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HLÁSNIK
POĎAKOVAŤ chceme každému z Vás,
že ste si našli čas a prišli na adventné trhy medzi nás.
Prežili sme spolu s Vami krásne chvíle,
pri hudbe, speve a tanci, bolo to milé.

Punč, vínko a oškvarkové sme si dali,
aby sme na tieto trhy dlho spomínali.
Kúpou krásnych výrobkov a pekných detských diel,
pomohli ste nám splniť náš veľký cieľ.

Opäť sme pomohli trom chorým detičkám z našej dediny,
nech teda Pán Boh žehná vaše rodiny.
12. 12. 2015 bol pre našu obec významným dňom. Na pravé poludnie bol slávnostne otvorený 2. ročník vianočných trhov.
V tento krásny magický dátum sa park Michala Rešetku zaplnil dvanástimi stánkami. Tohtoročné vianočné trhy sme poňali rozprávkovo. A preto i stánky mali
názvy podľa rozprávok, bez ktorých si nevieme Vianoce predstaviť. Princezna ze mlejna, Perinbaba či Tri oriešky pre Popolušku
nám pripomenuli, že po roku opäť nastal ten čarovný čas, na ktorý
sa teší každý z nás. Každý stánok mal na pódiu svoje okienko,
v ktorom po jeho otvorení sa nachádzal,či už účinkujúci alebo
prekvapenie.
Pri prezeraní stánkov si každý prišiel na svoje. Podaktorým zachutili sladké dobroty, iní si zgustli na kapustnici či skvelom punči.
K dispozícií bol i ozdobený stromček, pri ktorom sa mohli návštevníci odfotiť.
A aké by to boli trhy bez programu? Na pódiu sa vystriedalo niekoľko účinkujúcich. Hudba a spev sa rozliehali široko-ďaleko
a naše srdcia boli naplnené radosťou a láskou.
Úspešnú akciu ukončil v neskorých večerných hodinách veľkolepý ohňostroj.Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizácii tohto podujatia.Poďakovanie patrí pracovníkom OcU v Hornej Súči ,členom
Kultúrnej komisie, Lucii Mrázikovej, moderátorke Márii Michaličkovej, anjelovi Tobiasovi Lukšovi, Magdaléne Poláčkovej a
ženám v kuchyni, ktoré sa starali o našich učinkujúcich.Poďakovanie si zaslúžia fotografistky Petra Čapáková a Adriana Škundová.Zdobenia vianočného stromčeka sa veľmi dobre zhostila Veronika Švajdleníková a Marcela Lukšová .Vďaka patrí Daniele Čikelovej a Gabriele Mrázikovej za maľovanie
na tvár a všetkým účinkujúcim, ktorí vystúpili bez nároku na honorár.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí prispelina toto podujatie .Opäť sme sa presvedčili o tom, že v našej dedine žije veľa dobrých, pracovitých, talentovaných a obetavých ľudí.
(OK)

Otváranie okienok

PRAJEME KRÁSNE PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV,
NECH SÚ VAŠE DOMOVY NAPLNENÉ LÁSKOU A POKOROU.
(redakčná rada Súčanského Hlásnika)
NAJVÄČŠÍ KRESŤANSKÝ
SVIATOK - VEĽKÁ NOC
Opäť budeme prežívať
najväčší kresťanský sviatok – Veľkú
noc. Opäť sa na Zelený štvrtok
odmlčia zvony, aby až do Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu pripomínali
ticho hrobu.
str. 2

VIANOČNÝ KONCERT HS MLADÍK A HOSTÍ
Na Vianoce 2015 sa rozhodli členovia HS Mladík so
svojím vedením pripraviť väčší vianočný koncert aj
s hudobnými hosťami. Aby toho však okrem Mladíkov a ich
hostí nebolo málo, vymysleli sme si rozšírenie celého ansámblu o zborovú sekciu tvorenú z mladých šikovných spevákov a speváčok z našej obce.
str. 6

OPÄŤ SA PLESALO NA
TRADIČNOM OBECNOM BÁLE
Šiesteho februára – pár
dní pred sviatkom sv. Valentína sa
kultúrny dom v našej obci neskutočne rýchlo zaplnil hosťami. Uskutočnil
sa už v poradí sedemnásty ročník
obecného bálu.
str. 8
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NAJVÄČŠÍ KRESŤANSKÝ SVIATOK - VEĽKÁ NOC
Opäť budeme prežívať najväčší kresťanský sviatok – Veľkú noc.
Opäť sa na Zelený štvrtok odmlčia zvony, aby až do Veľkonočnej vigílie na Bielu sobotu pripomínali ticho hrobu, do ktorého vložili Ježišovo mŕtve telo.
Veľký indický mysliteľ Mahatma Gándhí povedal, že kresťanstvo je najkrajšie náboženstvo, lebo v ňom Boh zomiera za človeka. Áno, Boží Syn sa
rozhodol prísť na tento svet ako nevinné dieťa a zomrieť ako najposlednejší zločinec.
V polovici 19. storočia vládol na Kaukaze medzi tamojšími horalmi vládca, ktorý sa volal Šamyl. Bol spravodlivý a chcel odstrániť korupciu
z radov vplyvných a mocných ľudí. Vydal zákon, že každý, kto bude pristihnutý pri korupcii, dostane verejne 50 rán bičom.
Ako prvú pristihli jeho matku. Pretože ju veľmi miloval, tak začal prežívať veľkú bolesť. Na tri dni sa zavrel do svojho stanu. Veľmi so sebou
bojoval. Na jednej strane stál jeho zákon, ktorý sa mal vykonať a na druhej strane – matka.
Na štvrtý deň opustil stan a celý vzrušený prišiel na verejné priestranstvo, kde sa zhromažďovali ľudia. Prikázal, aby priviedli matku a zviazali
jej ruky. Dvaja muži mali splniť zákon. Stalo sa však čosi neočakávané. Keď mali prvýkrát udrieť matku, tak kráľ ju rýchlo odsotil a sám nastavil plecia.
Prikázal, aby ho začali bičovať. Po poslednom údere vyhlásil: „Rozíďte sa. Právu bolo zadosťučinené krvou vášho pána.“
Aj za nás, za každého jedného človeka bolo právo zadosťučinené krvou nášho Pána.
Ježiš si mohol vybrať tisíc možných spôsobov, ako nám prinavrátiť stratený raj, ktorý sme prvotným hriechom stratili. On si však vybral alebo inak povedané dovolil, aby ho mučili a popravili najkrutejším spôsobom, aký vtedy existoval. Okrem bolestí, ktoré prežíval pri mučení a pribíjaní na kríž, prežil
ešte jednu, možno najväčšiu bolesť: pocit opustenosti od svojho Otca. Počas svojho verejného účinkovania Ježiš sa viackrát vyjadril, že jeho Otec je
s ním veľmi zjednotený a že ho neopustí. A práve vo chvíli, keď visel na kríži a videl, že okrem Márie, jedného učeníka a zopár žien ho všetci opustili,
dúfal v oporu svojho Otca. Avšak jeho Otec neodpovedal, nedal pocítiť svoju prítomnosť. Preto sa mu z úst vydral zúfalý výkrik: „Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil?“(Mk 15, 34). V tomto Ježišovom „Prečo“ je ukryté „prečo každého jedného z nás. Rôzne životné situácie, nepochopenia, tragické
udalosti, nevyliečiteľné choroby, nezmyselné vojny a ich nevinné obete. Je v ňom ukryté „prečo“ miliónov nespravodlivo utláčaných ľudí. Ticho, ktoré
v liturgii prežívame počas Veľkého piatku a Bielej soboty, je tichom, ktoré prežívame v tých bolestných, často možno neriešiteľných životných situáciách. Napriek tomuto mučivému tichu, ktoré Ježiš na kríži prežíval, jeho posledné slová boli: „Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.“(Lk 23, 46).
Pán Ježiš v tomto momente naplno realizoval svoju slobodu a stal sa aj plne Božím Synom. Po troch dňoch ticha v hrobe nastal neuveriteľný obrat –
Ježiš vstal z mŕtvych. Všetka bolesť, opustenosť, smrť je nenávratne preč a Ježiš vstupuje do novej dimenzie života, ktorý už nekončí a v ktorom už niet
miesto pre smútok, bolesť, ale je tam len radosť a šťastie. Toto je jeho cesta, ktorá je aj našou cestou. Abysme po každej bolesti prežitej s ním našli
novú radosť; aby sme po každom nepochopení, opustenosti prežitom spolu s ním našli nové spoločenstvo; a aby sme takto kráčajúc životom spolu
s ním potom boli pripravení s ním prekročiť cez bránu pozemskej smrti k tomu nekonečne šťastnému a radostnému životu vo večnosti.
(Jaroslav Mujgoš, kaplán)
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PROGRAM POČAS
VEĽKONOČNÝCH
SVIATKOV 2016
Zelený štvrtok – 24. marec
Sv. omša 18:00 hod.
Adorácia do 22:00 hod.

Veľký piatok – 25. marec
Krížová cesta 10:45 hod.
Veľkopiatočné obrady 18:00 hod.
Po obradoch Sviatosť Oltárna
vyložená do 22:00 hod.

HLÁSNIK

marec 2016

3

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
ZA ROK 2015
MATRIKA:
Krsty: 26 detí,
z toho – 15 chlapcov, 11 dievčat
1. sv. prijímanie – 31 detí
z toho – 17 chlapcov, 14 dievčat
Sobáše – 15 párov
Pohreby – 41 ľudí,
z toho 14 mužov, 27 žien

Biela sobota – 26. marec
Veľkonočná vigília 18:30 hod.

Veľkonočná nedeľa – 27. marec
sv. omše
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka

7:45, 10:45 hod.
8:00 hod.
9:30 hod.
11:00 hod.

Veľkonočný pondelok – 28. marec
sv. omše
Farský kostol

7:45, 10:45 hod.

ÚČTY:
Zvončekové a prvonedeľné zbierky –
18 763,27 Eur
Zbierky na odoslanie – 4 773,30 Eur
Dobrá novina – 3 903,25 Eur
Zbierka „Boj proti hladu“ – 750 Eur
Zbierka „Ochrana počatého života“ –
300 Eur

Hornosúčanské kapely Vás srdečne pozývajú na
VEĽKONOČNÚ ZÁBAVU
Dňa: 27. marca 2016, t.j. nedeľa
Čas: 20:00 hod.
Miesto: Kultúrny dom Horná Súča
Vstupné: 4 €
Do tanca budú hrať:
HS HorSus, HS DŠBand, HS Grand, HS Mladík, DH Chabovienka
Tešíme sa na Vás !!!

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia s riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 9.decembra 2015.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/08/2015-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 11.
09. 2015 a 06. 11. 2015
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

2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/08/2015-OZ
schvaľuje zámer prenajať
majetok, časť nebytových
priestorov a to miestnosti v
dome smútku súpisné číslo
1311 vo výmere 22,64 m2,
postavený na parcele č.
15066/2 CKN, zapísaný na LV
č. 1 v zmysle §9a ods.9 písm.
c) Zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa

Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/1
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/08/2015-OZ
schvaľuje prenájom v zmysle
cenníka VZN priestorov a

miestnosti vo výmere 22,64
m2,
parc. č. 15066/2 CKN, zapísaný na LV č. 1 v prospech
Štefana Bučeka - DÁLIA,
sídlo firmy
Dúbrava č. 548, 913 33 Horná
Súča
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/1
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Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/08/2015-OZ
berie na vedomie zmeny
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 a č. 7 v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Horná
Súča
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
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/08/2015-OZ
berie na vedomie zmeny
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9 v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Horná
Súča
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
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/08/2015-OZ
schvaľuje zmeny rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 10
v zmysle Zásad hospodárenia
s finančnými prostriedkami
obce Horná Súča
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
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/08/2015-OZ
berie na vedomie čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 30. 09. 2015
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
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/08/2015-OZ
poveruje starostu obce Ing.
Juraja
Ondračku
upraviť
rozpočet obce Horná Súča na
rok 2015 v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne

prijatých 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 a v časti bežné príjmy podľa skutočnosti
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
9) Obecné zastupiteľstvo
Obce Horná Súča uznesením č. 9/08/2015-OZ
schvaľuje dotáciu pre centrá
voľného času mimo obce
Horná Súča pre:
Rehoľa piaristov na Slovensku, Rehoľný školský úrad
piaristov, Piaristická 8, 949 01
Nitra pre Centrum voľného
času pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v
Trenčíne v sume 50 EUR na 1
dieťa na rok 2016
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
10) Obecné zastupiteľstvo
Obce Horná Súča uznesením č. 10/08/2015-OZ
schvaľuje dotáciu pre centrá
voľného času mimo obce
Horná Súča pre:
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad, 950 50 Nitra pre
Centrum voľného času ako
súčasť ZŠ sv. A. Svorada a
Benedikta, 1. mája 7, 911 01
Trenčín v sume 50 EUR na 1
dieťa na rok 2016
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
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/08/2015-OZ
schvaľuje dotáciu z rozpočtu
na rok 2016 v zmysle VZN
obce Horná Súča o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horná Súča č.
1/2015 pre
Občianske združenie CHOTÁR - 1 500 EUR

Občianske združenie KLUB
SENIOROV HORNÁ SÚČA 1 100 EUR
Občianske združenie Futbalový klub Horná Súča - 11 000
EUR
Občianske združenie Spevácky zbor HORNOSÚČAN 600 EUR
Občianske združenie MLADÍK
- 1 000 EUR
Občianske združenie DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR
ČAJKA - 800 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
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/08/2015-OZ
a) schvaľuje rozpočet obce
Horná Súča vrátane programov na rok 2016,
b) berie na vedomie rozpočet
obce Horná Súča vrátane
programov na roky 2017 a
2018
c) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k
rozpočtu obce Horná Súča
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
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/08/2015-OZ
schvaľuje Dodatok č. 4 k
Všeobecnému
záväznému
nariadeniu č. 2/2013 o financovaní materskej školy a
školských zariadení zriadených na území obce
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/7
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/08/2015-OZ
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady v obci Horná Súča
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/7
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,

Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/08/2015-OZ
schvaľuje použitie rezervného fondu v roku 2015 v sume
18 000,00 EUR na kapitálové
výdavky v rámci projektu
Obnova verejného osvetlenia
v obci Horná Súča
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
16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/08/2015-OZ
podľa príslušných ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom
znení
a) schvaľuje prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 356
000,00 EUR, poskytnutého zo
strany banky, (Ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu: „Obnova verejného
osvetlenia v obci Horná Súča“, s podporou projektu
formou nenávratného finančného príspevku
b) schvaľuje 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
c) poveruje starostu obce
Ing. Juraja Ondračku v zmysle
cenovej ponuky vybrať vhodnú banku
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
17) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 17/08/2015-OZ
schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2016
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 Margaréta
Dohnanová)
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BILANCIA ZA ROK 2015
Vážení spoluobčania,
Vstupom do nového roka 2016 sme uzatvorili rok 2015 a nastal čas zbilancovať úsilie vedenia obce za predchádzajúci rok.
V obci sa nám v roku 2015 podarilo:
Obecné budovy:

V budove bývalej Materskej školy na Vlčom Vrchu bola zrealizovaná výmena kotla na biomasu a boli zrekonštruované rozvody ústredného
vykurovania v kotolni. V kotolni bol osadený nový splyňovací kotol na palivové drevo, ktorý nahradil pôvodný kotol na uhlie

V budove Kultúrneho domu na Trnávke bol zrealizovaná výmena kotla na biomasu. V kotolni bol osadený nový splyňovací kotol na palivové
drevo, ktorý nahradil pôvodný kotol na uhlie.

V budove zdravotného strediska v obci bola zrealizovaná výmena všetkých okien a vchodových dverí v rámci projektu, ktorý sme predložili na
environmentálny fond a na realizáciu bola schválená dotácia vo výške 34 138,67 EUR a obec spolufinancovala túto výmenu v sume 1 796,78
EUR

V rámci vlastných možností obce sme v roku 2015 realizovali stavebné úpravy kultúrneho domu v obci. V rámci prístavby a rekonštrukcie sme
zrealizovali prístavbu garáže pre hasičské vozidlo TATRA 815 CAS 32. V roku 2013 a 2014 sme začali rekonštrukciu kultúrneho domu, kde
sa zrealizovali naplánované stavebné práce vo vestibule KD, výmena kotlov a nové rozvody ústredného kúrenia a búracie práce v kinosále,
ktorá je už viac ako 15 rokov nevyužívaná. V tomto roku budeme pokračovať v prácach v priestoroch bývalého kina, kde by mali vzniknúť dve
nové poschodia pre budúce presťahovanie knižnice so suterénu obecného úradu a nové priestory pre záujmové združenia v obci ako dôchodci, mládež, muzikanti, súbory, mamičky na materskej dovolenke.

V rámci vlastných finančných prostriedkov obec pokračovala v budovaní prístrešku pre vozidlá v hospodárskom dvore za obecným úradom,
ktorý významnou mierou prispeje k predlženiu životnosti jednotlivých strojov a vozidiel, ktoré obec využíva pri poskytovaní služieb občanom
našej obce. Počas roka 2015 boli vymurované obvodové steny a v jednej sekcií zriadená dielňa na opravu vozidiel s montážnou jamou.
Miestne komunikácie:

V rámci výzvy z cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 bol v novembri 2014 predložený projekt „Rozvoj dopravnej infraštruktúry v
obciach Horná Súča a Šanov“, ktorého predmetom bola rekonštrukcia miestnych komunikácií v Závrskej, konkrétne miestne komunikácie
v časti Horná Závrská, Mackovská a do Včelínov. Celková hodnota investície bola 353 134,61 EUR. Spolufinancovanie obce predstavuje
5% z celkových oprávnených výdavkov ,čo predstavuje sumu vo výške 17 656,73 EUR. Tento projekt hoci bol predkladaný i v roku 2012
a opätovne v roku 2013 bol na tretí pokus v apríli 2015 schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Partnerom tohto
projektu je česká obec Šanov. Vďaka tejto partnerskej spolupráce sa obci podarilo získať slušný balík finančných prostriedkov na opravu
dopravnej infraštruktúry. Následne prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa prác a samotné práce na projekte. Realizáciou tohto projektu sa obnovil povrch a komplexne zrekonštruovali cesty v Závrskej v dĺžke 2 432 m.
Verejné priestranstvá:

Ďalším projektom, ktorý obec Horná Súča v roku 2015 realizovala, je projekt s názvom Obnova verejného osvetlenia v obci Horná Súča.
Projekt bol zameraný na doplnenie 276 ks a výmenu 272 ks svietidiel verejného osvetlenia na všetkých osadách za účelom zvýšenie bezpečia cestnej dopravy v obývaných častiach obce a energetickej efektívnosti prevádzky verejného osvetlenia. Tento projekt bol predložený
v rámci výzvy z operačného programu konkurencie schopnosť a hospodársky rast na ministerstvo hospodárstva SR v júli 2015. Následne
koncom roka 2015 boli zrealizované všetky aktivity projektu, verejné obstarávanie dodávateľa prác a samotná realizácia v rámci ktorej bola
zrealizovaná montáž 548 ks svietidiel, demontáž 272 ks svietidiel, montáž viac ako 16 km káblových rozvodov a výmena 9 rozvádzačov verejného osvetlenia na osadách. Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavujú 375 256,14 EUR a z toho spolufinancovanie obce 5%
vo výške 18 762,81 EUR Na osvetlenie je použité moderné svietidlo Philips Iridium gen3 LED Mini BGP381, ktoré má príkon 36 W a počas
doby svietenia bude modulovane regulované 80% s príkonom 28,8 W a 60% s príkonom 21,6 W. Realizáciou tohto projektu by obec mala
dosiahnuť úsporu energie vo výške 556,78 GJ/rok (154,66 MWh/rok), čo v číselnom vyjadrení predstavuje pri aktuálnej cene
33,65EUR/MWh bez DPH a bez distribučných poplatkov úsporu za rok na elektrickej energií 6 245,17 EUR/rok bez distribučných poplatkov.
Životné prostredie:

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

snažili sme sa likvidovať existujúce skládky

počas roka 2015 sme pripravili a opätovne v septembri 2015 predložili prostredníctvom Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára Váh
s.r.o. projekt na odkanalizovanie mikroregiónu Vlára Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová v rámci nového programového obdobia 2014-2020
cez operačný program Kvalita životného prostredia v celkovej výške oprávnených výdavkov 38 975 859,95 EUR. Vrámci tohto projektu bude v obci realizovaná kanalizačná sieť v centre obce a na osadách Dúbrava, Závrská, Vlčí Vrch, Trnávka a Dolinka. V januári ministerstvo
životného prostredia rozhodnutím schválilo tento projekt s dotáciou vo výške 90% z celkových oprávnených výdavkov t.j. 35 078 273,95
EUR.
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.

V rámci nadviazanej spolupráce so susednou obcou Starý Hrozenkov a obcou Dolná Súča sme v prvých dvoch mesiacoch realizovali projekt zameraný na kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií s názvom „Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova veselo si zaspievaj a zatancuj.“
Realizácia projektu bola ukončená poslednými aktivitami vo februári 2015 a následne bola predložená žiadosť o platbu a projekt bol
i finančne preplatený. V rámci tohto projektu sa uskutočnili kultúrne podujatia vo všetkých troch zúčastnených obciach spolu v počte 15 kultúrnych akcií. V rámci projektu sme tiež obstarali nové mobilné lavicové sety so stolom v počte 20 ks a 10 ks moderačných tabúľ (prenosné
nástenky).
Vozidlá:

V septembri 2015 Obec dostala od Ministerstva vnútra SR darom ojazdené vozidlo Škoda Octavia combi zelenej farby.

V októbri 2015 Dobrovoľný hasičský zbor Horná Súča dostal od Ministerstva vnútra SR darom protipovodňový príves v rámci projektu Aktívne
protipovodňové opatrenia

V decembri 2015 osobne minister vnútra SR Róbert Kaliňák na námestí v Hornej Súči odovzdal veliteľovi Jurajovi Čapákovi obnovené hasičské vozidlo TATRA 815 CAS 32, ktoré počas mesiacov júl 2015 až december 2015 prešlo kompletnou rekonštrukciou a technickým zhodnotením v hodnote 164 333,34 EUR. Toto zhodnotenie hasičských vozidiel realizuje celoplošne v rámci SR a financuje Ministerstvo Vnútra SR.
Milí spoluobčania!
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 2015. Ďakujem všetkým podnikateľom, živnostníkom a SHR, ktorí
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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 2015. 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 z najbližších a 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)

I HORNÁ SÚČA VOLILA!
Dňa 05.03.2016 sa konali voľby do NR SR 2016. Svoju občiansku povinnosť si splnil i najstarší občan
Hornej Súče 97-ročný Imrich Birás.
Účasť voličov v týchto voľbách bola 61,30%
Najviac občania volili:
1.SMER – sociálna demokracia (626 hlasov)
2. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA (195 hlasov)
3. KOTLEBA – ľudová strana Naše Slovensko (158 hlasov)
A tu vám ponúkame celý prehľad výsledkov jednotlivých volebných okrskov v našej obci.

VÝSLEDKY VOLIEB do NR SR 2016
Voľby do NR SR výsledky Obec Horná Súča

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Počet voličov zapísaných v zozname
Počet voličov, ktorí sa zučastnili hlasovania
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov
Účasť voličov vo voľbách do NR SR v %
Počet platných hlasov odovzdaných jednotlivým stranám
STRANA TIP
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO - NOVA)
DEMOKRATI SLOVENSKA - Ľudo Kaník
ŠANCA
SME RODINA - Boris Kollár
STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
MAĎARSKÁ KRESŤANSKODEMOKRATICKÁ ALIANCIA
VZDOR - strana práce
MOST-HÍD
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
ODVAHA - VEĽKÁ NÁRODNÁ A PRORUSKÁ KOALÍCIA
KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
SLOVENSKÁ DEMOKRATICKÁ A KRESŤANSKÁ ÚNIA - demokratická strana
SMER - sociálna demokracia
KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE
SLOVENSKÁ OBČIANKSA KOALÍCIA
KOTLEBA - ľudová strana Naše Slovensko
# SIEŤ
STRANA MAĎARSKEJ KOMUNITY
PRIAMA DEMOKRACIA
SLOBODA a SOLIDARITA

VO č.1 - Obec VO č.2- Obec VO č.3- Obec VO č.4- Obec VO č.5- Obec VO č.6- Obec
Horná Súča - Horná Súča Horná Súča - Horná Súča - Horná Súča - Horná Súča dolný koniec horný koniec DÚBRAVA
ZÁVRSKÁ
VLČÍ VRCH
TRNÁVKA
699
760
440
218
240
374
442
503
243
133
144
209
440
503
243
132
144
209
2
1
0
0
426
490
237
131
140
202
63,23%
66,18%
55,23%
61,01%
60,00%
55,88%
7
1
28

3
1
52
3

38
3

54
6
1

1
1
17
1
1
17
3
1

1

3

13
1

14

5
1

13

Spolu
2731
1674
1671
3
1626
61,30%

2
2
15
1
1
20

1
1
7
53
2
2
159
35
4
44
17
1
24

1
47
4

1
1
34
2
3

175
35
2
40
31

103
11

35

12

23
5

14

22

1

1
1
57
2

56
12
2
13
7
1
4

1
25

18
3

4
1
76
18
2
20
4

5
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VIANOČNÝ KONCERT HS MLADÍK A HOSTÍ
„Na Vianoce sú všetky oči upreté kamsi ku hviezdam,
vianočný kolotoč sa práve točí s pesničkou, ktorú pre vás hrám...“
V duchu úvodných veršov sa na Vianoce 2015 rozhodli
členovia HS Mladík so svojím vedením pripraviť väčší vianočný koncert aj s hudobnými hosťami, podobný tomu spred dvoch rokov. A tak
na začiatku novembra začali prvé reálne nácviky repertoáru,
s úpravou ktorého sa pred tým po nociach „natrápil“ dirigent Vladko
Chovanec. Aby toho však okrem Mladíkov a ich hostí nebolo málo,
vymysleli si rozšírenie celého ansámblu o zborovú sekciu tvorenú
z mladých šikovných spevákov a speváčok z našej obce. Hoci to bola
úloha neľahká a čas viac ako pokročilý, dopredu nás hnalo nadšenie
a chuť „zamakať“ a vytvoriť niečo vianočne zvláštne a snáď aj počúvateľné.
Presne na Štedrý deň sme zverejnili pre našich fanúšikov upútavku
na náš koncert, ktorú nahrali speváci Mladíka, z ktorej bolo vidieť, že
sa na koncert určite oplatí prísť.
A tak v nedeľu 27.12.2015 o 15:00 v Kostole sv. Jána Nepomuckého
v Hornej Súči všetko odštartovalo vianočným hymnusom Adeste

Spoločná fotografia členov HS Mladík a hostí

Percentuálne
vyjadrenie

17
5
139
6
2
147
13
2
1
2
10
195
2
15
4
626
113
10
158
67
2
0
90

1,05%
0,31%
8,55%
0,37%
0,12%
9,04%
0,80%
0,12%
0,06%
0,12%
0,62%
11,99%
0,12%
0,92%
0,25%
38,50%
6,95%
0,62%
9,72%
4,12%
0,12%
0,00%
5,54%
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fideles. Hneď v úvodnej skladbe sa predstavili takmer všetci účinkujúci a diváci, ktorých bolo naozaj požehnane. Vedeli, že toto bol len začiatok celej tej
parády. Ako je už zvykom u HS Mladík, hrala sa takzvaná všehochuť. Nesmeli chýbať tradičné koledy, populárne vianočné piesne, diela autorov klasickej hudby, sóla inštrumentálne i spevácke.
Z hostí prišli vianočnú atmosféru v Hornej Súči podporiť sólistka Štátnej opery v Banskej Bystrici – Ivanka Kurtulíková, ktorá sa predviedla aj ako zdatná
huslistka. Husle však profesionálne ovláda aj jej sestra, Ľubka Kurtulíková, ktorej sa u nás pred 2 rokmi zapáčilo natoľko, že opätovne prijala pozvanie
a s radosťou sa nášho koncertu zúčastnila. Do tretice nesmel chýbať cimbalista, p. učiteľ Andrej Staňo, ktorého poznajú najmä deti, ktoré navštevujú
ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne, kde vyučuje hru na cimbale.
Keďže v Mladíku sa snažíme hľadať a podporovať aj nové hudobné talenty v našej obci, do programu sme začlenili sólové klavírne číslo šikovného
muzikanta Miška Gagu zo Závrskej a so zborom sa v úprave piesne Malá hviezda vianočná predstavil nádejný muzikant, flautista Jožko Múka.
Celý, hodinu a pol trvajúci koncert sa niesol v príjemnej atmosfére a veríme, že zimomriavky nebehali po tele len, účinkujúcim, ale aj prítomným divákom. Záver patril samozrejme poďakovaniam všetkým tým, ktorí sa podieľali na prípravách i priebehu koncertu. Nedá mi však nespomenúť ich aj teraz.
Účinkovali:
KAPELA: trúbky: Jozef Čapák, Dušan Čičák, Jozef Král, Michal Samuhel, Ján Švajdleník,
pozaun: Edo Bublák, barytón: Jakub Cverenkár, tenor: Martin Panák, klarinety: Marián Burica,
Marianna Čapáková, Barbora Chovancová, tuby: Miroslav Panák, Matúš Vranák, doprovodné
klávesy a činely: Frederika Chovancová, bicie: Milan Sádecký.
ZBOR: basy: Ján Dohnan, Martin Krovina, Dominik Zemanovič, tenori: Matúš Guga, Pavol
Dohnan, alty: Margaréta Dohnanová, Marie Lukšová, Monika Žúžiová, Vierka Ševčíková,
soprány: Vladimíra Gažiová, Alena Chovancová, Miriama Juricová, Silvia Macharová, Hana
Mandáková, Dominika Žúžiová.
SÓLISTI: klavír: Michal Gago, flauta: Jozef Múka, speváci Mladíka: Veronika Gažiová, Jozef
Chupáč a Michal Ševčík.
HOSTIA: operný spev a husle: Ivana Kurtulíková, husle: Ľubomíra Kurtulíková, cimbal: Andrej
Staňo.
MODERÁTORKA: Vierka Ševčíková. ZVUKOVÝ TECHNIK: Ján Chovanec.
Upravoval, nacvičoval, dirigoval: Vladimír Chovanec. Zbor pripravila, spievala, hrala
a režírovala: Anna Dohnanová.
Vianočný koncert by sa ale neuskutočnil bez podpory farského úradu, ZŠ s MŠ M. Rešetku v Hornej Súči, našich sponzorov: SAJOstav, kvetinárstvo
M. Lukšovej, rodín Čapákovej, Chovancovej a Dohnanovej. Vďaka patrí aj kameramanovi p. Vojtechovi Laurincovi, fotografke Zuzane Panákovej
a v neposlednom rade pracovnému tímu Vinárne u Jakuba, ktorý sa o nás po koncerte vynikajúco postaral.
Veríme, že vianočný koncert vo vás ešte dlho doznieval, a ak by ste si ho chceli niekedy pripomenúť, nájdete ho aj na stránke youtube.com. Už teraz sa
tešíme, čo vymyslíme o dva roky.  Veríme, že aj VY!
(AD)

TROJKRÁĽOVÝ POCHOD ZDRAVIA
Komisia sociálna, bytová a zdravotná pri obecnom úrade a farský úrad už tradične každý rok poriada pochod zdravia. Tak ako po iné roky aj
tento rok sa rozhodla organizovať trojkráľový pochod , ktorý sa konal 9.1.2016 a niesol sa v duchu hľadania.. Zraz bol na Námestí v Hornej Súči, kde
po privítaní predsedníčky komisie sa k účastníkom prihovoril vdp.pán farár.
Smer pochodu bol cez „kopanú“, kde sme sa pri kríži krátkou prosbou
pomodlili k Anjelovi strážcovi. Ďalej sme pokračovali cez stráne nad Závrskou ,odkiaľ bol krásny výhľad na dedinu a jej osady. Na razcestí do Závrskej
pri kríži bola ďalšia krátka prestávka s modlitbou k Božiemu milosrdenstvu. Milo nás tam prekvapil harmonikár zo Závrskej ,ktorý nám zahral koledy..
Deti sa vyšantili v snehu stavaním snehuliakov a guľovačkou. Späť sme sa vracali cez Nivu so spevom kolied a doprovodu harmoniky do kultúrneho
domu, kde putujúcich čakala výborná trojkráľová kapustnica a teplý čaj, ktorú navarili organizátori pochodu. Večer sme si spríjemnili spevom pri harmonike.
Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným od detí až po seniorov z dediny i osád za bohatú účasť na pochode. Veríme, že sme všetci prežili
krásne sobotné popoludnie. Ďakujeme.
(J.G. členka soc., byt. a zdrav. komisie)

DETSKÝ KARNEVAL 2016
K fašiangovému obdobiu tradične patria aj maškarné plesy či karnevaly. Sme radi, že aj tento rok sa mohol
zorganizovať detský karneval, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 31.januára 2016 v telocvični ZŠ a bol už tretím ročníkom.
Tento rok bola témou karnevalu rozprávka Snehulienka a sedem trpaslíkov. Trpaslíci si na úvod pripravili
krátku vtipnú scénku a o moderovanie počas celého popoludnia sa postarala Snehulienka s princom. Ako na prvých
dvoch ročníkoch tak aj teraz bola účasť požehnaná. Detských masiek bolo takmer sto, sprevádzali ich rodičia a iní
rodinní príslušníci. Fantázia pri vymýšľaní masiek bola neskutočná. Stretli sa tu najmä zvieratká, rozprávkové postavičky, ale aj rôzne povolania, domáce spotrebiče, dopravné prostriedky či predmety každodenného použitia. Tancovanie sa striedalo s postupným predstavovaním masiek, so zábavnými hrami i scénkami a všetko to vyvrcholilo odmeňovaním tých najlepších a najoriginálnejších, ktoré po náročnom rozhodovaní vybrala porota. Prvé tri miesta obsadili
masky krokodíl, chladnička a polohrubá múka. Okrem dvadsiatich piatich udelených cien sa všetkým ostatným deťom
rozdávali aj iné drobnosti a sladkosti, takže nikto neodišiel naprázdno.
Vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizácii tohto milého podujatia, sponzorom, rodičom a všetkým
zúčastneným deťom - maskám. Dúfame, že sa stretneme aj o rok.
(Eva Gugová)
Snehulienka s princom
Deti aj o sebe niečo prezradili

Masky tancovali v plnom prúde
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OPÄŤ SA PLESALO NA TRADIČNOM OBECNOM BÁLE
Šiesteho februára – pár dní pred sviatkom sv. Valentína- sa kultúrny dom v našej obci neskutočne rýchlo zaplnil hosťami. Uskutočnil sa už
sedemnásty ročník obecného bálu. Výzdoba v priestoroch kultúrneho domu sa niesla v znamení sviatku sv. Valentína – sviatku všetkých zaľúbených.
Na obecnom bále sa dámy ukázali v krásnych plesových šatách, samozrejme, páni so svojimi partnerkami farebne ladili.
Pri vstupe hostí privítali hasiči Dobrovoľného hasičského zboru a priviedli hostí k ich stolom.V tanečnej sále
vítala hudbou prichádzajúcich hostí mládežnícka hudobná skupina Mladík . Potom sa ujala slova moderátorka
Silvia Ludvíková.Ešte raz privítala všetkých hostí a zároveň oznámila prítomným ,že do polnoci je k dispozícii
pán Viktor Csiba, ktorý kreslil karikatúry hostí. Pri karikaturistovi sa tvorili zástupy hostí.Je nám ľúto,že nestihol
všetkých nakresliť, pretože jedna kresba trvala 7 minút, pri pároch 15 minút. Takže bolo to časovo náročné.Žiačky ZŠ s MŠ Michala Rešetku – členky tanečnej skupiny Oxygén –spestrili program moderným tancom.
O chvíľu v tanečnej sále zazneli tóny valčíka a bál sa mohol začať. Tanečný parket sa ihneď zaplnil.
O dobrú zábavu sa až do rána postarala hudobná skupina Grand. Veru nebolo to ľahké, ale hudobná
skupina to zvládla a všetci sa rozchádzali až na svitaní. To je naozaj dôkaz, že sa hostia naozaj veľmi dobre
zabávali. Počas prestávok zanôtilo aj harmonikárske duo v zložení Martin Bariš a Ivan Kako.Počas valentínskeho bálu a zároveň valentínskeho večera nechýbala čokoládová volenka. Po polnoci sa mohlo prejsť
k losovaniu tombolových. Tombola bola naozaj bohatá. Na sedemnástom ročníku obecného bálu bolo množstvo cien. Špeciálnou cenou bola krásna, voňavá medovníková harmonika. Škoda také umelecké dielo i zjesť

Po vylosovaní všetkých cien, ktorým bolo naozaj množstvo, zábava pokračovala do skorých ranných
hodín. Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o dokonalý priebeh obecného bálu, všetkým sponzorom, bez ktorých
by tombola nebola taká bohatá. Tešíme sa opäť o rok na osemnástom ročníku.
(LM)

Výzdoba v priestoroch konania bálu

STOLNOTENISOVÝ TURNAJ MAL OPÄŤ ÚSPECH ...
V priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Michal Rešetku Horná Súča členovia komisie kultúry, školstva a športu zorganizovali stolnotenisový turnaj,
ktorý sa konal 20. februára 2016 s začiatkom o 10.- ej hodine. Prezentácia hráčov sa začala o 9:30 hod. priamo v priestoroch telocvične. Stolný tenis si
prišli zahrať nielen naši občania, ale prišli medzi nás i športovci zo susednej dedinky Dolná Súča.
Súťažilo sa v troch kategóriách a to: muži, ženy a mládež Po zápise všetkých súťažiach sa losovali skupiny v kategórii muži, pretože mužské osadenstvo sa pochlapilo a prišli v peknom počte. Po vylosovaní a zaradení do skupín sa mohol začas stolnotenisový turnaj. Popriali si veľa síl a pozdravili sa
bojovým pokrikom ZDAR.
Všetci súťažiaci hrali veľmi dobre, dali do zápasov všetko. Všetci netrpezlivo čakali na konečné výsledky, rozhodcovia
spočítali body, ceny a diplomy boli pripravené a mohlo sa prejsť k oceňovaniu.
Súťažiaci sa umiestnili:
Kategória muži: 1.miesto – Štefko D. (D. Súča), 2. miesto – Hupčík J. (D. Súča), 3.miesto – Čapák F. (H. Súča)
Kategória ženy: 1.miesto – Barišová Z. (H. Súča), 2.miesto – Čelínská M. (H. Súča), 3.miesto – Barišová M. (H. Súča)
Kategória mládež: 1.miesto – Biras C. (H. Súča), 2.miesto - Biras I. (H. Súča), 3.miesto – Bariš Š. – H. Súča).
Sme radi, že sme sa
stretli vo väčšom
počte a strávili sme
príjemné
sobotné
dopoludnie
v priestoroch
telocvične. Všetci súťažiaci bojovali so
všetkých síl a podali
vynikajúce výkony.
Dôležité je zúčastniť
sa, nie vyhrať. Ďakujem všetkým, ktorí
prišli podporiť súťažiacich, samozrejme
aj za organizáciu
celého
podujatia.
Tešíme sa na Vás
Spoločná fotografia súťažiacich a organizátorov
opäť o rok ešte vo
väčšom počte 
(LM)
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DIAMANTOVÁ PÁRTY V PODANÍ DIVADELNÉHO
SÚBORU GIOVANNI
Divadelný súbor Giovanni z Dolnej Súče uviedol dňa 20.februára 2016 v našej obci svoju novú komédiu s názvom Diamantová párty.
Dej sa odohráva v 60.rokoch minulého storočia, pričom sa táto dejová línia strieda
s obrazmi z 19.storočia. V dome Agáty a Lojza sa konala párty, ale nie každý účastník
tam prišiel kvôli zábave. Johny a jeho kamoši sa snažili vypátrať vzácny šperk, ktorý
v dome kedysi dávno ukryl jeho pradedo.
A keďže udržať tajomstvo bolo náročné,
nakoniec diamantová horúčka zasiahla
všetkých. Hra bola poprepletaná chytľavými
hitmi zo 60.rokov a tanečnými choreografiami, oživená pestrými kostýmami v retro
štýle.
DS Giovanni ďakuje za milé
prijatie a ústretovosť pri odohraní divadelného predstavenia a tiež úžasným divákom,
ktorí svojou interakciou motivovali hercov
k lepším výkonom. Podľa vyjadrenia hercov
i režisérok „hrať v Hornej Súči je česť i zážitok pre každého herca“. Radi k nám prídu aj nabudúce.

BESEDA S ČLENKOU LITERÁRNEHO KLUBU
OMEGA PANI ANNOU HRABALOVOU
Dňa 25.2.2016 sme skromnou účasťou v našej knižnici privítali autorku kníh skutočných príbehov zo života
„Podoby lásky“, „Thajsko“ a zbierkou vtipov za zlatú mrežu „ A tento si počula?“ pani Annu Hrabalovú zo Zlatoviec pri
Trenčíne. Dalo by sa povedať, že toto stretnutie malo nádych rodinného posedenia, pretože autorka sa počas svojho
života a hlavne pôsobenia v Bavlnárskych závodoch spoznala s mnohými ľuďmi zo Súče. Tu prispievala do podnikových
novín a tiež si zaspomínala, že písala článok o Jánovi
Mikušincovi a jeho účasti v televíznej súťaži „Desať stupňov
ku zlatej“. Už ako malé dievča má v pamäti naše babky
a prababky v kroji, ktoré chodili na trh s tovarom do Trenčína. Vtedy niektorí chlapci - potmehúdi na nich vykrikovali
„Súčan papuča ti kleje“. Porozprávala nám veľa o svojej
vysnívanej ceste do Thajska , ktorú absolvovala už ako
Anna Hrabalová
dôchodkyňa. Týmto príbehom chce povzbudiť hlavne starších ľudí, čo majú svoje sny a nesplnili si ich. Ale aj mladí by si mohli zobrať ponaučenie,
že najdôležitejšie je svoje sny mať a chcieť preto, čo najviac urobiť a splniť si ich .
No a na záver niečo na rozveselenie:
Kde žijú najmenší ľudia?
No predsa u nás.
A to ako?
V zime napadlo iba 30 centimetrov
snehu a všetci ho mali až po krk.
Aj tento vtip nájdete v spomínanej zbierke vtipov Anny Hrabalovej , ktorú si môžete zakúpiť v Obecnej knižnici. Taktiež je možnosť zakúpenia knihy
„Thajsko“.
Spolu s vami sa na ďalšie stretnutie pri besede alebo pri premietaní filmu či rozprávky teší M.G.

CHYŤ SA VÝZVY !
… aj takto by sa dalo výstižne pomenovať zapojenie sa nášho skautského zboru do ďalšieho ročníka projektu
Aktívny občan. Predmetom záujmu niečo skrášliť, vynoviť či opraviť v našom najbližšom okolí sa stala autobusová
zastávka a neďaleké zábradlie pri ceste v Hornej Súči, časť Krásny Dub. Zastávka potrebovala „pevnú pôdu” pod
nohami a spolu so zábradlím aj celkom nový vzhľad. Napriek tomu, že ľudí z tejto časti nášho regiónu nestretávame každý deň a niektorí ich takmer ani nepoznáme, vôbec nás to neodradilo. Ba naopak. Ľudia boli prekvapení
a dojatí (je tam obývaných 12 domov), že niekto chce v ich malinkej kopanici niečo pre nich len tak urobiť. Pristavovali sa, mávali a jedna ochotná pani nám s prácami dokonca aj pomohla.
Návrh riešenia prác spočíval najskôr v osadení autobusovej zastávky na tvrdý vyrovnaný povrch. A to
zabetónovaním v spolupráci s obecným úradom. Ďalej sme pokračovali odstránením hrdze, nečistôt a starého
náteru brúsením. Jedenkrát sme naniesli náter základnej farby a dvakrát náter vrchnej farby. V spolupráci s
miestnym podnikateľom v stolárskej výrobe zmenila svoj vzhľad aj pôvodná lavička. Zábradlie i zastávka už nepôsobia ako šedé myšky popri ceste do krásneho kúta Bielych Karpát.
Ďakujem všetkým skautom, roverom a ostatným, ktorí pomohli pri realizácii tohto projektu od A do Z.
Priložili spoločne ruku k dielu a našli si čas i chuť prejsť kvôli tomu aj niekoľko kilometrov.
Tento projekt bol financovaný a plne podporený obcou Horná Súča. Bola to pre nás skutočne výzva.
Svedčí o tom fakt, že namaľovanie zastávky na Krásnom Dube sa stalo pilotným návrhom pre vzhľad ďalších
autobusových zastávok nachádzajúcich sa na území katastra obce Horná Súča.
Dobrovoľníctvo má vždy zmysel a jeho podstata je omnoho hlbšia. Aj keď neponúka hmotný zisk alebo
peniaze, môže ti dať to, čo si za ne nekúpiš – napríklad môžeš zmeniť kúsok sveta!
Vďaka za pomoc patrí: Obecný úrad – Horná Súča, Vladislav Kakody, Martin Krovina, Richard Patka, Júlia Blažejová, Marián Mikušínec, Ivan Štefánek.
Za 117. zbor sv. Františka z Assisi Horné Srnie – Nemšová spracovala vodkyňa zboru Terézia Patková.
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ HORNÁ SÚČA
TRENČIANSKE HODINY 2015
V stredu 2.12.2015 sme sa vybrali na spevácku súťaž
„Trenčianske hodiny“ do ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne. Keďže na
škole máme silnú chlapčenskú spevácku populáciu, reprezentovať
nás išli 4 zdatní speváci. Svoje piesne si zodpovedne pripravili a boli
o to náročnejšie, že spievali bez sprievodu hudobného nástroja.
V širokej konkurencii sa presadili a svojimi zvučnými hlasmi si všetci
vyspievali ocenenie.
V I. kategórii (1.-3. ročník) získal 3. miesto Ondrej Mikušinec, 3.B. Ešte o niečo viac sa v tejto kategórii darilo Adamovi
Krovinovi, 3.A, ktorý si odniesol cenu a diplom za 2. miesto.
Ako nováčik nás v II. kategórii (4. – 6. ročník) reprezentoval
Tadeáš Balala, 4.B a svoju spevácku dráhu odštartoval priam výborne. V najpočetnejšej kategórii si vyspieval krásne 2. miesto.
V III. kategórii (7. – 9. Ročník) spieva už stály zástupca
z našej školy, ktorý sa páčil aj porote. Tá udelila Jozefovi Chupáčovi z 8.B taktiež 2. miesto.
V ZUŠ sme teda zažili veľmi úspešný deň a so štyrmi diplomami a krásnymi knižnými cenami sme sa spokojní vrátili do našej
obce.

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
K najnáročnejším
olympiádam
patrí
olympiáda
v anglickom jazyku.
V kategórii starších žiakov si s najlepšími v okrese Trenčín
(13.1.2016) zmerala sily Alexandra Mikušincová. Pripravovala sa
poctivo, obsadila 13. miesto.
V súčasnosti sa pripravuje aj na iné olympiády. Veríme, že bude
ešte úspešnejšia. Držíme jej palce.

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
Školskí víťazi olympiády zo slovenského jazyka sa stretli
10.12.2015
v CVČ Trenčín. Našu školu reprezentovala Adriana Koprivňanská. Bola to jej prvá olympiáda. Testovú časť zvládla výborne.
Priemerne sa jej darilo v ďalších častiach. Celkovo jej patrilo pekné 10.miesto.

Alexandra Mikušincová
V. Laurinec, A. Remenár
(technická olympiáda)

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA
V ZŠ Trenčín, Novomeského sa 2.12.2015 uskutočnil 6.
ročník technickej olympiády. Naši žiaci sú jej tradičnými účastníkmi.
V tomto školskom roku preukázali výbornú pripravenosť a opäť sa
vrátili medzi najlepších. V kategórii starších žiakov (dvojice) súťažili
žiaci z 11 ZŠ.
Vojtech Laurinec a Adam Remenár obsadili výborné 3.
miesto. Ich svietnik získal najviac bodov, k ešte lepšiemu výsledku
chýbalo viac bodov z teórie.
V kategórii mladších žiakov obsadil Andrej Seriš 7. miesto.
Všetkým ďakujeme za veľmi dobrú reprezentáciu školy.

ŠALIANSKY MAŤKO – PREDNES POVESTI
Okresné kolo v prednese povesti Šaliansky Maťko sa uskutočnilo 14.1.2016 v CVČ Trenčín. Každoročne sa do súťaže zapája
viac recitátorov, uspieť je veľmi ťažké.
Z našej školy sa to už dlhodobo
darí výbornej recitátorke Alici
Laurincovej. Stala sa víťazkou
II. kategórie a zúčastnila sa krajského
kola.
Veľmi pekne recitoval aj
Ondrej Mikušinec a Lucia Koprivňanská.
Na umiestnenie v prvej trojici to nestačilo.
Alica potvrdila svoju recitačnú výnimočnosť
v krajskom kole. V konkurencii 9 recitátorov
obsadila 1. miesto.
Blahoželáme. Budeme jej držať palce
v celoslovenskej súťaži.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Obvodné projektové kolo biologickej olympiády sa uskutočnilo 3.2. 2016 v CVČ v Trenčíne. Z našej školy sa ho zúčastnili dvaja
žiaci.
Alexandra Mikušincová sa umiestnila na 3. mieste
s projektom „Vitamín C – čo ho ničí“. Ako nadpriemerný bol vyhodnotený projekt V. Laurinca s témou „Výskyt a ekológia raka riečneho v hornom toku potoka Súčanka.“ Obe práce si môžete pozrieť
v biologickej učebni.
Obidvom úspešným riešiteľom ešte raz gratulujeme.

Adriana Koprivňanská

BOWLING UČITEĽOV
V čase polročného vysvedčenia sa učitelia stretávajú
v Magnus Centre na tradičnom bowlingovom turnaji. 28.1.2016 sa
na turnaji predstavilo 20 účastníkov. V minulosti o popredné
umiestnenia bojovali najmä učitelia z Hornej Súče a ZŠ Trenčín,
Kubranská. V súčasnosti pribúdajú ďalší mladí učitelia.
Napriek tomu najviac umiestnení na stupni víťazov opäť získali
učitelia z Hornej Súče.
Exceloval pán zástupca Vojtech Laurinec, výborne mu sekundovala Mária Filipová.
Umiestnenie:
Ženy:
2. miesto - M. Filipová
Muži:
1. miesto – V. Laurinec
3. miesto – D. Černek
Mix:
1. miesto – M. Filipová
- V. Laurinec
4. miesto – D. Černek
- M. Chupáčová

LYŽIARSKY VÝCVIK
Žiaci 8. ročníka (doplnení 6 deviatakmi) v dňoch 1. – 5.
2. 2016 absolvovali základný lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku Čertov – Lazy pod Makytou. 37 skúsených, menej skúsených
lyžiarov i úplných začiatočníkov okúsilo krásu lyžovania už v 1.
deň. Každú skupinu lyžiarov viedol jeden inštruktor. Začiatočníkov
p. inštruktor Jakub Homola, strednú skupinu viedol p. zástupca
Vojtech Laurinec a s najskúsenejšími zdokonaľoval ich zručnosti
p. učiteľ Juraj Šedivý.
Hoci im počasie príliš neprialo, lyžovalo sa každý deň.
Stihli však aj turistický výstup na blízke lyžiarske centrum Kohútka
a dvakrát relaxovali v bazéne. Náročný tréning na svahu večer
vystriedali spoločným programom, pri ktorom sa vždy zabávali
a utužovali priateľstvá. Lyžiarsky výcvik ukončili pretekmi - slalomom.
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DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
9.
február
2016
bol
úspešným
dňom
pre našich žiakov,súťažiacich v dejepisnej olympiáde. V ZŠ Trenčín, Veľkomoravská sa v 4 kategóriách stretlo 57 žiakov. Našu
školu reprezentovalo 5 žiakov. Boli veľmi dobre pripravení.
Všetci sa umiestnili v prvej desiatke, štyria sa stali úspešnými riešiteľmi.
Umiestnenie:
2. miesto Alena Múková (6.ročník)
3. miesto Matúš Guga (8.ročník)
4. miesto Vojtech Laurinec (8.ročník)
7. miesto Lucia Škundová (7.ročník)
9. miesto Ela Gagová (7.ročník)
Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.
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Starší žiaci: 1. miesto ZŠ s MŠ M.Rešetku H. Súča 215 bodov
2. miesto ZŠ Drietoma 186 bodov
3. miesto ZŠ Trenčín, Na dolinách 182 bodov
Družstvo tvorili:
Michaela Vendžúrová (82), Vojtech Laurinec(67), Ján Habánik
(63)

STREĽBA ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY (jednotlivci)
V okresnej súťaži prekvapujúco dominovali dievčatá. Zo 48
strelcov bolo 8 dievčat. V oboch kategóriách zvíťazili. Päť z nich stálo
na stupni víťazov.
Sme radi, že v oboch kategóriách dominovali naše dievčatá.
Blahoželáme k výborným výkonom a ďakujeme za výnimočnú reprezentáciu
školy.
Súťaž jednotlivcov:
1. miesto - Lucia Koprivňanská Horná Súča 82
2. miesto - Laura Macharová Horná Súča 74
3. miesto - Valéria Panáková Horná Súča 68
Starší žiaci:
1. miesto - Michaela Vendžúrová Horná Súča 82

VESMÍR OČAMI DETÍ
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (2. stupeň)
Školské kolo súťaže sa uskutočnilo v dňa 24.2.2016. V 2.
a 3. kategórii súťažilo 10 žiakov. I keď bola účasť skromná, účastníci výborne ovládali texty, recitovali veľmi pekne. Vysoko treba
oceniť veľmi pekný výber ukážok.
Porota sa preto rozhodla oceniť všetkých recitátorov. Za
svedomitú prípravu si to zaslúžili.
Výsledky:
2.kategória
Poézia: 1.miesto Ema Stražáková
Próza: 1.miesto Matej Král
3.kategória
Poézia: 1.miesto Adriana Koprivňanská
2.miesto Karolína Zemanovičová
2.miesto Ema Mráziková
3.miesto Ela Gagová
3.miesto Alžbeta Prekopová
Próza: 1.miesto Jozef Chupáč
2.miesto Alexandra Mikušincova
3.miesto Michal Zemanovič

Trenčianske osvetové stredisko pokračuje v tradícii organizovania výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. V 31. ročníku do III.
kategórie (žiaci 5.-9.ročníka) poslalo práce svojich žiakov 20 základných škôl z okresov Trenčín, Nové Mesto n/V a Bánovce n/B. Porota
vyberala zo 133 prác.
Medzi piatimi najkrajšími, ktoré postúpili do celoslovenskej
súťaže, bol i „Vesmírčan“ Romany Mikušincovej.
Najkrajšie práce sú vystavené vo vestibule Okresného úradu Trenčín
od 26.2.2016. Blahoželáme.

PO STOPÁCH ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. Štúra sa všetci
žiaci druhého stupňa vybrali po vopred naplánovanej trase. Desať
skupín sa postupne vystriedalo v štyroch miestnostiach, kde na nich
čakali žiaci s pripraveným programom, a tak postupne odhaľovali
osobnosť a život Ľ. Štúra.
V miestnosti venovanej súkromnému životu Ľudovíta Štúra
sa žiaci mohli zoznámiť s detstvom, prvými školskými rokmi a
s láskami, ktoré obetoval v prospech služby národu.
Program
v ďalšej miestnosti sa spájal s udalosťami z r. 1836, kedy štúrovci
podnikli pamätný výstup na Devín a s uzákonením spisovnej slovenčiny v r. 1843. V tretej miestnosti sme predstavili Ľ. Štúra ako pedagóga a novinára. Štyri siedmačky sa zmenili na štúrovcov a dvoma
scénkami priblížili žiakom hlavné udalosti v rokoch 1843– 1845
(zosadenie Ľ. Štúra z katedry, protestný odchod študentov do Levoče,
vznik hymny, prvé noviny v spisovnej slovenčine...). V štvrtej
miestnosti si žiaci mohli aktívne overiť svoje zručnosti v písaní diktátu
v štúrovskej slovenčine. Potom zúčastnení dostali ďalšiu úlohu –
napísať blahoželanie, resp. poďakovanie Ľudovítovi Štúrovi k jeho
200. výročiu. Žiaci sa sústredili najmä na poďakovanie za jeho činnosť pre náš národ, za spisovnú slovenčinu a podobne.

STREĽBA ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY (družstvá)
ZŠ Drietoma tradične privítala chlapcov a dievčatá
v okresnej súťaži v streľbe zo vzduchovej pušky. 23.2.2016 spolu
súťažilo 8 základných škôl v kategórii mladších žiakov a starších
žiakov. Družstvá tvorili spoločne chlapci i dievčatá.
V našej škole získava streľba zo vzduchovej pušky veľkú
popularitu. Pravidelná príprava v rámci krúžkov prináša svoje ovocie. Výbornú výkonnosť potvrdzujú najmä dievčatá. Výborné boli
i v okresnej súťaži.
Výsledky:
Mladší žiaci: 1. miesto ZŠ s MŠ M.Rešetku H.Súča 224 bodov
2. miesto ZŠ Trenčianske Teplice 174 bodov
3. miesto ZŠ Drietoma 134 bodov
Družstvo tvorili:
Lucia Koprivňanská (82), Laura Macharová (74),
Valéria Panáková (68)

(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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PRVÝ „ LETECKÝ DEŇ V TELOCVIČNI “
Novembrový čas býva už tradične chladný a upršaný. Prechádzky a hry vonku na ihrisku nelákajú nikoho... A tak sme si v jedno takéto sychravé odpoludnie naplánovali v našej školskej telocvični netradičné podujatie.
To, že deti v školskom klube rady tvoria ,je známa vec! Ich šikovné ruky dokážu vytvoriť všeličo... Napríklad aj všelijaké zaujímavé, papierové lietadielka.
Deti si ich dokázali zhotoviť v školskom klube, doma za pomoci svojich tatov alebo súrodencov. Neraz im v tvorivosti pomohol aj zverejnený
postup vyhotovenia lietadla na internete...
Viackrát sa stalo, že ich pár preletelo nad našimi hlavami v triede. A keďže lietajúce „všeličo“ do triedy naozaj nepatrí, dohodli sme sa, že si dolet vlastnoručne zhotovených lietadielok vyskúšame v inom priestore. V telocvični!
Tak sa jej priestor premenil na pomyslenú lietadlovú dráhu na ktorej pristávali lietadielka našich dievčat a chlapcov. Prvý Letecký deň v telocvični mal
svoj dátum 26. Novembra 2016. Piloti naň prišli so svojimi vlastnoručne
zhotovenými a rôznofarebne vyzdobenými papierovými lietadielkami. Na
štartovacej dráhe boli pripravené: Hviezda, Šíp,
Strela, Ohnivá čiara, Had...
Úlohou našich letcov bolo poslať svoje „stroje“ do
vzduchu tak, aby preleteli čo najdlhšiu vzdialenosť.
Hlavným rozhodcom, ktorý pozorným okom sledoval
pilotov, lietadlá a starostlivo meral dĺžku doletu
každého z nich, bol náš pán riaditeľ, Mgr. Dušan
Černek.
Najďalej zaletelo lietadlo Dášky Michalovej. Jeho
dolet bol 18 m. Dáška nám prezradila, že pri zhotovení víťazného „stroja“ jej doma pomáhal aj šikovný
tato. Druhé miesto a diplom patrilo Aďkovi Čepelovi
/16,90 m/ a tretie Táničke Ondruškove /16,80 m/.
Najkrajšie
Ako dlho trénovali, nám veru prezradiť nechceli!
lietadielko
Špeciálnu cenu za najfarebnejšie a najveselšie lietadlo získali Vaneska Panáková a Eliška Surovčíkokvá. Dovidenia o rok, priatelia!

MIKULÁŠI A MIKULÁŠKY
V ŠKOLSKOM KLUBE
Viete, kde sa stretne najviac malých Mikulášikov a Mikulášiek v rovnakom čase a na
rovnakom mieste? No predsa v našom školskom klube!
V typických červených čiapkach s bielym brmbolcom
prekvapili aj obedujúcich v
školskej jedálni... V triede spolu tancovali, hádali hádanky, predstavovali svoj talent v recitovaní
a spievaní. Dozvedeli sa zaujímavosti o tom, kto to Mikuláš bol, prečo si v čižmičkách každý rok
vždy 6. decembra nájdu dobré, šikovné a poslušné deti sladkosti...
Vďaka šikovným maminám si naši veselí Mikulášikovia pochutnali na sladkom občerstvení a ponáhľali sa domov vyčistiť si topánky a čižmičky, aby im ten veľký kamarát Mikuláš aj
tento rok niečo sladké do nich v čarovnú noc vhodil.

TOHTOROČNÁ ZIMNÁ, TVORIVÁ DIELŇA
Deti z nášho školského klubu už vedia, že v jeseni, v zime a na jar majú možnosť
prísť v niektorú sobotu do školského klubu a zúčastniť sa tak Tvorivej dielne.
V prvú decembrovú sobotu prišli šikovné a tvorivé deti prežiť do školského klubu
zábavno- tvorivé dopoludnie. Najskôr sme sa všetci hrali vo vestibule, súťažili i tancovali... Potom
sme spoločne objavili ďalšiu zaujímavú techniku práce s papierom a suchým pastelom. Dievčatá
a chlapci si domov odnášali pekné a zaujímavé papierové stromčeky, ktoré boli určite netradičnou vianočnom výzdobou.
Pri odchode som tým, ktorým sa nelenilo v sobotu vstať z postele trošku skôr
a vymenili sledovanie televízie alebo hry na počítači- zmysluplnou činnosťou v spoločnosti kamarátov, namaľovala na líčko usmiateho smajlíka, štvorlístok pre šťastie alebo srdiečko- symbol
vrúcnosti a priateľstva. Tí ,čo sa zúčastnili Tvorivej dielne raz, vždy prídu opäť a niekedy privedú
so sebou aj svojich mladších súrodencov. Tí si tentokrát vyfarbovali a vystrihovali papierové
vianočné gule. Verím, že raz prídu aj ony medzi nás ako naši žiaci.

VYSTÚPENIE NA II. SÚČANSKOM, VIANOČNOM JARMOKU...
Súčasťou Súčanského, vianočného jarmoku sú aj
predajné stánky. Jeden z nich patril našej škole a školskému
klubu.
Už v jeseni sme rozmýšľali, čím by sme mohli
v tomto roku prekvapiť našich kupujúcich. Vymysleli sme
a pripravili: záložky do kníh, zaujímavé podlložky pod tanieriky zo zalaminátovaných jesenných lisovaných listov,
menovky na vianočné balíčky a knižky vianočných vinšov.
Každé dieťa prinieslo do školského klubu napísaný jeden
vianočný vinš, ktorý akoby mal reprezentovať ich rodinu
v tomto predvianočnom čase. Vinše som prepísala
a zviazala vianočnou šnúrkou. Vznikla tak milá „Knižočka
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vianočných vinšov deti ŠK a ich rodičov.“ Tie zmizli z pultíku a za symbolickú cenu sa predali hneď, ako švihnutím čarovného prútika.
Súčasťou vianočného programu bolo aj naše vystúpenie na pódiu. Zaspievali sme tri vianočné pesničky. Jednou z nich bola aj tá, ktorá vzbudila úsmev
na tvárach prítomných. Do rytmu piesne sme klopkali orieškami v rukách... Ondrejko Mikušinec vyparádený v súčanskom kroji potešil všetkých piesňami, ktoré v jeho prednese znejú naozaj obdivuhodne.
Keďže Súčanský jarmok v decembri už začal svoju tradíciu, máme príležitosť tešiť sa naň aj o rok. Opäť vymyslíme niečo, čo poteší, možno
i prekvapí a zaujme! Predvianočný čas je totiž stvorený na vymýšľanie!

„U NÁS TAKÁ OBYČAJ, ŽE PIJEME V ZIME ČAJ...“
Stalo sa už peknou tradíciou, že v zimnom období si varíme v našom školskom klube čaj. Deti si v prvom ročníku prinesú do ŠK svoju šálku
a z nej ho každý rok v zimnom čase- píjavajú.
Naše poďakovanie patrí všetkým tým rodičom, ktorí nám vždy v jeseni prinesú rôzne voňavé,
bylinkové čaje: Prieduškový, Detský, Lipový, Proti nachladnutiu, Žihľavový, Proti kašľu... aj tie,
vlastnoručne nazbierané prvosienkové, jahodové, harmančekové...
Rozprávali sme sa o význame byliniek, o ich čarovnej moci pri liečení rôznych chorôb, ich
správnom zbere, sušení i príprave zdravého, osviežujúceho nápoja. Deti sa dozvedeli, aké
druhy čajov poznáme, ako je dôležité vedieť ich správne pripraviť tak, aby naozaj chutili
a pomáhali. Ten náš, bylinkový, sme si tentokrát osladili medíkom a pozvali naň aj nášho
pána riaditeľa, Mgr. Dušana Černeka. Potešili sme sa, keď prijal naše pozvanie na „Čaj
o druhej“ do triedy ŠK. Okrem pripraveného horúceho, lahodného nápoja ho u nás čakala aj
hádanka pozornosti, ktorá spočívala v sústredení sa na čítaný text, v ktorom sa niekoľkokrát
skryto vyskytovalo slovíčko ČAJ. Ako vždy, keď nášho pána riaditeľa prekvapíme nejakou
úlohou, aj túto bez problémov zvládol.
Opäť bolo veselo, príjemne, voňavo, čajovo... Čajíky sme u nás pili, pijeme
Čajová párty
a budeme piť - najviac však v zimnom, sychravom čase.

„OPÄŤ JE TU ZAS, TEN
VESELÝCH KARNEVALOV
ČAS!“
Nebol by február februárom, keby sa v tomto čase netešili
naše dievčatá a chlapci na zábavu,
tancovanie a veselosť v rôznych
maskách a karnevalových kostýmoch. Postavičky zo sveta všelijakých rozprávok sa zišli v našej telocvični, aby sa tam spoločne zabavili
a zatancovali si. Úvodná prehliadka
masiek a predstavovanie sa, majú
vždy svoje neopakovateľné čaro.
Veď ,kde by bolo veselšie, ako tam,
kde sa stretne Snehulienka s Vílou,
Futbalistom, Pavúčím mužom, Ružičkou, Kvietkom, Ježibabou, Sašom Jašom, Karkulkou... Naučili sa spoločný
tanec, tancovali s balónmi, zaspievali si pieseň s ukazovaním „Karneval“ a bolo veselo, veselo!
Nik neodchádzal z nášho veselého odpoludnia bez odmeny za nápaditosť, šikovnosť, tvorivosť, fantáziu
a kreativitu pri príprave svojej masky. Každý si vylosoval z veľkého vreca číslo ,pod ktorým sa ukrývala maličkosť
pre potešenie.

VALENTÍNKY MALI U NÁS AJ TENTO ROK VEĽA PRÁCE...
15. február bol na našej škole dňom, kedy mali Valentínky naozaj
veľa práce. Rozdávali totiž vinšovačky, pozdravy, priania, vyznania všetkým
tým, na ktorých si výnimočne v tento deň špeciálne spomenuli a ktorým
chceli niečo pekné povedať a odkázať kamaráti, spolužiaci, chlapci dievčatám a dievčatá chlapcom. Valentínske pozdravy dostali od svojich žiakov aj
pani učiteľky a Valentínky s poštou veru zaklopali aj u pána riaditeľa.
Papierový Valentín vo vestibule už celý druhý februárový týždeň
plnil svoje „brucho“ /schránka na vhadzovanie valentínskych pozdravov/
lístočkami, obálkami, pozdravmi aj pohľadnicami. Pošty prišlo výnimočne
veľa! Bolo veľa
odosielateľov aj
adresátov...
Valentínky u pána riaditeľa
A tak Valentínky potešili v tomto roku srdiečka mnohých žiakov a žiačok našej školy. Srdiečkové pozornosti potešili aj našich malých predškolákov. Valentínky dostali po prvýkrát, no určite nie
posledný.
So srdiečkami vyparádené a veselo oblečené Valentínky /štvrtáčky: Alica, Vaneska a Veronika/ rozdávali nielen Valentínsku poštu, ale aj úsmevy a dobrú náladu. Patrí
im moja veľká pochvala za ochotu, nápaditosť, zmysel pre humor a nepochybné herecké
schopnosti.
Aj deti z MŠ dostali Valentínky

(Eva Veber)
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USKUTOČNENÉ PODUJATIA ZA ROK 2016
Dátum

Názov

Organizátor

Spoluorganizátor

9.1.2016

Pochod zdravia - Trojkráľová prechádzka

Soc., zdrav. a byt. komisia

24.1.2016

Klub seniorov - fašiangové posedenie

Klub seniorov Horná Súča

23.1.2016

Fašiangy na Vlčom Vrchu

DH Chabovienka, obyvatelia Vlčí Vrch

30.1.2016

DFS Čajka - fašiangové posedenie

DFS Čajka

31.1.2016

Maškarný ples

Farský úrad Horná Súča

6.2.2016

17. Obecný bál

Obec Horná Súča

20.2.2016

Stolnotenisový turnaj

Obec Horná Súča

18.3.2016

Valašský Kumšt - výstava a predaj

Mesto Slavičín

Klub seniorov Horná Súča

PLÁNOVANÉ PODUJATIA ZA ROK 2016
Dátum

Názov

Organizátor

Spoluorganizátor

27.3.2016

Veľkonočná zábava - DH Chabovienka

apríl

Humanitárna zbierka Diakonie Broumov

Diakonie Broumov

Obec Horná Súča

30.4.2016

Stavanie mája na námestí v Hornej Súči

Obec Horná Súča

HS Mladík, DFS Čajka

30.4.2016

Stavanie mája na osadách

8.5.2016

Deň matiek

Závrská, Dúbrava, Trnávka, Vlčí Vrch
DFS Čajka, ZŠ s MŠ,
Obec Horná Súča
HS Mladík

13. - 14.5 2016

Vodňanské rybárske dni 2016

Mesto Vodňany

14.5.2016

Májová veselica - KD Dúbrava

Obyvatelia Dúbravy

máj/jún
4. - 5. 6.2016
12.6.2016
29.5/19.6.2016

Beh Hornej Súče

Hornosúčanské kapely

ZŠ s MŠ M. Rešetku

Obec Horná Súča

Wilamowice, Poľsko

Wilamovskie Smiergusty
Cyklistické preteky

Slovenský zväz cyklistov

Obec Horná Súča

Deň detí a otcov

DHZ a FK Horná Súča

Obec Horná Súča

30.6.2016

Rozlúčka s deviatakmi

ZPOZ Horná Súča

3.7.2016

FDH. Okolo Súče - 26. ročník

Obec Horná Súča

júl

Spod Chabovej z toho vŕšku

Obyvatelia Vlčí Vrch

Hudobné leto

Hornosúčanské kapely

júl/august
6./13.8.2016

Zraz traktoristov na Dúbrave

6./13.8.2016

Pisarzowskie Sobotki

Obyvatelia Dúbravy

Obec Horná Súča

Pisarzowice, Poľsko

Peňažná

Obec Horná Súča

Obec Rokytnice

Pochod SNP

Obec Horná Súča

11.9.2016

Dožinky

Obec Horná Súča

ZO SZPB
Kapely, spev. zbory, súbory
H. Súča

17.9.2016

Hody Dúbrava

29.9. - 2.10.2016

Výstava tekvíc

20.8.2016
26./27.8.2016

Obyvatelia Dúbravy
Soc., zdrav. a byt. komisia,
Obec Horná Súča
Farský úrad H. Súča

9.10.2016

Krojovaná zábava

DFS Čajka

Obec Horná Súča

16.10.2016

Posedenie dôchodcov so starostom obce

Obec Horná Súča

HS Mladík, DFS Čajka

5.11.2016

Festival mužských speváckych zborov

MSS Chotár

Obec Horná Súča

19.11.2016

Katarínska zábava

PZ Hložec

Obec Horná Súča

10.12.2016

Vianočné trhy

Obec Horná Súča

18.12.2016

Adventný koncert

Obec Horná Súča

december

Mikulášske posedenie so starostom obce

26.12.2016

Štefanská zábava

Klub seniorov H. Súča

Obec Horná Súča

Vojnový historický klub – Biele Karpaty

www.hornasuca.sk
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM

NOVÉ KNIHY
NÁM ROBIA
RADOSŤ

V decembri minulého roka 2015 navštívili členovia ZPOZ –
u pri príležitosti úctyhodných deväťdesiatych piatych
narodenín oslávenkyňu:
Serafína Bulejková
narodená
19.12.1920

V mesiaci november – december 2015 a január
2016 boli zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1. Zázračné dieťa – Medvecká-Matušková, J.
2.Ticho noci – McKinneyová, M.
3.Škandalózna noc,Hľadá sa Darling Medeirosová,T.
4. Pavučina lásky – Baloghová, M.
5. Až naveky, Rodokmeň – Steel, D.
6. Krv na snehu, Polnočné slnko – Nesbo, J.
7. Tajomstvá noci – Martinová, K.
8. Šťastie si ťa nájde – Scherhauferová, R.
9. Neznámy vo svite mesiaca – Deverauxová, J.
10.Vône života – Keleová-Vasilková, T.
11. Aprílové slnko – Gillerová, K.
12. Čierna vdova – Pronská, J.
13. Kamaráta nebozkávaj – Lovasová, K.
14.Taxikárka – Havranová, I.
15. Krv nie je voda – Dán, D.
16. Dievča vo vlaku – Hawkins, P
17. Štyri sestry – McCuloughová, C
18. Malo to zmysel – Menasche, D.
19. Záhrada horúceho piesku – Addison, C.
20. Rubínová žatva – Afsharová, T.
21. Záhada modrého vlaku – Christie, A.
22. List – Hughesová, K.
23. Pyramída – Mankell, H.
24. Žítkovské bohyne – Tučková, K.
25.Vôňa parfumov – Caboniová, C.
26. Krajčírka z Dachau – Chamberlainová, M.
27. Rachab – Riversová, F.
28. Nechcela som ťa stretnúť – Hamzová, M.
29. Nakresli mi vietor – Urbaníková, E.
30. Bludisko – Rimová, A.
31. Máš na výber – Novotová ,M.
32. Ruleta života – Hamarová, D.
33. Holíčsky čert – Kohn, M.
Náučná literatúra pre dospelých:
1.Pohoda, zdravie tajomstvo úspechu – Finley, M.A.
2.Ako čeliť utrpeniu – Badenas, R.
3.70 rokov C Lasica – Okrucký, S.
4.Čerti, bosorky a iné strašidlá – Nádaská, K.
a Michálek, J.
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1.tratený kľúčik – Bieliková, M.
2.Maľované čítanie – Tetourová, M.
3.Zvierací záchranári : Opustený ježko, Kozliatko
v ohrození, Hniezdo pre sovičky.
4.Julinka malá zverolekárka 2, 4 – Johnson, R.
5.Barborkino kino – Bodnárová, J.
6.Matilda – Dahl, R.
7.Zrada vlčieho rytiera – Brezina, T.
8.Dobrodružstvá rušňa Tomáša 3. – Awdry, W.
9.S lampášikom do rozprávky – Prikryl, P.

V roku 2016 v mesiaci január a február navštívili členovia
ZPOZ- u pri rôznych životných jubileách nasledovných
oslávencov:
Ľudmila Kopúňová
narodená
5.1.1926
90 rokov

Viktória Šedivá
narodená
18.1.1921
95 rokov

V mesiaci január a marec 2016 sa dožili
životného jubilea nasledovné oslávenkyne:
Veronika Sádecká
narodená
11.1.1926
90 rokov
-

Krovinová Alojzia
narodená
2.3.1920
96 rokov

výročia sobáša – Zlatá svadba
Zlatá svadba
50. výročie sobáša
Pavel Ondračka
Emília Macharová
8.1.2016

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
Viktor Hoťko
Ľudmila Chupáčová
12.2.2016

(LM)

Prajem príjemné čítanie!

(MG)
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FUTBALOVÉ OKIENKO
Zhodnotenie zimnej prípravy dospelých očami trénera Braňa Mrázika.
Ako už býva tradíciou zimná príprava „A mužstva“ začala na sviatok Troch kráľov 6.1.2016. Do prípravy sa zapojilo 20 hráčov, ktorých sme
doplnili ešte tromi hráčmi v dorasteneckom veku (Fabo Tomáš, Zvolenský Dávid, Machara Marek ml.). Trénujeme 3krát do týždňa v intervale 2 hodiny.
Na tréning využívame zväčša umelú trávu pri škole a v prípade nepriaznivého počasia trénujeme v novej telocvični.
Tento rok sa nám podarilo vybaviť 3 dňové sústredenie (19 . -21.1.2016) v neďalekom kúpeľnom meste Trenčianske Teplice. Ubytovaní sme boli priamo na futbalovom štadióne, kde
sme mali k dispozícii ihrisko
s umelou trávou. Na regeneráciu
sme využili wellness v hoteli Flóra
a celé sústredenie sme ukončili
nedeľným kúpaním vo vonkajších
teplických prameňoch pri hoteli
Krym. Počas sústredenia sme
odohrali jeden prípravný zápas proti
mužstvu
z
Melčíc
Lieskové
s výsledkom 6:0 pre naše mužstvo.
Napriek nepriaznivému piatkovému
počasiu 22 hráčov absolvovalo
jednu tréningovú jednotku pod
vedením Martina Dzurilu – mládežSpoločná fotografia zo sústredenia v Tr. Tepliciach
níckeho trénera AS Trenčín . Touto
cestou sa mu chcem poďakovať za jeho ochotu. Poďakovanie patrí i teplickému kuchárovi, ktorý mal na starosti prípravu jedla počas celého nášho
sústredenia.
Na záver spomeniem výsledky odohratých prípravných zápasov počas zimnej prestávky:
31.1.2016 – umelá tráva UT – Nové Mesto – Čachtice – H.S. - 4:5 (2:2)
7.2.2016 – UT – Tr. Teplice – Dubodiel – H.S. – 3:4 (3:1)
20.2.2016 – UT – Tr. Teplice – H.S. – Melčice Lieskové – 6:0 (2:0)
5.3.2016 – UT – N. Mesto – Čachtice – H.S. – 6:8 (2:2)
Mužstvo dorastu sa pripravuje v domácich podmienkach pod vedením trénera Kučeráka Jozefa.
11.3.2016 odohrali prípravný zápas na umelej tráve v Tr. Tepliciach proti domácim hráčom –
výsledok – žiaci prípravkári pod vedením trénera Mrázika Braňa sa zúčastnili 29.12.2015 na
halovom turnaji v ŠH Trenčín a po výsledkoch:
AFC Trenčín – H. Súča 0:1 (Žúži Dominik)
H. Súča – Tr. Teplice – 5:0 (Haluska, Balala, Fáry, Zemanovič -2)
H. Súča – Tr. Bohuslavice 1:1 (Fáry Dominik)
H. Súča – Melčice Lieskové 2:0 (Zemanovič Lukáš)
Odniesli si víťaznú trofej za celkové 1.miesto. Najlepším strelcom turnaja so štyrmi gólmi sa stal
náš hráč Zemanovič Lukáš.
Víťazná fotografia prípravkárov z halového
Mladší žiaci pod vedením trénera Panáka Mariana st. sa zúčastnili dvoch halových turnajov.
turnaja v ŠH Trenčín
16.1.2016 – ŠH – Trenčín – 7. miesto
7.2.2016 – ŠH – Svinná – 2. miesto

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.
Noviny obce Horná Súča – ročník XX. – číslo 1 – marec 2016 – cena 0,40 € / 12,05 Sk
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