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HLÁSNIK
Po roku opäť nastalo fašiangové obdobie, a keďže aj Boh má rád radosť, tak sme sa znovu po roku spolu s pánom farárom
rozhodli zorganizovať druhý ročník
detského karnevalu. Minulý rok
sme mali karneval v kultúrnom dome,
ale pre veľký záujem sme sa
rozhodli presunúť karneval do miestnej telocvične, ktorá je kapacitne
väčšia. A tak sme sa spolu
s animátormi pustili do práce.
Ozdobili sme telocvičňu, pripravili
občerstvenie, zohnali masky
a vymysleli program. A tak sme
v sobotu 7. februára o 15:00
otvorili dvere telocvične a karneval sa
mohol začať. Účasť nás všetkých
znovu veľmi potešila. Prihlásilo sa
neuveriteľných 96 masiek. Hlavná téma tohoročného karnevalu bola
rozprávka „Ja zloduch“. Postavy
z tejto rozprávky sme si zobrali my,
animátori, na čele s naším pánom farárom, ktorého maska „Doktora Nefária“ mala mimoriadny
úspech. Samozrejme, že bola aj
súťaž o najkrajšia masku, no
tento rok sme nemali porotu, ale
hlasovali samotní rodičia. Vyhrala Včielka Maja, pred plnotučným
trvanlivým mliekom a čertíkom.
Výhercom aj takto znovu gratulujem.
Samozrejme odmenu si zaslúžila
každá maska, pretože znovu sme tu
mali masky od výmyslu sveta.
Na záver by som chcel
naozaj všetkým zo srdca poďakovať, hlavne Základnej škole Michala Rešetku v Hornej Súči za
poskytnuté
priestory
telocvične,
miestnej pekárni za pekárenské
výrobky, animátorom za ich ochotu
a obetavosť pri príprave karnevalu. Ale najväčšie ďakujem patrí rodičom s deťmi, ktorí znovu prijali
naše pozvanie a prišli s radosťou a krásnymi maskami. Verím, že o rok sa stretneme na karnevale zas.
(Váš kaplán Anton)

PRAJEME KRÁSNE PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV,
NECH SÚ VAŠE DOMOVY NAPLNENÉ LÁSKOU A POKOROU.
(redakčná rada Súčanského Hlásnika)
MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR
HORNOSÚČAN OSLAVOVAL
V novembri minulého roka členovia SZ Hornosúčan oslávili 40.
výročie vzniku. Na výročie boli prizvaní hostia – predstavitelia obce,
bývalí dirigenti speváckeho zboru.
str. 5

VIANOČNÉ TRHY V H. SÚČI S DOBROČINNÝM
POSOLSTVOM
Sobota 13. decembra 2014, pre mnohých úplne obyčajná, ale pre obyvateľov Hornej Súče veľmi očakávaná. V tento
deň sa tu konal prvý ročník „Vianočných trhov“. Už od skorého rána organizátori za pomoci pracovníkov obecného úradu
usilovne pripravovali stánky a dolaďovali posledné detaily.
str. 5

SÚČANSKÉ HOLUBY NA OLYMPIÁDE V BUDAPEŠTI
I v Základnej
organizácii
slov. zväzu chovateľov poštových
holubov Horná Súča sa v minulom
a začiatkom tohto roku udialo veľa
udalostí.
str. 12
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VÍŤAZSTVO KRÍŽA A PRÁZDNEHO HROBU
Pod slovom „víťazstvo" predovšetkým rozumieme víťazstvo
v nejakej športovej disciplíne, ale aj víťazstvo vo vojnách. Žiaľ, aj to
patrí do dejín ľudstva a v histórii poznáme množstvo vojen, ktoré sa
rozdeľujú na spravodlivé a nespravodlivé. Avšak, ktorá vojna je
spravodlivá? Môže byť niečo spravodlivé, keď sa prelieva krv a berie
sa človekovi život?
Keď hovoríme o víťazoch, či už športových alebo vojnových,
musíme si uvedomiť, že jediným a najväčším víťazom v ľudských
dejinách je ten, ktorý tu pred 2000 rokmi prišiel na túto zem z lásky k
nám - Boží Syn Ježiš Kristus.
Prvotná vina našich prarodičov Adama a Evy v raji spôsobila
obrovskú disharmóniu Božieho stvorenia, ktorá má dosah na celé
ľudské dejiny až do konca čias. Následkom prvotného hriechu sa
človek borí na tejto zemi s množstvom problémov, ktoré život prináša,
človek veľa trpí, je napádaný mnohými chorobami, a napokon je to
smrť, ktorá prináša smútok príbuzným, ktorých tu zosnulý zanecháva.
No najväčšou stratou prvotného hriechu bola strata večného,
blaženého života. Boh - Stvoriteľ bol od svojho stvorenstva urazený a
bolo potrebné, aby niekto túto urážku odčinil. Z nás ľudí by to nemohol
vykonať nikto, pretože všetci si nesieme viny za svoje hriechy. Bolo
potrebné, aby túto urážku zmieril, zadosťučinil čistý, nevinný človek.
Preto Boh vo svojom veľkom milosrdenstve poslal na svet svojho Syna
- Ježiša Krista. On prečistý, nevinný Baránok prichádza medzi nás,
aby ľudí zmieril s Nebeským Otcom.
Celý Ježišov život bola veľká obeta, ktorú On vykonal z lásky
k nám. On Boh zostúpil z neba, stal sa človekom, stal sa jedným z nás,
vo všetkom podobný, okrem hriechu. Narodil sa v biednej maštaľke,
vyrastal v jednoduchej nazaretskej dielni, počas svojej verejnej činnosti
žil ako bezdomovec, ako sám o sebe povedal: „Syn človeka nemá kde
hlavu skloniť." /Lk 9, 58/
No najdôležitejšia fáza Ježišovho života prišla, keď ho jeho
nepriatelia zajali, uväznili a odsúdili na smrť. Ježiša odsúdili na trest
smrti, popravou na kríži - ukrižovaním. Za Ježišových čias to bol

typický spôsob popravy, ktorý bol najkrutejší a najpotupnejší. Keďže to
bolo za rímskych čias, popravovali takýmto spôsobom len najväčších
zločincov, no keďže išlo o potupnú smrť nesmeli byť takto popravovaní
rímski občania. Preto napríklad apoštol Pavol, ktorý bol rímskym
občanom, nebol ukrižovaný, ale sťatý mečom.
Poprava ukrižovaním bola krutá - bolo to pomalé umieranie,
pri ktorom sa popravený postupne zadusil. Ale práve Ježišova smrť na
kríži priniesla tomuto hroznému nástroju umučenia povýšenie. Od čias
Ježišovej smrti sa kríž nestáva len hrozným nástrojom umučenia, ale
ako apoštol Pavol píše Korinťanom „pre pohanov bláznovstvom, pre
Židov pohoršením, ale pre povolaných Božiu moc a Božiu múdrosť."
/porov. 1 Kor 1, 23 - 24/
Ježiša po jeho smrti zložili z kríža. Kríž teda zostal prázdny,
ale bol zaplnený hrob, ktorý Ježišovmu telu poskytol Jozef Arimatejský.
No ani tento hrob nebol dlho obsadený. Ježiš na tretí deň vstal z
mŕtvych. Premohol smrť v hrobe a zažiaril novým životom, ktorý dáva
nám všetkým. A tak apoštol Pavol mohol opäť Korinťanom napísať:
„Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň? Ostňom smrti
je hriech a silou hriechu zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal
víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista." /1 Kor 15, 55 - 57/
Prázdny kríž a hrob sú Ježišovým veľkým víťazstvom. Ale aj
naším víťazstvom. Veď Ježiš všetko toto vykupiteľské dielo svojho
utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania vykonal pre nás, z lásky k nám.
„Preto slávme sviatky Pánovi" - ako sa modlíme v omšovom formulári.
Nech tieto udalosti sú pre nás dôvodom k veľkej radosti, dôvodom k
veľkej oslave Boha a spievaniu slávnostného „Aleluja." Nech sú pre
nás impulzom k ešte väčšiemu nasledovaniu Krista, k vernému plneniu
si svojich kresťanských povinností.
V tomto duchu prežívajme aj tohoročné veľkonočné sviatky, aby
víťazstvo Kristovho kríža a prázdneho hrobu pulzovalo v našom
každodennom živote.
Milostiplné požehnané veľkonočné sviatky Vám prajú
Vaši duchovní otcovia Anton a Jaroslav.
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2014
MATRIKA:

ÚČTY:

Krsty: 45 detí,
z toho – 25 chlapcov, 20 dievčat
1. sv. prijímanie – 26 detí
Z toho – 14 chlapcov, 12 dievčat
Sobáše – 15 párov
Pohreby – 41 ľudí,
z toho 28 mužov, 13 žien,
34 zaopatrených, 5 nezaopatrených

Zvončekové a prvonedeľné zbierky –
19 135 Eur
Zbierky na odoslanie – 4 270 Eur
Dobrá novina – 4 150 Eur
Zbierka „Boj proti hladu“ – 911,30 Eur
Zbierka „Ochrana počatého života“ –
400 Eur

PROGRAM POČAS
VEĽKONOČNÝCH
SVIATKOV 2015
Zelený štvrtok – 2. apríl
Sv. omša 18:00 hod.
Adorácia do 23:00 hod.

Veľký piatok – 3. apríl
Krížová cesta 7:45 hod.
Veľkopiatočné obrady 18:00 hod.
Po obradoch Sviatosť Oltárna
vyložená do 22:00 hod.

DEKANÁTNE KOLO
BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
V HORNEJ SÚČI
V piatok dňa 13. marca 2015 sa po prvýkrát na našej
základnej škole Michala Rešetku uskutočnilo Dekanátne kolo
Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa na ňom šesť základných škôl
nášho dekanátu. Za každú školu súťažili traja žiaci. Našu školu
reprezentovali Dana Birasová, Adriana Koprivňanská a Matúš Guga.
Víťazom Biblickej olympiády v nemšovskom dekanáte
sa stali žiaci zo Základnej školy Rudolfa Hečku v Dolnej Súči.
Na 2. mieste sa umiestnila Spojená katolícka škola v Nemšovej a 3.
miesto obsadila Základná škola Václava Mitúcha v Hornom Srní.
Ďalšie poradie: 4. miesto - Základná škola Omšenie, 5. miesto Základná škola Michala Rešetku Horná Súča a 6. miesto Základná
škola Trenčianska Teplá.

Biela sobota – 4. apríl
Veľkonočná vigília 18:00 hod.

Veľkonočná nedeľa – 5. apríl
sv. omše
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka

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

Veľkonočný pondelok – 6. apríl
sv. omše
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka

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

OZNAM
Obecný úrad v Hornej Súči sa obracia na
Vás občanov s prosbou o spoluprácu.
Občania, ktorí máte doma na povale
a v stodole rôzne starodávne veci, náradie
alebo muzeálne exponáty a chcete, aby sa
na ne nezabudlo, prosíme Vás, aby ste ich
pri jarnom upratovaní pohľadali, oprášili
a kontaktovali nás na tel. čísle: 0915/793 663
alebo 032/6519 616.
Môžu to byť napr. stoličky, stôl, lavica, skriňa, posteľ, kolovrat, almara, fogaš, mútovníky, mažár, zrkadlo, hodiny, truhlica, obrazy,
uteráky, obrusy, návliečky, atď.
Ďakujeme za spoluprácu!
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 12. septembra 2014.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/05/2014-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 13.
06. 2014 a 15. 08. 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/05/2014-OZ
schvaľuje
pridelenie
2izbového obecného bytu č.
12A v nadstavbe Materskej
školy Horná Súča súp. č. 235
žiadateľke Andrei Stašákovej,
bytom Horná Súča – Vlčí Vrch
č. 757 od 01. 11. 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/05/2014-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ,
usporiadanie
vlastníctva
pozemku parc. č. 15171/14
CKN – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 2 m² pod
stavbou garáže, ktorá je
postavená na pozemkoch
parc. č. 8519/6 a 15171/14 v
k. ú. Horná Súča, vo vlastníctve Ladislava Orsága, Horná
Súča č. 1140. Uvedené parcely sú zastavané stavbou
garáže v obci Horná Súča,
ktorej stavebníkom je Ladislav
Orság.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/05/2014-OZ
schvaľuje odpredaj obecného pozemku parc. č. 15171/3
CKN – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 2 m² v k.
ú. Horná Súča, odčlenené z
pôvodného pozemku, parcely
EKN č. 15171/3 podľa geometrického
plánu
č.
31041833-010-14 z 20. 02.
2014, overeného Správou
katastra pod číslom 211/14 zo
dňa 03. 03. 2014 za cenu 7

EUR/1 m² t. j. spolu 14 EUR
za 2 m² pre Ladislava Orsága,
Horná Súča č. 1140, 913 33
Horná Súča.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/05/2014-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ,
prenájom pozemku parc. č.
15178/5 CKN – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere
904 m². Ide o požiadavku
dlhodobého prenájmu pozemku a to z toho dôvodu, že
žiadateľ má na susedných
pozemkoch postavené stavby
na rekreáciu a doplnkové
stavby, pozemok, ktorý chce
prenajať bol vo veľmi zanedbanom stave, tento si upravil
a dal ho do užívaniaschopného stavu. Na pozemku sa
nachádzali
niekoľkoročné
náletové dreviny a odpad.
Pozemok parc. č. 15178/5
CKN plánuje žiadateľ využívať
na rekreačné účely pre potreby víkendového domu.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Zdržal sa
hlasovania 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/05/2014-OZ
schvaľuje prenájom obecného pozemku parc. č. 15178/5
CKN – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 904 m² v
k. ú. Horná Súča, obec Horná
Súča, odčlenené z pôvodného
pozemku, parcely č. 15178/2
EKN – ostatná plocha s výmerou 3145 m², ktorého vlastníkom je na LV č. 993 Obec
Horná Súča, podľa geometrického plánu č. 36335924129-14 z 10. 07. 2014, a
znaleckého
posudku,
na
obdobie 10 rokov za cenu
412,22 EUR/1 m². t. j. spolu 4
122,20 EUR za 904 m². Cena
bola podľa znaleckého posudku vypracovaného Ing.
Dušanom Matejkom stanovená na min. hodnotu nehnuteľností vo výške 3 245,36 EUR.
Výpočet nájmu za uvedenú
plochu je 412,22 EUR na

obdobie jedného roka pre RS
BROS, s. r. o., Piaristická, 911
01 Trenčín.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/05/2014-OZ
a) schvaľuje Výročnú správu
obce Horná Súča za rok
2013;
b) berie na vedomie správu
audítora o overení súladu
výročnej správy s účtovnou
závierkou k 31. 12. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/1
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Ing.
Švajda, Zemanovič, Krovina,
Vrba;
Zdržal sa: Štefánek.
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/05/2014-OZ
berie na vedomie Správu
nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej
závierky za obdobie od 01.
01. 2013 do 31. 12. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/05/2014-OZ
berie na vedomie čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 30. 06. 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/05/2014-OZ
a) schvaľuje monitorovaciu
správu programového rozpočtu na rok 2014 k 30. 06. 2014;
b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6

Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/05/2014-OZ
a) schvaľuje návrh na zloženie inventarizačných a inventúrnych komisií pre vykonanie
inventarizácie k 31. 12. 2014
b)
schvaľuje
vykonanie
inventarizácie majetku obce
Horná Súča a rozpočtovej
organizácie k 31. 12. 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/05/2014-OZ
schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie Obce Horná
Súča č. 5/2014, ktorým sa
upravujú podmienky o náhradnom spôsobe zásobovania pitnou vodou a likvidácii
obsahu žumpových vôd.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/05/2014-OZ
podľa príslušných ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom
znení
a) schvaľuje prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 59
504,00 EUR, poskytnutého zo
strany Všeobecnej úverovej
banky, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava 25, Slovenská republika, (ďalej len banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu:
„Rekonštrukcia
povrchov MK Závrská – Horná
Súča a mostu v km 0,032“, 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 peňaž-
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ných prostriedkov z finančného príspevku poskytnutého na
projekt.
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Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.

5
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR HORNOSÚČAN
OSLAVOVAL
V novembri minulého roka si pripomenuli členovia zboru 40. výročie vzniku tohto zoskupenia, ktoré v súčasnosti vedie dirigentka - pani Zlatica
Šatková. Oslavu zahájili v jedno nedeľné popoludnie v miestnom kostole sv. Jána Nepomuckého svojím koncertom za účasti prizvaných hostí, ktorými
boli predstavitelia obce a bývalí dirigenti tohto zboru, a zároveň aj dirigenti a vedúci speváckych zborov v Hornom Srní a Novom Meste nad Váhom.
Taktiež bol prítomný ako hosť
i spevácky zbor Senior Hornosúčan, ktorý bol aj spoluúčinkujúcim. Bohatou súčasťou bolo i
domáce publikum, ktoré toto
vystúpenie pozitívne ocenilo.
Pán starosta obce Ing. Juraj
Ondračka odovzdal zboru do rúk
Júlie Bilčíkovej pamätnú plaketu
a kyticu. Odmeňoval malou
pozornosťou zaslúžilé členky,
ktoré stáli pri založení zboru
a za
dlhoročné
pôsobenie
v zbore za 40 a 30 rokov.
Taktiež bolo prevedené aj ocenenie „In memoriam“ pána
Miloša Hulína, prezidenta zboru,
ktoré prevzala jeho dcéra Hanka
Hulínová.
Po skončení sa účinkujúci spolu
s prizvanými hosťami presunuli
do kultúrneho domu a pri spoSúčasní členovia zboru Hornosúčan s dirigentkou Zlaticou Šatkovou
ločnej
slávnostnej
večeri
a krátkom kultúrnom programe zaspomínali na začiatok a celkové pôsobenie v zbore. Obohatením večera bola mládežnícka hudobná skupina Mladík.
Do ďalšieho pôsobenia si speváci navzájom zaželali dobré zdravie, hlavne hlasiviek, a predsavzali si, že sa budú snažiť o rozšírenie a omladenie zboru
o ďalších dobrých spevákov.
DIRIGENTI:
1974 – 1981 Mgr. Ján Kozár, 1984 – 1996 Mgr. Mikuláš Medvec, 1996 – 2012 PaedDr. Jozef Vakoš, PhD., 2013 - Zlatica Šatková.
(Júlia Bilčíková)

VIANOČNÉ TRHY V HORNEJ SÚČI S DOBROČINNÝM
POSOLSTVOM
Sobota, 13. decembra 2014, pre mnohých úplne obyčajná, ale pre obyvateľov Hornej Súče veľmi očakávaná. V tento deň sa tu konal prvý
ročník „Vianočných trhov“. Už od skorého rána organizátori za pomoci pracovníkov obecného úradu usilovne pripravovali stánky a dolaďovali posledné
detaily.
Úderom jedenástej hodiny sa parkom Michala Rešetku rozozvučala
pieseň DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO ZEMI, ktorá navodila tú správnu atmosféru. Pre návštevníkov bol pripravený program od poludnia až do večera.
V programe postupne vystúpili deti zo školského klubu pri ZŠ s MŠ M. Rešetku v Hornej Súči, DFS Čajka, HS Mladík, FS Latovec z Dolnej Súče, sólista
Pavol Kvasnica z Dolnej Súče.
Počas sledovania kultúrneho programu sa mohli návštevníci zahriať tradičným
oškvarkovým, punčom
či vareným vínkom.
Pohľad na areál v parku Michala Rešetku
Parkom sa šírila aj
vôňa výbornej vianočnej kapustnice. A kto
mal kapustnice málo,
mohol
svoj
apetít
zasýtiť
cigánskou
pečienkou
alebo
grilovanou klobásou.
Pre „mlsné jazýčky“
bola na výber rôznorodá ponuka sladkých
aj slaných dobrôt od
šikovných gazdiniek a z Tradičnej pekárne v Hornej Súči. V stánkoch si mohli záujemcovia
zakúpiť výrobky s vianočnou tematikou, ktoré vyrobili šikovné ruky dôchodcov, detí zo školského
klubu a aj žiaci ZŠ s MŠ M. Rešetku v Hornej Súči. Do podujatia sa zapojili aj ďalší občania obce.
V ponuke boli domáce vianočné oblátky, pečený čaj, medovníčky, sušené jabĺčka.
Výťažkom z predaja výrobkov sa prispelo trom rodinám s chorými deťmi z Hornej Súče na čiastočné pokrytie nákladov na liečbu. Výška vyzbieranej sumy bola príjemným prekvapením aj pre samotných organizátorov vianočných trhov. Bolo vidieť,
že ľuďom nie je osud chorých detí ľahostajný a potvrdilo sa motto:
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„ČLOVEK JE TAKÝ PEKNÝ, AKÁ KRÁSNA JE JEHO DUŠA, TAKÝ VEĽKÝ, AKÉ DOBRÉ JE JEHO SRDCE, TAKÝ BOHATÝ, KOĽKO MÁ LÁSKY,
TAKÝ SILNÝ, AKO VIE POMÁHAŤ INÝM“.
Pre najmenšie deti bolo pripravené maľovanie na tvár. Súťažilo sa tiež o najkrajšiu vianočnú pesničku, ktorú s prehľadom vyhrala pieseň od Mariána
Čekovského „Šťastné a veselé“.
Vianoce sú časom rozprávok, a preto aj organizátori pripravili pre návštevníkov prekvapenia formou „TROCH ORIEŠKOV“. Po rozlúsknutí
prvého orieška vystúpilo kvinteto z Krásinky z Dolnej Súče s tradičnými vianočnými koledami. V druhom oriešku sa skrývala ľudová hudba KVIT, pri
ktorej si mnohí veru aj zakrepčili. A večernú oblohu rozžiaril ohňostroj z posledného rozlúsknutého orieška.
Vďaka šikovným ľuďom z Hornej Súče a výdatnej pomoci vedenia obecného úradu sa prvý ročník Vianočných trhov vydaril nad očakávanie
a veríme, že Vianočné trhy sa stanú tradíciou predvianočného obdobia v obci.
(OK)

POCHOD ZDRAVIA – TROJKRÁĽOVÉ PUTOVANIE
Vo volebnom období 2015-2018 novozvolená Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri OZ v Hornej Súči v spolupráci s predstaviteľom farského úradu - p. farárom ThLic. Jaroslavom Ondrášom sa rozhodla pokračovať v sociálno-zdravotných a kresťanských pochodoch, ktoré mali úspech
už v predchádzajúcich volebných obdobiach.
Dňa 4. januára 2015 pred sviatkom „Zjavenie pána – Traja Králi“ sa uskutočnil pochod zdravia s názvom „Trojkráľové putovanie“. Trasa viedla
z námestia Hornej Súče pod horu Hložec a okruhom cez Cverenkárov späť do centra obce.
Na námestí pod vianočnou jedličkou prítomných pochodujúcich privítal miestny p. farár. Príhovorom a s požehnaním účastníkov odprevadil na hľadanie
cesty k Ježišovi Kristovi - svetlu sveta, ktorý je CESTA – PRAVDA – ŽIVOT.
Vykročili sme do krásnej, snehom zaviatej, súčanskej prírody pri
teplote – 2 až – 3° Celzia. Úzkou cestičkou sme sa dostali pod
striebristé smreky v Hložci k lokalite u Čičáka, kde je malá kaplnka Lurdskej P. Márie. Vzhľadom na to, že boli práve 3 hod. popoludní, povedali sme si, že je čas modlitby Korunky Božieho milosrdenstva. Všetci spoločne sme sa pomodlili. Následne nás
predsedkyňa komisie ponúkla vianočnými oblátkami a medom.
Potom sme hľadali príbytok v lokalite Kučeráci, kde sme si určili
miesto narodenia Betlehemského dieťaťka - Ježiška. Vcítili sme
sa do úlohy Troch Kráľov, ktorí putovali za betlehemskou hviezdou. Tá ich priviedla do betlehemskej maštaľky, kde privítali
nového židovského Kráľa – Ježiša Krista. Traja Králi priniesli
Betlehemskej rodine zlato, kadidlo a myrhu, znak odovzdania
lásky, modlitby a utrpenia. Sústredením sa v mieste našej fiktív-

nej maštaľky, akoby na znamenie prišli ku nám domáce zvieratká
z domu miestneho občana, čierny rohatý baranček a kozičky, ktoré sa
stali našimi kamarátmi. Nepohrdli ani sladkosťami, ktoré sa im ušli ako
odrobinky padnuté na zemi z dobrôt, ktoré si putujúci priniesli,
a navzájom sa ponúkli. Slniečko pomaly zachádzalo, ochladilo sa
a naša cesta viedla cez osadu Cverenkári späť. Niektorí v nálade sa
rozchádzali smerom ku svojim domovom, no vytrvalci putovali ďalej za
svietiacou betlehemskou hviezdou, ktorá nás priviedla až k budove
farského úradu.
Spevom trojkráľových kolied neodolal ani p. farár a privítal
nás, ako sa patrí. A nielen privítal, ale aj pohostil. Po vyprevadení
putujúci vymodelovali zo snehu na farskom dvore Božie Jezuliatko,
ktoré do roztopenia zdobilo farskú záhradu. Takto plní optimizmu,
trocha i vymrznutí sme sa v zdraví vrátili do svojich vykúrených príbytkov. Rozmýšľali sme nad krásnym darom, ktorý sme dostali od Pána
Boha, nad narodením a životom Ježiša Krista. Dúfame, že o rok sa v zdraví znova zídeme na „Trojkráľovej ceste“.
Všetkým zúčastneným pochodu ďakuje novozvolená Komisia sociálna, zdravotná a bytová pri OZ Horná Súča v zložení: predseda komisie –
p. Júlia Gugová, členovia komisie – Ing. Michal Cverenkár, Bc. Štefánia Cverenkárová, Ing. Miroslav Čapák, p. Mária Dohnanová, p. Mária Gagová, Ing.
Anna Habániková, Mgr. Vojtech Laurinec, p. Jozef Zemanovič a zapisovateľka Vilma Michaličková.
(VM, členka soc., zdrav. a byt. komisie)

Vážení spoluobčania.
Oznamujeme Vám, že v Parku Michala Rešetku pri kostole v Hornej
Súči a na námestí v Dolnej Súči sa dňa
26. a 27. septembra 2015 uskutoční akcia s názvom:
„HRAVÁ JESEŇ v HORNEJ, DOLNEJ“
s podnázvom MESIAC – SÚČA - FAZUĽA.
Okrem bohatého programu bude súťaž o najzaujímavejšiu vypestovanú fazuľu v súčanských záhradách.
Preto Vás spoluobčania vyzývame, aby ste s láskou pestovali fazuľu, ktorú prinesiete na súťaž a práve Vy sa možno stanete víťazom –
KRÁĽOM a KRÁĽOVNOU
súčanskej fazule.
Tešíme sa na Vaše výpestky fazuľových strukov.
SÚČANIA, VYPESTUJEME TOĽKO FAZULE,
KOĽKO JE PRI MESIAČIKU HVIEZDIČIEK NA NEBI?
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SVIATOK SV. VALENTÍNA
Štrnásteho februára – na sviatok sv. Valentína sa kultúrny dom v našej obci neskutočne rýchlo zaplnil hosťami. Uskutočnil sa už v poradí šestnásty 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 do priestorov hostí privítali hasiči z dobrovoľného hasičského zboru. Hasiči hostí priviedli k ich stolom. Pri
príchode hrala mládežnícka hudobná skupina Mladík.
Po odohraní skladieb hudobnej skupiny hostí obecného bálu privítala moderátorka Katarína Orságová, ktorá
uviedla ďalších účinkujúcich. Tými boli členky z tanečnej skupiny ISHTAR Dancers z Trenčína, ktoré nám spestrili
program orientálnymi tancami. Bolo to naozaj zaujímavé a miestami i napínavé, pretože udržať na hlave ťažký svietnik so zapálenými sviecami a popri tom, tancovať v rytme skladieb, klobúk dolu. Po záverečnej bodke úvodného
programu sa mohol šestnásty ročník obecného bálu otvoriť slávnostným valčíkom. Tanečný parket sa ihneď zaplnil.
Celý večer sa o dobrú zábavu postarala hudobná skupina HorSus. Veru nebolo to ľahké, ale hudobná skupina to
zvládla a všetci sa rozchádzali až pri svitaní. To je naozaj dôkaz toho, že sa občania naozaj veľmi dobre zabávali.
Počas prestávok zanôtilo aj harmonikárske duo v zložení Martin Bariš a Ivan Kako. Samozrejme počas
valentínskeho bálu, a zároveň valentínskeho večera, nemohla chýbať čokoládová volenka, pri ktorej mohli páni obdarovať svoje partnerky sladkým potešením. Ešte pred polnocou nás svojím vystúpením potešila žiačka Veronika Gažiová, piesňou od Simony Martausovej. Bolo to naozaj krásne vystúpenie.
Po polnoci sa mohlo prejsť k losovaniu tombolových lístkov. Tombola bola skutočne bohatá. Rôzne ceny,
z ktorých by si vedela vybrať žena, ale i domáci kutil. Po vylosovaní všetkých cien, ktorých bolo naozaj množstvo,
zábava pokračovala do skorých ranných hodín.
Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o dokonalý priebeh obecného bálu, samozrejme všetkým sponzorom,
bez ktorým by tombola nebola taká bohatá. Tešíme sa opäť o rok, že sa stretneme na sedemnástom ročníku.
(LM)

MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ V KRÁJANÍ SLÍŽOV
I tento rok sa v mesiaci február uskutočnil už deviaty ročník krájania slížov. Tohtoročná súťaž sa niesla v duchu medzinárodného stretnutia,
a tak boli hlavnými aktérmi súťažiaci z obcí Horná Súča, Dolná Súča a Starý Hrozenkov. Podujatie sa konalo v rámci implementácie projektu s názvom
„Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova veselo si zaspievaj a zatancuj“.
Podujatie otvorilo mužské osadenstvo Folklórneho súboru Latovec z Dolnej Súče svojím vystúpením. Ihneď nadväzovali členky zo
ženského zboru Čečera zo Starého Hrozenkova. Po oficiálnom otvorení nasledovala
samotná súťaž, v ktorej si svoje schopnosti
zmerali zástupcovia troch obcí. Za obec
Horná Súča sa nám predviedli predstavitelia
obce a členovia z HS Mladík, obec Dolná
Súča reprezentovali predstavitelia obce
a členovia z FS Latovec, no a napokon obec
Starý Hrozenkov reprezentovali členky FS
Čečera.
Celým programom sprevádzal prítomných

Vystúpenie FS Latovec z Dolnej Súče

náš rodák František Bizoň. Všetky potrebné suroviny boli prichystané, naši súťažiaci taktiež – zástery,
sieťky nahodené a súťaž sa mohla odštartovať. Čas plynul veľmi rýchlo, ale naši súťažiaci sa snažili zo
všetkých síl, aby uspeli na deviatom ročníku. Hodnotil sa vzhľad a tvar cesta, vzhľad a tvar slížov, čistota
a samozrejme čas. Slíže miestami pripomínali skôr fliačky alebo špagety, ale napriek tomu boli veľmi
chutné, pretože všetkým chutilo. Naša porota bola veľmi dôsledná a všímala si všetky detaily. Súťažiaci
nemali ľahkú úlohu, ale diváci povzbudzovali, tak im išla práca od ruky. Čas utekal a družstvá pomaly
ukončili krájanie slížov. Po súťaži sa ujali hudobného vstupu naši členovia z HS Mladík, ktorí rezkými
skladbami zabavili divákov. Počas ich vystúpenia mala porota čas sa poradiť a rozhodnúť o poradí súťažiach.
Na vyhodnotenie všetci netrpezlivo čakali. Porota slovne ohodnotila všetkých súťažiacich. Jednoznačne na prvom a zaslúženom mieste skončili členovia HS Mladík – boli veľmi šikovní, nato akí sú
mladí, práca im išla naozaj od ruky. Krásne druhé miesto získali predstavitelia obce Horná Súča. Na treťom mieste sa umiestnili členky FS Čečera zo Starého Hrozenkova, štvrté miesto obsadili družstvá z obce
Dolná Súča. Všetci súťažiaci boli šikovní, klobúk dolu, zvládli to veľmi dobre. Všetci boli odmenení diplomami a cenami, ktoré sa zídu do každej domácnosti. Taktiež aj dôchodkyne každému súťažiacemu venovali malý darček z ich vlastnej výroby. Po súťaži všetci naši účinkujúci a samozrejme aj súťažiaci boli pozvaní na fazuľovú polievku a makové slíže.
Ďakujem
našim
súťažiacim za účasť na
deviatom ročníku v krájaní
slížov, samozrejme aj divákom, ktorí svojou prítomnosťou prišli povzbudiť súťažiacich. Tešíme sa opäť o rok.
(LM)

Spoločná fotografia súťažiacich z obcí Horná Súča, Dolná Súča a Starý Hrozenkov
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„NONSTOP DISCO MARATÓN“
Rytmus, pohyb, tanec, hudba a pesničky sú neodmysliteľnou súčasťou rôznych činností v našom školskom klube. Je prirodzené, že sa deti
pohybu spojenému s tancom vždy
tešia. A tak som pre ne
v jedno novembrové odpoludnie
pripravila „Nonstop disco
maratón.“
Pripravili sme si kulisy,
akoby sme boli na tanečnom pódiu. To privítalo deti oblečené v tanečných kostýmoch, ktoré zastupovali rôzne
žánre našej populárnej
hudby. Úlohou súťažiacich bolo
tancovať nepretržite - čo
najdlhšie! Dvojminútové prestávky
na občerstvenie boli možné.
Tanečník však dostal za ne na
oblečenie pripnutý štipec,
ako
značku
za
prestávku
v tancovaní. V škatuľke bolo
pripravených veľa štipcov! Školský
klub sa premenil na priestor
plný
tancujúcich
chlapcov
a dievčat.
Tí
tancovali
a tancovali, a tancovali! Čas na
oddych využili len traja
tanečníci. Takže pripravené štipcové značky zostali takmer
všetky! Bolo neuveriteľné, ako sa
naši malí tanečníci dokázali
aktívne, tanečne hýbať 90 minút!
Nebola by tanečná súťaž
súťažou, keby v nej chýbala porota. Hodnotiť prišli maminy
detí, pán riaditeľ, pani kuchárky,
staršie dievčatá - tanečníčky, pani učiteľky. Ich úlohou bolo
nakresliť do tabuľky mien
tancujúcich detí notu /bod/ tomu
tanečníkovi a tej tanečníčke, ktorých tanečný prejav, oblečenie a celkový výkon sa im najviac páčil.
Cenu za „Najtanečníčku“ a „ Najtanečníka“, ktorí získali „Cenu diváka“, dostali: Dáška Michalová a Maťko Švajdleník. Medzi najlepších ocenených tanečníkov ďalej patrili: Tadeáš Balala, Denis Galko a Patrik Barinec. Najviac zaujal tanečný výkon Vanesy Michalíkovej,
Alexandry Anny Čechovskej a Anety Weisovej.
Všetkým blahoželáme za to, že podali svoj najlepší osobný tanečný výkon, milo prekvapili nielen divákov, ale niektorí určite aj samých seba!
(Eva Veber)

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ...
Snáď najväčší počet „Mikulášikov“ na jednom mieste sa stretol 5. decembra v triede
nášho školského klubu. Deti s tradičnými mikulášskymi čiapkami na hlavách prežili toto odpoludnie v ŠKD tak, ako sa na Mikulášsku párty patrí.
V Mikulášskej prehliadke talentov sa predstavili rozprávači vtipov, hádali sa hádanky, naše
šikovné deti recitovali, tancovali, spievali... Svoju fantáziu, šikovnosť a zručnosť ukázali pri
zhotovení vianočných metiel. A tak kreslili, vystrihovali, lepili, „štipcovali“, vešali vianočné
ozdoby... Všetky vyzdobené metly boli potom súčasťou vianočnej výzdoby na chodbe našej
školy. Na stoloch ich za odmenu čakali čokoládové perníčky, chrumky, keksíky, tyčinky...
Uvarili sme si bylinkový čaj a rozprávali sa o mesiaci december, ktorého dni svätého
Mikuláša, Lucie, Barbory a vianočné - majú vždy pre malých i veľkých svoje osobité čaro.
(Eva Veber)

VYSTUPOVALI SME NA
VIANOČNÝCH TRHOCH
V druhú decembrovú sobotu sa v našom parku uskutočnil 1. ročník Vianočných trhov. Deti zo školského
klubu prispeli do jarmočného stánku našej školy svojimi vlastnoručne zhotovenými výrobkami. Vyrobili netradičné
vianočné podložky na stôl z nakreslených obrázkov, ozdôbky na stromček z tvrdnúcej hmoty a farebné papierové
stromčeky na zavesenie.
V školskom klube sme nacvičili zimnú pesničku a jej rytmus vyklopkávali orieškami, tanec s pesničkou o vrane a ďalší
o vianočnom kaprovi.
Svojim rodičom a návštevníkom jarmoku sme sa predstavili vo vianočnom programe, ktorého sme boli
súčasťou.
(Eva Veber)

Nakupoval i pán riaditeľ

NAŠA PRVÁ ANJELSKÁ POŠTA
Od 13. decembra 2014 mali možnosť žiaci našej školy vhadzovať do veľkej,
červenou mašľou vyzdobenej škatule v školskom vestibule vianočné vinše, priania a novoročné pozdravy pre svojich pedagógov, kamarátov, spolužiakov... Podmienkou odovzdania
Anjelskej pošty adresátom, bol pozdrav napísaný minimálne vo veľkosti pohľadnice
s udaním mena odosielateľa, adresáta a triedy, do ktorej sa má Anjelská pošta doručiť.
Deti zo školského klubu si pripravili anjelskú parádu (čelenky z vločiek, biele náhrdelníky,
vlasy z papierových reťazí) a niektorí si doma so šikovnými maminami pripravili kostýmy aj
s anjelskými krídlami.
V piatok, l9. decembra, zaklopkali na dvere jednotlivých tried a odovzdávali
obálky a pohľadnice ich adresátom. Anjelikovia tak v posledný deň vyučovania v tomto
roku potešili veľa dievčat a chlapcov, na ktorých si pekným slovom, prianím, vinšom a
obrázkom v obálke alebo na pohľadnici, spomenuli ich pozorní kamaráti. Deti z nášho
školského klubu v každej triede zaspievali, zarecitovali a popriali všetkým nádherné vianočné dni.
(Eva Veber)
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MAĽOVANIE DO SNEHU
Na zimu sa vždy tešia všetky deti. Zvlášť však na tú, ktorá so sebou naozaj prinesie mráz a sneh! 8. január tohto roka patril k tým dňom, o ktorých deti
v zime snívajú. Bolo príjemne chladno, nasnežené tak akurát, zubaté, zimné slniečko rozligotalo sneh, kĺzačka na kopci akoby pripravená pre nás...
Teplo oblečení, so sánkami a klzákmi sme sa v to odpoludnie vybrali na neďalekú Nivu. Čakal nás sneh ako stvorený na sánkovanie a guľovačku!
V taške som niesla farby, štetce, nádobky na vodu. Už v triede sa deti čudovali. „Načo nám budú
vonku farby, veď sa ideme sánkovať?“ „Prečo nesieme na sánkovačku štetce, nádobky a fľašu
s vodou?“ To tajomstvo som im
prezradila na svahu. Každé dieťa
si malo vymyslieť svoje logo - ako
svoju stopu, ktorú po sebe na
svahu zanechá, značku pre potešenie. A tak deti maľovali štetcom
tentokrát nie na papier, ale do
snehu! Štetce sa v teplých rukaviciach síce nedržali práve najlepšie,
ale na snehu aj tak vznikali pekné
srdiečka,
štvorlístky,
snehové
vločky, snehuliaci, „smajlíkovia“,
obláčiky... Táto zimná aktivita sa
im
páčila a bola zaujímavým,
netradičným spestrením nášho veselenia sa na snehu.
Deti sa spúšťali dolu svahom na svojich „zimných vozidlách“, súťažili, guľovali sa... Čas s kamarátmi na snehu plynul nezvyčajne rýchlo...
Vymrznutí, s červenými lícami a úsmevom na tvári išli domov a určite mali svojim rodičom čo zaujímavé rozprávať! Veď brať si so sebou na sánkovačku
aj farby so štetcami, je určite zvláštne!
(Eva Veber)

TATO, MAMI, HRAJ SA S NAMI!
Deň, keď dostávajú naše deti svoje polročné vysvedčenie, je vždy
výnimočný, sviatočnejší, plný očakávania... V uplynulom školskom roku pozvali
deti zo ŠKD svojich rodičov a starých rodičov do telocvične našej školy, aby spoločne pri hudbe, tanci, spoločných hrách a súťažiach prežili podvečer tohto sviatočného dňa.
Aj v tomto školskom roku v deň odovzdávania polročných vysvedčení privítali deti
zo ŠKD svoje mamy, tatov, babky a súrodencov v našej telocvični. Na zemi pripravené papiere sa zapĺňali kresbami rodín, ktoré na ne vytvárali svoje logá (slniečka, srdiečka, domčeky, kvetinky...) Všetci prítomní sa do nich podpísali
a veselé podujatie sa mohlo začať!
Opäť sme odštartovali hrou Raketa a predstavovaním sa... Potom prišli na rad
hry, ktoré sú v našom školskom klube obľúbené: Kráľ nie je doma, hra na Blšky,
Molekuly, tancovali sme všetci i vo dvojiciach, v kruhu, zahrali sme sa hru na
šikovnosť a pamäť - Slová, slová, súťažili, ale hru na Rybárika a rybky sa zahrali
len všetci dospelí. Šikovné deti naučili svojich rodičov slovno-pohybovú ukazovačku Čoko-čoko, lá, lá... A tak už rodičia vedia, ako sa v našom školskom klube
niekedy spoločne lúčime.
Určite sa nestáva často, že si deti s rodičmi majú možnosť spolu do mikrofónu
zaspievať svoju obľúbenú pesničku. Rodičia si zaspomínali na svoje detské časy,
keď aj oni spievali tie, ktoré už tiež poznajú ich deti.
Na záver dvojhodinového, veselého podujatia hodnotili prítomní svoje
pocity, spokojnosť, atmosféru a náladu do veľkého pripraveného terča. Svoje logo
rodiny mali nakresliť do priestoru 100, 80, 60...bodov na terči a napísať spätnú väzbu. Bolo veselo, tanečne, súťaživo, „pesničkovo“, úsmevne... Hrali sa
deti s rodičmi, rodičia s deťmi a vlastne všetci spolu!
(Eva Veber)

VESELÝ FEBRUÁR Z ROZPRÁVKY, DO ROZPRÁVKY
Stalo sa už peknou tradíciou, že je tento mesiac vždy zárukou veselosti.
Uskutočňujú sa plesy, bály, zábavy...
Deti sa rady zúčastňujú karnevalu, ktorý má už v našom školskom klube vždy vo
februári svoje miesto. Keďže by naša trieda bola pre toľko rozprávkových bytostí
primalá, telocvičňa sa premení na rozprávkové kráľovstvo!
Stretli sa v ňom princezné, ježibaby, hodinár, policajt, papagáj, ninja korytnačky,
kvetinky..., a spoločne tancovali a zabávali sa. Neverili by ste, koľko talentov
skrýva v sebe rozprávková ríša! Speváci, recitátori, „vtiprozprávači“ pobavili všetkých naokolo!
Naša rozprávková krajina nemá nikdy víťazov - jednotlivcov, ktorí pretancujú
odpoludnie v nejakej zo zaujímavých masiek. Víťazmi sú u nás vždy všetky tie
deti, ktoré sa rady zabávajú, dokážu prispieť svojou šikovnosťou a nápaditosťou
do zhotovenia svojho rozprávkového kostýmu a spoločne s maminami si pripravia
vždy nápadité, farebné a veselé rozprávkové masky, sú odvážne a predvedú svoj talent.
Chodba našej školy je v tento mesiac vyzdobená karnevalovými maskami, ktoré vytvoria deti zo ŠKD. Pri ich realizácii si vyskúšajú a naučia sa rôzne
výtvarné techniky a využitie netradičných materiálov.
Každý mesiac v roku skrýva v sebe neopakovateľné čaro! Február vystrieda marec a vo veselých kostýmoch zas vyprevadíme Morenu symbol zimy a smrti z našej dediny!
(Eva Veber)
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ
PLAVECKÝ VÝCVIK

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

V tomto školskom roku sa plaveckého výcviku zúčastnilo spolu
41 žiakov (15 žiakov 3.A triedy a 26 štvrtákov). Každú stredu počas 22.
októbra - 14. januára sa tešili plavci i tí menej zdatní na bazén v ZŠ
Trenčín - Juh. Začínali sme tak, ako všetci pred nami: rozcvičkou, dýchaním pod vodou, ponáraním pri lovení pukov, splývaním. Postupne
sme sa dopracovali ku kraulu i plávaniu na znak.
Tešili sme sa bazénovým naháňačkám a loptovým hrám po každom
výcviku. Nik nemal z vody strach, neplavci si osvojili základy, zdatnejší
sa zdokonalili.

Technická olympiáda sa uskutočnila 3. 12. 2014 v ZŠ
Trenčín, Novomeského.
Záujem o túto olympiádu postupne narastá. V tomto roku v I.
kategórii súťažilo 8 žiakov, v II. kategórii 20 žiakov (10 dvojíc).
Naši žiaci sa oproti minulému roku výrazne zlepšili. V oboch
kategóriách sa stali úspešnými riešiteľmi. Vynikli v praktických
činnostiach, menej bodov získali v teórii.
Umiestnenie:
I. kategória 3. miesto Vojtech Laurinec
II. kategória 5. miesto Richard Repa, Samuel Bulejko

PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI
V tradičnej a obľúbenej výtvarnej súťaži (26. ročník) organizovanej Trenčianskym osvetovým strediskom sme opäť uspeli. Odborná
porota ocenila z 221 prác (15 škôl) i dve práce našich žiakov. Vyhodnotenie sa uskutočnilo 12. 11. 2014 v priestoroch OÚ Trenčín.
Z úspechu sa tešili Samuel Bartek a Alžbeta Michalíková.

OKRESNÉ FINÁLE VO FLORBALE ŽIAKOV
Centrum voľného času Trenčín poverilo našu školu organizáciou
okresného finále vo florbale chlapcov. 21. 11. 2014 sme v našej
telocvični privítali najlepšie 4 družstvá, ktoré postúpili zo semifinále. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 24 základných škôl.
Naši chlapci neskrývali svoje ambície, veď v predchádzajúcich
turnajoch podávali veľmi dobré výkony. Keďže nezvládli rozhodujúci zápas (fauly a vylúčenia), nemali proti výborným chlapcom zo
ZŠ Trenčín, Hodžova šancu uspieť. Celkovo však hrali výborne
a obsadili krásne 2. miesto.
Góly: Marek Guga 5, Samuel Gago 2, Dávid Zvolenský 2, Adam
Haluska 1.
Celkové poradie : 1. miesto ZŠ Trenčín, Hodžova
2. miesto ZŠ s MŠ Michala Rešetku
Horná Súča
3. miesto ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku
Dolná Súča
4. miesto ZŠ Trenčianska Turná

TRENČIANSKE HODINY 2014
Už tradičným podujatím hudobnej jesene sa stala súťaž v
prednese ľudovej piesne „Trenčianske hodiny“, ktorej 45. ročník sa konal
20. novembra 2014 v ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne.
Súťaž je rozdelená do troch vekových kategórií. Za našu školu v I. kategórii (1.-3. ročník) spieval Adam Krovina z 2.A, v II. kategórii (4.-6. ročník) súťažila Alica Laurincová zo 4.tr. a v III. kategórii (7.-9. ročník) sa na
konkurenciu pripravili dvaja výborní speváci: Jozef Chupáč zo 7.B
a Dana Birasová z 9.B.
Po odspievaní všetkých prihlásených spevákov sme si vypočuli záverečné zhodnotenie priebehu celej súťaže. Po ňom nasledovalo
dlho očakávané vyhodnotenie, ktoré nás tento rok naozaj veľmi potešilo.
3. miesto v I. kategórii získal Adam Krovina (2.A).
3. miesto v III. kategórii si vyspieval Jozef Chupáč (7.B).
1. miesto v III. kategórii získala Dana Birasová (9.B).

ŠALIANSKY MAŤKO
Okresná súťaž v prednese povesti „Šaliansky Maťko“
sa uskutočnila 28. januára 2015 v CVČ Trenčín. Trojica našich
recitátorov bola veľmi dobre pripravená. Najmä súrodenci Laurincovci nám robia dlhodobo radosť. Recitovali krásne, presvedčili
porotu o svojom talente a opäť patrili k najlepším.
Blahoželáme.
Výsledky: III. kategória: 1. miesto Vojtech Laurinec
(postup do krajskej súťaže)
II. kategória: 2. miesto Alica Laurincová
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STREĽBA ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky mladších žiakov
ZŠ Drietoma privítala už tradične strelcov v okresnom kole v streľbe zo
vzduchovej pušky. Desať základných škôl si 19. 11. 2014 zmeralo svoje
sily v kategórii mladších žiakov. Pravidelné tréningy priniesli úspech.
Naše zmiešané družstvo zvíťazilo s rozdielom 23 bodov.
Umiestnenie najlepších:
1. miesto ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča
196 bodov
2. miesto ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku Dolná Súča
173 bodov
3. miesto ZŠ s MŠ Drietoma
155 bodov
O úspech sa zaslúžili: Nikolas Bulejko - 69 bodov
Michaela Vendžúrová – 68 bodov
Vojtech Laurinec – 59 bodov

Centrum voľného času v Trenčíne privítalo 11. 12. 2014
školských víťazov Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Našu školu reprezentovala Veronika Gažiová. Minulý rok ako
ôsmačka obsadila 5. miesto. Získané skúsenosti využila. Bola
výborná vo všetkých disciplínach. Obsadila skvelé 1. miesto
a opäť potvrdila svoju mimoriadnu všestrannosť a talent. Veríme,
že to nebol v tomto školskom roku jej posledný úspech.
Výsledková listina z Olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry:
1. Gažiová Veronika - ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča
2. Žovincová Zuzana - ZŠ Dlhé Hony Trenčín
3. Kováčová Karolína - ZŠ s MŠ Svinná
Olympiáda zo slovenského jazyka (krajské kolo)
Výborné vedomosti, slovný prejav, kreativita zdobia Veroniku
Gažiovú.
V krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry,
ktoré sa uskutočnilo 12. 2. 2015 v CVČ Trenčín, obsadila veľmi
pekné 5. miesto. Malé zaváhanie v 2. časti a 1,34 bodu jej chýbalo
od umiestnenia v trojici najlepších. Blahoželáme!

Okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky starších žiakov
V kategórii starších žiakov taktiež dominovali naši chlapci a dievča.
Strieľali na hranici svojich možností a tesne zvíťazili nad mnohonásobným okresným víťazom zo ZŠ Trenčín, Na dolinách o 9 bodov. Celkovo
súťažilo 12 základných škôl.
Celkové poradie :
1. miesto ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča
230 bodov
2. miesto ZŠ Trenčín, Na dolinách
221 bodov
3. miesto ZŠ Trenčín, Kubranská
211 bodov
O úspech sa zaslúžili: Marek Guga – 81 bodov
Lucia Palušná - 77 bodov
Ján Habánik – 72 bodov

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutočnil 6.
2. 2015. Pedagógovia 1. stupňa a špeciálny pedagóg postupne
privítali všetkých našich predškolákov. Boli šikovní, smelí, veľmi
dobre pripravení stať sa v budúcom roku žiakmi ZŠ. Viac trémy
a napätia bolo skôr badať na mamičkách i oteckoch.
Veríme, že 2. septembra 2015 privítame v základnej
škole aspoň 28 žiakov 1. ročníka.

„EURÓPA V ŠKOLE“
Súťaž „Európa v škole“ je dlhodobo našou parádnou disciplínou. Škola môže poslať do každej kategórie okresného kola súťaže iba
po jednej práci. Preto je veľmi náročné vybrať tú najlepšiu. Aj v tomto
roku sa nám mimoriadne darilo. Opäť sme excelovali a stali sa jednoznačne najúspešnejšou školou. Odborná porota ocenila a poslala do
celoslovenskej súťaže 12 prác. 8 prác vytvorili naši žiaci.
Ceny získali:
Umelecké práce: Eliška Bulejková (II. kat.), Monika Michalíková (III.
kat.)
Multimediálne práce: Matej Švajdleník (I. kat.), kolektív žiakov 8.B (III.
kat.)
Písomné práce: Vanesa Panáková (I. kat.), Adriana Koprivňanská,
Alexandra Mikušincová (III. kat.),
Kolektívne práce: D. Gažiová, A. Michalíková, A. Lukšová, L. Vavrušová (III. kat.), kolektív žiakov 9.roč. (III. kat.)
Veríme, že aspoň jedna práca zaujme aj porotu v celoslovenskej súťaži.

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
V dejepisnej olympiáde sa nám tradične darí. Preto sme
boli 12. 2. 2015 vo veľkom očakávaní, či v náročnej konkurencii
uspejeme. Podarilo sa. Všetci piati naši žiaci sa umiestnili v prvej
desiatke, štyria sa stali úspešnými riešiteľmi. Potvrdili výbornú
pripravenosť. Všetkým blahoželáme a Matúšovi Gugovi držíme
palce v krajskom kole.
Umiestnenie:
1. miesto
Matúš Guga (7. ročník)
2. miesto
Lucia Škundová (6. ročník)
4. miesto
Samuel Gago (9. ročník)
5. miesto
Vojtech Laurinec (7. ročník)
10. miesto
Marianna Čapáková (8. ročník)
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LYŽIARSKY VÝCVIK
V mesiaci február 2015 sa žiaci ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili na lyžiarskom výcviku na súčanskej lúke Stráň. Žiaci zažili veľa
spoločných chvíľ a zážitkov. Nálada sa nezhoršovala ani pri pádoch, ktorých bolo na začiatku veľa, no stále sa lyžovanie zlepšovalo. Žiaci sa
postupne zdokonaľovali a osmelili sa spustiť i z väčšieho kopca. Cieľ celého výcviku bol prekonať strach a odvážiť sa spustiť, zabaviť sa
a neublížiť si na zdraví, a to sa všetkým podarilo, takže zámer bol úspešne splnený.
Všetci žiaci môžu pokračovať vo svojich školských povinnostiach.

(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)

SÚČANSKÉ HOLUBY NA OLYMPIÁDE V BUDAPEŠTI
Konečne je tu jar. Teplé slnečné lúče prebúdzajú prírodu, ale
i nám dodávajú energiu do života
a ďalších činností. Futbalisti sa
tešia na jarnú časť futbalovej
súťaže, včelári vyzerajú prvý
prelet svojich včielok, záhradkári
usilovne pracujú na záhradách.
No a my - holubári sa nevieme
dočkať prvých súťažných letov.
Kto vie, ako sa umiestnime
v tohtoročnej sezóne?
Samozrejme, budeme sa snažiť
čo najlepšie, aby naše výsledky
a holuby reprezentovali Súču čo
najvyššie. Tak, ako to bolo
v minulom roku. No poďme po
poriadku.
V našej terminológii „PODĽA
LETOVÉHO PLÁNU“ už prvé
stretnutia začiatkom mája naznačovali, že súčanská organizácia
je silná. Veď na prvý závod vyslalo 20 chovateľov až 700 holubov. No
a div sa svete. Na tento závod z Veľkého Meziřičí Oblastné združenie
Trenčín vyslalo 5000 holubov od 150 chovateľov. A hneď ho vyhral náš
chovateľ Ludvík Róbert. Úspešný začiatok a víťazstvá pokračovali ďalej.
Bariš Karol získal prvú cenu z nemeckého Montabauru vzdialeného 700
km. Mikušinec Roman vyhral hneď 2 závody z Plzne – 650 km a Gothy –
550 km. Koprivňanský Ondrej vyhral taktiež 2 závody zo Slaného – 310
km a Wismaru – 710 km. Celkovo sa letelo 17 závodov a až v tom poslednom sa rozhodlo o generálnom majstrovi OZ Trenčín pre rok 2014,
ktorým sa stal náš chovateľ Koprivňanský Ondrej zo 150 pretekajúcich
chovateľov.
Generálne majstrovstvo OZ Trenčín 2014:
1. Koprivňanský Ondrej – Horná Súča – 6294 bodov
2. Peraček Ľuboš – Bošáca – 6177 bodov
3. Brnčál Ivan – Stará Turá – 6160 bodov
4. Ing. Bartošek Ladislav – Kameničany - 6157 bodov
5. Kurtiš Jozef – Veľké Bierovce – 6115 bodov
6. decembra 2014 sa nám v spolupráci s Obecným úradom
v Hornej Súči podarilo uskutočniť vydarenú výstavu poštových holubov.
O návštevníkov nebola núdza. Prišli nás podporiť chovatelia nielen z OZ
Trenčín, ale i chovatelia z OZ Uherské Hradište, Valaššká, z Považskej
Bystrice a Topoľčian. Okrem chutného občerstvenia, bohatej tomboly
návštevníci ocenili dobre prepracovaný katalóg, ktorý im sprehľadnil celú
výstavu, za čo ďakujeme kultúrnej referentke Lucii Mrázikovej.
Tešili sme sa nielen z dobre zorganizovanej výstavy, ale hlavne
z umiestnenia. Jedna cena – 2. miesto, tri ceny – 3. miesto. Zároveň
našich 5 holubov (3 – Koprivňanský Ondrej, 1 – Jurica Miroslav, 1 Mikušinec Roman) postúpilo na celoštátnu výstavu.
2. – 3. januára 2015 sa uskutočnila celoštátna výstava poštových holubov na výstavisku v Trenčíne. Patrila medzi najúspešnejšie za

posledné roky, hlavne svojou účasťou, pavilóny praskali vo švíkoch. Viac
než 2000 návštevníkov
z celého Slovenska, Moravy
a Poľska prišlo obdivovať
výkony 700 holubov z 30
oblastných združení Slovenska. Najväčšiu pozornosť pútala kolekcia holubov postupujúcich na olympiádu v Budapešti. Do tejto
elity sa nominovali aj traja
súčanskí. Holub Miroslava
Juricu si zaistil
postup
treťou národnou cenou,
v kategórii „A“ a „D“ postúpili holuby Koprivňanského
Ondreja.
V polovici mesiaca január sa v maďarskom
hlavnom meste Budapešť
konala už 34. Olympiáda
poštových holubov. Teda akcia, ktorá predstavuje vrchol dvojročného
chovateľského snaženia mnohých z nás. Tejto medzinárodnej výstavy sa
zúčastnilo 21 členských štátov, vrátane nedávno prijatej Ukrajiny. Strieborná medaila pre Slovensko v konečnom poradí je dobrým ocenením
snahy našich chovateľov štandardných holubov. Olympiáda je však
i prehliadkou výkonných holubov vyhodnocovaných v celom rade kategórií. Tie naše zo Súče sa vôbec nestratili a umiestnili sa na vynikajúcich
popredných miestach.
14. miesto – Koprivňanský Ondrej – 11-SK-0609-396 olymp. kat. D
16. miesto – Jurica Miroslav – 12-SK-0609-1190 olymp. kat. H
23. miesto – Koprivňanský Ondrej – 09-Sk-0609-1023 olymp. kat. A
Záverom v mene chovateľov Základnej organizácie chovateľov
poštových holubov Horná Súča chcem poďakovať obecnému úradu za
podporu v našej chovateľskej činnosti a taktiež Ing. Alojzovi Švajdovi za
poskytnutie priestorov. Má zmysel venovať sa tomuto zaujímavému koníčku. Nielen pretože nás uspokojuje, ale i preto, že ľudí spája. Delíme sa
s kamarátmi o radostné i tie ťažšie
chvíle nášho života.
Majstrovstvo ZO Horná Súča
2014
1. Koprivňanský Ondrej – 6331
bodov
2. Jurica Miroslav – 5724 bodov
3. Ludvík Róbert – 5553 bodov
4. Kako Viktor – 4439 bodov
5. Bariš Karol – 3781 bodov
(Ondrej Koprivňanský)
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
VÝSTAVY FIGURÍN
Dňa 4. februára 2015 sa v bohunickom kaštieli, kde je situované Múzeum regiónu Bielych Karpát, konalo slávnostné otvorenie putovnej výstavy
figurín známych osobností, ktoré žili alebo pôsobili na území MAS Vršatec. Sprievodný program tvorila medzinárodná prehliadka
krojov, v rámci ktorej boli divákom predstavené
kroje súčanskej a červenokamenskej doliny, ale
taktiež sa mohli diváci pozrieť zblízka na krásne
kroje južnej Moravy. Prehliadku hudobne dopĺňal
harmonikár Martin Jáňa z obce Krivoklát.
Následne sa konalo slávnostné otvorenie výstavy, kedy boli jednotlivo divákom predstavené osobnosti: architekt Dušan Jurkovič (MAS
Kopaničiarsky región), herečka Božena Riznerová
Obrová, mnísi sv. Benedikt a Martin Hugolín
Gavlovič, spisovateľ Vojtech Zamarovský, kňaz
Michal Rešetka. Prehliadka bola doplnená zaujímavým výkladom o živote týchto osobností.
K dispozícii mali návštevníci brožúry, v ktorých je
popísaný život, dielo a pôsobenie spomínaných
osôb. Návštevníkov o živote osobností informovali
aj tabule, ktoré sú umiestené pri každej figuríne.
Figuríny sú výstupom projektu národnej spolupráce, ktorý MAS Vršatec realizovala so susednou
MAS Kopaničiarsky región.
(kancelária MAS Vršatec)

PONUKA MAS VRŠATEC
Miestna akčná skupina Vršatec ponúka pre obce z regiónu a ich obyvateľov možnosť bezplatného zapožičania drevených stánkov a 80 kusov sviatočných a pracovných krojov z červenokamenskej
a súčanskej doliny.
Okrem toho je možné využiť služby kameramanov a redaktorov, ktorí prídu na podnet na akékoľvek zaujímavé podujatie a vytvoria pútavú reportáž. Tiež je možné získať s Kartou zliav MAS Vršatec
zľavy a výhody v rôznych prevádzkach, a to len preukázaním sa touto kartou. Viac informácií nájdete na
www.masvrsatec.sk
(kancelária MAS Vršatec)

REFERENDUM O OCHRANE DETÍ A
RODINY
Výsledky hlasovania v Referende o ochrane detí a rodiny dňa 7. februára 2015 v Obci Horná Súča boli nasledovné:
OTÁZKY:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné
spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužov a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti
samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Celková účasť na referende 2015 - 33,93%.
Ako vidíme, ani v našej obci sa referenda 2015 nezúčastnila nadpolovičná väčšina zapísaných voličov, čo je podľa zákona NR SR č. 564/1992 v znení neskorších predpisov o referende podmienkou.
Nakoľko referendum sa konalo vo fašiangovom období, taktiež Chotárnici z Hornej Súče vyobliekaní v súčanskom kroji ešte pred fašiangovým
vystúpením v Hrabovke využili právo hlasovania.
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli odovzdať svoj hlas a vyjadrili sa k trom otázkam v referende 2015.
(VM, členka soc., zdrav. a byt. komisie)

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník VEĽKONOČNEJ ZÁBAVY.
Kedy? 5. apríla 2015 o 20:00.
Kde? V KD v Hornej Súči.
Kto hrá? Chabovienka, Mladík, Grand, DŠBand a HorSus.
Za koľko? Za 3 e.
S kým? S priateľmi, dobrou obuvou a náladou. ;)
Na 6. ročník Vás Mladíci pozývajú,
súčanské kapely Vám zahrajú.
Spev, hudba, tanec a občerstvenie nebude chýbať.
Príďte sa na tú parádu podívať.
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USKUTOČNENÉ PODUJATIA ZA ROK 2015
Názov

Dátum

Organizátor

Spoluorganizátor

Pochod zdravia - Trojkráľové putovanie

Soc., zdrav. a byt. komisia

18. 1. 2015

DFS Čajka - fašiangové posedenie

DFS Čajka

25. 1. 2015

Divadlo Giovanni

4. 1. 2015

Divadlo Giovanni D. Súča

Obec Horná Súča

3. 2. 2015

Klub seniorov - fašiangové posedenie

Klub seniorov

7. 2. 2015

SZCHPH - výročná schôdza

SZCHPH

7. 2. 2015

Maškarný ples

Farský úrad Horná Súča

14. 2. 2015

16. Obecný bál

Obec Horná Súča

22. 2. 2015

Krájanie slížov - medzinárodná súťaž

Obec Horná Súča

Obce Dolná Súča, Starý Hrozenkov

26. 3. 2015

Valašský Kumšt - výstava a predaj

Mesto Slavičín

Obec Horná Súča

PLÁNOVANÉ PODUJATIA NA ROK 2015
5. 4. 2015
7. – 17. 4. 2015

Veľkonočná zábava

hornosúčanské kapely

Humanitárna zbierka Diakonie Broumov

Diakonie Broumov

Obec Horná Súča

19. 4. 2015

10. výročie Senior Hornosúčan

Senior Hornosúčan

Obec Horná Súča

25. 4. 2015

DJ KALI A PETER PANN - diskotéka + koncert

30. 4. 2015

Stavanie mája na námestí v Hornej Súči

30. 4. 2015

Stavanie mája na osadách

10. 5. 2015

Deň matiek

15. -16. 5. 2015

M.S. MUSIC
Obec Horná Súča

HS Mladík, DFS Čajka

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

Vodňanské rybárske dni 2015

Mesto Vodňany

17. 5. 2015

Cyklistické preteky

Slovenský zväz cyklistov

Obec Horná Súča

23. 5. 2015

Výročie DHZ Závrská

Obyvatelia Závrskej

Obec Horná Súča

máj/jún

Beh Hornej Súče

ZŠ s MŠ M. Rešetku

Obec Horná Súča

FK Horná Súča

Obec Horná Súča

jún

Deň detí a otcov

28. 6. 2015

XXV. Okolo Súče

Obec Horná Súča

30. 6. 2015

Rozlúčka s deviatakmi

ZPOZ Horná Súča

Wilamowice, Pisarzowice - festival

Wilamowice, Pisarzowice

júl/august

Hudobné leto

hornosúčanské kapely

15. 8. 2015

Zraz traktoristov na Dúbrave

Obyvatelia Dúbravy

Obec Horná Súča

22. 8. 2015

Peňažná

Obec Horná Súča

Obec Rokytnice

Pochod SNP

Obec Horná Súča

ZO SZPB

5. 9. 2015

Znie pieseň Závrskou dolinou

Obyvatelia Závrskej

Obec Horná Súča

27. 9. 2015

MESIAC – SÚČA - FAZUĽA

Soc., zdrav. a byt. komisia

Obec Horná Súča

18. 10. 2015

Posedenie dôchodcov so starostom obce

Obec Horná Súča

HS Mladík, DFS Čajka

21. 11. 2015

Katarínska zábava

PZ Hložec

Obec Horná Súča

6. 12. 2015

Festival speváckych zborov

Obec Horná Súča

TNOS

jún/júl

28./29. 8. 2015

12./19. 12. 2015
december
26. 12. 2015

Vianočné trhy
Mikulášske posedenie so starostom obce
Štefanská zábava

Obec Horná Súča
Klub dôchodcov

Obec Horná Súča

Obyvatelia Dúbravy
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM
V mesiaci december minulého roka 2014 navštívili členovia
ZPOZ –u pri príležitosti úctyhodných deväťdesiatych
narodenín nasledovnú oslávenkyňu:

V mesiaci december 2014 a február 2015 boli
zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1. Červená zem, Rajské údolie – McKinley, T.
2. Žiť, a pritom neumierať – Hamzová, M.
3. Emma – Havranová, I.
4. Značka: Neľúbená – Ondriová, I.
5. Životom nekráčam sama – Hamarová, D.
6. Jednou nohou v hrobe – Dán, D.
7. Hviezda jasná – Matkin, M. E.
8. Syn – Nesb, J.
9. Hadí bozk – Terry, M.
10. Rituál – Baglio, M.
11. Smrtiaci tip – Francis, D.
12. Rytierova česť – Pronská, J.
13. Prípad Rembrandt – Silva, D.
14. Priznanie – Hlavatá, D.
15. Dievča s maskou – Šulková, J.
16. Zvláštny príbeh – Gillerová, K.
17. Stratené – Urbaníková, E.
18. Urobila by som to zas – Chloe
19. Túžba po láske – Hannahová, K.
20. Navždy priatelia – Steel, D.
21. Alef – Coelho, P.
22. Žena povrazolezca – Wandenberg, P.
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1. Život v lese – Volf, P.
2. Artičokové srdcia – Brahmachari, S.
3. Povesti spod Vršatca
4. Motýlik – Mozerová, S.
5. Klub putovných džínsov – Brasharesová, A.
6. Bertov denník – Jacobsson, A.
7. Červík Ervín – Gregušová, A.
8. Rozprávky z palety – Uličiansky, J.
9. Čarodejnica Lilli v cirkuse – Knister
10. Rozprávky o bosorkách, čarodejniciach
a ježibabách
11. Rozprávky o škriatkoch, čertoch a o dobrých
i zlých vílach
12. Veselé potulky po Slovensku – Moravčík, Š.
Náučná literatúra pre dospelých:
1. Ľudovít Štúr. Kalendárium... – Maťovčík, A.
2. Horná Súča – Monografia obce
3. Svätí pápeži dvadsiateho storočia – Ondráš, J.
4. Myšlienky z Vrchu blahoslavenstiev – Whiteová,
E. G.
5. Cesta ku Kristovi – Whiteová, E. G
6. Kristove podobenstvá – Whiteová, E. G.
Náučná literatúra pre deti a mládež:
1. Aká som šikovná – Bullová, J.
2. Všetko o dinosauroch – Lunkenbeinová, M.
3. O prírode veselo i vážne – Saniga, M.
4. Počasie a podnebie - Felgentreff, C.
Prajem príjemné čítanie.
(MG)

Anna Mikušincová,
narodená
16. 12. 1924.

V tomto roku 2015 sa v mesiacoch január a marec dožili
životného jubilea nasledovné oslávenkyne:
Genovéva Zemanovičová,
narodená
06. 01. 1925,
90 rokov.
Zomrela dňa: 20. 01. 2015.
Alojzia Krovinová,
narodená
02. 03. 1920,
95 rokov.

V mesiaci marec navštívili členovia ZPOZ – u pri príležitosti
úctyhodných deväťdesiatych narodenín
nasledovného oslávenca:
Jozef Seriš,
narodený
13. 03. 1925.

(LM)

apríl 2015

16

SÚČANSKÝ

HLÁSNIK

číslo 1

www.hornasuca.sk

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.

Srdečne Vás všetkých pozývam na
jarnú burzu kníh do Obecnej knižnice v
Hornej Súči, ktorá sa začne v pondelok
23. 3. 2015 a bude možné prísť si vybrať
z bohatej ponuky kníh vždy v pracovných
dňoch od 13:00 do 17:00 hod.
Teším sa na Vás.
(MG)

FK HORNÁ SÚČA – ROZPIS JARNEJ ČASTI
SEZÓNY 2014 – 2015
Kolo Dátum

Dospelí

Zač

Aut.

Zač.

Dorast

Aut.

Žiaci

Zač.

Aut.

-

14. H. S. - St. Turá
11,15 15. Svinná - H. S.

13,00
10,30

9,30

16. H. S. - D. Súča
17. Opatová - H. S.

10,30
10,30

9,45

18. H. S. - Krajné

10,30

17.

15. 3.

Zamarovce -H. S.

14,30

13,15 Zamarovce - H. S.

S-15,00 14,00

18.
19.

22. 3.
29. 3.

H. S. - Tr. Jastrabie
Opatová - H. S.

15,00
15,00

H. S.- Svinná/Hradná
13,30 Ľuborča - H. S.

S-15,00

20.
21.

5. 4.
12. 4.

H. S. - D. Súča
Skalka n/V- H. S.

15,30
15,30

H. S. - Neporadza
14,30
voľno

13,00

22.

19. 4.

H. S. - V. Bierovce

16,00

23.
16.
24.
25.
26.

26. 4.
1. 5.
3. 5.
10. 5.
17. 5.

Očkov - H. S.
H. S. - Čachtice
H. S. - Pobedim
Bošáca - H. S.
H. S. - Ľuborča

16,00
16,30
16,30
16,30
17,00

14,00 Tr. Teplice - H. S.
10,00 8,45 19. Zamarovce -H. S.
H. S. - Zamarovce
14,00
20. H. S. - Záblatie
14,30 Svinná/Hradná - H. S. S-16,30 15,15 21. Stankovce - H. S.
H. S. – Ľuborča
14,30
22. H. S. - Tr. Turná

27.
28.
29.
30.

24. 5.
31. 5.
7. 6.
14. 6.

H. Srnie - H. S.
H. S. - Dubodiel
Brezová - H. S.
H. S. - V. Hradná

17,00
17,00
17,00
17,00

15,45 Neporadza - H. S.
voľno
14,30 Omšenie - H. S.
H. S. - Tr. Teplice

H. S. - Omšenie

12,00

13,30

14,00
14,30
14,30

12,45 23. Bošáca - H. S.
24. H. S. - H. Srnie
13,00 25. Soblahov - H. S.
26. H. S. - Bobot
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