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NOVÍ KŇAZI NAŠEJ FARNOSTI

„Slúžiť a nikdy sa neunaviť je láska“. (Sri Chinnoy)
Od 1. júla 2015 nastúpil svoju kňazskú službu vdp. Mgr. Tomáš Zelenák ako správca našej farnosti.
Narodil sa 17.januára 1982 rodičom Jánovi Zelenákovi a Eve rodenej Marušincovej ako najmladší zo štyroch
detí. Detstvo prežil v Bánovciach nad Bebravou. Po absolvovaní ZŠ v Bánovciach nad Bebravou pokračoval
v štúdiu na Strednej priemyselnej škole strojníckej tiež v Bánovciach nad Bebravou. Po maturite sa rozhodol
pre teologické štúdium, ktoré absolvoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK, na Teologickom
inštitúte v Nitre. Kňazské svätenie prijal z rúk nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka
v Katedrále sv. Emeráma v Nitre v roku 2007. Svoje kňazské pôsobenie začal vo farnosti Trenčín (Horná
fara) od 1. júla 2007. Tu pôsobil do 30. júna 2011. Ďalšie tri roky pôsobil ako kaplán vo farnosti Bošany
(okres Topoľčany) a posledný rok ako komjatický kaplán.
K 1. júlu 2015 bol diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom menovaný za správcu farnosti

vdp. Mgr. Tomáš Zelenák

Horná Súča.

Od 1. septembra 2015 prišiel novému hornosúčanskému kňazovi na výpomoc vdp. ThLic. Jaroslav Mujgoš. Narodil sa 31. júla 1973
ako prvé dieťa (má mladšiu sestru) rodičom Jaroslavovi Mujgošovi a Márii rodenej Šoltésovej v banoveckej nemocnici. Detstvo prežil
v Rybanoch (okres Bánovce nad Bebravou) a tu absolvoval i povinnú školskú dochádzku. Po ukončení ZŠ
pokračoval v štúdiu na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Starej Turej, odbor zdravotnícka
technika. Po maturite pracoval dva roky na pošte v Bánovciach nad Bebravou. V rokoch 1993 – 2001 študoval na Teologickej fakulte v Nitre a absolvoval formáciu v kňazskom seminári. Sviatosť kňazstva prijal
z rúk diecézneho biskupa Jána Chryzostoma kardinála Korca 16. júna 2001 v Nitre. Od roku 2001 – 2007
pôsobil ako kaplán vo farnostiach Nováky, Lietava, Stará Bystrica a Čadca. Roky 2007 – 2010 prežil
v Taliansku. Pôsobil v medzinárodnom centre pre seminaristov hnutia Fokoláre v Ríme. Tu začal
i postgraduálne štúdium Katolíckej teológie na Pápežskej Saleziánskej univerzite. Štúdium ukončil v roku
2013 dizertáciou na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku so získaním titulu ThLic. Po
návrate z Ríma pôsobil ako kaplán vo farnostiach Nitra – Chrenová (2010 – 2011), Nitrianske Rudno (2011
– 2012), Palárikovo (2012 – 2014) a Topoľčianky (2014– 2015) Od 1. septembra 2015 bol menovaný die-

vdp. ThLic. Jaroslav
Mujgoš

céznym biskupom Mons. Viliamom Judákom za kaplána do našej farnosti Horná Súča.
Dôstojní páni! Vitajte medzi nami v krásnom hornosúčanskom kopaničiarskom kraji. Pokúste sa aspoň trochu obľúbiť si tento malebný
kút Slovenska s ľudom, ktorý ho obýva. Má svoje dobré i horšie vlastnosti, tak ako ľud, všade u nás. Želáme vám veľa fyzických a duchovných
síl, veľa optimizmu a trpezlivosti vo vašej neľahkej práci.
(Júlia Čajová)

OPÄŤ SME SA STRETLI NA
KRÁSNOM BUDE
I tento rok sme sa opäť
stretli na osade Krásny Dub pri
príležitosti 71. výročia SNP. Program
bol naozaj pestrý. Bolo sa naozaj na
čo pozerať.
str.8

MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR
HORNOSÚČAN ZABODOVAL
V novembri minulého roka sme sa zúčastnili prehliadky speváckych zborov v Novom meste Nad Váhom, kde Doc.
Milan Kolena pozval náš spevácky zbor na medzinárodnú
súťaž do Bratislavy. Členovia SZ Hornosúčan si vyspievali
krásne strieborné pásmo. Cenu prevzala dirigentka zboru.
str. 11

BESEDA S ESPERANTISTKOU
V piatok večer, 10. júla
2015 sa v študovni Základnej školy
uskutočnila beseda, na ktorej sa so
zážitkami z Nepálu podelila so
svojimi rodákmi Šumičanka Helena
Tlachová, rod. Repová.
str. 14
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 30. januára 2015.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/02/2015-OZ
schvaľuje nájom v zmysle
predloženého návrhu nájomnej zmluvy
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Čapák,
Gugová,
Habánik,
Kako,

Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Ing. Cverenkár
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/02/2015-OZ
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP
v rámci výzvy ROP-3.12013/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Úpravy a
prístavba kultúrno spoločenského centra - Horná Súča“,

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 26 694,74 EUR

Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 13. marca 2015.
1)Obecné
zastupiteľstvo
uznesením č. 1/03/2015-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 13.
11. 2014, 10. 12. 2014, 16.
01. 2015 a 30. 01. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,

Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/03/2015-OZ
schvaľuje zápisky Obecnej
kroniky za rok 2014
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/2

Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Habánik, Krovina
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/03/2015-OZ
schvaľuje podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva pozemku parc. č.
2301/8 CKN s výmerou 95 m²

- zastavané plochy a nádvoria, evidované na LV č. 993,
pod stavbou rodinného domu
súp.č. 367 v k. ú. Horná Súča,
pre Teréziu Bartekovú, bytom
Horná Súča č. 367, 913 33
Horná Súča.
Žiadateľka si chce usporiadať
vlastníctvo
pod
stavbou
rodinného domu súp.č. 367,
ktorý bol daný do užívania v
roku 1985. Predmetný poze-

www.hornasuca.sk
mok rodina žiadateľky dlhoročne užíva.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/03/2015-OZ
a) schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 2301/8 CKN s
výmerou 95 m², zastavané
plochy a nádvoria, zapísané
na LV č. 993 a to a to za cenu
7,19 EUR za 1 m², t.j. spolu
683,06 EUR za 95 m² Terézii
Bartekovej,
bytom
Horná
Súča č. 367, 913 33 Horná
Súča
b) kupujúci uhradí okrem
ceny za pozemok všetky
náklady súvisiace s prevodom
pozemku do svojho vlastníctva
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/03/2015-OZ
schvaľuje odkúpenie pozemku parc.č. 5354 EKN, druh
pôdy – orná pôda s výmerou
748 m² - zapísaného na LV č.
6531, ktorý patrí Milanovi
Chupáčovi,
bytom
Horná
Súča – Dúbrava č. 484, 913
33 Horná Súča, do vlastníctva
Obce Horná Súča, Obecný
úrad č. 233, 913 33 Horná
Súča, IČO: 00311561 za
navrhnutú cenu 5 EUR / 1 m²,
t.j. 3740 EUR
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/03/2015-OZ
schvaľuje podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je zriadenie a
prevádzkovanie
predajne
zmrzliny z dôvodu nevyužívania priestorov čakárne pre
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cestujúcich za účelom prenájmu nebytových priestorov
budovy so súp. č. 320 vo
výmere 15 m2 pre Zudi Maksuti – ADRIA, Štvrť SNP
136/36, 914 51 Trenčianske
Teplice, IČO 43 902 090.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/1/0
Za: Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
Proti: Bilčík
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/03/2015-OZ
schvaľuje prenájom nebytových priestorov budovy so
súp.č. 320 na pozemku
parc.č. 212/1 a 210/2 v k.ú.
Horná Súča, v obci Horná
Súča – časť budovy vo výmere 15 m2, v k.ú. Horná Súča,
obec Horná Súča, vo vlastníctve Obce Horná Súča, LV č.
1397, za cenu stanovenú vo
VZN obce Horná Súča o
úhradách za služby poskytované obcou Horná Súča č.
2/2014 pre Zudi Maksuti –
ADRIA, Štvrť SNP 136/36,
914 51 Trenčianske Teplice,
IČO 43 902 090.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/1/0
Za: Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
Proti: Bilčík
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/03/2015-OZ
berie na vedomie čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 31. 12. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/03/2015-OZ
berie na vedomie Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov k 31. 12. 2014
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účtovnej jednotky Obec Horná
Súča
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/03/2015-OZ
berie na vedomie Inventarizačný zápis inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov k
31. 12. 2014 účtovnej jednotky Základná škola s materskou školou Michala Rešetku
Horná Súča
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/03/2015-OZ
schvaľuje zásady odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Hornej Súči
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/2
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Zemanovič
Zdržal sa: Habánik, Mrázik
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/03/2015-OZ
schvaľuje
odmeňovanie
členov komisií vo výške 10
EUR, zapisovateliek komisií
vo výške 10 EUR, zapisovateľky obecnej rady vo výške
15 EUR a zapisovateľky
obecného zastupiteľstva vo
výške 25 EUR
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/03/2015-OZ
schvaľuje zmeny rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1 k
13. 3. 2015
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Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/03/2015-OZ
berie na vedomie informáciu
o realizovaní a prebiehajúcich
projektoch
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/03/2015-OZ
berie na vedomie správu
kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky za rok 2014
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/03/2015-OZ
a) prerokovalo protest prokurátora č. Pd 60/15/3309-5 zo
dňa 04.03.2015
b) ruší VZN č. 2/2011 o
povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plan
záchranných prác, ktoré bolo
schválené dňa 09.12.2011 v
Hornej Súči uznesením č.
13/06/2011-OZ
c) ukladá Komisii poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia vypracovať a
aktualizovať VZN o povodňovom plane záchranných prác
na najbližšie plánované obecné zastupiteľstvo
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik.
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta
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ZNIE PIESEŇ ZÁVRSKOU DOLINOU
Je sobota, 5. september 2015... vo vnútorných, ale najmä
vonkajších priestoroch Kultúrneho domu v Závrskej je už od rána
rušno..... všade pobehujú ľudia, dobrovoľníci - upratujú, zdobia, prebiehajú posledné úpravy..... veď už čoskoro, krátko popoludní, začína
jubilejný, 15.-ty ročník prehliadky ľudových piesní pod názvom ZNIE
PIESEŇ ZÁVRSKOU DOLINOU.
A tak tesne pred 14.-tou hodinou sa naozaj začali zbiehať prví diváci...a po nich ďalší a ďalší. Všade počuť ľudskú vravu. No tá odrazu
utíchla. Po závrskej doline sa nesú prvé tóny úvodnej piesne.... „Nad
Závrskú, pod Chabovú, zelieňa sa lúka.......“ – aj takýto bol úvod
tohto výročného podujatia.
Úvodná pieseň odznela v podaní Márie Serišovej zo Závrskej a básne,
ktoré sa piesni prihovárali, zarecitovali Milan Seriš a Silvia Serišová.
Ani sa to veru nezdá, čas uplynul ako voda a po dvoch rokoch sme sa
tu stretli opäť. V staronovom zložení, ale tak ako aj po iné roky
s rovnakým cieľom.... s cieľom zachovať tradíciu, kultúrne bohatstvo,
tiež vyzdvihnúť prácu tých, ktorí pri zrode podujatia stáli, ale aj tých,
ktorí v nej naďalej pokračujú. Verím, že sa nám náš cieľ podarilo naplniť a že celé podujatie bolo pre divákov príjemným zážitkom.
Na pódiu dostali priestor takmer
všetky vekové kategórie – deti, dospelí, ale i starší. Verím, že každý si
našiel to, čo ho najviac zaujalo.
Podujatie sa konalo pod záštitou
Dobrovoľného hasičského zboru
v Závrskej a Úniou žien Slovenska.
Tohtoročnú
prehliadku
ľudových
piesní oficiálne otvoril poslanec
Obecného zastupiteľstva Horná Súča
a predseda kultúrnej komisie, Mgr.
Vojtech Laurinec.
Ešte skôr, ako sme prešli k samotnému programu, odznela výročná
báseň k 15.-temu jubileu tohto podujatia, ktorú napísala a predniesla
Mária Michaličková.
Celé podujatie sa
nieslo v duchu zachovania
ľudovej tradície či folklóru,
ktoré tento kraj vždy sprevádzali v jeho rôznych formách
a podobách. Kľúčovými však
boli
najmä
spomienky
z minulých ročníkov, do deja
ktorých sme sa v priebehu dňa
často vracali. Okrem spomienok na minulé ročníky, sme
však pripravili tiež niečo nové
a doposiaľ nevidené. Pre deti
bol pripravený detský kútik, nafukovacie atrakcie, kde sa mohli dosýtosti vyšantiť.
Program podujatia bol rozdelený na dve časti.
Úvod prvej časti patril najmladším speváckym a hudobným
talentom – Detskému folklórnemu súboru Čajka z Hornej
Súče.
O úspechoch
tohto
súboru nás presvedčili speváčky – Veronika Barišová, ktorú
na harmonike sprevádzal jej
otec Martin Bariš a Emka
Juricová
v harmonikárskom
doprovode svojej sestry Zuzany. Ďalším mimoriadne výrazným dorastajúcim detským
talentom bol aj 14-ročný harmonikár
Jožko
Chupáč
z Hornej Súče –Repáky, ktorý
FS Latovec z Dolnej Súče
tentokrát vystúpil so svojou
mamou a spoločne nám zaspievali niekoľko piesní. Okrem domácich deťúreniec sme však dali

priestor aj tým zahraničným. Svoj talent
nám predviedla ďalšia účinkujúca, 9ročná Pavlínka Kramárová z obce Boršice u Blatnice pri Uherskom Hradišti,
ktorej korene siahajú práve do Závrskej,
odkiaľ pochádza jej otec. Svoj harmonikársky talent predviedol aj 13-ročný Ivan
Blaho zo Závrskej. Po úvodných vystúpeniach našich najmladších účinkujúcich, sa predstavil, mnohým iste známy,
ženský folklórny súbor Kolovrátok
z Melčíc
–
Lieskového.
Ženy
z Kolovrátka prijali naše pozvanie už
veľakrát a ich vystúpenia sú pre nás
takmer tradičné. Po nich sa predstavil
ďalší skvelý heligonkár Ondrej Panák
z Hornej Súče. Tento 16-ročný mladík sa
svojej záľube venuje už piaty rok, čo sa
odrazilo
aj
na
jeho
vystúpení,
kde
popri
hre na
heligónke
aj zaspieval niekoľko piesní. Okrem
individuálnych vystúpení učinkuje
v Mužskej speváckej skupine Chotár,
kde spolu so staršími kolegami zastáva miesto zručného heligonkára. Svojím premiérovým vystúpením na
podujatí sa v sobotu predstavili aj muži a ženy zo spevácko-folklórnej
skupiny
Teplanka
z Trenčianskej Teplej. Skupina
má za sebou pomerne dlhé
pôsobenie,
keďže
vznikla
v roku 1960 a okrem množstva
podujatí sa zúčastňujú tiež
rôznych krajských a okresných
súťaží. Svoje spevácke úspechy nám sprostredkovali výberom niekoľkých svojich obľúbených piesní. No a štvoricu
harmonikárov v prvej časti
programu uzatvoril ďalší nadaný heligonkár, Dominik Minárik
z Veľkých Bieroviec. Na našom pódiu sa objavil už po druhýkrát a jeho
vystúpenia sú medzi divákmi veľmi obľúbené. Neskôr sa k nemu pridali
aj naši dvaja heligonkári – Ondrej Panák a Jožko Chupáč. Táto trojčlenná heligonkárska zostava vyvolala naozaj intenzívny, búrlivý potlesk. No a po nich si mohli
diváci
vypočuť spevácke
vystúpenie
sestier
Natálie
a Zuzany Kakovej. Záver prvej
časti programu patril zoskupeniu priateľov, kamarátov a ich
detí prevažne z Vlčieho Vrchu,
ale tiež z Dúbravy. „Veselá
dvanástka“, ako sa nazvali, nie
sú žiadni spevácki nováčikovia,
a tak okrem spevu priniesli na
pódium výbornú náladu, ktorú
postupne preniesli aj na naše
obecenstvo.
Nasledovala
10-minútová
prestávka, počas ktorej mali
ľudia možnosť občerstviť sa v jednotlivých stánkoch.
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Po prestávke bolo pripravené krátke
Horná Súča, Europe Direct Trenčín,
spomienkové spevácke pásmo pri príležitosti
Agrosúča, a.s., Tradičná pekáreň,
15. výročia tejto prehliadky, ktoré pripravili p.
s.r.o., Poľovnícke združenie HloDaniela Ilkyvová –bývalá dlhoročná riaditeľka
žec, Old Herold, s.r.o., SMOKER,
Základnej školy v Závrskej, a zároveň bývalá
s.r.o., JASA – Jakub Sáska, Nafuhlavná organizátorka tohto podujatia Mária
kovacie atrakcie.sk, Pivo Bernard –
Michaličková, ktorá zostavila spomienkový
Vladimír Pekárek, ARcomp, sposcenár. Cieľom tejto častibolo pripomenúť si,
ločnosť Orange Slovensko, a.s.,
čo tu už bolo, čo všetko sme tu videli či zažili,
Firma Martin Gago. Za ich podporu
no pripomenuli sme si tiež tých, ktorí sami
pri realizácii podujatia im ešte raz
pred mnohými rokmi stáli na javisku, ale dnes
srdečne ďakujeme. Ďakovné slová
už nie sú medzi nami. Začiatok však najskôr
však treba vysloviť aj našim techpatril spomienkam na tých najmladších –
nickým organizátorom zo Závrskej,
prvých detských účinkujúcich. Medzi najpaktorí odviedli množstvo náročnej
mätnejších patria: Marianna Kaková zo Zápráce. Poďakovanie patrí najmä
Spevácke
stálice
s
pani
Ilkyvovou
(bývalá
riaditeľka
vrskej a Mária Serišová zo Závrskej. Ich
predsedovi Dobrovoľného hasičZŠ Závrská)
piesne „Povedal mi jeden chlapec“ a „Pod
ského zboru v Závrskej – Martinovi
horou, pod horou“, ktoré vtedy spievali, nám
Gagovi a tiež Milanovi Švajdleníkov 4-člennom prevedení pripomenuli dievčatá z Vlčieho Vrchu – Laura
vi za ich iniciatívu pri organizovaní technických prác. Predovšetkým
a Bibianka
Macharové,
Barborka
a Klárka
Bulejkové.
No
chcem však vyzdvihnúť kvalitnú a nesmierne poctivo odvedenú prácu
a chlapčenským spestrením bol Samko Seriš zo Závrskej s básňou,
tunajších mužov a mládencov pri výstavbe nového javiska, ktoré je
ktorú v r. 1995 pôvodne recitoval Matúš Orság z Vlčieho Vrchu. Naslenaozaj fantastické a verím, že sa našim divákom páčilo. Medzi najviac
doval príhovor p. Daniely Ilkyvovej. Počas obdobia, kedy bola hlavnou
zainteresovaných, ktorí odviedli najväčší kus práce patria: Ivan Kako,
organizátorkou tohto podujatia, jej organizačnou rukou prešlo veľké
Adrián Hamaj, Martin Gago, Tibor Švajdleník, Peter Gago st., Peter
množstvo účinkujúcich. Aj preto sme ju poprosili, aby sa práve ona
Gago ml., Ivan Šedivý, Milan Švajdleník, Martin Šedivý, František
podelila s nami o to množstvo spomienok, ktoré si z uplynulých ročníKramár a Peter Častulín. Touto cestou sa chcem ešte raz poďakovať
kov uchovala v pamäti. Jej príhovor obnovil čaro a autentickosť minuaj Obecnému úradu Horná Súča, ako aj p. starostovi, Ing. Jurajovi
losti, ktorá určite chytila za srdce nejedného diváka. Dostali sme sa
Ondračkovi, za ústretovosť, ako aj finančnú pomoc a podporu, ktorú
teda až k spomienkam na staršiu generáciu. Medzi spomínanými bola
nám poskytli pri výstavbe pódia. Osobitne vyzdvihnúť by som však
najmä p. Eva Gagová – Sláviková, ktorá sa ako jediná spomedzi
chcela ochotu, iniciatívu, no predovšetkým dobrovoľnosť a pevnú vôľu
prvých účinkujúcich tohto výročia dožila a azda najviac si pamätá na
predsedu DHZ Závrská, Martina Gagu. Prostredníctvom svojej firmy
časy dávno minulé. Pieseň, s ktorou kedysi sama vystupovala, zaznela
zabezpečil výmenu okna a osadenie nových prechodových dverí
v podaní jej dvoch dcér – p. Anny Sáskovej a p. Kataríny Blahovej. No
medzi vnútornými priestormi kultúrneho domu a javiskom. Srdečne
a napokon sme si zaspomínali aj na tých, ktorí už, žiaľ, nežijú. Medzi
ďakujeme!
najvýraznejšie osobnosti vtedajších ročníkov patrili najmä ženy zo
Poďakovať však chcem aj hlavným a programovým organizátorom – p.
Závrskej – Magdaléna Gagová, Anna Blahová a Pavlína Kaková.
Ivanovi Kakovi, poslancovi za osadu Závrská, ktorý bol zároveň hlavZ piesní, ktoré spievali,sme vybrali tie najznámejšie a ich úryvky nám
ným iniciátorom realizácie myšlienky výstavby nového javiska. Ďalej
zaspievali snáď naše najvernejšie stálice a pravidelné účinkujúce –
ďakujeme hlavnej organizátorke podujatia – Natálii Kakovej
Anna Habániková, Júlia Stašáková a Helena Gagová..
v spolupráci s Helenou Kakovou za iniciatívu, nasadenie, ochotu a
A boli sme v druhej časti. O tom, že sa v rodine dedí talent z pokolenia
zodpovednosť, ktorú prevzala na seba pri uskutočnení podujatia, ale
na pokolenie nás v dvojhlasnom prevedení presvedčili mamka,Mária
vďaka patrí aj všetkým ostatným členom organizačného tímu, ktorí
Serišová a dcéra a Mária Serišová- Michaličková, známe ako SERIŠpomáhali zabezpečovať plynulý priebeh podujatia od začiatku až po
KY. Na harmonike ich sprevádzal brat a ujo – Martin Bariš. Piesne,
jeho samotný záver. Poďakovanie patrí aj scenáristke a moderátorke
ktoré zaspievali mali svoju v tento deň svoju premiéru a nezložil ich nik
Márii Michaličkovej, ktorá napísala báseň pri príležitosti tohto jubilejnéiný, ako ich otec a dedko – p. Martin Bariš st. z Hornej Súče –Repáky.
ho ročníka a zostavovala programový scenár pre moderátorov. Veľkú
Kombináciu spevu, tanca a ľudového rozprávania si pre nás pripravila,
vďaku vyslovujem aj Marianne Kakovej, ktorá využila svoje zručnosti,
ďalšia z radu účinkujúcich – p. Anna Palušná z Dúbravy, no zahanbiť
talent a zmysel pre estetické cítenie a pripravila skutočne nápaditú
sa nedali ani muži z folklórneho súboru Latovec z Dolnej Súče. Po nich
výzdobu pódia, ale i celého hlavného areálu. Okrem toho zabezpečovystúpili s ďalšími piesňami, už spomínané najvernejšie spevácke
vala grafický dizajn plagátu a programových brožúr pre podujatie.
stálice – Anna Habániková, Júlia Stašáková a Helena Gagová. PoPoďakovať chcem aj svojmu moderátorskému kolegovi, Lukášovi
zvanie prísť vystupovať neodmietli ani ďalšie verné speváčky zo speGagovi, ktorý nabral tú odvahu, predstúpil pred divákov a prevzal so
váckej skupiny Studienka z Chocholnej – Velčíc a po nich niekoľko
mnou túto neľahkú, no najmä zodpovednú úlohu. V neposlednom
piesní zaspievali a zahrali na harmonikách p. Vladimír Vavro a p.
rade nemožno s poďakovaním zabudnúť ani na kameramana Martina
Ondrej Pikna z Dolnej Súče. Predposlednými účinkujúcimi bola skuStehlíka a zvukárov Jana Chovanca a Lukáša Chovanca. Aj im ďakupinka žien pochádzajúca z malebnej dedinky Hatné. Hovoria si HATjeme za trpezlivosť, ktorú s nami mali. Popri tých všetkých poďakovaŇANKY a sú to naozaj vynikajúce speváčky! Svojím typickým energicniach však nemožno vynechať zakladateľku myšlienky vzniku Znie
kým vystúpením si u divákov aj dnes vyslúžili veľký potlesk. Videli sme
pieseň – p. Danielu Ilkyvovú, bývalú dlhoročnú riaditeľku ZŠ
teda množstvo rôznych vystúpení a veľa podôb ľudového umenia –
v Závrskej. Týmto chcem, v mene celého organizačného tímu poďakospev, tanec, ľudové rozprávanie. A tak nemohli chýbať ani na úplný
vať za všetku tú náročnú prácu, ktorú dlhé roky odvádzala a že ešte
záver programu. Ich protagonistami nebol nik iný, ako speváci z Muži dnes sú jej myšlienky i nápady mimoriadne inšpiratívne. Jej celožiskej speváckej skupiny Chotár z Hornej Súče. Muži z Chotára, ako im
votnou snahou bolo presadzovať dôležitosť myšlienky zachovania
ľudovo hovoríme, sú živým dôkazom toho, ako prejaviť lásku k spevu
bohatej kultúry a histórie, ktoré v sebe Závrská bezpochyby ukrýva.
a piesni. Radosť, ktorá pramení z ich speváckeho
Spoločná
prednesu si u mnohých divákov nachádza čoraz
viac fanúšikov a obdivovateľov. Svojím pôsobením
fotografia
na rôznych podujatiach, slávnostiach či súťažiach
účinkujúcich
šíria stále ďalej a ďalej povedomie o hlbokých,
nevyčerpateľných zdrojoch kultúrneho bohatstva
Hornosúčanov, čo napokon potvrdili aj svojím
fantastickým a mimoriadne živým vystúpením,
ktorým ukončili celkový program.
Ešte skôr, ako sa však celé podujatie skončilo
spoločne zaspievanou piesňou Súčanská dolina,
rozdali naši organizátori darčeky a sladké odmeny
všetkým účinkujúcim deťom a spomienkové predmety spolu s pamätnými listami vedúcim jednotlivých súborov a ostatným účinkujúcim. Nuž, a nastal
čas, kedy sa treba aj poďakovať. V prvom rade sú
to naši sponzori, ktorí prispeli k materiálnemu
i finančnému zabezpečeniu podujatia: Obecný úrad
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A za to jej všetci úprimne ďakujeme. Na záver ďakujem všetkým
tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom ponúkli svoju pomoc – ženám, ktoré varili guláš, piekli
a obsluhovali, ale aj všetkým vám,
našim divákom, ktorí ste sa v tento
deň prišli na nás pozrieť. Verím, že
sa vám naše podujatie páčilo a že
ste sa medzi nami cítili dobre.
Našou najväčšou odmenou je pre
nás vedomie, že ste odchádzali
s pocitom
príjemne
prežitého
popoludnia a s množstvom krásnych kultúrnych zážitkov.
Moje posledné poďakovanie patrí
tiež Hudobnej skupine GRAND,
ktorá vo večerných hodinách
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Pre deti boli pripravené rôzne aktivity – detský kútik, skákací hrad

www.hornasuca.sk
odohrala tanečnú zábavu vo
vnútorných priestoroch kultúrneho domu. Atmosféru, ktorú sa
im podarilo vytvoriť bola, ako
vždy, fantastická a pevne verím,
že aj oni sa cítili medzi nami
dobre.
Už teraz sa všetci tešíme na
ďalší, 16.-ty ročník tejto prehliadky, kedy opäť pripravíme
niečo špeciálne.....tak, aby sme
naplnili aj záverečné slová
básne...... „Veď bude sa opäť
striedať tu mnohé - tanec aj
pesnička, nechajme naďalej
ZNIEŤ PIESEŇ, nech tóny jej
nesú sa ZÁVRSKOU, DOLINOU
zľahúčka.....“
(Mária Michaličková)

JUBILEJNÝ ROČNÍK FESTIVALU DYCHOVÝCH HUDIEB
OKOLO SÚČE
25. ročník festivalu dychových hudieb Okolo Súče sa konal 28.júna 2015. Festival sa začal o 14.00 hodine na námestí v našej obci. Tento
ročník privítalo premenlivé počasie, raz vyšlo slnko, postupne sa obloha zatiahla a samozrejme krátky dážď prinútil divákov vytiahnuť dáždniky. Miestami to pripadalo ako divoký apríl, ale počasie sa umúdrilo a vydržalo až do skončenia celého programu. Aj tanečná zábava sa konala v priestoroch
námestia.
Na úvod kultúrneho programu zaznela fanfára, po ktorej starosta obce Ing. Juraj Ondračka srdečne privítal účinkujúcich, osobitne privítal hostí
z Poľska a ostatných prítomných.
Starosta odovzdal slovo moderátorke festivalu Kataríne Orságovej.
Na začiatok uviedla hudobnú skupinu Mladík. Svojimi
rezkými skladbami prilákali mnoho
divákov a stále pribúdali ďalší
a ďalší diváci. Po hudobnej skupine
sa ujali svojho vystúpenia členovia
z dychovej hudby Považská Veselka
z okresu Považská Bystrica. Opäť
sa ujali hrania naši domáci členovia
z dychovej
hudby
Komoranky.
Samozrejme ani naši poľskí priatelia
nemohli chýbať na pódiu. Medzi
jednotlivými vystúpeniami kapiel
potešili mažoretky Gracja, ktoré si
pripravili rezké a zaujímavé vstupy.
Oceňovanie vedúcich súborov a kapiel

Naši susedia z Poľska – Pisarzowianky spolu s mažoretkami Gracja a s predstaviteľmi obce
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Divákom sa páčili, bolo to opäť niečo z iného súdka. Naše každoročné účastníčky zo súboru Pisarzowianky, potešili rezkými skladbami a samozrejme
nemohli chýbať ani tance, ktoré si pripravili. A prekvapením boli SÚČANSKÉ SKLADBY v podaní členov Pisarzowaniek. Našich priateľov z Poľska
vystriedala súčanská dychová hudba Chabovienka.
Hlavným hosťom festivalu
dychových hudieb Okolo Súče, boli naši
českí susedia dychovej hudby Kameníkovi Muzikanti z Brna. Po koncerte sa
pripravil areál na tanečnú zábavu. Do
tanca hrala dychová hudba Kameníkovi
Muzikanti. Zábava sa skončila v neskorých nočných hodinách.
Ako každý rok si naši poľskí
susedia opäť pripravili ochutnávku
poľských jedál a dobrôt. Návštevníci si
mohli pochutiť na rôznych tradičných
jedlách. Tešíme sa opäť na ďalší ročník
Festivalu dychových hudieb Okolo Súče.
Členovia HS Mladík
Na 25. ročníku sme sa rozlúčili s naším pánom farárom ThLic. Jaroslavom Ondrášom (pôsobil vo farnosti od 1. júla 2002) a kaplánom Mgr.
Antonom Žovičom (pôsobil vo farnosti
od 1. júla 2013), ktorí začínali od 1.
júla 2015 pôsobiť v iných farnostiach.
Pán starosta Ing. Juraj Ondračka so
zástupcom starostu Jozefom Mrázikom
sa s nimi v mene celej obce rozlúčili,
srdečne poďakovali za roky strávené
v našej farnosti, popriali pevné zdravie
a spokojnosť v nových farnostiach.

Členovia DH Komoranka

(LM)

Členovia DH Chabovienka

A PREDSA POČASIE NÁM PRIALO ...
Stretnutie obcí Horná Súča a Rokytnice patrí k tradičným cezhraničným podujatiam.
Spoza ranných mráčikov vykukávalo štrbavé slniečko, ale nás hrialo len málo,
celý deň bolo pod mrakom. Samozrejme počasie nebolo pravé letné, ale aspoň
nepršalo. 15 ročník Peňažná sa konal 22.augusta 2015. V dopoludňajších hodinách prebiehali ešte posledné prípravy. Naši susedia z moravskej strany sa

vyzbrojili stanmi, ktoré by nás chránili pred prípadným dažďom.
Z našej slovenskej strany bola cesta horšie prístupná, ale ani to
neprekážalo v prípravách. Blížila sa 14. – ta hodina, začiatok otvorenia podujatia. Priestor sa postupne zapĺňal návštevníkmi zo
slovenskej i moravskej strany.
Moderátori všetkých návštevníkov srdečne privítali na 15. ročníku
Medzinárodného česko-slovenského stretnutia na Peňažnej. Ako
po iné roky ani teraz nemohli chýbať hymny: Českej republiky,
Slovenskej republiky a Európskej únie.
Po vypočutí hymien nasledovalo privítanie starostov

Harmonikári Ondrej Panák a Jozef Chupáč s doprovodom
na ozmebuchu Martin Gago
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z okolia, všetkých prítomných hostí, ktorí prijali pozvanie a našli si čas na krásne strávené popoludnie.
Zástupca starostu obce Horná Súča Jozef Mrázik a starosta obce Rokytnice Antonín Goňa otvorili 15. ročník. Privítali všetkých účastníkov,
popriali príjemnú zábavu na podujatí a hlavne, aby
počasie vydržalo až dokonca. Po príhovoroch
nasledovalo slávnostné umiestnenie pamätnej
tabuľky.
Tradícia upevňovania tabuliek začala v roku 2008.
Počas upevňovania tabuľky zaznela slávnostná
fanfára v podaní členov dychovej hudby Chabovienka. V programe sa predstavili členovia folklórneho súboru Trávnica z Brumova. Členovia si pre
pripravili dve hudobné vystúpenia. Po nich prebrali
štafetu i mladí harmonikári z našej obce,a to Ondrej
Panák a Jozef Chupáč, na ozembuchu robil doprovod Martin Gago – predseda DHZ Závrská. Spríjemňovali podujatie po celý čas. Samozrejme,
nemohla chýbať dychová hudba Chabovienka,

Folklórny súbor Trávnica z Brumova
ktorá hrala do nálady a tanca do neskorých nočných hodín. V priebehu programu nechýbali hry
pre deti, ale i dospelých. Pre deti bol pripravený hod tanierom do označeného priestoru, basketbalový kôš, pitie kofoly. Súťažiaci dostali odmenu v podobe sladkej pochúťky, ale i praktické
reflexné pásky. Tento rok sme opäť pripravili pre deti maľovanie na tvár, o ktorý bol veľký záujem. Súťaže pre dospelých boli taktiež zaujímavé - pivná štafeta mužov a žien a nechýbalo ani
tradičné preťahovanie lanom.
Tohtoročný 15. –ty
ročník
podujatia Peňažnej 2015 sa naozaj vydaril.
(LM)

Pivná štafeta

OPÄŤ SME SA STRELI NA KRÁSNOM DUBE ...
Oslavy 71. výročia SNP v obci sa konali 28. augusta 2015 o 17.tej hodine pri pamätníku v parku Michala Rešetku.
Slávnosť začala pietnym aktom. Za tónov smútočného pochodu zástupca starostu obce a predsedníčka ZO SZPB položili k pomníku veniec. Po akte
zaznela hymna,
po nej salvy na
počesť padlých
počas SNP a 2
sv. vojny.
Účastníci
pochodu SNP
a účinkujúci sa
presunuli
na
osadu Krásny
Dub, kde oslavy pokračovali.
Moderátorka
priblížila udalosti spred 71
rokov nielen na
Slovensku, ale
i na osade. Na
osade
bolo
vypálených 7
Slávnostné kladenie venca pri pomníku
domov, stodoly.
Obyvatelia sa iba nemo prizerali, nič z domu nemohli odniesť.
Za zvukov smútočného pochodu zástupca starostu obce, tajomníčka
ObV SZPB z Trenčína s predsedníčkou ZO SZPB v obci položili
veniec k pomníčku na osade Krásny Dub. Pamätník si našiel nové
dôstojné miesto. Pri vstupe na miesto každého upozorní na udalosti
Členovia Vojenského historického klubu Biele Karpaty a Polom
spred 71 rokov. Pekná je i vitrína s textom a fotografiami.
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Stalo sa už tradíciou, že svojím programom i tento rok prispel Spevácky
zbor Senior Hornosúčan. Popri piatich
príležitostných
piesňach
zaznela
i novonacvičená pieseň „Keď vojačik
narukoval“. Teší nás, že so svojím
programom vystúpila i mužská spevácka skupina Chotár s príležitostnými
piesňami. Ich vystúpenie bolo veľmi
emotívne.
Prítomní účinkujúcich odmenili potleskom.
Členovia Vojenského histoMužská spevácka skupina Chotár
rického klubu Biele Karpaty a Polom
ponúkli prítomným ukážku zadržania dvoch strážnikov wehrmachtu oslobodeneckým zmiešaným zborom. Podali priam profesionálny výkon. Recitátorka
zarecitovala báseň Milana Rúfusa „Modlitba za mier“.
Vatra, tak ako v predchádzajúcich rokoch, bola hotové umelecké dielo – jej výška dosahovala 5m.
Po zotmení ju zapálil člen ZO SZPB z osady. Jej plamene siahali veľmi vysoko.
Do tanca a na počúvanie hrala hudobná skupina Mladík. Členovia Vojenského historického klubu Biele Karpaty a Polom pripravili pre prítomných výstavu zbraní a výstroje.
Poďakovanie patrí v prvom rade predstaviteľom obce za príkladnú starostlivosť
o pomníky a zabezpečovanie osláv, kultúrnej
referentke, tajomníčke Oblastného výboru SZPB
Trenčín, novinárke a zároveň fotografke, účastníkom pochodu SNP, zamestnancom OcÚ, dychovým hudbám, speváckych zborom, staviteľom
vatry a krásnej vitríny. Členom Vojenského historického klubu Polom – Pavol Tiso, Ľuboš Varga,
Martin Kontra, členom VHK Biele Karpaty – Jakub
Sáska, Pavol Fáry, Rastislav Blaho, Igor Palúšny,
Roman Poláček a Vladimír Pekárek. Vďaka patrí
taktiež Václavovi Horňákovi a Jaroslavovi Novomestkému. Za zapožičanie techniky ďakujeme
pánovi
Romanovi
Moravcovi
z Nemšovej
a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k dôstojnej atmosfére osláv.
(Anna Panáková, predsedníčka ZO SZPB)

PISARZOWSKIE SOBÓTKI 2015
V prvé prázdninové horúce dni sa členovia HS Mladík so zástupcami obce a členmi delegácie vydali na zahraničnú cestu do družobného
mestečka Pisarzowice v Poľsku. Tu sa 4.7.2015 konal tradičný „Wielki Piknik Rodzinny“ s názvom „Pisarzowskie sobótki 2015“.
Naše dychové hudby patria v Poľsku medzi obľúbené, a to sa potvrdilo už pri
prvých tónoch Mladíka. Mladí muzikanti tradične roztancovali prítomných a nemohli vynechať obľúbené piesne šoltýsa Pisarzowic Stanislawa Peszla - „Neďaleko od Trenčína“
a „V richtárovej studni“. Šoltýs potvrdil, že družba s Hornou Súčou má niekoľkoročnú
tradíciu, keďže ovládal príkladne texty oboch piesní. Počas programu na vybudovanom
novom pódiu vystúpila spevácka skupina Pisarzowianky, ktorú poznáme z vystúpení u nás
na festivale. Ďalej sa na pódiu predstavil detský divadelný súbor "Debiucik" a mažoretky
z Wilamovíc. Mladíci však pozorne počúvali najmä vystúpenie mládežníckeho dychového
orchestra z Pisarzowíc, ktorý sa výborne prezentoval nacvičenými orchestrálnymi skladbami. Dirigenti ihneď nadviazali spoluprácu.
Veríme, že bude úspešná minimálne tak, ako spolupráca medzi obcami Horná Súča
a Pisarzowice, ktorá má už dlhoročnú tradíciu. Starostovia spomenutých obcí si pri tejto
príležitosti odovzdali pamätné predmety. Večerný program patril divadelnému predstaveniu s tanečno-svetelnými kreáciami. Tie v tme naozaj vynikli a zaujali. Následne na
pódium nastúpila mladá hudobná skupina, ktorá populárnymi piesňami roztancovala
všetky vekové kategórie.
Zabávalo sa do neskorých nočných hodín. Ráno nás už čakali bohaté raňajky,
po ktorých sme museli rýchlo nasadať do autobusu, pretože popoludní už Mladíci hrali
tradičný prázdninový koncert v Novom Meste nad
Váhom. Pisarzowice ani tento rok nesklamali, veríme, že táto vydarená spolupráca bude pokračovať
naďalej.
(AD)
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OSLAVY 50. VÝROČIA CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
MEDZI FUTBALOVÝM KLUBOM HORNÁ SÚČA
A ŠPORTOVÝM KLUBOM ŠANOV (ČR)
V sobotu 25.júla 2015 sa na futbalovom ihrisku v Hornej Súči uskutočnili oslavy 50. výročia nepretržitej cezhraničnej spolupráce medzi futbalovým klubom Horná Súča a športovým klubom Šanov (ČR). Oslavy začali úvodným zápasom prípraviek oboch klubov (bol to historicky prvý zápas
v tejto vekovej kategórii) zápas sa skončil nerozhodným výsledkom „3:3“. Góly: (Fáry Dominik 2, Galko Denis – Kalík Filip 2, Kalík Martin)

Spoločná fotografia prípraviek

V ďalšom zápase sa stretli A-tímy oboch
klubov v ktorom domáci hráči zvíťazili „6:2“. Góly:
(Hoťko Ľuboš 2, Dohnan Ján , Krovina Martin,
Mikušinec Miro, Dohnan Pavol – Urbánek Aleš
(bývalý hráč Sparty ,Olomouca, Spartaka Moskva,
Petržalky a Senice), Kalík Rudolf ml.
Po tomto zápase prišiel čas, aby moderátor tohto podujatia Michal Peter pripomenul vznik
družby, medzi vtedajšou TJ Slovan Horná Súča
a moravskou TJ Sokol Šanov. Na vzniku tejto
futbalovej spolupráce mali nemalú zásluhu vtedajší funkcionári Jozef Chupáč, Milan Daniž, a niektorí futbalisti.
Vôbec prvá jedenástka, ktorá nastúpila na prvý

oficiálny zápas v Šanove ( r. 1964 ) bola nasledovná:
Brankár: Birás Jozef, Obrancovia: Ranko Rudolf, Birás Jaroslav, Zemanovič Pavol (Cyril), Hanek Jozef, Záloha: Daniž Milan, Tarabus Jozef, Mikušinec
Pavol (Jágrik) , Útok: Vydrnák Vít, Švajda Augustín, Sáska Ľudovít a Súčanský Pavol.
Žiaľ štyria futbalisti z tohto mužstva už nie sú medzi nami.
Pravidelné turnaje, ktoré sa v rámci družby každoročne konajú v Šanove i v Hornej Súči by si fanúšikovia bez účasti týchto mužstiev nedoká-

Spoločná fotografia dospelých
zali predstaviť. Priateľské vzťahy majú teda už svoju dlhoročnú tradíciu aj po rozdelení republiky. Počas družobných podujatí sa stretávajú tímy dospelých, ale v posledných rokoch pribudlo k nim zápolenie internacionálov a v súčasnej dobe i žiakov. Pri príležitosti tohto významného jubilea si kladieme
otázku, prečo táto družba vydržala také dlhé obdobie. Veľmi ťažko by sme hľadali na území bývalého Československa, ako i na území súčasných štátov dve futbalové mužstvá, ktorých družba vydržala neuveriteľných 50 rokov. Je to zásluhou desiatok obetavých funkcionárov, ktorí dokázali zabezpečiť
organizačne, ako i materiálne všetko, čo usporiadanie takýchto spoločenských podujatí vyžadovalo, či už zo strany Šanova, i Hornej Súče, začo im patrí
úprimne poďakovanie a obdiv.
Hlavnými aktérmi týchto turnajov boli pochopiteľne futbalisti, ktorých sa vystriedali celé desiatky. Futbalisti, ktorí svojimi výkonmi potešili nejedno oko futbalového diváka. Divácky záujem hlavne v prvých rokoch družby bol obrovský. Priaznivci a fanúšikovia sa dopravovali traktormi, na motocykloch a pešo ,aby videli zaujímavé futbalové momenty. Keďže turnaje sa končili večer, nočné návraty fanúšikov zo Šanova prinášali mnohé zážitky,
z ktorých spomenieme aspoň jeden. Za Hornú Súču hrali dvaja vojaci, ktorým doprovod robil zo Šanova na Trnávku Jarko Brázda. Zablúdili, prišli na
Trnávku o 10-tej večer a samozrejme zmeškali posledný autobus. Do trenčianských kasárni napokon cestovali osobným autom, ktoré sa im podarilo
zohnať, ale pre oneskorený príchod nocovali jednu noc v base.
Okrem pravidelných futbalových turnajov sa v 90-tych rokoch začali vzájomné výmenné zimné sústredenia oboch klubov, ktoré sa konávali pravidelne
v Hornej Súči aj v Šanove.
Po týchto pripomenutých spomienkach prišlo na rad oceňovanie klubov, hráčov a funkcionárov. Ako prví prevzali z rúk predsedu ObFZ Tren-

Spoločná fotografia ocenených
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čín Ivana Grófa a sekretára ObFZ Trenčín Tomáša Vaňu pamätné plakety predsedovia oboch klubov: za FK Horná Súča Guga Peter, za SK Šanov
Suchánek Jozef. Nasledovala výmena pamätných pohárov a vlajočiek medzi oboma klubmi. Na záver si z rúk predsedu FK Horná Súča Petra Gugu
a tajomníka FK Horná Súča Jozefa Mrázika prevzali poháre a vlajky ďalší tridsiati ocenení bývalí hráči a funkcionári oboch klubov. Spoločnou fotografiou si zvečnili túto slávnostnú udalosť.
Záverečný futbalový zápas patril internacionálom oboch klubov, v ktorom hostia zo Šanova zvíťazili vysoko „1:5“. Čestný úspech za domácich vsietil Biras Vlado.
Všetky zápasy rozhodovala dvojica rozhodcov: Gago Samuel a Kučerák Jozef.
Posledným a najdlhším bodom bolo spoločné posedenie pri výbornom guláši a občerstvení, pri ktorom nám do neskorých večerných hodín do
tanca a na počúvanie hrala mládežnícka hudobná skupina „MLADÍK“.
Na záver by sme radi poďakovali všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom, sponzorsky, organizačne i osobnou účasťou podieľali na usporiadaní tohto podujatia – 50. výročia vzniku družby medzi obcami Šanov a Horná Súča.
(Organizačný výbor FK Horná Súča)

MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR HORNOSÚČAN
ZABODOVAL
V novembri minulého roka sme sa zúčastnili prehliadky speváckych zborov v Novom meste Nad Váhom, kde Doc .Milan Kolena pozval náš
spevácky zbor na medzinárodnú súťaž do Bratislavy.
Na súťaž sme sa intenzívne pripravovali počas troch mesiacov spoločne s novými speváckymi členmi, ktorí
posilnili všetky hlasové skupiny zboru. Pribudli nám maminy na materskej dovolenke a aj muži, ktorých
pritiahli spievajúce manželky. Nácviky prebiehali pravidelne v stredu a v piatok s novými členmi. Súťažný
festival prebiehal v dňoch 2. – 5. júla, my sme sa mohli zúčastniť iba jedného súťažného dňa. Do Bratislavy
sme odcestovali 3.7.2015 v skorých ranných hodinách.
Súťažili sme v kategórii ľudová pieseň a capella. Pripravili sme si repertoár slovenských, moravských a českých ľudových piesní v úpravách skladateľov. Spievali sme pred trojčlennou porotou ,ktorú tvorili
Prof. Krzysztof Szydzisz, Doc. Milan Kolena ArtD., Doc. Ondrej Šáray ArtD.
V tejto súťažnej kategórii súťažili aj spevácke zbory: Chór meski Gorol z ČR, "In Aeternum" Bartók Chamber
choir z Maďarska, OZ Cantabile z Nového Mesta. Mali sme možnosť vypočuť si aj spevácky zbor Capella
Musicale della Santa Casa z Talianska či študentský zbor University of Johannesburg z Južnej Afriky a Zbor
Apollo z Bratislavy.
Súťaž prebiehala v dopoludňajšíchhodinách, neskôr poobede nasledoval koncert súťažných a nesúťažných zborov v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca. Po
koncerte sme sa vydali na cestu
domov, trošku s napätím a nesmelým očakávaním ,ako dopadneme.
Oficiálne vyhlásenie výsledkov bolo
totiž až v sobotu po koncerte na
Hviezdoslavovom námestí.
Na pódiu Hviezdoslavovho
námestia sa stretli dirigenti všetkých
zborov a spoločne prevzali ocenenia.
Hornosúčan si vyspieval krásne
Členovia SZ Hornosúčan so svojou dirigentkou – vyspievali si krásne strieborné pásmo
strieborné pásmo.
Bola to vzácna skúsenosť,
ktorá náš spevácky zbor posúva ďalej a motivuje k ďalšej usilovnej práci a radosti zo spievania.
(Zlatica Šatková, dirigentka zboru)

VYHLIADKOVÁ VEŽA MAS VRŠATEC
„Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via“. Presne tak sa volal projekt národnej spolupráce, do ktorého sa zapojili dvaja partneri :
MAS - Občianske združenie pre rozvoj mirkoregiónu „Požitavie – Širočina“ a MAS Vršatec. Projekt bol financovaný z Programu rozvoja vidieka SR
2007 – 2013, opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.
Spolupráca prebiehala už od roku 2011. Členovia koordinačnej pracovnej skupiny zhodnotili rozvojový potenciál území
MAS a vybrali spoločnú tému projektu: výstavba vyhliadkových veží. Táto tematika nadväzuje na historický odkaz dopravnej cesty Magna Via zo 16. -teho storočia. Bola to najdlhšia poštová a prepravná trasa v Rakúsko – Uhorsku s 56
poštovými stanicami a desiatkami strážnych veží. Jej trasa šla od Viedne, cez Bratislavu, Ružomberok, Prešov až na
Ukrajinu a do Maďarska.
Realizácia projektu priniesla rozvoj cestovného ruchu a zvýšila atraktivitu území MAS-iek pre obyvateľov z územia ako aj
návštevníkov a turistov. Výsledkom projektu národnej spolupráce sú dve veže. Veža v Trenčianskej Závade (MAS Vršatec) a veža v Nevidzanoch (MAS „Požitavie – Širočina“).
Slávnostné otvorenie vyhliadkovej veže MAS Vršatec sa konalo dňa 24.4.2015. Z tejto unikátnej 24,6 metrov
vysokej stavby mohli, a môžu návštevníci z výšky uzrieť krásu Bielych Karpát, Považského Inovca, Strážovských vrchov
či priľahlých obcí. A ak Vám bude priať počasie, ako tomu bolo aj na slávnostnom otvorení, dovidíte až na Martinské
hole.
Slávnostné otvorenie začalo spoločným výstupom organizátorov s verejnosťou k veži. Tu ste mali možnosť vypočuť si
viacero príhovorov, poďakovaní, ale samozrejme aj prianí úspechov pre vežu. Účasťou poctili otváranie veže predseda
TSK Ing. Jaroslav Baška, generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Ing. Martin Barbarič, predseda
MAS Vršatec Eva Hejduková, podpredseda MAS Vršatec Pavol Chmelina, primátor mesta Nemšová Ing. František Bagín.
Pre návštevníkov bola pripravená domáca pálenka, koláčiky, pagáče. Atmosféru dotvárala cimbalová hudba a krásne
počasie. Dav návštevníkov utíchol až v podvečer, kedy program pokračoval v hostinci na Gazdovstve Uhliská..
MAS Vršatec sa právom teší z úspešného zavŕšenia náročného projektu. Veža je pre návštevníkov voľne prístupná a my veríme, že sa jej
bude dariť aj naďalej.
(Mgr. Jana Minárechová)
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ HORNÁ SÚČA
SPOMIENKY NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

BEH HORNEJ SÚČE – 2. STUPEŇ

NOVÁ UČEBŇA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

Po preteku mladších žiakov sa o 11,30 hod. postavili na
štart žiaci 2. stupňa.
Účasť bola dobrovoľná, a preto iba priemerná. Oceniť treba účasť i
dlhodobo výborný vzťah k športu u chlapcov z 5. a 9. ročníka.
Spolu sa preteku zúčastnilo 77 žiakov (44 chlapcov a 33 dievčat).
Najlepší nás budú reprezentovať v druhej časti Behu Hornej Súče,
ktorého sa v májovom termíne zúčastní šesť základných škôl z
okresu Trenčín.
Ďakujeme OÚ Horná Súča za veľmi pekné ceny.
Výsledky:

V minulom školskom roku sa nám podarilo vybudovať
a moderne zariadiť učebňu spoločensko-vedných predmetov
s knižnicou. Ani nie do roka sa môžeme pochváliť novou učebňou
prírodovedných predmetov (biológia, fyzika, chémia). Spĺňa všetky
predpoklady moderného vyučovania. Má novú podlahu, osvetlenie,
žalúzie, nábytok (laboratórne stoly, demonštračný stôl pre vyučujúcich, stoličky). Najväčšiu stenu tvoria presklené vitríny s množstvom
pomôcok na vyučovanie biológie i fyziky. Súčasťou je i interaktívna
tabuľa. Učebňa slúži žiakom už 3 mesiace, kompletne bola dobudovaná 20.februára 2015.
Veríme, že prispeje k lepšiemu zvládnutiu učiva, bohatším
a trvalejším vedomostiam. Nezabudnime ju chrániť.

5. ročník:
chlapci
dievčatá
1. miesto - Jakub Cverenkár, 5.B 1. miesto - Sara Barteková, 5.A
2. miesto - Simon Juriga, 5.A
2. miesto - Valéria Panáková,
5.A
3. miesto - Jakub Hlávek, 5.B
3. miesto - Lenka Habániková,
5.B
6. ročník
dievčatá
1. miesto - Lea Cverenkárová
2. miesto - Paulína Gračková
3. miesto - Petra Gažiová

BEH HORNEJ SÚČE – 1. STUPEŇ
Školské kolo Behu Hornej Súče sa uskutočnilo 24.4.2015
na asfaltovej trati v okolí základnej školy. Žiaci 1. stupňa bojovali
tradične zo všetkých síl a o víťazoch sa rozhodovalo až v cieľovej
rovinke.
Víťazi poli odmenení peknými soškami bežcov, medailami,
diplomami i sladkosťami.
Spolu súťažil 97 pretekárov(51 chlapcov a 46 dievčat).
Výsledky:
1.ročník:
chlapci
1. miesto - Dominik Žúži
2. miesto - Juraj Hoťko
3. miesto - Tobias Lukšo

dievčatá
1. miesto - Ľudmila Hoťková
2. miesto - Timea Blahová
3. miesto - Diana Fáryová

2. ročník:
chlapci
dievčatá
1. miesto - Jozef Múka, 2.B
1. miesto - Tatiana Ondrušková, 2.A
2. miesto - Dominik Fary, 2.B
2. miesto - Bibiana Macharová, 2.A
3. miesto - Adam Krovina, 2.A 3. miesto - Aneta Weisová, 2.B
2.ročník
chlapci
1. miesto - Marek Gago, 3.B
2. miesto - Matúš Repa, 3.B
3. miesto - Roman Repa, 3.B

dievčatá
1. miesto - Soňa Panáková, 3.B
2. miesto - Sandra Faryová, 3.A
3. miesto - Vanesa Michalcová, 3.A

4. ročník
chlapci
1. miesto - Kristián Machara
2. miesto - Samuel Bartek
3. miesto - Matej Švajdleník

dievčatá
1. miesto - Michaela Panáková
2. miesto - Natália Bulejková
3. miesto - Nika Jurikovičová

7. ročník
chlapci
1. miesto - Jakub Nápoký,7.A
2. miesto - Jozef Chupáč, 7.B
3. miesto - Filip Machara, 7.B
7.B

dievčatá
1. miesto - Eliška Bulejková, 7.B
2. miesto - Dáša Babrnáková, 7.A
3. miesto - Michaela Vendžúrová,

8. ročník
chlapci
dievčatá
1. miesto - Adam Remenár, 8.B 1. miesto - Marianna Poláčková,
8.B
2. miesto - Matej Zvolenský, 8.B 2. miesto - Kristína Blahová, 8.B
3. miesto - Boris Chupáč, 8.A
3. miesto - Adriana Koprivňanská, 8.A,
3. miesto - Miroslava Gagová,
8.A
9. ročník
chlapci
dievčatá
1. miesto - Dávid Zvolenský, 9.A
1. miesto - Lucia Palušná, 9.A
2. miesto - Marek Kučerák, 9.A
2. miesto - Klaudia Faryová,
9.A
3. miesto - Samuel Gago, 9.B

VEĽKÝ FUTBAL CHLAPCOV A DIEVČAT
Výrazné futbalové úspechy zakončili naši žiaci vo finálových turnajoch, ktoré sa uskutočnili 10.6.2015 na futbalovom štadióne AS Trenčín.
Výsledky dievčat (9 škôl): ZŠ Horná Súča : ZŠ Dolná Súča 3:0,
ZŠ Trenčianska Teplá 2:0, ZŠ Trenčín, Bezručova 3:0, ZŠ Omšenie 0:0.
Finále: Športové gymnázium Trenčianske Teplice : ZŠ Horná
Súča 1:0
Dievčatá obsadili výborné 2. miesto.
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Výsledky chlapcov (16 škôl): ZŠ Horná Súča : ZŠ Drietoma 16:0,
ZŠ Dolná Súča 3:0, ZŠ Nemšová, J.Palu 6:0
Finále: ZŠ Trenčín, Novomeského (futbalová trieda AS Trenčín) :
ZŠ Horná Súča 3:0
Rovnako aj chlapcom patrilo 2. miesto.
Najviac potešili výborné výkony, pekný technický
a kombinačný futbal.
Školu opúšťa výnimočná partia chlapcov, výborných futbalistov. Záleží na nich a tréneroch dorastu, ako sa bude ich talent
rozvíjať.
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TRIEDY A ICH TRIEDNI UČITELIA
1.A trieda - 12 žiakov - PaedDr. Lucia Lakatošová
1.B trieda - 14 žiakov - Mgr. Terézia Michalová
2. trieda - 23 žiakov - Mgr. Mária Bulejková
3.A trieda - 18 žiakov - Mgr. Eva Hupčíková
3.B trieda - 15 žiakov - Mgr. Hana Hulínová
4.A trieda - 16 žiakov - Mgr. Ľubica Orságová
4.B trieda - 17 žiakov - Mgr. Marián Levák
5.trieda - 29 žiakov - Ing. Alena Paššová
6.A trieda - 20 žiakov - Ing. Monika Múčková
6.B trieda - 20 žiakov - Mgr. Nadežda Plevová
7.trieda - 25 žiakov - Mgr. Stanislava Laurincová
8.A trieda - 19 žiakov - Mgr. Emília Balajová
8.B trieda - 18 žiakov - Mgr. Renáta Mikulcová
9.A trieda - 17 žiakov - Mgr. Anna Dohnanová
9.B trieda - 14 žiakov - PhDr. Mária Filipová
Riaditeľ školy: Mgr. Dušan Černek
Zástupca RŠ: Mgr. Vojtech Laurinec
Ostatní učitelia:
PaedDr. Zuzana Királová, Mgr. Ivan Steinecker, Mgr. Mária Martinkovičová PhD. (54 %), Mgr. Anna Žiaková (48 %), Mgr. Zuzana
Trúnková (17 %), Mgr. Tomáš Zelenák (9 %), ThLic. Jaroslav
Mujgoš (4 %)
Špeciálny pedagóg a výchovný poradca: PaedDr. Juraj Šedivý
(57 %)
Asistentka učiteľa: Mgr. Mária Martinkovičová, PhD. (50 %)
Vychovávateľka v školskom klube detí: Mgr. Eva Veber
(riaditeľ ŽŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)

ZŚ S MŠ MICHALA REŠETKU HORNÁ
SÚČA V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016
Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo 2. septembra 2015. Žiaci sa stretli v kostole a po svätej omši sa presunuli na
dolnú chodbu základnej školy.
Škola má dlhodobo veľmi dobré vzťahy s obcou i farským
úradom. Preto k našim hosťom
patril i pán Jozef Mrázik, zástupca starostu obce. Na pôde základnej
školy sme po prvýkrát privítali vdp. farára Mgr. Tomáša Zelenáka
a vdp. kaplána ThLic Jaroslava Mujgoša.
Úprimný potlesk určite oboch potešil a ukázal blízky vzťah detí
k cirkevným osobnostiam.
Riaditeľ školy, Mgr. Dušan Černek, privítal všetkých žiakov,
rodičov a pedagógov. Osobitne sa prihovoril žiakom 1. ročníka
a poprial im šťastný vstup do školského života,
radosti, spokojnosti, výborné vyučovacie výsledky a veľa nových
spoľahlivých kamarátov.
Jeho slová smerovali i k žiakom 9. ročníka. Vyjadril nádej na dobrú
vzájomnú spoluprácu, s vyústením v úspešnú a šťastnú koncoročnú
rozlúčku.
Poďakoval tiež žiakom za minuloročnú výbornú reprezentáciu školy vo vedomostných olympiádach, v záujmovo-umeleckých
a športových súťažiach. Opäť sme patrili k najlepším školám
v okresnom meradle. Vyjadril presvedčenie, že tomu nebude inak ani
v tomto školskom roku. Riaditeľ školy privítal a predstavil nové pani
učiteľky.
V škole budú pôsobiť:
PaedDr. Lucia Lakotošová, učiteľka 1. stupňa,
PaedDr. Zuzana Királová, učiteľka matematiky, výtvarnej výchovy
a informatiky,
Mgr. Mária Martinkovičová, PhD, učiteľka chémie a biológie.
V školskom roku 2015/2016 bude mať škola 277 žiakov (o
13 žiakov menej ako v minulom roku). Žiakov 1. ročníka je 26. Pokračuje aj naďalej výrazný úbytok žiakov.
Na 1. stupni bude 7 tried (115 žiakov), na 2. stupni 8 tried (162 žiakov).
Miesto bydliska: obec 144 žiakov (52 %), Dúbrava 41 žiakov, Trnávka
27 žiakov,, Závrská 23 žiakov, Repákovci 19 žiakov, Vlčí Vrch 16
žiakov, Krásny Dub 7 žiakov (48 %). V zahraničí študujú 4 žiaci.

JÚNOVÉ HRAČKÁRSTVO v ŠKD
V uplynulom školskom roku sme v našom školskom
klube zažili všeličo: Športové randezvous, Ovocníčkovu
a Mikulášsku párty, Discomaratón, Halloweenskú noc, Vianočné
vystúpenie na I. Súčanskom jarmoku, Anjelsku i Valentínsku poštu,
stretnutie rodičov s deťmi pri hrách a súťažiach- Tato, mami, hraj
sa s nami, Karneval, Burzu kníh, Aprílovú vtipparádu, Kultúrny
program pre mamy- Vyznanie pre moju mamu, Vystúpenie
v divadelnej rozprávke: Stojí, stojí zámoček... a v posledný júnový
týždeň sa trieda školského klubu premenila na Detské hračkárstvo,
v ktorom kupujúcimi a predávajúcimi zároveň sa stali naše dievčatá
a chlapci.
Na pripravených pultíkoch pripravených zo stoličiek
s menami „predávajúcich“ sa objavili autíčka, kocky, gumené aj
kinder hračky, bábiky, hrkálky, skladačky, puzzle, loptičky, zvieratká...
Deti ich so súhlasom rodičov priniesli z domu so zámerom predať
ich kamarátom za symbolickú cenu a za získané peniaze si domov
odniesť nejakú inú hračku pre potešenie.
Burzy kníh, časopisov a hračiek majú u nás už svoju
tradíciu, deti sa ne ne vždy tešia a čakajú na príležitosť kúpy, predaja a výmeny. Žiaci sa takýmto nenúteným a pre ne prijateľným
spôsobom učia základom finančnej gramotnosti, rozvíjajú komunikačné kompetencie, upevňujú kamarátske vzťahy a opäť prežívajú
veselé chvíle, o ktoré nám vždy v našom školskom klube ide.
(Eva Veber)
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Z ČINNOSTI DFS ČAJKA
Detský folklórny súbor Čajka sa 5. júla zúčastnil na Folklórnom
festivale vo Východnej. Vystúpili sme v hodinovom programe Talenty
dvomi programovými číslami. Male deti pásmom hier a tančekov ,,Na
priedomí,, a staršie deti sa predviedli obľúbeným tancom ,,Verbunk,,
Vystúpenie sa nám vydarilo a zaujali sme aj reportérku radia z Banskej
Bystrice, ktorá urobila s deťmi dva rozhovory. Atmosféra festivalu bola
výborná, napriek horúcemu počasiu, ktoré nám dávalo zabrať. Čas do
záverečného Galaprogramu, ktorý sme chceli vidieť, sme si vyplnili prehliadkou trhu ľudových remesiel, vyhliadkou z veže a rozlúčkou s našimi
dlhoročnými členmi, ktorí už činnosť v súbore ukončili.
Ďakujem všetkým za úspešnú reprezentáciu súboru. Budú nám
chýbať. Náročný deň sme zvládli aj vďaka pomoci rodičov, ktorí za nami
do Východnej prišli. Táto pred prázdninová akcia bola zavŕšením činnosti
a odmenou za úspešný polrok. Akcie, ktoré sme do júla absolvovali, mali
veľmi dobrú úroveň a my sme vďaka dobrej práci na našom programe
dostali možnosť sa ich zúčastniť. Veľmi úspešné boli malé deti na okresnej súťaži DFS v Trenčianskej Turnej, kde si vybojovali postup do krajského kola v Zemianskych Kostoľanoch.
V obidvoch súťažiach získali ,,Strieborne pásmo,,. To nám
pomohlo dostať pozvanie aj na Trenčianske folklórne slávnosti v MníchoČlenovia na festivale vo Východnej
vej Lehote, čo je v okrese Trenčín najväčšia folkloristická akcia. Ale nebola jediná. Už pravidelne nás pozývajú na rôzne podujatia do Trenčína. Tak
sme boli na Veľkonočnom jarmoku. Komu je to ďaleko ,môže prísť na akcie v Súči. My tam určite budeme a radi vám zaspievame a zatancujeme. Tešíme sa na vás. Príďte nám zatlieskať.
(Bernarda Nagyová)

POZVÁNKA
Detský folklórny súbor Čajka pozýva priaznivcov folklóru, ale aj širokú verejnosť na
„SUCANSKU BATOZKOVU ZABAVU“,
ktorá sa bude konať dňa 11.októbra 2015 o 15:00 hod. v sále kultúrneho domu.
Radi vás privítame v kroji.
Ponúkame zábavný program: staré zabudnuté tance, ktoré vás
naučíme tancovať.
Do tanca bude vyhrávať Chabovienka.
Vstupne: dobrovoľné, kroj.

BESEDA S ESPERANTISTKOU
V piatok večer 10. júla 2015 sa v študovni Základnej školy uskutočnila beseda, na ktorej sa so zážitkami
z Nepálu podelila so svojimi rodákmi Šumičanka Helena Tlachová rod. Repová. Nebála sa cestovať do Nepálu,
aby tam reprezentovala Česko, rodné Slovensko a jazyk esperanto. Vďaka projektu „ Plníme priania seniorom“ v
októbri minulého roku vycestovala na dva týždne do tejto pre nás exotickej krajiny, aby si rozšírila vedomosti o
najrozšírenejšom medzinárodnom jazyku esperanto.
Počas pobytu navštívila veľvyslankyňu Českej republiky a niekoľko nepálskych rodín, kde hovorila
esperantom. Najväčším prekvapením v tejto krajine pod strechou sveta, ako pohoriu Himaláje hovoria, je veľká
bieda a chudoba v mestách Katmanda, Pokhar a obzvlášť v dedine Chitwan. O takej biede sa nám Európanom
ani nezdá. Cesty medzi mestami a dedinami takmer neexistujú, teplá voda je pre nich luxus.Žije tu až 51% analfabetov, do školy si môžu dovoliť chodiť iba deti z lepšie situovaných rodín a tiež je tu 42% nezamestnanosť.. Ľudia
sa živia prevažne poľnohospodárstvom. Pestujú ryžu, pšenicu, kukuricu, jutu a ovocie. Chovajú ovce, kozy, byvoly
a hovädzí dobytok. Pomerne
značný
príjem
majú
z cestovného ruchu. No „Nepálci
sú veľmi milí ľudia, pre cudzích
by sa aj rozdali“ vraví Helena
Tlachová.
Rada by som tento
článok ukončila modlitbou H.
Tlachovej, ktorú má stále na
pamäti a má čo povedať aj nám:
Pani Helena Tlachová
Pane Ježišu, daj, aby som nikdy
nezabudla na to, z čoho som vyrástla. Aby som sa neustále vracala
k svojim koreňom. Nie preto, že by som chcela zotrvávať v minulosti,
ale preto, lebo chcem svoju prítomnosť a svoju budúcnosť žiť v zhode
so svojím povolaním. Lebo sa nikdy nechcem spreneveriť tomu,
z čoho som vyšla. Pomáhaj mi v tom. Amen.
Preto buďme vďační za náš malý kúsok zeme pod Tatrami,
za to, že máme každý deň čerstvý chlieb na stole, že deti nepoznajú
čo je hlad a vojna, že môžu chodiť do školy a slobodne sa rozvíjať.
(MG)
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM
V mesiaci júl 2015 sa dožili životného jubilea – výročia sobáša
nasledovní oslávenci:
Zlatá svadba
50.výročie sobáša
10.7.2015
Jozef Vranák
Agnesa Olášová

DOBRÁ SPOLUPRÁCA
EŠTE VÄČŠIU 
V mesiaci jún 2015 boli zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1.Tajomstvo duší – Arpášová, D.
2.Plávanie so žralokmi – Bidwellová, S.C.
3.Nehanebné hry – Brndiarová, B.E.
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1. Najmenšia rodina na svete – Jedinák, M.
2. Rozruch v škole na Kavuličovej ulici – Futová, G.
3. Slnovratka – Hronský, J.C.
4. Dúha farbička si strúha – Pavlovič, J.
5.Rozprávky štrbavej opičky – Šrámková, J.
6. 3 x traja pátrači – Carey, M.V.
7.Kroniky Prydainie - Kniha troch – Lloyd, A.
Obecný úrad Horná Súča srdečne pozýva širokú čitateľskú verejnosť na návštevu
Obecnej knižnice - pobočka Závrská, ktorá
ponúka svoje služby každý utorok v čase od
15,00 do 17,00 hod. v budove bývalej školy.
Nájdete tu veľa rozprávkových kníh, encyklopédií, detských príbehov, ale i ženských či psychologických románov. Tešíme sa na vašu návštevu. Na všetkých nových čitateľov čaká malý
darček.
Taktiež vám pripomíname otváracie
hodiny na ďalších dvoch pobočkách našej
Obecnej knižnice:
Dúbrava: v stredu od 15,00 do 16,00 hod.
Vlčí Vrch: v piatok od 15,00 do 17,00 hod.
Obecná knižnica v ústredí je otvorená
denne od 13,00 do 17,00 hod. Zároveň žiadame
čitateľov, aby dodržiavali výpožičnú lehotu
a tí, ktorí majú vypožičané knihy dlhšie ako 1
mesiac prosíme o urýchlené vrátenie, pretože na
tieto knihy čakajú ďalší čitatelia.
Verím, že pri troške snahy sa nám podarí slúžiť si navzájom k úplnej spokojnosti.
Za porozumenie ďakujem a teším sa
na ďalšiu spoluprácu.

(MG)

(LM)

OBEC HORNÁ SÚČA VÁS SRDEČNE
POZÝVA NA
FESTIVAL MUŽSKÝCH SPEVÁCKYCH
ZBOROV.
PODUJATIE SA BUDE KONAŤ
14.NOVEMBRA 2015 (SOBOTA).
V PROGRAME SA PREDSTAVIA MUŽSKÉ ZBORY Z OKOLIA, ALE I NAŠI
ČESKÍ SUSEDIA.
PODROBNÉ INFORMÁCIE BUDÚ
ZVEREJNENÉ.
TEŠÍME SA NA VÁS!

OBEC HORNÁ SÚČA
oznamuje, že dňa
12. 12. 2015
sa budú konať v Hornej Súči
„Vianočné trhy“.
Žiadame záujemcov, ktorí majú záujem
predávať svoje výrobky na vianočných trhoch, aby nás kontaktovali na telefónnom
čísle 0918/ 580 940.
Ďalšie informácie budú
upresnené!
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INZERTNÉ OKIENKO
Kúpim, predám, hľadá sa, našiel sa, ...

Inzeráty posielajte na kultura@hornasuca.sk alebo prineste osobne do kancelárie kultúrnej referentky do
uzávierky čísla. Inzeráty budú uverejňované bezplatne a v stanovenej frekvencii. Pokiaľ nebude udaná frekvencia zverejnenia inzerátu, redakcia ho uverejní len v jednom čísle. Redakcia si vyhradzuje právo uverejniť inzeráty podľa veľkosti voľnej plochy.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov.

OBEC HORNÁ SÚČA V SPOLUPRÁCI S FARSKÝM ÚRADOM
POZÝVAJÚ OBČANOV NA AKCIU
HRAVÁ JESEŇ V HORNEJ A DOLNEJ SÚČI
spojenú s ukážkou vypestovanej súčanskej úrody a s poďakovaním za úrodu,
ktorá sa uskutoční dňa
27.septembra 2015 o 14,00 hod. v Parku M. Rešetku Horná Súča pri kostole a
dňa 26.septembra 2015 o 15,00 hod. na námestí Dolná Súča.
Zároveň prosíme spoluobčanov Hornej Súče a všetkých častí obce – Dúbrava, Závrská, Vlčí Vrch, Trnávka a Krásny Dub, aby sa zapojili do súťaže o najzaujímavejšiu vypestovanú fazuľu v súčanskej záhrade a najkrajšie ozdobený stôl so súčanskou jesennou
úrodou.
Pestovatelia – výhercovia budú odmenení.
HRAVÁ JESEŇ bude obohatená bohatým programom aktivistov z našej obce.
Predstavia sa Vám: VČELÁRI, ZÁHRADKÁRI, FARMÁRI, POĽOVNÍCI, RYBÁRI,SKAUTI,
HASIČI, HOLUBÁRI, ZDRAVOTNÍCI, BYLINKÁRI, ktorí majú okrem prezentácie prichystané
pre deti i dospelých rôzne hry a súťaže. Súbežne s programom sa predstaví detský folklórny súbor ČAJKA, dychová hudba KOMORANKA, mužská spevácka skupina CHOTÁR,
spevácky zbor SENIOR HORNOSÚČAN, vystúpenie detí ŠKD zo Základnej školy Horná
Súča.
Počas programu budete mať možnosť ochutnať súčanskú fazuľovicu, guláš z diviny, čerstvú jablčnú šťavu, oblátku s medom, opekať si nad ohníkom s hasičmi kukuricu,
zemiaky, zakúpiť si súčanské výrobky......môžete nám oznámiť ešte ďalšie dobré nápady
a zapojiť sa do programu.
Po hlavnom programe, po požehnaní úrody a vyhodnotení súťaže bude vydlabanie
tekvíc s motívom mesačnej oblohy – mesiac, hviezdy osvetlené sviečkami, pri ktorých Vás
čaká diskotéka s Mgr. Laurincom, tanec a spev pri ľudovej hudbe.
Veríme, že sa stretneme v dobrej nálade a v nedeľné popoludnie vytvoríme
VEĽKÚ HORNO-DOLNO-SÚČANSKÚ RODINU.
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