkriesenia tela a v život
večný."
Dar života, ktorý nám Boh dal vo vdychu našej nesmrteľnej duše
a navrátil nám ho, po páde človeka do hriechu, svojim
zmŕtvychvstaním, si máme vážiť, ako drahocenný klenot nášho
kresťanstva. Preto život človeka je to najcennejšie. Život si máme
chrániť. Nielen ten svoj, ale aj život každého človeka. Preto ako
kresťania máme presadzovať kultúru života a nie kultúru smrti, ktorá
sa dnes tak vehementne vo svete šíri. Každý človek má právo, aby
dôstojne žil na tejto zemi. Skutočnosť nás však presviedča, že
v mnohých oblastiach zeme ľudia žijú pod úroveň zvierat. Je to veľký
výkričník pre mnohých, zvlášť mocných tejto zeme, keď sa prednosť
dáva materiálnym veciam - peniazom, majetku, sláve a kariére pred
človekom, ktorý je stvorený na Boží obraz, s nesmrteľnou dušou, ktorá
je pozývaná ku spáse. Ako kresťania sa máme zasadzovať za ochranu
ľudského života od jeho prirodzeného počatia po prirodzenú ľudskú
smrť, máme pre našich najmenších vybudovať šťastné detstvo a
pre našich najstarších pokojnú starobu. Interrupcie a eutanázie by mali
vymiznúť z nášho života. Blahoslavený Ján Pavol II. sa krásne vyjadril
o najmenšom človiečikovi: "Každé novorodeniatko prináša na svet
posolstvo, že Boh ešte nestratil svoju dôveru u ľudí."
V tejto nádeji, ktorú nám cez svoje zmŕtvychvstanie dáva Kristus,
prežívajme aj tohoročné veľkonočné sviatky, aby sme ideál života
presadzovali aj pre budúce generácie.
(Vaši duchovní otcovia Jaroslav a Peter)

PRÍLOHOU JE PROGRAM OBRADOV POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
ZLATÍ MLADÍCI

DEŇ HORNOSÚČANSKÝCH TRADÍCIÍ

Naši MLADÍCI sa v auguste 2011
zúčastnili na vysoko uznávanom
a populárnom medzinárodnom festivale v Pezinku.
str. 7

V októbri minulého roka sa na našej ZŠ s MŠ M. Rešetku konal deň hornosúčanských tradícií, z dôvodu nového
vyučovacieho predmetu – regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra. Košikár plietol koše, ponúkali sa tradičné
súčanské jedlá.
str. 12

TURNAJ FUTBALISTOV
V ZIMNOM ŠATE
Na sviatok sv. Štefana sa konal
tretí ročnik turnaja v minifutbale.
Konal sa na multifunkčnom ihrisku
v našej obci.
str. 15
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ZLATÍ MLADÍCI

Spoločná fotografia

BEZ KONZERVY(konzervatória),
ZATO S TALENTOM
Pezinok, Pezinok
išli sme tam s „Karosú“,
nemali „plac“ na basu.
Keď sme prišli do Pezinku,
zahrali sme si hodinku.
Potom obed, veľký pochod,
po Pezinku samý rachot.
Ešte sme ani nehrali,
už nám ľudia tlieskali.

No a keď sme dohrali
zasa skoro plakali.
Potom začali zbierať hlasy.
Vyhrá Mladík? Veru asi.
A za výhru v tom Pezinku,
dostali sme aj kvetinku.
Dirigent Vladko už mal dosť,
bola to preňho (i pre nás )
veľká radosť.
(Veronika Gažiová)

32. týždeň roku 2011, 5 individuálnych speváckych skúšok, 4 kapelové, 1
pochodová, 1 skupinová spevácka... 13 muzikantov, 3 speváčky, 2 speváci, 1 dirigent, 1 inštruktor klarinetov, 1 hlasový pedagóg,
1 manažér,
početný fanclub... a 14. august 2011, Pezinok, súťaž „Dychovky v Preši
2011“.
Celoprázdninové koncertovanie a skúšky HS MLADÍK dospeli
k stanovenému cieľu – účasti na medzinárodnej súťaži „Dychovky v Preši
2011“ v Pezinku. Tento vysoko uznávaný a populárny medzinárodný
súťažný festival je organizovaný každoročne od roku 2000. Jeho XI.
ročník sa uskutočnil v dňoch 12.-14. augusta 2011 za účasti dychových
hudieb zo 4 slovenských krajov, Česka, Maďarska, Rakúska a Švajčiarska. Trenčiansky kraj reprezentovala aj naša HS MLADÍK. Jej účasť
v súťaži však bola pre vedenie viac ako prekvapivá, keď sa kapela prihlásila len do sprievodného programu, ale usporiadatelia ju zaradili do súťaže. A tak ich čakala neľahká úloha, uspieť v konkurencii 7 vyspelých
„dospeláckych“ kapiel nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky.
Pezinok nás privítal mimoriadne slnečným počasím a mnohých fanúšikov si Mladíci získali už počas ich hodinového dopoludňajšieho vystúpenia pred miestnou vinárňou. Nasledoval sprievod všetkých zúčastnených
kapiel, ktorý viedol od domu kultúry až po amfiteáter, na ktorom sa súťaž
konala. Mladíci boli na pochodovanie svedomito pripravení, keďže
v piatok pred súťažou ho trénovali na ceste pri Dome nádeje. Niektorí
občania sa až čudovali, čo to za muziku vyhráva a dokonca si mysleli, že
je nejaký pohreb. Asi by teda mali Mladíci nabudúce zrýchliť tempo, aby
nevznikali takéto mylné domnienky.
Popoludní o 14tej hodine nastala dlho očakávaná chvíľa. Slávnostné
fanfáry zahájili XI. ročník medzinárodnej súťaže malých dychových orchestrov. Naša kapela súťažila ako tretia v poradí. Na javisko nastúpila
krátko po pol štvrtej a získala si publikum hneď úvodným rozhovorom
našej moderátorky Veroniky s moderátorom tohto podujatia, ktorý jej
navrhol, že mu môže pokojne tykať. Ona ho však bez náznaku úsmevu
zamietla slovami: „Nie, to sa nepatrí.“ Moderátor ostal zaskočený
a publikum zahučalo smiechom. Potom už nasledovala prípravná skladba, ktorú mala každá kapela na rozohratie, nadstavenie aparatúry a na
prípadné doladenie sa. Mladíci si za túto ešte nesúťažnú skladbu vybrali
polku „Sedemnásť liet“ a diváci hneď začali spievať s našimi mladými
hudobníkmi a tlieskať im do rytmu. No a potom už začal „tvrdý boj“. Prvá
súťažná pieseň „Spomienky, spomienky milé“, ľudový valčík v úprave
Jozefa Čapáka, spievali naše tri speváčky Danka, Silvia a Veronika.
Nasledovala skladba „V Hruškovci na kopci“ od predsedu poroty p. Adama Hudeca, ktorú sme zaradili do diváckej súťaže o najobľúbenejšiu
skladbu festivalu. Spievali ju chlapci Mišo a Paťo, ktorí zaujali porotu
i divákov aj zaujímavou choreografiou. Skladba Amselbrüder (Kosí bratři)
od Zdeňka Gurského so sólom klarinetistiek Marianky a Barborky taktiež
zožala veľký úspech. A opäť prišli na rad speváci Mladíka, ktorí
a predviedli valčíkom Jána Jamrišku „Tam za Váhom“. V piatej skladbe „Z
vedérka vínko“ sa k chlapcom pridali aj dievčatá a odspievali ju
v trojhlase, nad čím porota len nechápavo krútila hlavami, ako to dokážu.
Po celý čas publikum tlieskalo a spievalo s Mladíkmi, z ktorých akákoľvek
tréma hneď opadla a posledná skladba, tzv. hymna Mladíka, „Hraj muzika, hraj“, opäť od Jozefa Čapáka, sa niesla veselo a úspešne celým
amfiteátrom. Nasledoval neutíchajúci potlesk a ovácie. Diváci boli nadšení. Dokonca i porotcovia hneď po skončení súťažného programu Mladíka
prišli pogratulovať k výbornému výkonu p. dirigentovi Vladkovi Chovancovi. Po Mladíku súťažilo ešte 5 kapiel. Dojmy Mladíkov pri pomyslení na
popredné miesta vystihujú asi najlepšie Kubove slová pri vystúpení DH
Vlčnovjané: „Títo tu veru nemali byť...“ Ale spokojnosť s vystúpením
Mladíka bolo cítiť nielen na samých aktéroch, ale i na vedení, fanclube,
ale i divákoch. Keď si jeden pán pýtal od Frederiky autogram, povedala
mu: „Ale veď my nie sme slávni...“ A on jej na to vraví: „A nepočula si celý
amfiteáter, ako vám tlieskal?“ Na druhej strane Veronika s Mariankou

dobehli celé natešené: „Boli sme na WC a 4 tety povedali, že budú za nás
hlasovať.“ Za Paťom zasa prišla jedna pani a dala mu 3 hlasovacie lístky
za Mladík, že si ich majú hodiť do urny, keď sa bude hlasovať, lebo oni už
odchádzajú domov. Takže sme počas celého dňa v Pezinku zažívali
neopakovateľné chvíle.
Niečo po ôsmej hodine večer nastala slávnostná chvíľa. Pred vyhlásením výsledkov sa však zišlo všetkých 8 kapiel pod pódiom, aby spoločne
odohrali tri vybrané skladby. Prvou bola „Na hodech“ od Antonína Pavluša, ktorý bol členom poroty a aj svoju skladbu dirigoval. Pomaličky sa ku
kapelám začalo pridávať aj publikum svojím spevom a tlieskaním. Druhú
skladbu „Pod jednou střechou“ dirigoval ďalší člen poroty, dirigent posádkovej hudby Bratislava, p. Dušan Mareček. V tejto skladbe opäť „zahviezdili“ naše klarinetistky, keď ako jediné zo všetkých kapiel, zahrali dvojtaktové klarinetové sólo. To ocenil aj usporiadateľ festivalu, ktorý dievčatá
obdaroval kvetmi a oni nechápavo pozerali, že začo si to zaslúžili. Vyvrcholením spoločného koncertu bola populárna pieseň „Slovenské mamičky“, ktorej dirigovania sa ujal jej autor A. Hudec. (Záznam z tejto sklady je
i na stránke Mladíka na Facebooku). A to už publikum stálo na nohách
a nadšene tlieskalo. Bol to naozaj neskutočný zážitok. A potom rozšantený predseda poroty vybehol na javisko a už začínali chvíle napätia. Začalo sa od 8. miesta. Mladíci boli šťastní už pri tom, lebo neskončili poslední. No a potom 7. miesto, 6. miesto, a stále to neboli oni. Keď už sa neumiestnili ani na 5. mieste, tak to už začínalo byť vážne. No a v tom prišla
očakávaná chvíľa - 4. miesto a Zlaté pásmo s počtom bodov 87 obsadila
najmladšia súťažná kapela festivalu – HS MLADÍK z Hornej Súče. Výbuch radosti a nadšenia bol neopísateľný. Predseda poroty pokračoval vo
vyhlasovaní. Pred nami skončila v Zlatom pásme o 2 body lepšia DH
Fialenka a v Zlatom pásme s ocenením „Cum Laude“ sa umiestnili DH
Vlčnovjané a DH Sebedražská kapela, ktorá sa stala aj celkovým víťazom. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov diváckej súťaže: 1. miesto
o Cenu diváka... HS Mladíííík... a zasa obrovská radosť. A keď vyhlásili
za najobľúbenejšiu skladbu tiež našu „V Hruškovci na kopci“, tak to už
boli veľmi silné emócie a nejednému Mladíkovi vypadla aj slza šťastia.
V speváckej kategórii získali ocenenia naši starší kolegovia, ale i tu sme
neprišli na prázdno. Dostali sme Pochvalu za pozoruhodné trojhlasné
prevedenie skladby „Z vedérka vínko“ v podaní všetkých našich spevákov. No a napokon prišlo ešte jedno prekvapenie
popri cenách, ktoré
získali naši súperi. Cenu za najlepší inštrumentálny výkon získali naše
klarinetistky Marianka
Čapáková a Barborka
Chovancová,
ktoré
zatienili i svojich starších kolegov z ostatných kapiel. Oslava
bola
teda
naozaj
veľkolepá. Gratulácie,
smiech, radosť, slzy
šťastia,
fotografie,
oslavné koliesko pred
autobusom
a minimálne
osemhlasné
Barbora Chovancová, Marianna Čapáková
spievanie Mladíkov...
Toto všetko sme
zažili v Pezinku a určite budeme na to dlho, dlho spomínať. Samozrejme
za tým stojí tvrdá práca nielen samotných muzikantov a spevákov, ale aj
ich vedenia, manažmentu, podpory zo strany rodičov, fanclubu, obce
a mnohých iných. Za to všetko vám za celý Mladík z celého srdca ďakujeme a veríme, že sme vás naším úspechom potešili. Za celý kolektív HS
MLADÍK napísala básničku moderátorka a speváčka Veronika Gažiová:
(AD)
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VEĽKONOČNÝCH
SVIATKOV 2012
Zelený štvrtok
5. apríl

sv. omša - 17:45 hod.
Adorácia do 23:00 hod.

Veľký piatok
6. apríl

Krížová cesta - 7:45 hod
Veľkopiatočné obrady – 17:45 hod.
Sviatosť oltárna vyložená do 22:00hod.

Biela sobota
7. apríl

Sviatosť oltárna vyložená od 7:00hod.
Veľkonočná vigília – 17:45 hod.

Veľkonočná nedeľa
8. apríl

sv. omše:
Farský kostol – 7:45 a 10:45 hod.
Vlčí Vrch – 8:00hod.
Dúbrava – 9:30hod.
Trnávka – 11:00hod.

Veľkonočný pondelok
9. apríl

sv. omše:
Farský kostol – 7:45 a 10:45hod.
Vlčí Vrch – 8:00hod.

JAJ!
PREŽIJEME HO?

Vždy pred veľkonočnými sviatkami prežívame v
liturgickom roku pôstne obdobie - trvá 40 dní. Toto obdobie
nemáme moc v obľube, zvlášť nie mladí ľudia. Niet sa čo
čudovať. Veď človek má rád radosť, veselosť a nie ticho,
odriekanie, pôsty. Často si človek povzdychne: "Už aby tých
40 dní rýchlo ubehlo!"
V tomto pôstnom období som zažil zaujímavú udalosť.
Bol som pozvaný na jedno stretnutie dôchodcov do
Závrskej. Po oficiálnom programe bolo pohostenie a v tejto
časti programu kohosi napadlo zaspievať si nejaké pesničky.
Hneď však padla diléma: "Možno spievať, keď je pôst?"
Keďže ma tam mali, obrátili sa s týmto problémom na mňa,
ako ja rozhodnem.
Ozaj prečo vlastne sa v pôstnom období zdržujeme
zábav, hudby, tancovania? V pôstnom období si
pripomíname Ježišovo utrpenie a jeho smrť na kríži.
Predtavme si, že by nám zomrel niekto z rodiny, z našich
príbuzných, z našich blízkych priateľov - mali by sme chuť
zabávať sa, tancovať, spievať? A tu za nás zomrel ktosi, kto
nás má veľmi rád, ktorý nám otvára cestu do neba.
Napriek tomu som povolil zaspievať si piesne. Prečo?
Ponajprv - Pán Ježiš hovorí: "Kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi." Nás
tam bolo viac ako dvaja - traja, stretnutie prebiehalo v
priateľskom duchu, okrem toho bola nedeľa. Každá nedeľa, i
keď je v pôstnom období, má iný charakter ako všedné dni.
Každá nedeľa je Dňom Pána, pretože si v nej pripomíname
Kristovo zmŕtvychvstanie.
A preto aj pôstne nedele majú iní charakter ako všedné
dni pôstneho obdobia. Prinášajú radosť a veselosť z
Kristovho zmŕtvychvstania. Podstatné na pôste je naše
srdce. Či v srdci pociťujeme bolesť nad Ježišovým utrpením,
ktoré je zapríčinené našimi hriechmi.

Dúbrava – 9:30 hod.
Trnávka – 11:00hod.

(Jaroslav Ondráš – duchovný otec)
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ČO SA V OBCI ZMENILO V MINULOM ROKU?
Vstupom do nového roka 2012 sme uzatvorili rok 2011 a nastal čas
zbilancovať úsilie vedenia obce za predchádzajúci rok.
V obci sa nám v roku 2011 podarilo:
Obecné budovy:

Na budove Kultúrneho domu na Vlčom Vrchu bol zrealizovaný
nový bleskozvod.
Miestne komunikácie:

V rámci
projektu „Rozvoj dopravnej infraštruktúry
v prihraničnom regióne obcí Horná Súča a Šanov“, sa nám
podarilo realizáciou projektu zrekonštruovať 6 km miestnych
komunikácií na Trnávke a Vlčom Vrchu. Konkrétne bolo zrealizované prepojenie medzi miestnou časťou Drháci cez Kuciakov na panelovú cestu. Ďalej bola opravená panelová cesta a prepojenie medzi Lenoškovcami a Gračkovcami smerom
k trafostanici na rázcestie do Trnových. Tieto úseky boli
v celkovej dĺžke 2,2 km. Ďalší úsek cesty, ktorý sa realizoval
v rámci tohto projektu bola miestna komunikácia u Maršálkov
na začiatku Trnávky v celkovej dĺžke 460 m. Posledný úsek,
ktorý bol realizovaný bola cesta na Vlčom Vrchu od hnojiska
až do Stehlíkov s prepojkou od otoča do Habánikov
v celkovej dĺžke 3,2 km. Celková hodnota investície bola
782 770,28 EUR.

V rámci realizácie projektu „Regenerácia centrálnej zóny obce Horná Súča“, bolo zrekonštruované verejné osvetlenie
a parku Michala Rešetku, v centre obce na námestí a
na novej autobusovej zastávke. V rámci projektu bol zrekonštruovaný most pri námestí s vytvorením autobusových zastávok, rekonštrukcia námestia s vytvorením parkoviska pred
obchodným domom, rekonštrukcia parku Michala Rešetku a
chodníkov od školy až po námestie a rekonštrukcia verejného
osvetlenia, vybudovanie detského ihriska s preliezkami pre
deti v parku za kostolom. Celková výška projektu 999 839,25
EUR.

Tiež boli zrekonštruované ďalšie miestne komunikácie na Trnávke a to od Poláčkov ku Kaplnke Panny Márie Lurdskej,
a miestna komunikácia na Vlčom Vrchu k bývalej materskej
škole.

Podarilo sa opraviť výtlky na miestnej komunikácií v Závrskej.
Vodovody:

Podarilo sa nám dokončiť vodovod na Krásnom Dube,
u Krovinov.

Podarilo sa nám rozšíriť vodovod v obci na horné lány v dĺžke
200m.
Cintoríny a dom nádeje:

V roku 2011 sme pokračovali v postupnom oplocovaní cintorínu v Lipine.
Pripravované projekty:

Pripravovali sme dokumentáciu na rekonštrukciu miestnych
komunikácií v Závrskej Mackovská, do Včelínov a Hornej Závrskej. Tento projekt bol predložený v rámci výzvy
z operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika - Česká republika. O tom či bude projekt schválený
alebo nie, by sa malo rozhodnúť v prvej polovici roka 2012.
Partnerom tohto projektu je česká obec Šanov, vďaka tejto
partnerskej spolupráci sa obci podarilo získať v minulosti
slušný balík finančných prostriedkov na rozvoj cestovného ruchu a opravu dopravnej infraštruktúry. Za spoluprácu by som
chcel poďakovať bývalému starostovi obce Aloisovi Krejčímu
a terajšej starostke Ing. Božene Sukanej.

Ďalším projektom, ktorý obec Horná Súča pripravila, je projekt
s názvom Integrovaný IT systém na hranici. Projekt je zameraný na doplnenie 18 kamier do centra obce, na zvýšenie
bezpečia a ochrany majetku obce a prepojenie partnerských
obcí informačným systémom. Tento projekt bol predložený
v rámci výzvy z operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika. O tom či bude
projekt schválený alebo nie, by sa malo rozhodnúť v prvej polovici roka 2012. Partnerom tohto projektu je česká obec Starý Hrozenkov. Za spoluprácu by som chcel poďakovať starostovi obce Milanovi Vaculíkovi.

V roku 2011 bol pripravený projekt na rekonštrukciu obecného úradu, ktorým by mala byť zateplená a zrekonštruovaná
fasáda budovy, vymenené okná, a zrekonštruovaná strecha,
kde vzniknú nové administratívne priestory. Tento projekt bol
cez MAS Vršatec predložený na financovanie z Programu
rozvoja vidieka. Tento projekt bol schválený a obec má už

podpísanú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku. Realizácia by mala prebehnúť v priebehu roka 2012.
Životné prostredie:

V oblasti životného prostredia sme sa snažili bojovať proti
vzniku nových nelegálnych skládok odpadu,

snažili sme sa likvidovať existujúce skládky a

pripravovali sme dokumentáciu na verejné obstarávanie realizácie stavby a dodanie tovaru pre projekt „Zberný dvor odpadov a obecná kompostáreň Horná Súča“. Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniu spevnenej plochy zberného dvora
a kompostárne a budú vytvorené 3 boxy na skladovanie
BRO, ďalej bude vybudovaná hala pre techniku, sklad nebezpečných odpadov, kancelária a sociálne zariadenie pre personál. Súčasťou tohto projektu je nákup technologického vybavenia na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
fermentor, drtič, miešacie zariadenie. Ďalej bude zakúpené
z rozpočtu projektu vozidlo na zvoz odpadu, čelný nakladač,
800 ks nádob pre každú domácnosť na biologický rozložiteľný
odpad, kontajnery na vytriedené zložky odpadu, kontajnery
na nebezpečný odpad.
Škola:

Projekt „Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ Horná Súča“, sa
začal v roku 2010 rekonštrukciou materskej školy, ktorá bola
i dokončená a stavebné práce pokračovali prístavbou telocvične pri základnej škole. V dnešnej dobe je telocvičňa samozrejmosťou pre každú základnú školu a veľmi nás teší, že
prístavba telocvične vyrástla a žiaci našej školy ju budú môcť
v blízkej budúcnosti využívať. Pri ukončení projektu
a preberaní stavby sa vyskytli problémy s dodávateľom stavby, pretože stavba mala množstvo nedorobkov a vád ku dňu
odovzdávania, ktoré sa odstraňujú až do dnešného dňa. Ku
kolaudácií nám ešte dodávateľ spoločnosť EURO-BUILDING,
a.s. neodovzdal revízne správy na elektroinštalácie
a plynoinštalácie, preto dochádza k oneskoreniu užívania
stavby. Pevne veríme, že i tieto nedostatky sa vyriešia
a onedlho budú môcť občania a najmä deti využívať tieto nové priestory. V rámci projektu bolo dodané tiež interiérové vybavenie učební a telocvične. K úspore prevádzkových nákladov prispeje i výmena okien a zateplenie materskej školy
v centre obce. Celková výška projektu je 999 982,05 EUR.

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku realizovala v roku 2011 projekt Tvorivá škola, realizáciou ktorého
pribudnú
v škole
moderné
vyučovacie
pomôcky
a pedagógovia získajú nové vedomosti. Realizáciou tohto
projektu získava naša škola na kvalite a už teraz sa radí medzi popredné školy v trenčianskom okrese, kde za sebou dokáže nechať i veľké mestské školy.
Kultúra:

Spolupráca s partnermi na území Slovenska aj za jeho hranicami (Česká republika, Poľsko) sa prejavila v obohatení kultúrneho diania v našej obci vystúpeniami zahraničných účinkujúcich a tiež v šírení našej kultúry za hranicami obce, čím sa
stále viac zviditeľňujú hornosúčanské organizácie a získavajú
si meno vo svete.
Na záver by som chcel vo svojom mene poďakovať členom obecného
zastupiteľstva, pracovníkom obce, všetkým učiteľom a hospodárskym
pracovníkom Základnej školy s materskou školou Michala Rešetku za ich
prácu počas roka 2011. Ďakujem všetkým podnikateľom, živnostníkom a
poľnohospodárom, ktorí pôsobia na území obce. Ďakujem organizáciám a
súkromným subjektom, ktorí sa podieľajú na poskytovaní služieb, základných druhov tovarov v našej obci a vytvárajú pracovné príležitosti pre
našich spoluobčanov a do ďalšej práce im prajem veľa zdravia, šťastia
a úspechov.
Ďakujem všetkým spoločenským organizáciám v obci za dobrú reprezentáciu obce v uplynulom roku 2011. Veľmi si vážim prácu tých, čo
obetujú svoj voľný čas popri práci pre našu obec a pre druhých ľudí. Vám
všetkým ďakujem a prajem Vám veľa energie, tvorivých síl a najmä zanietenia pre túto činnosť i v budúcnosti.
Do nastávajúcich veľkonočných sviatkov Vám želám, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku, aby ste mali stály zmysel pre
radosť z malých i veľkých vecí života, veľa zdravia, Božieho požehnania,
životnej sily, lásky a potešenia ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Základom úspešného zvládnutia úloh, ktoré pred nami v tomto roku
stoja, je aj podpora všetkých ľudí dobrej vôle. Len tak môže byť obec
Horná Súča stabilná, moderná a nádejne sa rozvíjajúca obec.
(Ing. Juraj Ondračka, starosta obce)
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 26. októbra 2011.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 01/05/2011-OZ
a) predloženie žiadosti o FP
v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 200713 za účelom realizácie projektu „Rozvoj prihraničnej
dopravnej infraštruktúry v
obciach Horná Súča a Šanov“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným
plánom obce a platným Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti
o NFP;
c) financovanie projektu vo
výške
5
z
celkových
oprávnených
výdavkov
na projekt t. j. vo výške
18211,83 eur.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/6
Hlasovanie: Za/ Proti/ Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Kako,
Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda,
Vrba, Čičák
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/05/2011-OZ
a) predloženie žiadosti o FP v
rámci výzvy OP cezhraničnej
spolupráce SR-ČR 2007-13
za účelom realizácie projektu
„Integrovaný IT systém na
hranici“, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným

plánom obce a platným Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti
o NFP;
c) financovanie projektu vo
výške
5
z
celkových
oprávnených výdavkov na
projekt t. j. vo výške 7 783,88
eur.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrební
kvórum 10/8/6
Hlasovanie: Za/ Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Kako,
Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda,
Vrba, Čičák
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/05/2011-OZ
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o FP v
rámci výzvy OP cezhraničnej
spolupráce SR-ČR 2007-13
za účelom realizácie projektu
„Dobudováni
přihraniční
dopravní infrastruktúry Žitkov,
Horná Súča a Drietoma“,
ktorého ciele sú v súlade s
platným územným plánom
obce a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti
o NFP;

c)
financovanie
projektu
vo výške 5
z celkových
oprávnených výdavkov
na projekt t. j. vo výške
442,5 eur.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrební
kvórum 10/8/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Kako,
Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda,
Vrba, Čičák

Pekárne s.r.o.
b)nemá záujem o kúpu
bytových a nebytových priestorov podľa ponuky.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa 7/0/01
Za: Buček, Ing. Čapák, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda,
Vrba, Čičák
Zdržal sa: Kako

4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/05/2011-OZ
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o FP v
rámci Envirofondu za účelom
realizácie projektu „Kultúrno spoločenské centrum Horná
Súča – ústredné kúrenie“,
b) zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti
o FP;
c) financovanie projektu.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Kako,
Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda,
Vrba, Čičák

6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/05/2011 –
OZ
ruší VZN č. 3/98, ktorým sa
ustanovujú
podmienky
umiestnenia
informačných,
reklamných a propagačných
plôch ako i umiestňovanie
oznamov a vylepovanie plagátov v obci Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Kako,
Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda,
Vrba, Čičák

5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/05/2011-OZ
a) berie na vedomie ponuku
na kúpu bytových a nebytových priestorov od Tradičnej

(Zapisovateľka Margaréta
Dohnanová)

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 9. decembra 2011
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 01/06/2011-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 14.
9. 2011 a 26. 10. 2011.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 02/06/2011-OZ
schvaľuje pridelenie nájomného obecného bytu č. 2 v
bytovom dome súp. č. 251
nad zdravotným strediskom
p. Jozefovi Maršalkovi, bytom
Horná Súča č. 910 a spolužiadateľke Eve Haluskovej,

bytom Dubnica nad Váhom
od 1. 1. 2012.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrební
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 03/06/2011-OZ
a) schvaľuje podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva pozemku dvora
pod stavbou RD súp. č. 414
na pozemku parc. č. 3073/4
CKN vo vlastníctve Imricha
Juricu a manželky Anny,
bytom Horná Súča č. 414.
Uvedený pozemok parcela

č. 3073/4 CKN je novovytvorený pozemok pod rodinným
domom súp. č. 414.
b) schvaľuje odpredaj obecných pozemkov parcelné
číslo:
3073/1 – zastavané plochy a
nádvoria - vo výmere 285 m2,
3073/2 – orná pôda – vo
výmere 124 m2,
3073/3 – zastavané plochy a
nádvoria – vo výmere 6 m2,
3073/4 – zastavané plochy a
nádvoria – vo výmere 132 m2,
v k. ú. Horná Súča, obec
Horná Súča, podľa geometrického plánu č. 31041833056-11 z 14.9.2011, overený
Správou
katastra
dňa
30.9.2011 pod č. 1008/11 a
znaleckého
posudku
č.
62/2011, vypracovaného Ing.
Dušanom Matejkom, za cenu

2,34 eur/1 m2, t. j. 547 m2 za
cenu 1279,98 EUR pre Imricha Juricu a manželku Annu,
bytom Horná Súča č. 414.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 04/06/2011-OZ
a) schvaľuje podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva pozemku dvora
pri stavbe RD súp. č. 401 na
pozemku parc. č. 3072 CKN v
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berie na vedomie Monitorovaciu správu k programovému
rozpočtu k 30. 6. 2011.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za//Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič

Ilustračná fotografia
k. ú. Horná Súča vo vlastníctve Jozefíny Juricovej, bytom
Horná Súča č. 401 a právnych
nástupcov po nebohom Jozefovi Juricovi, naposledy bytom
Horná Súča č. 401. Uvedená
parcela č. 15104/2 CKN je
bývalá prístupová cesta k
roliam, ktorá sa dlhé roky
nepoužíva a podľa mapy
vedie stredom dvora žiadateľov.
b) schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcelné číslo:
15104/2 CKN – zastavané
plochy a nádvoria, vo výmere
50 m2, v k. ú. Horná Súča,
obec Horná Súča, ktorá bola
oddelená podľa geometrického plánu č. 36335924-038-11
z 12.9.2011, overený Správou
katastra
dňa
14.9.2011
pod č. 957/11 z pôvodného
pozemku p. č. 15104/2 EKN
ostatné plochy o výmere 361
m2. Cena pozemku bola
určená podľa znaleckého
posudku č. 58/2011, vypracovaného Ing. Dušanom Matejkom 2,34 eur/1 m2, t. j. 50 m2
za cenu 117,00 EUR pre
Stanislava Juricu, Horná Súča
č. 401 a Elenu Juricovú,
Horná Súča 401.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 05/06/2011 –
OZ ruší uznesenie
č. 7/03/2011 – OZ.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 06/06/2011-OZ

a) schvaľuje podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva pozemku dvora pri
plánovanej novostavbe RD na
parc. č. 399/1 vo vlastníctve
Jaroslava Ondračku ml. a
manželky Márie, bytom Horná
Súča č. 1096. Uvedená parcela je zelený pás pri miestnej
komunikácii parc. č. 15156/1,
ktorý majú žiadatelia ohradený plotom a dlhodobo ho
užívajú, (tak ako ich predchodcovia) ako dvor.
b) schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcelné číslo
15156/5 CKN – zastavané
plochy a nádvoria - vo výmere
134 m2 a 15060/3 CKN –
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 10 m2 v k. ú.
Horná Súča, obec Horná
Súča podľa geometrického
plánu č. 36335924-023-11
z 22.03.2011, overený Správou katastra dňa 28.03.2011
pod č. 249/2011 a znaleckého
posudku č. 21/2011, vypracovaného Ing. Dušanom Matejkom, za cenu 3,34 eur/1 m2,
t. j. 144 m2 za cenu 480,96
EUR pre Jaroslava Ondračku
ml. a manželku Máriu, bytom
Horná Súča č. 1096.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
c) schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemku
parcela č. 15156/5, 15060/3,
399/1 podľa geometrického
plánu č. 36304425 – 48/20 na
priznanie práva údržby a
opráv vodovodného potrubia v
prospech Obce Horná Súča
vo vyznačenom rozsahu.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 07/06/2011 –
OZ

8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 08/06/2011 –
OZ
berie na vedomie Čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 30. 9. 2011.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 09/06/2011 –
OZ
schvaľuje zmeny rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 3
k 9. 12. 2011.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/0
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/06/2011 –
OZ
schvaľuje použitie prostriedkov
rezervného
fondu
na kapitálové výdavky v roku
2011 nasledovne na projektovú dokumentáciu – montovaná hala vo výške 2 380 EUR
a nákup pozemkov vo výške
3 000 EUR.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/06/2011 –
OZ
a) berie na vedomie odborné
stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na roky 2012 –
2014;
b) schvaľuje Programový
rozpočet obce na rok 2012;
c) berie na vedomie Programový rozpočet na roky 2013 –
2014.
Poslanci:
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Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/06/2011 –
OZ
poveruje
starostu
obce
Ing. Juraja Ondračku:
upraviť rozpočet obce Horná
Súča na rok 2011 podľa
skutočne pridelených finančných prostriedkov od štátu,
v
prípade
nevyhnutných
výdavkov upraviť rozpočet
v programoch na jednotlivých
funkciách a položkách podľa
skutočnosti, upraviť rozpočet
rozpočtovej
organizácie
v
časti
bežné
výdavky
do výšky vlastných príjmov
rozpočtovej organizácie.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/06/2011 –
OZ
schvaľuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Horná
Súča č. 2/2011 o povinnosti
vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných
prác právnických a fyzických
osôb – podnikateľov na území
Obce Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/06/2011 –
OZ
schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra
na 1. polrok 2012.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
(Zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 20. januára 2012.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 01/01/2012-OZ
schvaľuje podľa príslušných
ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení;
a) prijatie preklenovacieho
úveru vo výške 584 250,00
EUR, poskytnutého zo strany
Všeobecnej úverovej banky
a. s. (ďalej len banka)
za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve
na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
Prístavby ZŠ a rekonštrukcia
MŠ Horná Súča, s podporou
projektu v zmysle zákona č.
503/2001 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja formou
nenávratného
finančného
príspevku z ROP.
b)
zabezpečenie
úveru
vystavením blankozmenky a

súhlas s blokáciou peňažných
prostriedkov na Osobitnom
účte, zriadenom pre účely
refundácie peňažných prostriedkov z finančného príspevku
poskytnutého
na Projekt.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 02/01/2012-OZ
schvaľuje podľa príslušných
ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení;
a)
prijatie
investičného
úveru vo výške 30 750,00

EUR, poskytnutého zo strany
Všeobecnej úverovej banky
a. s. (ďalej len banka)
za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve
na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:
Prístavby ZŠ a rekonštrukcia
MŠ Horná Súča, s podporou
projektu v zmysle zákona
č. 503/2001 Z.z. o podpore
regionálneho rozvoja formou
nenávratného
finančného
príspevku z ROP.
b)
zabezpečenie
úveru
vystavením blankozmenky a
súhlas s blokáciou peňažných
prostriedkov na Osobitnom
účte, zriadenom pre účely
refundácie peňažných prostriedkov z finančného príspevku poskytnutého
na Projekt.

Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/6
Hlasovanie: Za/ Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 03/01/2012-OZ
Schvaľuje plán zasadnutí OZ
na rok 2012.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Počet 10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba
(Zapisovateľka Margaréta
Dohnanová)

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 22. februára 2012
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/02/2012-OZ
schvaľuje znenie „Dohody
o zmene obsahu záväzku
a o uznaní záväzku podľa
§ 269 ods. 2 a §323 Obchodného zákonníka, § 516 Občianskeho zákonníka uzatvorená medzi EURO-BUILDING,
a. s., Podunajská 23, 821 06
Bratislava a Obcou Horná
Súča, Horná Súča č. 233, 913
33 Horná Súča“ s termínom
uzatvorenia najneskôr do 27.
2. 2012 do 12:00 hodiny.

Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrební
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/02/2012-OZ
poveruje starostu obce a
stavebnú komisiu na rokovanie vo veci naviac prác v
prípade, ak nedôjde k dohode

vo výške naviac prác, určiť
výšku naviac prác znaleckým
posudkom.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrební
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič

správu hlavného kontrolóra za
rok 2011.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/1
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik, Ing.
Švajda, Vrba, Zemanovič
Zdržal sa: Štefánek

3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/02/2012-OZ
berie na vedomie Záverečnú

(Zapisovateľka
Dohnanová)

MSS CHOTÁR V KAPURE

Margaréta

Cyklická relácia tanečných, speváckych a zvykoslovných programových čísel z repertoáru slovenských folklórnych súborov a speváckych skupín vo forme hitparády.
I keď je spojenie folklóru a hitparády
na prvý pohľad dosť nezvyčajné,
ponúkame vám prezentáciu ľudových piesní, zvykov a tancov vo
forme klipov, pričom osud týchto
klipov je v rukách televíznych divákov.
Dňa 10. novembra 2011 nahrávala Mužská spevácka skupina
Chotár do relácie Kapura vystúpenie, ktoré bolo odvysielané na STV
17. decembra 2012.
http://www.stv.sk/online/archiv/k
apura?date=2011-12-17&id=47376
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VIANOČNÁ ROZPRÁVKA
V predvianočnom čase pozvali deti zo Školského klubu svojich rodičov, starých rodičov aj učiteľov na svoje vystúpenie v programe „Vianočná rozprávka“, ktoré sa uskutočnilo 19. decembra 2011 v školskej jedálni. Príbeh O troch kráľoch, vianočné pesničky i básničky nacvičili spoločne deti, ktoré navštevujú školský klub
a dramatický krúžok. Po predstavení
sa uskutočnil krst knižky „Vianočná
rozprávka receptov“. Svojimi receptami do nej prispeli všetky mamy
našich detí zo ŠK. Krstný otec – p.
riaditeľ Mgr. D. Černek a krstná mama – p. zástupkyňa Mgr. D. Zakopčanová pokrstili knižku voňavým
vanilkovým
cukrom
a lieskovými
orieškami s prianím, nech sa všetky
recepty vždy vydaria a hlavne nech
chutia!
Svoje pekné vystúpenie si deti
zopakovali aj 30. decembra 2012 na
Sviatok svätej rodiny v kostolíku
v Hornej Súči.

Priestor, kde planie nekonečnosť,
túžba a záhadné prelínanie.
Zďaleka nevyvoláva v nikom zlosť,
tvári sa príliš záhadne.

(Bc. Eva Veber, vychovávateľka ŠKD)

Nadrozmerný plášť nikdy nemení,
iba cez deň sa v očiach nepreháňa.
len toto je možné na Zemi,
kde človek vníma krásu toho prázdna.

Slnko všemocný zdroj svetla
stráca sa v ňom ako ihla v sene,
krásu tej dlhej temnoty nezakrýva,
iba my na povrchu tmu vždy nevidíme.
(Michal Blažej)

NADPRIRODZENÉ BYTOSTI EXISTUJÚ, TU JE DÔKAZ
Tak, ako po iné roky, aj v tomto februári sa deti zo školského klubu
tešili na Veľký detský karneval pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“.
Naša školská jedáleň sa v to odpoludnie premenila na rozprávkové, roztancované kráľovstvo, v ktorom sa zišli rozprávkové postavičky
zo všetkých detských, známych rozprávok. A tak sa stretli princezné,
princovia, ježibaby a čarodejnice, Červená čiapočka, vodník a lesné
víly, zombíci, ...
Naše rozprávkové postavičky privítali všetkých divákov, zatancovali
a zaspievali veselý tanec s O opičkách a Karneval, zabavili sa
pri bublifukovom tanci, tancovali so svojimi plyšákmi, s balónmi
a veselo bolo aj pri tancovaní s metlou. Do dobrej zábavy so svojimi
ratolesťami sa zapojili aj mamy a niektoré z nich boli tiež vyparádené
do nápaditých karnevalových kostýmov. Všetky masky odchádzali
domov s odmenou za veselosť a tvorivosť pri zhotovovaní masiek,
za dobrú náladu a pohodu, ktorú v tohtoročnom karnevale vytvorili.
Ako vždy, aj tentoraz bola skvelá zábava a príjemne unavení
z dvojhodinového tancovania odchádzali malí aj veľkí domov s pocitom
príjemne prežitého februárového podvečera.
Všetci sa lúčili s pozdravom: „O rok sa v rozprávkovom kráľovstve
opäť stretneme.
Dovidenia.!“
(Bc. Eva Veber, vychovávateľka ŠKD)

ZELENÁ ŠKOLA
Naša základná škola je už 2-násobným držiteľom certifikátu Zelená škola. Zelená škola
je medzinárodný certifikačno-vzdelávací ekoprogram. Pomáha školám realizovať environmentálnu výchovu a spolu s praktickými aktivitami vedie školu k šetrnejšiemu prístupu voči
životnému prostrediu. Naša škola je zapojená v programe už tri roky. V tomto školskom
roku nám v Bratislave odovzdali nový certifikát. Prevzali ho žiaci Andrej Fabo a Mário Stašák a koordinátorka projektu pani učiteľka Ing. Pohorencová.
Na odovzdávaní certifikátu bola prítomná i predsedníčka vlády SR Iveta Radičová.
Našou prioritnou témou bola „Energia“. Venovali sme sa aktivitám k šetreniu energie a
organizovali aj množstvo iných aktivít napomáhajúcich k ochrane prírody.
V tomto roku v projekte pokračujeme. Našou novou témou je „Zeleň“.
(Mgr. Dušan Černek)
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POCHOD ZDRAVIA S NETRADIČNOU SÁNKOVAČKOU
Obce Horná a Dolná Súča v spolupráci v obciach s Farskými úradmi zorganizovali Trojkráľovú akciu po sviatku Troch Kráľov dňa
7.januára 2012 s názvom „POCHOD ZDRAVIA s NETRADIČNOU
SÁNKOVAČKOU pod vrchom Krásin na lúke Uhlište.
Smer pochodu na lúku Uhlište bol z troch stanovíšť o 11,00 hod.
a to:
l. stanovište – kaplnka pri č. d. 1 križovatka Horná Súča – Dúbrava,
2.stanovište – kríž v časti obce Dolná Súča – Repáky,
3.stanovište – kaplnka na Kamienke – Dolná Súča.
Aký bol úmysel sociálno-kresťanskej akcie? Putovanie z príležitosti
sviatku Zjavenia Pána. Mudrci – traja králi prekonali vlastné pohodlie
pochybnosti o správnosti svojich vedeckých záverov, prekonali sami
seba riskujúc posmech a možno i zahanbenie a šli v ústrety neznámu,
šli však vo viere, že hviezda ich už len niekam dovedie. Priviedla ich do
Betlehema, kde uvideli dieťatko, padli na tvár a klaňali sa Mu. Áno
mocní a bohatí králi z Východu sa klaňali malému dieťatku, v ktorom
videli syna Najvyššieho Boha – Ježiša Krista. Keď sa Mudrci klaňali
Ježišovi, ich poklona bola úprimná a pokorná. Spoznali v ňom, že je
skutočnosť, pravda, moc, ale aj dobro, nielen vážnosť a nesmiernosť,
ale aj nekonečná hodnota a jednoducho zmysel.
Pripomenieme si, aké dary od Troch Kráľov sv. rodina prijala pre Ježiša Krista.
Dali mu zlato ako Kráľovi, kadidlo ako Bohu a myrhu v predvídaní
jeho pohrebu.
S týmto úmyslom sa členovia komisií spolu s p. farárom rozhodli za
každého počasia zorganizovať a absolvovať trojkráľovú cestu.
Počasie v dňoch pred akciou bolo veľmi nepriaznivé – sneh
s dažďom, vietor, už boli námietky akciu odložiť, nakoľko bol prichystaný i program so sánkovačkou. Členovia komisií boli vytrvalí, pochod sa
uskutoční za každého počasia. V naplánovaný deň sa však akoby
zázrakom ukázalo slniečko, snehu bolo tiež dostatok a mohol sa okrem
prechádzky uskutočniť i naplánovaný program s netradičnou sánkovačkou.
Členovia komisií spolu s p. farárom ThLic. Jaroslavom Ondrášom
sa tešili z každého prichádzajúceho účastníka. Stretlo sa nás naozaj
viac ako sme očakávali. Všetci sme sa pri Kaplnke v Hornej Súči pomodlili, dostali sme požehnanie na cestu a vykročili sme s úsmevom
smerom k lúke pod Krásin, ktorý viditeľne delí Súče od seba. Nabalení
sme boli - na pleciach taška s občerstvením, pod pazuchou igelitové
vrecia naplnené slamou, snežné lopaty, na pleciach sánky. Niesol sa
s nami džavot naradostených detí i s rodičmi a tešili sme sa na stretnutie s putujúcimi z Dolnej Súče a od Repákov.
Lúka Uhlište je rozsiahla, no dym z vopred prichystanej vatry hasičmi zo Závrskej signalizoval miesto stretnutia sa.
Čo nás prekvapilo? Rozprestreté stoly s horúcim čajom, /A keby
len s čajom, ale aj čosi v ňom/ taktiež súčanský hamburger /mastný
chlieb s cibuľou/ nachystala vopred kultúrna komisia z Dolnej Súče.
Takýmto občerstvením veru nepohrdol nikto. Privítanie a občerstvenie
dobre padlo v mraze a snehu.
Úvodné slovo na privítanie dostal p. farár z Hornej Súče /história
Hornej a Dolnej Súče/. Keďže bol čas obeda – 12,00 hod. pomodlili
sme sa modlitbu „Anjel Pána“. Následne nikto nezaváhal zaspievať si
k akcii zloženú pieseň na melódiu „My Tri Králi prišli sme k Vám“ so
slovami špeciálne upravenými na túto udalosť.
Text piesne bol nasledovný:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Po spoločnej piesni si deti s rodičmi už vyhliadli najvhodnejší terén
na sánkovačku na igelitových vreciach, snežných lopatách, sánkach,
guľovali sa, to bolo radosti. Starší si veselo zaspievali spoločné súčanské piesne. Ďalší si pri vatre s Hasičmi zo Závrskej opekali, čo si
priniesli a bolo veselo. Členky sociálnej komisie z Hornej Súče sa
tiež nezahanbili svojou pohostinnosťou, nachystali čerstvé súčanské
koláče, buchty, medovníky, muži z vnútorného vrecka kabáta vytiahli
svoje produkty na rozohriatie a dobrú náladu, pretože podľa rozprávania našich starkých vieme, že ich heslo bolo :“ Modli sa a pracuj“ a „
Pán Boh veselosti nikdy nezakazoval“ .
Čas rýchle utekal, zvečerievalo sa a čakala nás dlhá cesta domov. Kde viedla? Predsa na Salaš Agrosúče, a.s. Horná Súča. Prečo
práve
na salaš, keď tam už ovce v zime neboli?
Viete čo bolo na začiatku, že pochod bol Trojkráľový a Ježiško sa
narodil v maštaľke? Takto sme si pripomenuli v mieste, kde sa na jar
rodili malé ovečky, miesto, v akom prostredí prišiel na svet náš Vykupiteľ.
Cesta bola dosť namáhavá, strmé brehy, chytila nás snehová metelica, ale stálo to zato. Krásna spomienka zostane v nás.
Na ďalšie stretnutie sa tešia členovia sociálnej komisie.
Na záver krátky príbeh z počutia:
„ Jedno dieťa maľovalo obraz a učiteľka sa ho spýtala: Je to zaujímavé. Čo ten obraz predstavuje?
Dieťa: „Je to podobizeň Boha.“
Učiteľka: „Ale nik nevie ako Boh vyzerá.“
Dieťa odpovedalo: „Keď ho dokončím, budú to vedieť všetci“.
/Boha nikdy nikto nevidel, Boh sa stal človekom v Jednorodenom
synovi – Ježišovi Kristovi./
Deti vedia, ako vyzerá Boh, ale prichádzajú do sveta, ktorý robí
všetko preto, aby na to čo najrýchlejšie zabudli.
( VM členka soc., zdrav. a byt komisie)

Z troch strán Súče zišli sme sa
zdravie, šťastie vinšovať si.
Zdravie, šťastie dlhé roky
jak sú vzácne Vaše kroky.
Vaše kroky na Uhlište
spojí SÚČANOV zaiste.
Súčania sú jeden národ
zlúčením sa sú pevný rod.
Horná s Dolnou sa podporia,
veselo sa dnes zabavia.
Jak sa dobre na tom svete
stretávať sa v zime v lete.
Pán Boh z nebies na nás hľadí,
žime v láske starí, mladí.
Takto sa vždy radi majme
sánkovačkou užívajme.

Dobrovoľný hasičský zbor Závrská
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DOSLOVA A DO PÍSMENA –
PLESALO SA DO BIELEHO RÁNA
13. ročníku obecného bálu pripadol toho roku dátum 11. február
2012. Podujatie sa teší patričnému záujmu nielen obyvateľov našej
obce, ale i cezpoľných, čoho dôkazom je i fakt, že lístky na obecný bál
si začali záujemcovia rezervovať už v decembri minulého roka.
Oficiálnemu začiatku podujatia o 19:00 predchádzalo asi pol hodinové vystúpenie hudobnej skupiny MLADÍK, ktorá hrala nielen do
kroku prichádzajúcich hostí, ale i na počúvanie. Mladíci sa predviedli
novými skladbami, ktoré trénovali počas zimného obdobia. Po nich sa
na parkete predstavili deti z folklórneho súboru Čajka, ktoré si pripravili
fašiangové spevácko-tanečné pásmo. Krátko pred ôsmou hodinou
oficiálne otvorili slávnostný večer moderátori podujatia Silvia Ludvíková a Marek Jurica.
Úvodné slovo vystriedali tóny valčíka, ktorým pán starosta
s manželkou oficiálne otvorili obecný bál. A po prvom tanečnom kole
s hudobnou skupinou GRAND sa parket uvoľnil pre tanečné duo BAHAR SULTANA. Dievčatá zahájili tri bloky svojich vystúpení klasickými
orientálnymi tancami, pri ktorých využívali zlaté krídla, ktoré zaujali oko
nielen mužského diváka. V druhom bloku sa hostia mohli zoznámiť
s kreáciami moderného orientálneho tanca a tretie vystúpenie „Bahariek“ zavŕšilo večer okolo polnoci, keď sa celé publikum rozohnilo
v rytme „cigánskych“ tancov. Hudby bolo počas celého večera i noci
naozaj dostatok. Popri ľudových i moderných skladbách „Granďákov“
sa ozýval sálou i spev plesajúcich, ktorým sekundovali harmonikári
Martin Bariš a Ivan Kako. Niečo po polnoci prišla na rad i (na plesoch
veľmi obľúbená) tombola. Každý si pripravil svoje lístky a s napätím
očakával kedy zaznie ktorési z jeho čísel. Niektorým hosťom sa pošťastilo viackrát, iní si „robili zálusk“ najmä na prvú cenu – poukážku
na nákup v NAY elektrodome v hodnote 300 eur. Okrem tomboly,
ktorú venovali mnohí sponzori sa žrebovanie ešte nekončilo. Zlosova-

Hudobná skupina GRAND

teľné
boli
i čísla vstupeniek
všetkých zúčastnených. Tu organizátori
rozdali
päť cien a ak sa
i teraz nepodarilo
niekomu
ešte
stále
vyhrať,
posledné nádeje
mohol vložiť do
ceny
útechy,
ktorou bola možnosť zaspievať si
s hudobnou skupinou
Grand
pieseň
podľa
vlastného výberu,
za čo výherca získal i tekutú odmenu. A keď boli už naozaj všetky
ceny odovzdané, hostia pokračovali vo veselej zábave do skorých
ranných hodín.
O tom, že sa podujatie naozaj vydarilo a hostia boli spokojní, svedčí
i to, že posledné kolo Grandu trvalo viac ako hodinu a pol. Vraj „nešťastná 13tka“ napokon priniesla obecnému bálu kvalitnú zábavu,
bohatú tombolu a vydarené podujatie, ktoré sa už teraz teší na svoje
pokračovanie v roku 2013.
(AD)

BAHAR SULTANA

RÝCHLOSŤ NOŽÍKOV
I tento rok sa v mesiaci marec uskutočnil siedmy ročník krájania
naši mladíci zanôtili pár piesní, aby porota mala čas na rozhodovanie.
slížov. Nedeľa sa niesla v znamení jarnej nálady, boli vystavené výNa vyhodnotenie všetci netrpezlivo čakali. Porota slovne ohodnotila
robky našich dôchodkýň z Klubu dôchodcov. A samozrejme boli prevšetkých súťažiacich. Jednoznačne na prvom a zaslúženom mieste
zentované aj výrobky žiakov zo Školského klubu.
skončili FK Horná Súča Starí páni. Krásne druhé miesto obsadil DobZa oknami kultúrneho domu vládlo krásne
rovoľný hasičský zbor Závrská.
slnečné počasie. Podujatie otvorila mládežnícka
Pravdepodobne, členovia hasičskéhudobná skupina Mladík. Mladíci rezkými piesho zboru slabo cvičili, ale klobúk
ňami vytvorili nejeden úsmev na tvári divákom.
dolu, zvládli to veľmi dobre. Všetci
Po oficiálnom otvorení, nasledovala samotná
boli odmenení diplomami a cenami,
súťaž, v ktorej si svoje schopnosti zmerali Dobktoré sa zídu do každej domácnosti.
rovoľný hasičský zbor Závrská a FK Horná
Taktiež aj dôchodkyne každému
Súča Starí páni. Všetky potrebné suroviny boli
súťažiacemu venovali malý darček
prichystané, naši súťažiaci taktiež – zástery,
v podobe štamprlíka, ktorý bol obsieťky nahodené a mohlo sa odštartovať mužháčkovaný.
ské osadenstvo. Čas plynul veľmi rýchlo, ale
Myslím, že pre mužov praktický
naši súťažiaci sa snažili zo všetkých síl, aby
darček. Po súťaži všetci naši účinkuM. Jurica, M. Guga, D. Gago, P. Mikušinec
uspeli na siedmom ročníku. Hodnotil sa vzhľad
júci a samozrejme súťažiaci boli
a tvar cesta, vzhľad a tvar slížov, čistota a samozrejme čas. Slíže
pozvaní na fazuľovú polievku a makové slíže.
miestami pripomínali skôr fliačky, ale napriek tomu boli veľmi chutné,
Ďakujem našim súťažiacim za účasť na siedmom ročníku v krájaní
pretože všetkým chutilo.
slížov, samozrejme aj divákom, ktorí svojou prítomnosťou prišli poNaša porota bola veľmi dôsledná a všímala si všetky detaily. Súťavzbudiť súťažiacich. Tešíme sa opäť o rok.
žiaci nemali ľahkú úlohu, ale diváci povzbudzovali, tak im išla práca od
(LM)
ruky. Čas utekal a družstvá pomaly ukončili krájanie slížov. Po súťaží
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ÚSPECHY A AKTIVITY ŽIAKOV
Prospech a správanie v 1. polroku:

Prospech:
1.
2.

3.

ročník – všetci prospeli
2. -4. ročník

77% prospelo s vyznamenaním

11% prospelo veľmi dobre

12% prospeli
5. – 9. Ročník

33% prospelo s vyznamenaním

32% prospeli veľmi dobre

35% prospeli

V rámci filmového festivalu „Hory Zonty“ sa uskutočnil
v Trenčíne bežecký pretek:
V kategóriách mladších žiakov štartovalo 89 detí z okresov Trenčín,
Ilava, Púchov. Diplomy a veľmi pekné ceny odovzdali víťazom
primátor mesta Trenčín Richard Rybníček:
1.miesto - Karin Ďurišová
1.miesto – Marianna Čapáková
2.miesto – Angelika Blahová
2.miesto – Alžbeta Coníková

1.miesto – Šimon Gago
1.miesto – Marek Kučerák
2.miesto - Denis Galko
3.miesto – Jozef Chupáč

Správanie:
1.
2.
3.
4.

Znížená známka zo správania 2. stupňa – 1 žiak
Pokarhanie riaditeľom školy – 1 žiak
Pokarhanie triednym učiteľom – 4 žiaci
Napomenutie triednym učiteľom – 6 žiakov

MIMOŠKOLSKÉ ÚSPECHY:
Vedomostné olympiády (úspešní riešitelia)
1. Technická olympiáda
 Marek Šulhánek, Martin Mikušínec – 3. miesto
 Peter Mikušinec – 3. miesto
2. Dejepisná olympiáda
 Michaela Lenošková – 1. miesto
 Mikuláš Fary – 3. miesto
 Patrik Hoťko – 7. miesto
 Zuzana Juricová, Branislav Bartek, Adrián Čikel 8. miesto
3. Biologická olympiáda
 Martin Zemanovič – 5. miesto
4. Geografická olympiáda
 Michaela Dražkovcová
 Monika Michalíková
5. Matematická olympiáda
 Michaela Dražkovcová
 Alexandra Mikušincová
Umelecké súťaže:
1. Šaliansky Maťko (prednes povesti)
 Vojtech Laurinec - 2. miesto
 Juraj Čapák – 2. miesto
2. Hviezdoslavov Kubín (prednes poézie a prózy)
 Maritn Dražkovec – 2. miesto
 Vojtech Laurinec – 3. miesto
3. Trenčianske hodiny (spevácka súťaž)
 Veronika Gažiová – 2. miesto
4. Príroda, životné prostredie a deti - výtvarná súťaž)
 Dana Birasová, Patrícia Kapuštiarová – ceny
 Marianna Čapáková – cena
5. Vesmír očami detí (výtvarná súťaž)
 Nikola Chupáčová, Michaela Zúdorová – ceny
 Alena Múková – cena
6. Poznaj svoje korene (dejepisná súťaž)
 Patrik Hoťko – 1. miesto
 Michaela Lenošková – 2. miesto
 Branislav Bartek – 3. miesto
 Zuzana Juricová – 3 .miesto
Športové súťaže:
1. Okresné športové súťaže

mladší žiaci - Dominik Panák, Mário Stašák, Peter
Mikušinec – streľba zo vzduchovky –
3. miesto

futbal – žiačky – 5. miesto

cezpoľný beh – žiaci – 6. miesto

streľba zo vzduchovky – starší žiaci – 6. miesto
2. Futbalový turnaj mladších žiakov v Hornej Súči

Horná Súča : Dolná Súča 3 : 0

Horná Súča : Makov 7 : 2

Horná Súča : M. Lieskové 8 : 0
ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča – 9 bodov – 1. miesto
Školu reprezentovali :

Adam Coník (8 gólov – najlepší strelec turnaja), Marek Guga
(5), Marek Machara (3), Dávid Zvolenský (1), Dominik Panák (1), Marek Kučerák, Filip Bariš, Samuel Gago.
-

PLAVECKÝ VÝCVIK
Naša ZŠ každý rok organizuje plavecký výcvik pre žiakov 3. a 4.
ročníka. 10 týždňov vždy v piatok prichádzal pre nás autobus
na plaváreň ZŠ Trenčín, Novomeského. Na plaveckom výcviku sme
sa najskôr učili nebáť sa vody, potom správne dýchať a splývať.
Potom všetkom sme sa začali učiť plávať znak a kraul. Počas výcviku sme sa aj hrali s loptami, aby sme si mohli oddýchnuť a poriadne
sa vyšantiť. Spolu absolvovalo plavecký výcvik 41 žiakov. Do bazéna nás bolo na jedenkrát veľa. Boli sme rozdelení na dve skupiny.
Jedna skupina sa učila a druhá plávala. Po plávaní sme vždy veľmi
vyhladli, a tak si myslím, že bohatú desiatu zjedol každý. Posledný
deň výcviku nás prišiel pozrieť i pán riaditeľ. Každý musel predviesť,
čo sa naučil. Za to sme boli odmenení „Mokrým vysvedčením“.
Všetci sme boli spokojní, pretože každý z nás sa naučil plávať,
alebo sa výrazne zdokonalil.
Najlepší plavci:

Jana Vendžúrová, Alexandra Balalová, Ivana Krovinová,
Ivan Blaho, Tomáš Jurica – 3. ročník

Michaela Vendžúrová, Alena Šulhánková, Daniel Gaží,
Dominik Gago – 4. ročník
Plavecký výcvik viedla p. učiteľka Mgr. Nováková. Všetci jej veľmi
pekne ďakujeme, ako sme sa zdokonalili a naučili plavecké akrobacie.
(Eliška Bulejková, 4. B)
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NOVÉ KNIHY
NÁM ROBIA
RADOSŤ
Obecná knižnica v Hornej Súči registrovala v roku 2011
281 čitateľov, z toho 162 žiakov do 15 rokov. Návštevníkov v knižnici bolo spolu 2 902.
Knižnica má v knižnom fonde 10 429 zv. kníh. V knižnici
pribudlo v roku 2011 155 zv. kníh, na ktoré obec rozpočtovala 1.000 Eur. Časť bola použitá na nákup pre 2 pobočky na osadách.
V roku 2011 knižnica zaevidovala 8 296 výpožičiek.
V mesiacoch júl 2011 – december 2011 boli pre čitateľov zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1.Žirafie príbehy – Spielvogelová, V. a spol.
2.Žabka Žblnka - Loderová,
3.Z truhlice starej mamy 2. – Frose – Schrearová, I.
4. Murko sa vracia – Hrachovcová, M.
5. Tajomstvo jaskyne – Maxwell, A. S.
6. Cheri zázrak z ulice – Petersová, Ch. A.
7. Kto býva v lese
8. Tom a jeho zvieratká
9. Myška Žofka na rybách.
10.Staré grécke báje a povesti – Petiška, E.
11. Moje najmilšie 5-minútové rozprávky a príbehy
12. Drevený zámoček
13. Zo života koníkov
14. Zuzanka a malý hosť
15.No počkaj! 6. Diel – Kamov, F. F. a spol.
16. Ako Jožko Pletko poplietol si všetko – Bendová, K.
17. Dieťa s kufrom – Wilsonová, J.
18. Tancuj! Chlapec odnikiaľ 5. – Pol, A. – M.
19. Záhada čierneho škorpióna – Sonnleinter, M.
20. Ježis a jeho príbeh – Drijverová, M.
21. Iduškine kvety – Andersen, H. Ch.
22. Modlitbičky pre detičky – Kantorová – Báliková, J.
23. Poslali ma naši k vašim – Ďuríčková, M.
24. Bájky II. – Fontaine, J.
25. Lotka z Hucutskej ulice – Lindgrenová, A.
26. Hviezda z noclahárne – Wilsonová, J.
27. Klub záhad – Zlodej mŕtvol – Brezina, Th.
Náučná literatúra pre deti a mládež:
1. Abeceda správneho dievčaťa – Babicová, V.
2. Buď in. Všetko o kráse – Schneiderová, S.
3. Kamošky navždy – Schneiderová, S.
4. Moja prvá knižka o sexe – Diaz Morfa, F. J.
5. Rastliny – zaujímavosti a hry – McCormick, R.
Krásna literatúra pre dospelých:
1. Úniková cesta – Ford, H.
2. Trojlístok z internátnej izby – Riečanská, L.
3. Knieža smrť – Dán, D.
4. Hazard – Solčanská, M.
5. Zradca – Silva, D.
6. Sprevádzačka – Varáčková, M.
7. Na koniec dúhy – Fartelová, M.
8. Zradená ľúbosť – Pronská, J.
9. Sudoku lásky – Štrauchová, B.
10. Odsúdený – Hoffmannová, V.
11. Ťažko je žiť ľahko – Studeničová, M.
12. Veľké baby neplačú – Ivančáková, I.
13. Lietam v tom tiež – Baluchová, K.
14. V putách bez úniku – Margolin, P.
Náučná literatúra pre dospelých:
1. Nekonečný prameň Vašej sily – Murphy, J.
2. Anglicko - slovenský slovník
3. Na Petrovom stolici II. – Judák, V.
Prajeme príjemné čítanie.
(Angela Orságová)
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM
V roku 2012 navštívili členovia ZPOZ - u pri príležitosti úctyhodných 105
rokov oslávenkyňu:
Annu Chupáčovú – narodenú 21. januára 1907

V tomto roku oslávili Zlatú svadbu
- 50. jubileum sobáša
24. februára 2012
Ján Švajdleník a
Ľudmila Šulínová

Dňa 24.10.2011 uplynulo 45 rokov pôsobenia v našej obci Horná Súča
MUDr. Dušana Gullera vo funkcii praktického lekára pre dospelých. Predstavitelia obce blahoželali jubilantovi na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva
dňa 15. marca 2012.
Srdečne gratulujeme a do ďalších rokov prajeme veľa trpezlivosti a pevné
zdravie.

(LM)
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číslo 1

SÚČANSKÝ

HLÁSNIK

apríl 2012

13

PODUJATIA USKUTOČNENÉ OD JANUÁRA 2012
Dátum

Názov

Organizátor

Spoluorganizátor

21. 1. 2012

Hasičská zábava

Obec Horná Súča

27. 1. 2012

Výročná schôdza - Zväz chovateľov pošt. holubov

DHZ Závrská
Zväz chov. pošt. holubov

5. 2. 2012

Výročná schôdza

Klub Dôchodcov

Obec Horná Súča

11. 2. 2012

13. Obecný bál

11. 3. 2012

Divadelný súbor pri OcÚ - premiéra

Divadelníci Horná Súča

Obec Horná Súča

17. 3. 2012

Divadelný súbor pri OcÚ - repríza

Divadelníci Horná Súča

Obec Horná Súča

25. 3. 2012

Krájanie slížov

30. 3. 2012

Valašský kumšt - výstava, predaj

Obec Horná Súča

Obec Horná Súča

Obec Horná Súča
Klub dôchodcov,
Mesto Slavičín
Čajka

PODUJATIA PLÁNOVANÉ V PRIEBEHU ROKA 2012
Dátum

Názov

Organizátor

Spoluorganizátor

8. 4. 2012

Veľkonočná zábava

HS HorSus

Obec Horná Súča

30. 4. 2012

Stavanie mája na námestí v Hornej Súči

Obec Horná Súča

DFS Čajka, HS Mladík

30. 4. 2012

Stavanie mája na osadách

5. 5. 2012

Pochod zdravia

13. 5. 2012

Závrská, Dúbrava, Trnávka, Vlčí Vrch

Deň matiek

Obec Horná Súča
DFS Čajka, ZŠ s MŠ, HS
Mladík

Obec Horná Súča

Máj/Jún

Beh Hornej Súče

ZŠ s MŠ M. Rešetku

Obec Horná Súča

3. 6. 2012

Deň detí a otcov

FK Horná Súča

Obec Horná Súča

24. 6. 2012

50. výročie organizovaného futbalu

FK Horná Súča

Obec Horná Súča

29. 6. 2012

Rozlúčka s deviatakmi

ZPOZ Horná Súča

1. 7. 2012

Obec Horná Súča

21. 7. 2012

XXII. ročník „Okolo Súče“
Spod Chabovej z toho vŕšku + oslava výročia
FS Kukulienky

júl - august

Hudobné leto

11. 8. 2012

Zraz traktoristov na Dúbrave

Dúbrava

Obec Horná Súča

18. 8. 2012

12. Peňažná

Obec Horná Súča

Obec Rokytnice

28./31. 8. 2012

Nočný pochod SNP

Obec Horná Súča

SZPB

9. 9. 2012

Dožinky

Obec Horná Súča

Kapely, zbory H. Súče

21. 10. 2012

Posedenie dôchodcov so starostom obce

Obec Horná Súča

HS Mladík, DFS Čajka

17. 11. 2012

15. výročie DFS Čajka

DFS Čajka

Obec Horná Súča

24. 11. 2012

Katarínska zábava

PZ Hložec

Obec Horná Súča

9. 12. 2012

Adventný koncert

Obec Horná Súča

26. 12. 2012

Štefanská zábava

Obyvatelia Vlčí Vrch

December

Mikulášske posedenie so starostom obce

FS Kukulienka

Obec Dolná Súča

Obec Horná Súča

Hornosúčanské kapely

Klub Dôchodcov

Obec Horná Súča

INZERTNÉ OKIENKO

Kúpim, predám, hľadá sa, našiel sa, ...
ČO SA UDIALO V NAŠEJ OBCI:
VIAC AKO STOROČNÉ LIPY PRI KOSTOLE V NAŠEJ
OBCI – BOLI ZREZANÉ
Určite sa ľudia čudovali, čo je to počuť za hluk spoza okien dňa 14.
marca 2012 (streda). Kto býva v blízkosti Kostola sv. Jána Nepomuckého
v našej obci, bolo každému jasné, čo sa deje a odkiaľ sa šíri hluk. Lipy
v blízkosti kostola boli viac ako storočné. Boli veľmi krásne a mohutné,
o čom svedčí aj obvod kmeňa lipy, ktorý sa pohyboval v rozpätí 2,5 – 3,7
metra. Boli zrezané a to z dôvodu, že lipy pri kostole boli bútľavé, staré
a ohrozovali bezpečnosť. Boli súčasťou nášho kostola. Mnohí z Vás videli, ktorí ste šli v osudný deň okolo kostola, v ako nezdravom stave lipy
boli.

HUMANITÁRNA ZBIERKA
Obec Horná Súča v spolupráci s občianskym združením
Diakonie Broumov, ktoré poskytuje sociálne služby pre
občanov v núdzi na Slovensku, v Českej republike, ale aj
v zahraničí.
Humanitárna zbierka sa v našej obci uskutoční v dňoch:
od 28. mája 2012 do 7. júna 2012 na Obecnom úrade
v Hornej Súči cez pracovnú dobu.
Veci sa budú v priebehu zbierky v našej obci skladovať
v zasadačke kultúrneho domu a potom si oblečenia, hračky
prevezmú pracovníci občianskeho
združenia.
Je dôležité, aby všetky veci, ktoré budete darovať, boli zabalené v igelitových vreciach alebo do papierových krabíc, aby
sa pri transporte
nepoškodili.
Ďalšie informácie budú uverejnené.

POZVÁNKA: POCHOD ZDRAVIA

(LM)

Obce Horná Súča a Dolná Súča Vás pri príležitosti Dňa matiek a Dňa víťazstva nad fašizmom srdečne pozývajú na 5.
roník POCHODU ZDRAVIA súčanskou prírodou, ktorý sa
uskutoční dňa 5. mája 2012, štart o 14:30 hod. Horná Súča –
námestie, Dolná Súča – ihrisko. Pre všetkých je pripravený
zaujímavý program, z každého rožku trošku. Informácie
o podujatí budú dostupné pre všetkých občanov.

ZDÔVODNENIE CENY HLÁSNIKA
Dňa 11.januára 2012 zasadla na Obecnom úrade Komisia kultúry, školstva a športu. Komisia sa rozhodla zvýšiť cenu jedného výtlačku
SÚČANSKÉH HLÁSNIKA. Časopis obsahuje 16 – 28 strán, obálka zvonku aj zvnútra farebná, vnútro čiernobiele.
Doteraz bola cena časopisu 0,15€ .Náklady tlačenia boli oveľa vyššie. Doteraz: 0,15€X800ks=120€, v tlačiarni – 0,51€X800ks=408€ , z toho
vyplýva, že obec doplácala približne 288Eur.
Preto sme sa rozhodli zvýšiť cenu jedného výtlačku na sumu 0,40€, čím sa aspoň o väčšiu polovicu vyrovná suma z tlačiarni a sume časopisu v predaji v našej obci.
Týmto spôsobom chceme docieliť, aby obec doplácala menej finančných prostriedkov, samozrejme naďalej bude prispievať na tlač časopisu, ako to bolo doteraz, len sa zvýši cena jedného výtlačku.
Redakčná rada sa snaží občanov informovať o dianí v našej obci, prináša nové informácie, ktoré nás obklopujú.

Predám pozemky v katastri
Horná Súča.
Kontakt: 0903/181 207

PRAJEME VÁM KRÁSNE PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV,
NECH SÚ VAŠE PRÍBYTKY NAPLNENÉ
LÁSKOU A NEHOU,
PRAJEME
PEVNÉ ZDRAVIE
A BOŽIE POŽEHNANIE.
(redakčná rada
Súčasného hlásnika)
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TURNAJ FUTBALISTOV V ZIMNOM ŠATE
Dňa 26. decembra 2011 sa uskutočnil 3. ročník Štefanského turnaja v minifutbale, na ktorom sa zúčastnilo 8 mužstiev. Na multifunkčnom
ihrisku v našej obci prebiehali pekné futbalové zápolenia. Účastníci
boli rozdelení do dvoch skupín, v ktorých hrali každý s každým. Víťazi
skupín hrali finále, druhí v skupinách o 3. miesto.
Pohár za 1. miesto si odnieslo „A“ mužstvo z Hornej Súče, na 2.
mieste skončili Legionári a na 3. mieste Internacionáli. Jednotlivé
zápasy v duchu fair play rozhodoval Štefánek Ladislav. Celý turnaj sa
niesol v priateľskom znamení, kde si zúčastnení pochutnali na výbornom guláši a teplom čaji.

Organizátormi turnaja boli tradične Bulejko Branislav a Mikušinec
Pavol, ktorí by sa chceli poďakovať nasledovným sponzorom, bez
ktorých by sa toto podujatie plné športových zážitkov neuskutočnilo.
Štedrými sponzormi boli Obec Horná Súča, Bar Oáza, Kaderníctvo
Simona, ŠPORTKLUB – Vladimír Pekárek ml.
Dúfame, že sa o rok stretneme v takej dobrej zostave ako každý
rok a v novovybudovanej športovej hale.
(Pavol Mikušinec)

Organizátori s ocenenými futbalistami

Víťazné mužstvo Štefanského turnaja

DEŇ HORNOSÚČANSKÝCH TRADÍCIÍ
14. októbra 2011 naša škola vyzerala celkom inak. Uskutočnili
sme „Deň hornosúčanských tradícií“. Na dolnej chodbe sme pripravili
výstavu starých predmetov -

Žiakov sprevádzali spolužiaci oblečení v krojoch a ponúkali

ich

všetkými pripravenými dobrotami.

kuchynského náradia, obrusov, kníh,

Tento deň sme organizovali aj v rámci nového vyučovacieho

pracovných nástrojov, ktoré sa používali v minulosti. Predmety nosili

predmetu v 8. ročníku – regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

žiaci, rodičia i zamestnanci školy.

Cieľom predmetu je budovanie vzťahu k rodnej obci, k jej bohatým

Veľmi peknú atmosféru vytvorili i starší obyvatelia Hornej Súče.

tradíciám i prírodným krásam.

Veľmi pekne ďakujem za pomoc

Pán Jozef Seriš zo Závrskej priamo v škole plietol prútené košíky.

i aktívnu spoluprácu i ochotným mamičkám – pani Magdaléne Gugovej

Prácu si vyskúšali i chlapci. Pani Viktória Coníková

a Kataríne Šulhánkovej. Rovnaké poďakovanie patrí pani zástupkyni

plietla papuče

a Helena Kašlíková vyšívala točky na rukávce. Zároveň prebiehala aj
ochutnávka tradičných súčanských jedál – Vlčovanského pagáča,
pečených zemiakov s lekvárom a pecových koláčov. Pripravený bol aj

Danke Zakopčanovej, pedagógom i prevádzkovým zamestnancom
školy, ktorí sa pričinili o hodnotný priebeh netradičného podujatia.
(Mgr. Dušan Černek)

jablkový kompót.
Jozef Seriš

HUMOR NEPOCHOVALI

Čo hovorí o tragikomédii Pohreb sám autor Ivan Holub?
"Ak chcete vedieť o čom to je, tak odpoviem banálne - o medziľudských vzťahoch. Ináč každému hovorím, že je to o peniazoch. V každom prípade ide o čiernu komédiu, v ktorej nejde len
o zábavu, ale aj o myšlienku a výpoveď o tomto svete. Na skúškach je veľmi dobrá, tvorivá atmosféra. Verím, že ju pocítia aj
diváci."

O Divadelnom súbore pri OcÚ v Hornej Súči
Prvý raz sme sa predstavili divákom 11. marca 2001 s tragikomédiou
Jána Soloviča: Žobrácke dobrodružstvo. S týmto predstavením sme
sa zúčastnili aj Malej krajskej scénickej žatvy ochotníckeho divadla v
Bojniciach 7. apríla 2001.
V nasledujúcom roku, 24. februára 2002 sme potešili našich domácich divákov bláznivou komédiou - Jánošík celkom naopak, podľa hry
Ľubomíra Feldeka. Túto komédiu sme hrali dva roky v rozličných obciach a mestách.
„Americká buffonáda“ Luigiho srdce alebo poprava tupým mečom
od Ivana Bukovčana bola ďalšou úspešnou komédiou, ktorú sme uviedli
21. marca 2004.
Rozprávková komédia Diabolská pačmaga od Ivana Drdu bola paródiou aj na samotných hercov, nakoľko muži hrali ženské úlohy
a naopak. Diváci ju mohli vidieť v premiére 8. marca 2009.
Ako sme začali s Pohrebom
V lete minulého roka vytiahla naša režisérka zo zásuvky divadelnú
hru, ktorú tam pred mnohými rokmi odložila s úmyslom použiť ju, keď
príde ten správny čas a možno aj herci. Po opätovnom prečítaní zistila,
že ten správny čas nastal a preto sme sa v októbri pustili do usilovných
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JÁN CHOVANEC
LUKÁŠ CHOVANEC
DANKA ZAKOPČANOVÁ
ĽUBICA ONDRAČKOVÁ

nácvikov tragikomédie Pohreb od Ivana Holuba. Skĺbiť školské
a pracovné povinnosti nebolo vždy ľahké ale mali sme spoločný cieľ –
ponúknuť divákom zábavu aj zamyslenie nad životom a ľudskou povahou. Kúsok po kúsku sme skladali divadelné puzzle a v nedeľu 11.marca
2012 sme ponúkli divákom v Hornej Súči výsledok nášho snaženia.
Podľa reakcií a potlesku divákov sa dá usúdiť, že sme v nich zanechali
príjemný pocit a že sa mohli na skoro dve hodiny odreagovať od bežných problémov. Našu terapiu smiechom sme zopakovali v repríze 17.
marca 2012 tiež v Hornej Súči.
Divadlo robíme pre radosť nielen svoju ale hlavne pre pobavenie
publika, ktoré nás aj tento krát potešilo úprimným smiechom, skvelými
reakciami a dlhým potleskom. Tešíme sa, že budeme radosť rozdávať aj
mimo Hornej Súče, najbližšie nás budete môcť vidieť v sobotu 31.3.2012
o 19:00 v športovej hale v Bolešove.
Poďakovanie patrí aj vedeniu obce Horná Súča za podporu našej
divadelnej činnosti.
Radi by sme túto i všetky ďalšie divadelné hry venovali pamiatke
našich predčasne zosnulých hercov Róberta Zemanoviča a Róberta
Ondračku, ktorí patrili niekoľko rokov do našej nielen divadelnej rodiny.
(ĽO)

