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HLÁSNIK
„ABY VO VÁS BOLA MOJA RADOSŤ." (JN 15,11)
Jedna žena spomína na nasledujúcu udalosť: Raz bola v nedeľu v kostole. Bolo tam s matkou jedno malé dieťatko,
ktoré sa naširoko usmievalo na všetky strany. Ľudia pociťovali rozpaky, pretože nevedeli, ako sa majú správať.
Keď to zazrela jeho matka, rázne ho upozornila: „Prestaň sa vycierať! Si predsa v kostole!" Tento príbeh ilustruje
mylné presvedčenie mnohých kresťanov, že Cirkev a kostol sú iba vážne veci. A naozaj, koľko je takých, ktorí smiech
a radosť v kostole považujú za nepatričné, ale radosť patrí k životu aj k duchovnému životu kresťana.
Preto teraz prežívame Veľkonočné obdobie, obdobie radosti zo zmŕtvychvstania Ježiša.
Ale čo vlastne radosť je? Svätci hovorili, že nejestvuje pravá radosť bez Boha. Bez Boha existujú časné a čiastkové radosti. Človek sa môže tešiť zo svojho zdravia, sily, vzťahov, úspechov, vlastníctva... No všetko jedného dňa skončí. A čo
potom? Bez večnosti je akoby všetko nezmyselné. Zmysel má len to, čo je trvalé. A čo nemá zmysel, je zdrojom smútku.
Aj keď niekedy možno podvedomého smútku, ktorý ani nevnímame. No predsa pretrvávajúceho. Iba to, čo má zmysel
trvalý, je zdrojom radosti. Preto teda trvalá radosť musí mať svoje korene v Bohu. Ak človek nevlastní pravú radosť, bude
rozdávať nie skutočnú radosť, ale radosť povrchnú alebo dočasnú. Poznáme všetci ľudí, ktorí sa utiekajú k bujarým formám radosti, veselosti, rôznych zábav, ktoré ich vnútro však nenaplní, ale naopak, iba ho ešte viacej vyprázdni. A do ich
vnútra sa nasťahuje ešte väčší smútok. Omnoho väčší, ako bol ten, ktorý sa snažili zábavou zo seba odohnať.
Preto pravej radosti je schopný iba človek, ktorého duša je čistá, a ktorého cesta má jasný cieľ, smerujúci poza horizont
do večnosti, do neba, ako o tom hovorí i tento príbeh:
Jeden človek rozpráva, ako cestoval v preplnenom autobuse rozmrzený a ospanlivý, ako ostatní spolucestujúci.
Bol júlový deň, ťažký, zaprášený vzduch. Na jednej zastávke nastúpila do voza mladá plavovlasá žena
s trojročným zlatovlasým, modrookým dievčatkom žiarivého úsmevu. Sotva si našli v kútiku malé miestečko,
nálada v autobuse sa zrazu zmenila. Z dieťaťa, ktoré veselo hľadelo z obloka a nad všetkými možnými objavmi
jasalo a z matky, ktorá ho v priateľskej trpezlivosti miernila a poučovala, sálala osviežujúca radosť zo života
a veselosť. Všetci sa im prizerali, sedeli už pozorne a vzpriamene a usmievali sa. Keď vystupovali, v tichosti sa
im poďakoval za dobro, ktoré mu poskytli svojou prítomnosťou. Čisté dieťa a každé dieťa je čisté, vždy rozdáva
radosť, a to preto, lebo má čistú dušu. A možno ste aj vy mali podobnú skúsenosť, keď vás malé dieťa rozveselilo.
Preto vám, milí obyvatelia Hornej Súče, chceme, my vaši duchovní otcovia, popriať milostiplné a radostné prežívanie
sviatkov zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista.
(Vaši duchovní otcovia Tomáš Zelenák a Michal Štefánik)

PRAJEME KRÁSNE PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV, NECH SÚ VAŠE DOMOVY NAPLNENÉ LÁSKOU
A POKOROU.
(Redakčná rada Súčanského Hlásnika)
VEČER PLNÝ PREKVAPENÍ
V úvode fašiangovej sezóny v sobotu 21.1.2017 sme sa stali
svedkami zrodu novej tradície v
našom farskom spoločenstve – 1.
Farského plesu, ktorého sme mali
možnosť osobne sa zúčastniť.
str.6
str. 5

FAŠIANGY SENIOROV V HORNEJ SÚČI
Je to už tretí rok, čo poriadame fašiangový sprievod
našou obcou. Stretli sme v KD, kde sme sa pripravili na
sprievod. Pripravili sme si nápadité masky a hlavne dobrú
náladu. Prvá zastávka bola pri kostole. Zaspievali sme pieseň na oslavu a poďakovanie za zdravie, ktoré nám Pán
dáva.
str. 8

„SPIEVALA MI STARÁ MAŤ“
Príležitosť
predstaviť
svoj
talent v speve slovenských ľudových
piesní mali možnosť naši malí
speváci tento rok po prvýkrát
v speváckej súťaži pod názvom:
„Spievala mi stará mať.“
str.9
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VYBERÁME Z OBSAHU ČÍSLA
Program počas veľkonočných sviatkov

2

Jarmočné vystúpenie

9

Z rokovaní obecného zastupiteľstva

3

Karnevalové všeličo

9

Bilancia za rok 2016

5

Úspechy a dianie v našej ZŠ s MŠ

10

Prvý farský ples – večer plný prekvapení

6

Nové knihy nám robia radosť

13

Obecný ples - tanec, spev, noblesa, ...

6

Gratulovali sme jubilantom

13

Pochod zdravia – Trojkráľové putovanie

7

Vítame nových občiankov marec 2017

14

Detský karneval

7

Stretnutie milovníkov prózy a poézie

15

Hornosúčanský stolnotenisový turnaj

8

FK H. Súča – rozpis zápasov – jar 2017

16

Fašiangy seniorov v Hornej Súči

8

Inzertné okienko

16

PROGRAM POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
PROGRAM POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 2017

INFORMÁCIE O FINANCIÁCH ZA UPLYNULÝ ROK 2016:

Veľkonočná spoločná sv. spoveď – 1. apríl
Farský kostol od 10.00 hod. do 12.00 hod.
Filiálky Dúbrava, Vlčí Vrch a Trnávka
od 13.30 hod. do 14.30 hod.

Zvončekové a prvonedeľné zbierky – 20 422,04 €
Energie kostoly – 4 636,29 € (Farský kostol plyn –
2 044,69€, Farský kostol elektrina – 1 061,70 €,
Dúbrava elektrina – 1 529,90 €)
Energie fara – 2 080,76 €
(Plyn – 1 206,72 €; Elektrina – 874,04 €)
Voda kostol a fara – 144,90 €
Zbierky na odoslanie – 4 330 €
Zbierka „Boj proti hladu“ – 827,50 €
Zbierka na prenasledovaných kresťanov – 471 €
Zbierka „Sviečka za nenarodené deti“ – 380,84 €
Dobrá novina – 3 322,77 €
Mimoriadne zbierky a milodary na kúrenie farského kostola – 6 169,54 € + dotácia od Obce Horná Súča – 5 000 €
Kúrenie farského kostola a zákristie –17 604,79 €
Rekonštrukcia zákristie so sociálnym zariadením (dlažby,
obklady, omietky, murárske práce, zníženie a zateplenie
stropu, elektrika, vodoinštalácie, výmena okna, a dverí) +
všetky opravy a práce v kostole (dlažba, kameň, murárske
práce, oprava sokla – nátery, drevené pódia pod lavicami) –
8 882,41 €
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli finančne,
prácou, modlitbou alebo akoukoľvek pomocou!

Zelený štvrtok – 13. apríl
Sv. omša 18:00hod.
Tichá - súkromná adorácia
na znak opustenosti Pána Ježiša
v Getsemanskej záhrade
bude do 22:00 hod.
Veľký piatok – 14. apríl
Krížová cesta 11:00 hod.
Obrady Veľkého piatku 18:00 hod.
Po obradoch bude možnosť poklony
pri Božom hrobe do 22:00hod.
Biela sobota – 15. apríl
Počas dňa je možnosť poklony pri Božom hrobe
od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Veľkonočná vigília začne po západe slnka
o 18:30 hod.
Veľkonočná nedeľa – 16. apríl
sv. omše
Farský kostol
07:45, 11:00 hod.
Dúbrava
09:00 hod.
Vlčí Vrch
10:00 hod.
Trnávka
11:00 hod.
Veľkonočný pondelok – 17. apríl
sv. omše
Farský kostol
07:45 hod., 11:00 hod.
Dúbrava
09:00 hod.
Vlčí Vrch
10:00 hod.
Trnávka
11:00 hod.
Zmena časov je vyhradená! Časy sú len informatívne!
Záväzné sú farské oznamy, ktoré nájdete
aj na našej farskej stránke: www.hornasuca.fara.sk
alebo na výveske pri hlavnom vchode do kostola.

MATRIKA ZA UPLYNULÝ ROK 2016:
Krsty: 23 detí,
z toho – 14 chlapcov, 9 dievčat
1. sv. prijímanie – 33 detí
z toho – 18 chlapcov, 15 dievčat
Sobáše – 6 párov
Pohreby – 42 farníkov,
z toho 18 mužov, 24 žien
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 9. decembra 2016.
1)Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/08/2016-OZ
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 30. 09. 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
2) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/08/2016-OZ
ruší uznesenie č. 17/03/2011-OZ zo dňa 17.06.2011 a uznesenie č.
19/07/2012-OZ zo dňa 14.12.2012
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
3) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/08/2016-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ, usporiadanie vlastníctva pozemku parc.č.
15126/2 - ostatné plochy o výmere 140 m2, odčlenená parcela z pôvodného pozemku parc. č. 15126 – ostatná plocha o výmere 1950 m2
zapísanej na liste vlastníctva č. 993, ktorého vlastníkom je Obec Horná
Súča, Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča v podiele 1/1 podľa
geometrického plánu č. 454030066-103/2016 zo dňa 11.05.2016,
overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa
01.06.2016 pod č. 593/16 pre Zdenka Hulváka, bytom Horná Súča Dúbrava č. 510, 913 33 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
4) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/08/2016-OZ
schvaľuje predaj obecného pozemku parc. č. 15126/2 - ostatné
plochy o výmere 140 m2,
odčlenená parcela z pôvodného pozemku parc. č. 15126 – ostatná
plocha o výmere 1950 m2 zapísanej na liste vlstaníctva č. 993, ktorého
vlastníkom je Obec Horná Súča, Horná Súča č. 233, 913 33 Horná
Súča v podiele 1/1 podľa geometrického plánu č. 454030066-103/2016
zo dňa 11.05.2016, overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym
odborom dňa 01.06.2016 pod č. 593/16 za cenu 3,50 eur/1 m², t.j.
spolu 490 eur za 140 m² pre Zdenka Hulváka, bytom Horná Súča Dúbrava č. 510, 913 33 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. 5/08/2016-OZ
nesúhlasí s odpredajom bytu v dome 490 Horná Súča – Dúbrava pre
Milana Poláčka, Horná Súča 347 s tým, že vyčlení v budúcom rozpočte finančné prostriedky na rekonštrukciu bytu v dome č. 490
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. 6/08/2016-OZ
schvaľuje zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10 k 09. 12.
2016 podľa prílohy:
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

Bežné príjmy

Rozpočet

Rozpočet

Návrh na
zmenu

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2016

rozpočtu

na rok 2016

v eurách

pred zmenou

na rok 2016

po zmenách

rozp.op.č. 10

rozp.op.č.10

rozp.op.č.10

k 9.12.2016

k 9.12.2016

v eurách

v eurách

v eurách

1 878 230

78 973

1 576 719

1 957 203

z toho ZŠ

17 100

29 200

0

29 200

Kapitálové príjmy

357 546

685 830

-11 672

674 158

z toho ZŠ
Fin.operáciepríjmy

0

78 280

1 930

80 210

Príjmy spolu

1 934 265

2 642 340

69 231

2 711 571

Rozpočet

Rozpočet

Návrh na
zmenu

Rozpočet

na rok 2016

na rok 2016

rozpočtu

na rok 2016

v eurách

pred zmenou

na rok 2016

po zmenách

rozp.op.č. 10

rozp.op.č.10

rozp.op.č.10

k 9.12.2016

k 9.12.2016

v eurách

v eurách

v eurách

0

0

Bežné výdavky

1 477 973

1 656 324

44 099

1 700 423

z toho ZŠ

715 130

732 119

3383

735 502

Kapitálové výd.

8 000

180 563

18 228

198 791

z toho ZŠ

0

0

Fin.operácie-výd.

448 292

805 453

1 930

807 383

Výdavky spolu

1 934 265

2 642 340

64 257

2 706 597

7) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/08/2016-OZ
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie k
30. 09. 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
8) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/08/2016-OZ
schvaľuje odpis nákladov na účte 042 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku v sume 200,00 EUR v dôsledku zmarenej investície
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 uznesením č. 9/08/2016-OZ
schvaľuje dotácie z rozpočtu obce Horná Súča na rok 2017 v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia obce Horná Súča o podmienkach
poskytovania dotácií z prostriedkov obce Horná Súča č. 1/2015 nasledovne:
Občianske združenie MLADÍK - 1 000,00 EUR
Občianske združenie Futbalový klub Horná Súča - 11 000,00 EUR
Občianske združenie KLUB SENIOROV Horná Súča - 1 100,00 EUR
Občianske združenie CHOTÁR - 2 000,00 EUR
Občianske združenie DFS ČAJKA – 1 000,00 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horná Súča - 600,00 EUR
Občianske združenie STK Horná Súča - 300,00 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
10) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/08/2016-OZ
schvaľuje dotáciu pre centrá voľného času mimo obce Horná Súča
nasledovne:
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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 50,00 EUR na 1 dieťa na
rok 2017
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. 11/08/2016-OZ
schvaľuje dotáciu pre centrá voľného času mimo obce Horná Súča
nasledovne:
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Diecézny školský úrad, 950
50 Nitra pre Centrum voľného času, 1. mája 7 ako súčasť ZŠ sv. A.
Svorada a Benedikta, 1. mája 7, 911 01 Trenčín v sume 50,00 EUR na
1 dieťa na rok 2017
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. 12/08/2016-OZ
schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce v roku 2016 pre Rímskokatolícku
cirkev, Farnosť Horná Súča v sume 5 000,00 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
13) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/08/2016-OZ
a) schvaľuje rozpočet obce Horná Súča vrátane programov na rok
2017
b) berie na vedomie rozpočet obce Horná Súča vrátane programov
na roky 2018 a 2019
c) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky 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
14) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/08/2016-OZ
schvaľuje Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2013 o financovaní materskej školy
a školských zariadení na území obce
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
15) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 15/08/2016-OZ
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná Súča č. 2/2016
O vzdelaní na území 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
16) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 16/08/2016-OZ
schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 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
17) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 17/08/2016-OZ
schvaľuje Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči
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
18) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 18/08/2016-OZ
schvaľuje Zásady odmeňovania členov komisií Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči, ktorí nie sú poslancami
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
19) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 19/08/2016-OZ
schvaľuje prevod majetku Obce Horná Súča do obchodnej spoločnosti SHS s. r. o. v účtovnej hodnote a to prevod vozidiel, ktoré sú uvedené v evidencii vozidiel s termínom od 1. 1. 2017
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
20) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 20/08/2016-OZ
schvaľuje prenechanie správy obecných budov Obce Horná Súča do
obchodnej spoločnosti SHS s. r. o.
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
21) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 21/08/2016-OZ
schvaľuje prenechanie správy vodovodov Obce Horná Súča do obchodnej spoločnosti
SHS s. r . o.
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
22) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 22/08/2016-OZ
schvaľuje v zmysle zákona o majetku obcí poverenie starostu obce
schvaľovať v súvislosti s výstavbou kanalizácie prenájom obecných
pozemkov
Poslanci: Počet/Prítomní/potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
23) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 23/08/2016-OZ
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mrázik, Zemanovič
24) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 24/08/2016-OZ
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok
2017
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mrázik, Zemanovič
25) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 25/08/2016-OZ
berie na vedomie informáciu o realizovaných a pripravovaných investičných projektoch
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
26) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 26/08/2016-OZ
berie na vedomie informáciu a súhlasí, aby hlavná kontrolórka Ing.
Katarína Orságová mohla vykonávať činnosť tajomníčky občianskeho
združenia: Občianske združenie rodičov a priateľov ZŠ s MŠ Michala
Rešetku Horná Súča, Horná Súča 242, 913 33, IČO: 500 687 33
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
27) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 27/08/2016-OZ
schvaľuje Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady
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 2016
Vážení spoluobčania, vstupom do nového roka 2017 sme uzatvorili rok 2016 a nastal čas zbilancovať úsilie vedenia obce za predchádzajúci rok.
V obci sa nám v roku 2016 podarilo:
Obecné budovy:

V rámci vlastných možností obce sme v roku 2016 realizovali stavebné úpravy kultúrneho domu v obci. V priestoroch kinosály, ktorá je už viac
ako 15 rokov nevyužívaná, prebehli búracie práce a vytvorili sa otvory pre okná a dvere. Zároveň sa vykonali stavebné práce, kde z bývalých
priestorov kinosály vznikli dve nové poschodia pre presťahovanie knižnice zo suterénu obecného úradu a nové priestory pre záujmové združenia v obci ako dôchodcovia, mládež, muzikanti, súbory a pre mamičky na materskej dovolenke. Postupne v týchto priestoroch boli vybudované priečky pre rozdelenie týchto priestorov a do začiatku vykurovacej sezóny boli osadené výplne otvorov.

Výstavba nájomných bytov – vo februári bola na Štátny fond rozvoja bývania a na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
zaslaná žiadosť o výstavbu 2 x 8 bytových jednotiek v dvoch bytových domoch formou obstarania bytových domov kúpou, žiadosť o úver zo
ŠFRB, žiadosť na technickú vybavenosť. Celkové predpokladané náklady na obstaranie bytových domov a prislúchajúcej technickej vybavenosti boli náklady vo výške 785 000 EUR. V decembri 2016 sme dostali list z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, že
žiadosti boli posúdené ako vyhovujúce, avšak boli nad sumu finančných prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte na rok 2016. V januári
2017 bola táto žiadosť opakovane zaslaná na Ministerstvo a ŠFRB.
Miestne komunikácie:

V rámci výzvy z cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2014 – 2020 bol v októbri 2016 predložený projekt „Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli“, ktorého predmetom je rekonštrukcia komunikácií z Dúbravy do Dolinky a cykloturistické prepojenie obcí Horná Súča a Šanov. Celková hodnota realizovaného projektu je 1 596 945,87 EUR a z toho žiadaných nenávratných finančných prostriedkov
je 1 496 309,72 EUR. Spolufinancovanie obce Horná Súča predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu vo
výške 59 058,45 EUR. Spolufinancovanie obce Šanov predstavuje 10% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu vo výške
41 577,70 EUR. Partnerom tohto projektu je česká obec Šanov .Vďaka tejto partnerskej spolupráci sa obci v minulosti podarilo získať
slušný balík finančných prostriedkov na opravu dopravnej infraštruktúry. Realizáciou tohto projektu by sa mal obnoviť povrch a komplexne
zrekonštruovať cesty v dĺžke 8 330 m.
Životné prostredie:

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

v máji 2016 obec pripravila projekt Obecná kompostáreň Horná Súča a predložila na Ministerstvo životného prostredia žiadosť o NFP
s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 407 702,48 EUR, z toho NFP 387 317,36 EUR a vlastné zdroje 20 385,12 EUR. V novembri
2016 bola obci Horná Súča táto ŽoNFP schválená a následne v januári 2017 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP na realizáciu tohto
projektu. V rámci realizácie bude vybudovaná v areáli zberného dvora stavba kompostárne, ktorá pozostáva z hydroizolačne oddelenej
spevnenej plochy o výmere 721 m2 s troma kompostovacími boxami o rozlohe 3 x 100m2. Predpokladané náklady na stavbu sú vo výške
88 466,48 EUR. Súčasťou dodávky je i technologické vybavenie kompostárne vo výške 319 236 EUR, v rámci ktorého by sa malo obstarať
nasledovné vybavenie: traktor, traktorový prekopávač kompostu, preosievač kompostu, miešací a rezací voz a čelný kolesový nakladač.

v máji 2016 obec pripravila projekt Zberný dvor odpadov Horná Súča a predložila na Ministerstvo životného prostredia žiadosť o NFP
s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 1 186 479,94 EUR, z toho NFP 1 127 155,94 EUR a vlastné zdroje 59 324 EUR. V novembri
2016 bola obci Horná Súča táto ŽoNFP schválená s výškou oprávnených výdavkov 1 087 863,94 EUR (v rámci schvaľovacieho procesu
nám MŽP SR neuznalo výdavok na nákup drviča na stavebný odpad) a následne v januári 2017 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP
na realizáciu tohto projektu. V rámci realizácie bude vybudovaná stavba zberného dvora, ktorá pozostáva z hydroizolačne oddelenej spevnenej plochy o výmere 1598 m2, vybudovania haly pre techniku o rozlohe 147m2, oplotenia celého areálu zberného dvora a sociálneho zázemia pre zamestnancov. Predpokladané náklady na stavbu sú vo výške 346 655,54 EUR. Súčasťou dodávky je i technologické vybavenie
zberného dvora vo výške 825 506,40 EUR, v rámci ktorého by sa malo obstarať nasledovné vybavenie; zberové vozidlo, nákladné vozidlo
s výmenným nosičom a s čelnou doskou, samostatne odnímateľná nadstavba, nosič hákových kontajnerov, samostatne odnímateľná nadstavba , trojstranný sklápač, kontajner s hydraulickou rukou, príves na prepravu kontajnerov, mostová váha , drvič stavebného odpadu, drvič drevnej hmoty, 13 ks hákových kontajnerov, 300 ks 120l nádob na BRO, 300 ks 240 l nádob na BRO, 15 ks 1100 l nádob na BRO, prístrešok, plastový box a nádrž v nádrži.
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 snaží obec zachovať a šíriť kultúrne dedičstvo našich predkov ,a preto podporujeme hornosúčanské organizácie v ich činnosti, ktoré si vďaka tejto podpore a svojimi
vystúpeniami získavajú dobré meno vo svete.
RVS VV, s.r.o.

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. V januári roku 2016 bol
tento projekt schválený s dotáciou vo výške 90% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 35 078 273,95 EUR a následne v marci bola podpísaná zmluva o nenávratnom finančnom príspevku medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Regionálnou vodárenskou spoločnosťou Vlára Váh, s.r.o.. V rámci tohto projektu je v týchto dňoch realizovaná kanalizačná sieť v centre obce a na osadách Dúbrava, Závrská,
Vlčí Vrch, Trnávka a Dolinka. Predpokladaný termín ukončenia prác je apríl 2018.
SHS s.r.o.

Obec v máji 2016 založila svoju obchodnú spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb občanom obce a iným subjektom. Založenie bolo iniciované po niekoľkoročnom upozorňovaní audítorkou obce, že obec by priamo nemala vykonávať obchodné činnosti a mala by
mať na to zriadenú svoju obchodnú spoločnosť. Druhý dôvod bol, že obec v tržbách za poskytovanie služieb sa blížila k hranici DHP a hrozilo,
že obec by sa stala platcom DPH.Z toho dôvodu vedenie obce a poslanci rozhodli o zriadení obchodnej spoločnosti Služby Horná Súča s.r.o.,
ktorá postupne preberá všetky služby, ktoré doteraz poskytovala obec.
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 2016. Ďakujem všetkým podnikateľom, živnostníkom a SHR,
ktorí pôsobia na území obce. Ďakujem organizáciám a súkromným subjektom, ktorí sa podieľajú na poskytovaní služieb, základných druhov tovaru v
našej obci a vytvárajú pracovné príležitosti pre našich spoluobčanov.Do ďalšej práce im prajem veľa zdravia, šťastia a úspechov.
Ďakujem všetkým spoločenským organizáciám v obci za dobrú reprezentáciu obce v uplynulom roku 2016. Veľmi si vážim prácu tých, čo obetujú svoj
voľný čas pre našu obec a pre druhých ľudí. Vám všetkým ďakujem a prajem 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 Horná Súča stabilná, moderná a nádejne sa rozvíjajúca obec.
(Ing. Juraj Ondračka, starosta obce)
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PRVÝ FARSKÝ PLES – VEČER PLNÝ PREKVAPENÍ
V úvode fašiangovej sezóny, v sobotu 21.1.2017 ,sme sa stali svedkami zrodu novej tradície v našom farskom spoločenstve – 1. Farského
plesu, ktorého sme mali možnosť osobne sa zúčastniť. Hneď pri príchode sme boli príjemne prekvapení. Pri vstupe do sály nás čakali hostitelia - pán
farár s pánom kaplánom, ktorí nás srdečne privítali .Každého účastníka ponúkli pohárom kvalitného šampanského a každá žena dostala šípovú ružu.
To bolo prvé prekvapenie.
Sála doslova žiarila. Okrúhle stoly, nespočetne veľa sviečok a ruže v kombinácii so zlatou farbou dodali sále neobvyklú eleganciu a noblesu.
Na začiatku moderátorka Katka privítala všetkých hostí a úvodného slova sa ujal pán farár Zelenák a otvoril ples. Prekvapeniami sa nešetrilo. Ďalším
v poradí bolo prvá časť programu. Danka Birasová nám zaspievala slovenskú verziu piesne "You raise me up - Ty zdvíhaš ma" a svojím nádherným
spevom pozdvihla naše srdcia. Počas spevu sme videli dojímavú prezentáciu, v ktorej sa mohol každý nájsť. Medziľudské či manželské nezhody,
choroby, finančné problémy, výchova detí, problémy v práci, alebo aj len jednoduché nezvládnutie svojej povahy vo víre každodenných úloh... Toto
všetko nás deň čo deň opantáva a valcuje. V každej chvíli je dobré si pripomenúť, že tu nie sme na všetko sami a že On dvíha nás! Tento bod organizátorom naozaj vyšiel! Nasledovala modlitba, chutná večera, dezert a voľná zábava. Všetkým dobre známa skupina Grand roztancovala aj tých, ktorí sa
prišli pôvodne len pozrieť. V ďalšom prekvapení nás rozosmial svetoznámy mím Vlado Kulíšek, ktorému sekundovali aj páni z publika a skvele nás
zabávali.
Šiestym a siedmym prekvapením v poradí bola možnosť dať si miešaný nápoj a urobiť si pár "bláznivých" spoločných fotiek. Pri fotení sme sa všetci
príjemne bavili nielen na sebe, ale aj na ostatných hosťoch, ktorí sa neváhali odviazať a s detskou hravosťou pózovali pred objektívom. V jednom momente sme sa mohli premeniť na kozmonautov, afroameričanov, kráľovné či rytierov. Mohli sme si urobiť na pamiatku fotky, s ktorými sme odchádzali
domov.
Organizátori nezabudli ani na toalety. Na pánskych toaletách boli pripravené panské voňavky, dezodoranty, žuvačky a .i. Nežnejšie polovičky si zase
prišli na svoje pri púdroch či špirálach. Svoje účesy mohli dotiahnuť do dokonalosti, vďaka pripraveným sponkám a lakom na vlasy. Pery mohli zvýrazniť prostredníctvom rúžov a leskov. No nechýbali aj veľmi praktické pančuchy ,vreckovky, krémy na ruky, voňavky a dezodoranty. Toto bolo veľmi milé
prekvapenie.
O polnoci vyčarila bohatá tombola úsmev na tvári takmer každému páru. Cien bolo toľko, že skoro každý si niečo odniesol, niektorí vyhrali aj viackrát.
Hoci každý sa v predstavách videl na dovolenke na Makarskej, nedalo nevšimnúť si, že veľa mužov po celý čas pokukovalo po štvrtej cene, ktorou
bola elektrická vŕtačka. Vyhrať však mohol len jeden. Nám ostatným musí stačiť útecha vo forme väčšieho šťastia v láske. Zábava s Grandom pokračovala do bieleho rána
v znamení tanca a
spevu v spoločenstve
priateľov a
známych.
Na záver nezostáva
nič iné, ako sa vrele
poďakovať za výbornú akciu. Naše
poďakovanie patrí
všetkým nápomocným, ktorí
sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na
tomto
vydarenom
diele. Podarilo
sa
usporiadať akciu, na
ktorej sme sa vďaka
drobným detailom a
príjemnej
spoločnosti cítili veľmi
dobre. Veríme,
že
sa na farskom plese
stretneme i o rok a
budeme tak môcť
svedčiť o tom, že veselý kresťan = dobrý kresťan. Veď predsa smiech a veselé myšlienky sú slnkom, s ktorým sa nám vo všetkom darí.
(plesajúci účastníci 1.farského plesu)

OBECNÝ PLES – TANEC, SPEV, NOBLESA ...
Jedenásteho februára – pár dní pred sviatkom sv. Valentína sa kultúrny dom v našej obci neskutočne rýchlo zaplnil hosťami. Uskutočnil sa už v poradí
osemnásty 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 farebne ladili so svojimi partnerkami.
Pri vstupe do priestorov hostí privítali hasiči z Dobrovoľného hasičského
zboru a hostí priviedli k ich stolom. Pri vstupe dámy čakal malý darček
v podobe mydlového srdiečka. Pri vstupe do priestorov KD vítala hostí
dychová hudba Kamarádi. Po odohraní skladieb dychovej hudby sa
ujala slova a zároveň privítala všetkých hostí moderátorka Silvia Ludvíková. Predstavila kapelu, hudobnú skupinu Grand, ktorá bavila hostí do
skorých ranných hodín. Po úvodnom programe sa osemnásty ročník
obecného bálu otvoril slávnostným valčíkom. Tanečný parket sa zaplnil aj v ďalších tanečných kolách, či už to boli ľudové alebo moderné
skladby v podaní členov Grandu. To je naozaj dôkazom toho, že sa
hostia naozaj veľmi dobre zabávali. Počas prestávok zanôtilo aj harmonikárske duo v zložení Ondrej Panák a Jozef Chupáč.
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Pred čokoládovou volenkou nás svojím programom potešili dievčatá z našej obce, ktoré si nacvičili zaujímavý
program na trampolínach a tancovali v súčanských krojoch. Vystúpenie sa naozaj podarilo a hostia tlieskali,
boli nadšení. Dievčatá mali veľký úspech. Sme radi, že takto spojili moderný tanec na trampolínach s folklórom.
Samozrejme, mali možnosť aj hostia vyskúšať si tance na trampolínach a mali naozaj čo robiť, aby udržali
tempo s dievčatami. Počas valentínskeho bálu a zároveň valentínskeho večera nemohla chýbať čokoládová
volenka .Pred polnocou si tanečníci zo skupiny Pole Dance pripravili fantasticky program, kde spojili gymnastiku a tanec, kde vytvorili súhru pohybov na
kovovej tyči. Program sa veľmi páčil, bol
napínavý a aj náročný. Taktiež si mohli
hostia vyskúšať tento spôsob tanca, našli
sa i odvážlivci  A po tomto vystúpení prišla
na rad tombola. Tombola bola naozaj bohatá. Rôzne ceny, z ktorých by si vedela vybrať
žena, ale i domáci kutil. Na osemmnástom
ročníku obecného bálu bolo množstvo cien.
Po rozdaní všetkých cien 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 devätnástom ročníku.

7
Pole Dance

(LM)

POCHOD ZDRAVIA, TROJKRÁĽOVÉ PUTOVANIE
Deň po sviatku Zjavenia Pána – Troch kráľov ,dňa 7. januára 2017 o 13,00 hod. pod záštitou obce Horná Súča a Farského úradu Horná Súča sa už šiestykrát stretli Súčania na Pochode zdravia pri TROJKRÁĽOVOM putovaní, aby si pripomenuli, ako putovali TRAJA KRÁLI za Betlehemskou
hviezdou.
V ten deň sme sa zobudili do mrazivého snehového rána s teplotou – 13°C .Bolo krásne, zima však riadna. Aj tak viac ako 60 spoluobčanov
/otužilcov/ sa stretlo pri jedličke na námestí, aby vykročili na pochod. Predsedníčka sociálno – zdravotnej komisie privítala účastníkov pochodu. Potom
sa ujal slova miestny p. kaplán . Prítomných upútal rozprávaním krátkeho výroku od Pápeža Jána Pavla II. a následne udelil prítomným požehnanie na
cestu. Vykročili sme cestou cez Dlhé Hony – Podbrezníky, Bukovinkou cez Hložec nad Trnávku a dolu Rokytským viedla naša cesta do kultúrneho
domu v obci. Tam bol pre
putujúcich prichystaný teplý
čaj,
oblátky
s medom
a výborná trojkráľová kapustnica. Veru po tak namáhavej
ceste všetkým chutilo. Rozvinuli sa spomienky, radosť,
krátky
detský
program
a pomaly sa zberal každý
naplnený spokojnosťou do
svojich vykúrených príbytkov.
Trojkráľová cesta bola náročSpoločná fotografia účastníkov pochodu
ná, no vyplatila sa. Veď sedením iba pri peci by sme nemali po rokoch na čo spomínať. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a podporili svojou aktivitou akcie v súčanskej doline.
(VM, členka soc., zdrav. a byt. komisie)

DETSKÝ KARNEVAL 2017
Ako po uplynulé tri roky, tak aj tento rok sa v našej obci organizoval detský karneval. Táto
milá akcia sa uskutočnila v sobotu 18.februára 2017 o 15.hodine v telocvični ZŠ.
Tohtoročná téma bola zase rozprávková – Alica v krajine zázrakov. Na úvod pár slov povedal náš pán farár Tomáš Zelenák, ktorý karneval otvoril aj za prítomnosti pána kaplána Michala Štefánika. Moderátorka potom oboznámila všetkých prítomných s pravidlami hlasovania. Najlepšie masky
nevyberala porota, ale samotní rodičia a rodinní príslušníci. Nasledovala scénka z už spomínanej
rozprávky, ktorú si pripravila naša mládež. Potom začali rozprávkové postavy vyzývať deti k tancu, no
tie nebolo treba prehovárať. Ihneď zaplnili takmer celý „tanečný“ priestor v telocvični. Keďže masiek
bolo naozaj veľmi veľa (111), muselo byť ich predstavovanie postupné a rozdelené až na štyri časti –
vstupy
medzi
tancovaním.
Počas toho prebiehalo hlasovanie o najkrajšie masky. Po predstavení všetkých masiek bolo
hlasovanie ukončené. Hlasy sa mohli sčítať. Udelených bolo 45
cien, prvé tri miesta obsadili masky Legoman, Baba Jaga s domčekom na stračej nôžke a stonožka. Všetky prítomné masky dostali drobné sladkosti ako odmenu za účasť. Sme radi, že počet prítomných detí v krásne doma vyrobených maskách, sa stále zvyšuje a dúfame, že o rok sa na tomto podujatí stretneme opäť.
Ďakujeme všetkým organizátorom, no hlavne deťom a
rodičom za ich veľkú snahu a kreativitu pri výrobe masiek.
Karnevalové masky boli opäť zaujímavé a kreatívne

(Eva Gugová)
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HORNOSÚČANSKÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ
V priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Michal Rešetku Horná Súča členovia komisie kultúry, školstva a športu zorganizovali stolnotenisový turnaj,
ktorý sa konal 25. februára 2017 so začiatkom o 9:30 hod.
Prezentácia hráčov začala o 9:00 hod. v priestoroch telocvične. Turnaja sa zúčastnili dospelí i deti. Súťažilo sa troch kategóriách, a to: muži,
ženy a mládež. Po zápise všetkých súťažiacich sa losovali jednotlivé skupiny. Začalo sa losovaním mužskej kategórie, pretože bola najpočetnejšia,
losovanie pokračovalo kategóriami žien a mládeže. Súťažiaci si popriali
navzájom veľa šťastia, pozdravili sa bojovým pokrikom ZDAR. Po týchto
úvodných, ale dôležitých úkonoch, sa stolnotenisový turnaj začal.
Súťažiaci sa snažili hrať férovo, dali do zápasov všetky sily. Rozhodcovia spočítali body. Účastníci netrpezlivo čakali na výsledky. Víťazi
v jednotlivých kategóriách dostali vecné ceny a diplomy.
Súťažiaci sa umiestnili:
Kategória muži: 1.miesto – Čapák F. 2. miesto – Panák M., 3.miesto –
Coník D.
Kategória ženy: 1.miesto – Barišová Z., 2.miesto – Čelínská M., 3.miesto –
Barišová M.
Kategória mládež: 1.miesto – Krovina A., , 2.miesto - Biras C., 3.miesto –
Múka J.
Sme radi, že sme sa stretli vo väčšom počte a strávili príjemné
sobotné poludnie . Všetci súťažiaci bojovali zo všetkých síl a podali kvalitné
výkony. Dôležité je zúčastniť sa, nie vyhrať. Ďakujem všetkým, ktorí prišli
podporiť súťažiacich, ďakujem aj za organizáciu celého podujatia.
(LM)

FAŠIANGY SENIOROV V HORNEJ SÚČI
Je to už tretí rok, čo poriadame fašiangový sprievod našou
obcou. Stretli sme v KD.Tam sme sa pripravili na sprievod. Pripravili
sme si nápadité masky a hlavne dobrú náladu. Prvá zastávka bola pri
kostole. Zaspievali sme pieseň na oslavu a poďakovanie za zdravie,
ktoré nám Pán dáva. V popredí vyzdobený rebriňák s koňom, gazda
v súčanskom kroji, samozrejme dirigent, akordeonista, ozembuch, za
nimi sprievod. A už sme na fare, kde nás privítala mama pána farára
a kaplána. Zaspievali sme pár piesní ,medzi ktorými nechýbala „Ten
súčanský kostolíček“ a iné fašiangové. Pán farár a kaplán nás patrične uhostili.
Život seniora je veľmi krásny v prípade, že sa dokáže nadchnúť pre činnosť – spev, tanec, dianie v obci. Zabudli sme, že nás
niečo bolí a kráčali sme okolo bytoviek. Zastavilii nás Jozef, Juraj,
Julka, Jožka s manželmi a spoločne nám ponúkli všakovaké dobroty.
Naši seniori sa opäť vyšantili v pripravených maskách
Klaksón trúbky ukončil občerstvenie a pobrali sme sa k Palatovi
a Martuške .Aby sa nám lepšie kráčalo, vyhrával a rytmus utvrdzoval
Jozef a Vlado. „Tam od Stráne vietor duje ...“ to bola úvodná pieseň, po nej Fašiangy, fašiangy, nechýbala ani Krčmárik maličký. Nebola tu núdza
o dobroty. Počasie prialo a už sme pri Anežke a Štefke s ďalšími pozornosťami a nádhernými piesňami. Pokračovali sme zastávkou pri Hedvičke, Agátke, pri nebíčku a Milanovi. A už sme na dolnom konci pri Júlii, Palinovi. Spev, tanec, pohostenie na každej zastávke. Ako by to bolo, keby sme nezaspievali Jozefovi a Evičke, však už sa blížime k cieľu nášho putovania. Pretože sme mali ešte chvíľu času, prešli sme aj kúsok cesty po Koprivnej.
A už sme u Jakuba. Naša dvorná fotografka Júlia urobila zaujímavé zábery a spoločné fotografie. Vo vnútri nás privítal majiteľ Jakub Sáska a zaspievali
sme mu krásnu fašiangovú pieseň z repertoáru našej textárky Evky. Akordeón, ozembuch, spev patrili k tejto príležitosti.
A to sme už v krásne vyzdobenej miestnosti, kde máme objednanú večeru. Cítili sme sa veľmi dobre a ešte sme si do vôle zaspievali, povedali pár vtipov a ukončili sme fašiangové obdobie. Všetkým hostiteľom, divákom srdečne ďakujeme a veríme, že sa o rok v dobrom zdraví stretneme
znova.
(Anna Panáková)

MIKULÁŠSKE VESELENIE V ŠKOLSKOM KLUBE
Nebol by 6. december- 6. decembrom, keby v našom školskom klube chýbalo už tradičné Mikulášske šantenie, veselenie sa, spievanie, tancovanie... Vyparádení v tradičných mikulášskych čiapkach máme len raz v roku príležitosť
obedovať v našej školskej jedálni. Vyčaríme úsmev na tvárach tetám kuchárkam, obedujúcim kamarátom, našim pedagógom- a o to nám predsa ide!
Občerstvenie na našich stolíkoch v ŠK nám sladko spríjemnilo toto veselé odpoludnie.
Opäť sme tancovali, spievali, recitovali, a tak tradičná Prehliadka talentov roztlieskala
všetkých. Keďže táto noc i deň majú so sebou prinášať vždy len milé prekvapenia, tak
jedno také nezvyčajné sme zažili i my v našom školskom klube. Prišla nás navštíviť veselá
Čertica! Od hlavy po päty ufúľaná od uhlia, s čertovskými rožkami a strapatá, ako sa patrí,
no veselá a usmiata prišla k nám s rozprávkou... A tak sme so zatajeným dychom, sediac okolo nej na koberci, počúvali čertovsky veselú rozprávku z úst našej netradičnej
návštevníčky. Ešte nám zaspievala čertovsky vtipnú pesničku, a tak náhle, ako prišla, tak
i odišla...
Na pomyselnom tanečnom parkete sa roztancovali naši kamaráti z 2. oddelenia ŠK so
svojou p. učiteľkou Líviou Plevovou a potešili nás svojím pripraveným programom.
Už teraz sme zvedaví, kto nás príde navštíviť a potešiť zároveň na budúci rok 6. decembra!
Odkazovač:
Alicka Laurincová, viem, že navštevuješ v Trenčíne v ZUŠ divadelno- dramatický odbor ... Tú Čerticu Alicu si nám predviedla tak, že sme Ti ju úplne všetci, ako sa hovorí, uverili! Na rozprávku od Teba budú deti určite spomínať.
Tancovať s Čerticou a počuť, ako spieva sa tiež nepodarí len tak hocikomu! Ďakujeme Ti a prajeme ešte veľa hereckých úspechov a potleskov!
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JARMOČNÉ VYSTÚPENIE
Súčanský jarmok už začína mať svoju tradíciu. Príjemná atmosféra, hudba, vôňa kapustnice, koláčikov, vareného vínka..., všeličo pekné
v rozprávkových stánkoch, pestrý, bohatý kultúrny program na pódiu- to všetko naň láka dospelých i deti.
Stánok našej školy má už tiež svojich stálych
návštevníkov- kupujúcich. Predávali sa v ňom aj výrobky detí zo školského klubu. Prispeli sme doň myprváci a druháci z 1. oddelenia, ale aj staršie deti z 2.
oddelenia. Tašky s „nálepkami“, záložky, svietniky,
ozdoby na stromček, anjelikovia... spestrili sortiment
v stánku všeličoho.
Každoročne bývame súčasťou jarmočného, kultúrneho
vystúpenia. Opäť sme spievali, tancovali, aj recitovali.
V programe vystúpili deti z oboch oddelení ŠK a naši
najmenší žiaci v už tradičných mikulášskych čiapkach.
Najvďačnejšími kupujúcimi a divákmi sú rodičia a starí
rodičia, ktorí prídu podporiť svoje ratolesti a potleskom ocenia ich snahu a odvahu.

NOVOROČNÝ ODKAZOVAČ
Býva už tradične pekným zvykom, že si ľudia navzájom na začiatku nového roku všeličo prajú, želajú ...
Na najväčšej chodbe našej školy privítali žiakov po vianočných prázdninách- na začiatku nového roka na zemi prilepené veľké papiere s označením
jednotlivých tried žiakov l. stupňa. Všetci žiaci školy mali možnosť na ne písať odkazy, priania, vinšovania... svojim kamarátom, spolužiakom, ale aj
pedagógom. Písanie sa deťom páčilo, Odkazovače sa postupne zapĺňali a pribúdali na ne milé, vtipné a veselé priania.
Zelený štvorlístok vraj symbolizuje šťastie... Deti z nášho školského klubu Bianka Dražkovcová, Tánička Ondrušková a Vaneska Panáková
si vlastnoručne vyrobili čelenky so štvorlístkami ,a tak ako Poslovia dobrých správ chodili z triedy do triedy a roznášali svojim kamarátom „Novoročné
odkazovače.“
Veríme, že dievčatám a chlapcom spríjemnilo jeho čítanie nejednu voľnú chvíľku počas prestávok, potešilo a zohrialo pri srdiečku.

„SPIEVALA MI STARÁ MAŤ“
To, že naše dievčatá a chlapci radi spievajú, je v našom školskom klube už dávno známa vec!
Často u nás spievajú nielen jednotlivci, duo, trio, kvarteto, ale i všetci spolu. Príležitosť predstaviť svoj talent v speve slovenských ľudových piesní mali možnosť naši malí speváci tento rok po
prvýkrát v speváckej súťaž ipod názvom: „Spievala mi stará mať.“
Pozorné oko a ucho museli mať členovia
poroty: pán riaditeľ Dušan Černek, pani
zástupkyňa Mária Filipová a pani učiteľka
Anna Dohnanová. Pozvali sme aj bývalých
žiakov školského klubu a teraz už žiakov 2.
stupňa: Alicu Laurincovú a Jožka Chupáča,
ktorí veľmi úspešne reprezentovali našu
školu na rôznych speváckych súťažiach.
Obaja nám zaspievali a svojím speváckym
výkonom nepochybne spríjemnili toto, tak trochu sviatočné odpoludnie. Pridala sa k nim aj naša
malá folkloristka Marianka Stašáková. Medzi dievčatami boli najúspešnejšie a l. miesto- získala
Emka Juricová, 2. miesto patrilo Dianke Chlebanovej a 3. miesto si zaslúžilo duo Dianka Dudákováva , Dávidko Habánik. V skupine chlapcov - spevákov sa najviac darilo a l. miesto- získal Daliborko
Panák, 2. miesto si vyspieval Damianko Laurinec a 3. miesto obsadil Matiasko Michalec. Špeciálnu
cenu poroty získali: Sonička Hoťková a Oliverko Martinkovič za výber a interpretáciu piesne. Potleskom podporovali a vďačnými divákmi boli naši
kamaráti z 2. odd. ŠK s pani učiteľkou Líviou Plevovou. Víťazom srdečne gratulujeme, no ocenenie patrí aj všetkým ostatným dievčatkám a chlapcom
za odvahu vystúpiť a predstaviť sa nám v tejto speváckej súťaži.

KARNEVALOVÉ VŠELIČO
Karneval je každoročne súčasťou Fašiangov. Naše deti o ňom už dlho predtým
rozprávajú, tešia sa naň, chystajú a pripravujú masky...
Telocvičňa našej školy sa v to dlho očakávané odpoludnie razom premenila na rozprávkovú krajinu,v ktorej sa stretli: Kvetinka, Vedec, Futbalista, Ježibaba, Motýľ, Lego panáčik,
Princezná, Počítač...
Všetci sa navzájom predstavili, zatancovali
si, zahrali sa a opäť bolo
veselo!
Na našom karnevale sú víťazmi všetci tí,
ktorí si dokážu obliecť
veselý kostým a na pár
hodín byť niekým iným.
Čarovné vrece ukrývalo
v sebe veľa drobností pre potešenie všetkých prítomných ... Aj tentokrát odchádzali deti
z tohto veselého podujatia domov s odmenou, ktorá im bude pripomínať veselé, karnevalové zážitky.
(Eva Veber, vychovávateľka ŠKD)
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ HORNÁ SÚČA
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA

BOWLING UČITEĽOV

(Filip Machara, Vojtech Laurinec – najlepší v OK technickej
olympiády)

(Hornosúčanskí učitelia opäť najúspešnejší)

V ZŠ Trenčín, Novomeského sa 1.12.2016 uskutočnil 7.
ročník technickej olympiády. V kategórii A súťažilo 12 dvojíc. Naši
žiaci sú tradičnými účastníkmi. Viackrát sa umiestnili na 2. a 3. mieste. V tomto roku školu reprezentovali Filip Machara a Vojtech Laurinec. Preukázali výbornú pripravenosť a hlavne praktickú zručnosť,
v ktorej získali jednoznačne najviac bodov. Vďaka nim vystúpili naši
žiaci po prvýkrát na stupeň najvyšší.
Výsledky:
1. miesto Filip Machara, Vojtech Laurinec, ZŠ Horná Súča
2. miesto a 3. miesto obsadili chlapci zo ZŠ Trenčín, Bezručov a
ZŠ Trenčín, Dlhé Hony.
V kategórii B získal Martin Škunda 5. miesto (12 súťažiacich). V praktickej časti bol druhý najlepší, ale nevyšla mu teoretická
časť.
Filipovi a Vojtechovi blahoželáme a držíme palce v krajskom kole
v Novom Meste n/V.

OKRESNÉ VOLEJBALOVÉ FINÁLE CHLAPCOV
(3. miesto príjemne prekvapilo)
O deň neskôr (18.1.2017) rovnako v ZŠ Trenčín, Novomeského bojovali v okresnom finále aj naši chlapci. Za úspech sme
považovali už finálovú účasť. Chlapci podali snaživý výkon, ktorý na
najlepších nestačil. Získali pekné 3. miesto.
So svojimi súpermi zo ZŠ Trenčín, Novomeského a ZŠ Dolná Súča
prehrali zhodne 0:2.
ZŠ Svinná nemala kompletné družstvo (hrali i dievčatá), preto hrali
iba mimo súťaž.

Magnus Center v Trenčíne privítal 26.1.2017 už v 9. ročníku bowlingového turnaja 27 pedagogických zamestnancov základných škôl. Po celú existenciu turnaja v boji o najúspešnejšiu školu
súperia učitelia zo ZŠ Horná Súča a ZŠ Trenčín, Kubranská. Inak
tomu nebolo ani v tomto roku. Príjemným prekvapením však bolo
družstvo mladých pedagógov zo ZŠ Trenčianske Jastrabie.
Tieto 3 školy si rozdelili všetky umiestnenia na stupni víťazov.
V turnaji exceloval náš pán zástupca Vojtech Laurinec,
ktorý sa stal víťazom v kategórii mužov a s pani zástupkyňou
Máriou Filipovou aj v mixe. V celkovom hodnotení škôl boli
najúspešnejší naši učitelia.
Súťaž sa hrala v 3 kolách. Kategórie: muži, ženy, mix
Výsledky :
Muži:
1.miesto - Vojtech Laurinec, ZŠ Horná Súča, 444 bodov
2.miesto - Dušan Černek, ZŠ Horná Súča
3.miesto - Jaromír Felgr, ZŠ Trenčín, Kubranská
Mix:
1.miesto - Vojtech Laurinec, ZŠ Horná Súča, 700 bodov
- Mária Filipová
2.miesto - Jaromír Felgr , ZŠ Trenčín, Kubranská , 700 bodov
3.miesto - Dušan Černek, ZŠ Horná Súča, 700 bodov
- Mária Chupáčová
Je pekné, že učitelia úspešne nadväzujú na športové úspechy žiakov.

Poradie:
1. miesto - ZŠ Trenčín, Novomeského
2. miesto - ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná Súča
3. miesto - ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča
4. miesto - ZŠ Svinná
Blahoželáme chlapci.

OKRESNÉ VOLEJBALOVÉ FINÁLE DIEVČAT
(výborné dievčatá – 2. miesto vo finále)
V ZŠ Trenčín, Novomeského sa stretli 17.1.2017 štyri najúspešnejšie družstvá dievčat vo finálovom turnaji. Naše dievčatá
pokračovali vo výborných výkonoch zo základnej skupiny. Ťažko
vyzdvihovať najlepšie jednotlivkyne, veď práve vyrovnanosť, obetavosť a viera vo vlastné sily boli rozhodujúce najmä v zápase
s favorizovanými domácimi dievčatami.
Výsledky našich dievčat:
ZŠ Trenčín, Novomeského 2:1, Piaristické gymnázium J. Braneckého
Trenčín 0:2,
ZŠ Trenčianske Stankovce 2:0
Konečné poradie:
1. miesto - PG J. Braneckého Trenčín
2. miesto - ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča
3. miesto - ZŠ Trenčín, Novomeského
4. miesto - ZŠ J. Lipského Trenčianske Stankovce
Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
(Matúš Guga medzi najlepšími)
Náročnosť a nástrahy matematickej olympiády si 24.1.2017
vyskúšalo 26 žiakov 9. ročníka zo základných škôl z osemročných
gymnázií. Pätnásti sa stali úspešnými riešiteľmi.
Teší nás, že medzi najúspešnejších patril i Matúš Guga.
Opäť potvrdil, že s matematikou si dobre rozumie. Získal 20 bodov
(24 bolo maximum). Obsadil veľmi pekné 4. miesto. Na 3. miesto mu
chýbal 1 bod. Bol pozvaný na krajské kolo matematickej olympiády,
ktorá sa koná dňa 21.3.2017.
Matúš sa pripravuje aj na ďalšie olympiády. Držíme palce a sme
presvedčení, že dokáže opäť uspieť.

ŠALIANSKY MAŤKO
(V prednese povesti výnimočné výkony našich dievčat)
Okresná súťaž v prednese povesti sa uskutočnila
27.1.2017 v CVČ Trenčín.
Našu školu reprezentovali 3 dievčatá. Všetky recitovali krásne
a presvedčili odbornú porotu o svojom talente a výbornej pripravenosti.
Výsledky:
I. kategória (2.a 3. ročník) - 2.miesto - Barbora Kučeráková
II. kategória (4.a 5.ročník) - 1.miesto - Aneta Weisová
III. kategória (6.a 7.ročník) - 2.miesto - Alica Laurincová
Úprimne blahoželáme
a Anetke držíme palce
v krajskom kole.
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TESTOVANIE ŽIAKOV 5.ROČNÍKA

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA - KRAJSKÉ KOLO

(Pekný výsledok našich piatakov)

(V krajskom kole F. Machara a V. Laurinec na 6. mieste)

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka. Našim piatakom sa
darilo, v oboch predmetoch dosiahli lepší výsledok, ako bol slovenský
priemer. Príjemne prekvapili najmä v matematike.

V SOŠ ul. Piešťanská Nové Mesto n/V sa 2.2.2017 stretli
víťazi okresných kôl technickej olympiády.
Okres Trenčín reprezentovali žiaci našej školy Filip Machara a Vojtech Laurinec. V teoretickej časti boli výborní - druhí najlepší. V praktickej časti sa im už darilo menej.
Nakoniec však obsadili pekné 6. miesto a stali sa úspešnými
riešiteľmi krajského kola technickej olympiády. Blahoželáme.

Predmety
Slovenský jazyk
Priemerná úspešnosť našich žiakov
69,4 %
Priemerná úspešnosť v SR
63,1 %
Rozdiel
+ 6,3 %

Matematika
73,1 %
62,3 %
+ 10,8 %

Najúspešnejší žiaci:
1.Samuel Blažej
2.Nikol Mikušincová
3.Filip Gago
Alica Mikušincová
5.Simona Bulejková
6. Veronika Barišová
7.Daniel Častulín
8.Adam Kučerák
9. Soňa Panáková
10.Veronika Bulejková
Vanesa Michalcová

Matematika
96,7 %
93,3 %
96,7 %
90,0 %
90,0 %
93,3 %
83,3 %
90,0 %
93,3 %
80,0 %
80,0 %

Slovenský jazyk
96,7 %
93,3 %
80,0 %
86,7 %
83,3 %
80,0 %
83,3 %
73,3 %
60,0 %
70,0 %
70,0 %

Blahoželáme.
Bolo by pekné, ak by výsledky zopakovali i o 4 roky v Testovaní 9.

PLAVECKÝ VÝCVIK
21.11.2016 – 6.2.2017
Žiaci 3. a 4. ročníka našej školy (v počte 37) sa každý
pondelok v mesiacoch november až február tešili na plavecký výcvik,
ktorý je už tradičným spestrením vyučovania. Absolvovali ho celkovo
10-krát pod vedením p. uč. Leváka a triednych učiteliek p. uč. Holíčkovej (3.A) a p. uč. Hulínovej (4.B). V pondelkové rána čakával pred
školou autobus, aby bezpečne prepravil našich žiakov do ZŠ Trenčín, Novomeského, kde prebiehal kurz.
Jedna vyučovacia jednotka trvala 2 hodiny. Žiaci sa postupne zoznamovali s bazénom.
Učili sa nebáť hlbšej vody a ponárania. Tretiakom to trvalo trošku
dlhšie, ale postupne sa pod vedením pána učiteľa zlepšovali a zlepšovali.
Všetci si osvojili základy plaveckých štýlov kraul a znak.
Tešili sa na každý pondelok, lebo vedeli, že sa domov vrátia ako
lepší plavci.
V závere každého dňa výcviku si vo vode aj pošantili, zahrali sa s loptami a ešte raz precvičili všetko, čo sa naučili.
Po výcviku boli spokojné pani učiteľky i inštruktor plávania. Každý
žiak urobil veľký pokrok, mnohí sú už dnes veľmi dobrí plavci. Dokázali to svojimi záverečnými výkonmi.
Ďakujeme vedeniu ZŠ Trenčín, Novomeského, že nám
umožnilo uskutočniť plavecký výcvik v ich škole.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
(školské kolo)
V utorok 31.1.2017 sa v našej škole rozdávali nielen vysvedčenia, ale po prvýkrát sme sa stretli aj na školskom kole Biblickej
olympiády. Po minuloročnom úspešnom reprezentovaní našej školy
na dekanátnom kole (2.miesto) sme sa rozhodli pokračovať a vybrať
tých najšikovnejších zástupcov z jednotlivých tried. Keďže záujemcov bolo dosť (21 žiakov), súťaž sa konala v priestoroch školskej
jedálne. Organizátorka školského kola p. katechétka Birasová
v úvode najskôr privítala 3-člennú porotu pod vedením vdp. farára
Zelenáka.
Potom nasledovala náročnejšia časť pozostávajúce z testu, výrokov a situácií zo Svätého písma. A keďže reprezentovať školu
môžu iba traja najšikovnejší, zatiaľ čo súťažiacich čakalo občerstvenie, porota sa dala do práce a vyhodnotila výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.

miesto
miesto
miesto
miesto
miesto

Vojtech Laurinec (9.A)
Matúš Guga (9.B)
Alžbeta Michalíková (7.B)
Eliška Bulejková (9.B)
Jakub Cverenkár (7.B)

Výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov na
dekanátnom kole v Nemšovej.

ŠKOLSKÁ SÚŤAŽ V PRETLÁČANÍ RUKOU
(Najsilnejší chlapci sú v 9.B triede, víťaz z osady Vlčí Vrch)
Školská telocvičňa privítala 9.2.2017 28 chlapcov 7.9.ročníka v školskej súťaži v pretláčaní rukou. 2. ročník mal vyššiu
úroveň ako ten minuloročný. Bol vyrovnanejší a súťažilo viac chlapcov. Viackrát víťaza určil až tretí rozhodujúci súboj. Naviac chlapcov
povzbudzovala asi desiatka dievčat.
Najvyššiu úroveň malo prvé semifinále medzi Filipom
Macharom a Matúšom Serišom. Obaja siahli až na dno svojich síl.
Ich zápas trval niekoľko minút a obaja počas neho boli odmenení
zaslúženým potleskom. Žiaľ, zápas ich natoľko vyčerpal, že v boji
o 1. miesto a 3. miesto už nemali dostatok síl súperom vzdorovať.
Celou súťažou s ľahkosťou prechádzal Daniel Gaži. Nad svojimi
súpermi víťazil po niekoľkých sekundách. Napodobnil minuloročného
víťaza Richarda Repu.
Z mladších žiakov zaujal Ivan Blaho - kandidát na budúcoročného
víťaza ?
Radosť neskrývali ani dievčatá...
Nemusia sa nikoho báť, veď výber osobných strážcov majú bohatý.
Konečné poradie :
1. miesto Daniel Gaži, 9.B
2. miesto Matúš Seriš , 9.B
3. miesto Matej Žák, 9.B
4. miesto Filip Machara, 9.A
Víťazom blahoželáme, všetkým ďakujeme za účasť.
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LYŽIARSKY VÝCVIK 8. ROČNÍKA

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA

(Súčanskí lyžiari trénovali v stredisku Vernár-Studničky)

(História - učiteľka života)

V nedeľu ráno, 29.1.2017 to všetko začalo. 23 žiakov 8.A
triedy sa zišlo pred základnou školou. Usmievavé tváre rodičov, ktorí
nás vyprevádzali na cestu, sa nedali prehliadnuť. No a po pár minútach rozruchu už sa v plnej kráse vynorila aj naša fantastická trojka
a to: pán zástupca Laurinec a pán učiteľ Šedivý ako inštruktori
lyžiarskeho výcviku (tí sa pri nás poriadne spotili, no o tom neskôr)
a k nim slniečko našich dní, pani učiteľka Dohnanová, ako náš
každodenný ranný budíček, fotografka a kameramanka lyžiarskych
„výkonov“, a zároveň animátorka spoločného večerného programu.
Po naložení batožiny a menšej kontrole typu „kto chýba,
nech sa prihlási “, sme mohli vyraziť. Cesta bola dlhá, no po viac ako
štyroch hodinách sme v cieli nášho pobytu, v penzióne Suchá vo
Vernári v Slovenskom raji, vôbec nezaháľali. Hneď sme sa poobliekali do našich ,,oblekov“ a s očakávaním, čo nás asi tak dnes bude
na svahu čakať, sme nastupovali do autobusu. Po príchode do lyžiarskeho strediska Vernár-Studničky sme sa všetci kochali očarujúcou
prírodou a tešili sa, že najbližší týždeň budeme súčasťou tohto krásneho prostredia. Prvému lyžovaniu samozrejme predchádzali isté
problémy napr. s obúvaním lyžiarok, zapínaním viazania, no navzájom sme si pomáhali, sme predsa jeden tím. Po rozcvičke sme skúšali spustiť sa z menšieho kopca popri vleku. Kolená sa nám triasli, ale
každý sa snažil, ako najlepšie vedel. Po príchode do penziónu sme
mali chvíľku voľna, nasledovala večera a potom spoločný program.
Rozdelili sme sa do 4 tímov. Každý tím si zvolil svoj názov a vytvoril
tematickú zástavu. Tak sa z nás (okrem skupiny č. 6 a č. 7 na svahu)
stali aj „Angels, Súčanskí tučňáci, Urlíci a (Anti)talenty“.
Na ďalší deň sme sa po raňajkách presunuli na svah, kde
sme sa už naplno venovali lyžiarskemu výcviku. Skupina č. 6 pod
vedením pána učiteľa Šedivého začala rozcvičkou a strednou zjazdovkou. Tú sme krôčik po krôčiku zdolávali a každý sa kúsok po
kúsku zlepšoval. Skupinu č. 7 mal pán zástupca Laurinec. Lyžiari
tejto skupiny taktiež začali rozcvičkou, a keďže išlo o úplných začiatočníkov, pustili sa do základov na kopci vedľa svahu. Postupne sa
však presúvali na náročnejšie zjazdovky. Po prvom dni ešte z nás
neboli vynikajúci lyžiari, no každý z nás bezpečne dokázal zísť
z kopca. Po príchode do penziónu sme zo seba iba rýchlo vyzliekli
mokré oblečenie a presunuli sa na obed. Po ňom sme sa „dávali
dokopy“ a spoločne relaxovali na izbách či hrali spoločenské hry. Po
večeri sme mali umelecký večerný program, na ktorom sme hrali
divadielka na zadanú pieseň a spievali karaoke a tancovali.
Podobný priebeh resp. režim mali aj ostatné dni. Na zjazdovkách sme sa každým krôčikom posúvali od zatáčania pluhom
k rovnobežnému vedeniu lyží po svahu. Každý svojím tempom na to
pomaly prichádzal, a najmä zásluhou trpezlivosti a veľkého úsilia
našich inštruktorov sme sa postupne zlepšovali. Každý sa už v stredu
popoludní snažil o čo najlepšie výkony, pretože sme vedeli, že vo
štvrtok nás čaká lyžiarska súťaž v slalome.
Po večeroch sme tancovali, hrali ping-pong, slovné či spoločenské hry, tvorili, otužovali sa v saune, skúšali sa v kvíze, spoločne sa zabávali. Naše celotýždňové úsilie bolo samozrejme vo štvrtok
večer vyhodnotené a ocenené sladkými odmenami a diplomami.
V súťaži tímov sa najviac darilo skupine „Angels“ v zložení: S. Birás,
A. Blahová, P. Gažiová, T. Jurica, A. Prekopová, J. Vendžúrová.
Celý týždeň nám nebolo dopriate ani leňošiť od upratovania. Poriadok na našich izbách sa hodnotil každý deň a najkrajšiu a najčistejšiu
izbu počas týždňa si udržalo trio dievčat: K. Gagová, K. Michalcová,
L. Škundová.
Ani sme sa nenazdali a bol tu piatok (3.2.). Cesta späť už
ubehla o niečo rýchlejšie a my sme opäť doma. Znova stretávame
usmievavé tváre pedagógov po chodbách školy. Niektorých z nás
skolila choroba, no určite to stálo za to! Neopakovateľné spomienky,
krásne zážitky a hlavne pocit, že aj keď sa možno nevieme dokonale
lyžovať, ale bezpečne zdoláme vybraný kopec.

Jednou z olympiád, do ktorej sa naši žiaci zapájajú radi
a v hojnom počte, je dejepisná olympiáda. Tento rok sa na Valentína
- 14.2.2017 - konal jej 9. ročník. Už tradične nás privítali v priestoroch
Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne.
Na olympiádu sa pripravovali 7 žiaci, zastúpenie sme mali v 6., 7., 8.
a aj 9. ročníku. V každej kategórii test dejepisnej olympiády pozostáva z 3 častí: učivo daného ročníka, monotematická časť (venovaná
osobnosti Márie Terézie a dynastii Anjouovcov) a regionálne otázky
(erby okresu Trenčín). Na vypracovanie testu mali žiaci 100 minút.
Konkurencia bola veľká, každý z 58 zúčastnených žiakov chcel uspieť. Naši žiaci nesklamali, potešili nás 2. miestom –
Alenka Múková (postup do krajského kola), 3. miestom – Lucia
Škundová, 5. miestom – Matúš Guga, 7. miestom – Vojtech Laurinec, 9. miestom – Ela Gagová.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu našej
školy a Alenke prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA „C“
(1. miesto Vojtech Laurinec, 3. miesto Lenka Škundová)
K obľúbeným olympiádam našich žiakov dlhodobo patrí biologická olympiáda v kategórii „C“. Každoročne 2 naši žiaci mieria so
svojimi POSTERMI do CVČ Trenčín, kde sa pravidelne koná okresné
kolo. V tomto roku sa uskutočnilo 17.2.2017.
Verili sme v úspech Vojtecha Laurinca a Lenky Škundovej. Nesklamali.Ich „výskumy“ porotu zaujali.
Vojtech sa prezentoval prácou:
Výskyt a ekológia raka riečneho v hornom toku potoka Súčanka
Lenka sa prezentovala prácou:
Ovplyvňuje BMI krvný tlak a tep človeka?
Výsledky: 1. miesto Vojtech Laurinec, ZŠ Horná Súča
3. miesto Lenka Škundová, ZŠ Horná Súča
Obom blahoželáme a Vojtechovi držíme palce v krajskom kole.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ A FLORBAL
V SOŠ LETECKO-TECHNICKEJ TRENČÍN
(Prehliadka školy a 1.miesto vo florbalovom turnaji)
Zaujímavých spôsobom propagáciu svojej školy už dlhodobo prezentuje SOŠ letecko-technická. Pozýva chlapcov
k prehliadke školy. Výchovná poradkyňa i učitelia oboznámia chlapcov so všetkými študijnými odbormi, odbornými a špeciálnymi učebňami. V tomto roku bola prehliadka zameraná na hasičskú techniku.
Po prehliadke sa môžu zúčastniť florbalového turnaja. Už dlhodobo
túto možnosť využívame.
V tomto roku sme o 1.miesto bojovali so študentmi
1.ročníka SOŠ.
Zápas bol veľmi vyrovnaný, rozhodla posledná štvrtina, v ktorej
chlapci strelili 3 góly.
Celkovo sme zvíťazili 7:6. Získali sme peknú cenu, diplom
a sladkosti.
Góly: J.Nápoký 3, J.Pariš, S.Juriga, J.Cverenkár, B.Bičan.

ŠALIANSKY MAŤKO
(krajské kolo)
Dňa 23.3 2017 sa uskutočnilo krajské kolo v prednese povesti Šaliansky Maťko. V Trenčíne na ZŠ Na dolinách sa opäť po
roku zišli výborne pripravení recitátori z celého Trenčianskeho kraja.
V každej z troch kategórií sa predviedlo 9 súťažiacich.
Našu školu v druhej kategórii reprezentovala Aneta Weisová, žiačka 4. B triedy. Podala výborný výkon a získala pekné 3.
miesto.
Gratulujeme. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.
(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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GRATULOVALI SME
JUBILANTOM

NOVÉ KNIHY NÁM
ROBIA RADOSŤ
Milí čitatelia, do Obecnej knižnice boli v decembri
2016 a januári a februári 2017 zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých
1. Rimová A. – Popol a hriech
2. Hamarová D. – Slzy anjela
3. Pronská J. – Janičiarova žena
4. Dán D. – Smrť na druhom brehub
5. Connelly M. – Izba v plameňoch
6. Wurm M. – Nesmieš ma milovať.
1-Farby lásky
2-Prekliaty tanzanit
7. Karika J. – Trhlina
8. Martincová D. – Ženy vyhnané z raja.
Tajomstvo bábik.
9. Krištofíková A. – Obete noci
10. Páleniková K. – Kúzlo osudu
11. Ashfordová J. – Jedna svadba nestačí
12. McKinley T. – Láska v plameňoch
13. Coelho P. – Špiónka
14. Forsyth F. – Outsider
15. Lewis S. – Zvolila som si lásku
Krásna literatúra pre deti a mládež
1. Brat R. – Zlo nemá kúzlo
2. Brezina T.C. – Tajný pes Bello Bond
3. Johnson R. – Julinka malá zverolekárka č.1
a5
4. Janovic T. – Ukradni tri vajcia
5. Hlavatá D. – Farebné rozprávky. Zvedavé
rozprávky.
6. Havranová I. – Veselé víly a trpaslíci
7. O princeznách a vílach
8. Barbie Baletka
9. Hrubín F. – Malá rozprávka o repe
10. Rázusová-Martáková M. – Hajulinky, haj
Náučná literatúra pre deti a mládež
1. Švihran L. – Kto nám vládol
2. Beaumont É. – Obrázky hudby
3. Heywood R. – Veľké pátranie po dinosauroch
A ešte niekoľko štatistických údajov:
V roku 2016 bolo v Obecnej knižnici a v troch pobočkách zaevidovaných 483 čitateľov z toho 207
používateľov do 15 rokov.
Obecná knižnica v ústredí – 186 (dospelí) a 146 (čitatelia do 15rokov)
Pobočky: Vlčí Vrch - 60(dospelí), 17 čitatelia do 15
rokov)
Dúbrava – 6 (dospelí), 30(čitatelia do 15 rokov)
Závrská – 24 (dospelí), 14 (čitatelia do 15 rokov)
Prajem príjemné čítanie 

Členovia ZPOZ – u gratulovali k významným jubileám:
-

životné jubileum
Viktória Šedivá
narodená
18.1.1921
96 rokov

Krovinová Alojzia
narodená
2.3.1920
97 rokov

Kristína Bulejková
narodená
29.3.1922
95 rokov

-

výročia uzavretia manželstva
Zlatá svadba
50. výročie sobáša
4.2.2017
Milan Kučerák
Angela Mikušincová

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
11.2.2017
Milan Kramár
Emília Breznická

(LM)

(MG)
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VÍTAME NOVÝCH OBČIANKOV HORNEJ SÚČE
MAREC 2017
Veľa je na svete krásnych, drahých a vzácnych
vecí. Svet má obrovské poklady a skvosty,
ktoré vytvoril ľudský um. A predsa niet

Anabela
Gazdíková

Timon Venglarčík

Mattias Naňák

Alex Biras

väščieho pokladu ,ako je ľudský život, ktorý sa nedá s ničím porovnať.
V marci toho roku privítali členovia ZPOZ – u medzi občanmi Hornej Súče
ďalších obyvateľov. Do našej obce pribudli nasledovní malí občania:

Patrik Gabriš

Juraj
Koprviňanský

Damian Mrázik

Dorota
Pecúchová

Johanka Mária Maršálková

Marcus Sádecký

Lea Janigová

www.hornasuca.sk
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Melánia Kramárová
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Nina Novomeská
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Zuzana Kramárová

Ema Bizoňová

Filip Čepela

Linda
Ondračková

Rebeka Gagová

Dorotka Gagová

Laura Kopčanová

Všetky deti srdečne vítame a prajeme, aby rodičia boli hrdí na svoje ratolesti a vychovali z nich takých občanov, ktorí budú pre svoju rodnú
obec prínosom a zároveň budú hrdí v akej dedinke vyrástli.
(LM)

STRETNUTIE MILOVNÍKOV
PRÓZY A POÉZIE
Dňa 14. marca sa v knižnici našej obce stretli milovníci prózy a poézie,
aby prejavili vrelý vzťah k týmto žánrom. V úvode krátkym zamyslením prítomných
privítala knihovníčka. Oboznámila s programom všetkých zúčastnených, osobitne
členov z Horného Srnia.
Ako prví sa predstavili žiaci 4. ročníka z tunajšej základnej školy. Boli to
ozajstné hviezdy programu.
Potom nasledovali dospelí. Prednesom upútal pán Mikuláš básňou „Marína“. Pokračovali básne o láske, o starenkách, učiteľkách, výbere povolania, v próze o ťažších
životných osudoch. Pani Anna zarecitovala svadobnú báseň pred vencom a po
venci, ktorú má od svojej 91 ročnej mamy.
Z Horného Srnia sa predstavili vlastnou tvorbou štyria interpreti – poézia, próza,
aforizmy. Zvítali sme sa s našou rodáčkou Vilmou, ktorá je v Hornom Srní knihovníčka. Potešili nás, že sa našli fanúšikovia, ktorí nás obdarili potleskom.
V závere knihovníčka ocenila výkony a darovala žiakom Anetke a Ondrejovi knihu a sladkosť a ostatným krásny kvietok.
(Anna Panáková)
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FK HORNÁ SÚČA – ROZPIS ZÁPASOV - JAR 2017
Dospelí - 6.liga SEVER
Kolo Dátum

Zápas

Zač.

Dorast - 6.liga Sever
Odchod Kolo Dátum

16.

12.3.

Čachtice - H.Súča

14:30

13:00

17.

Kľúčové - H.Súča

15:00

14:00

18.
19.

19.3.
S25.3.
2.4.

Zamarovce - H.Súča
H. Súča - Brestovec

15:00
15:30

14:00

20.
21.

9.4.
16.4.

Očkov - H.Súča
H.Súča – Kočovce

15:30
16:30

14:00

22.
23.
24.
25.

23.4.
30.4.
7.5.
14.5.

Tr.Jastrabie - H.Súča
H.Súča - Bošáca
V.Hradná – H.Súča
H.Súča - D.Súča

13:30
16:30
16:30
13:30

12:00

26.
27.
28.

21.5.
28.5.
4.6.

Dubodiel – H.Súča
H.Súča – V.Bierovce
Nová Ves - H.Súča

17:00
17:00
14:00

15:30

29.

11.6.

H.Súča – Ľuborča

17:00

30.

18.6.

Tr.Teplá – H.Súča

17:00

10.
11.
12.
13.
14.
15.

15:00

16.
17.
18.

12:30

15:30

S-8.4.
16.4.
S22.4.
30.4.
S-6.5.
14.5.
S20.5.
28.5.
S-3.6.
S10.6.
S17.6.

Zápas

Starší žiaci - 5.liga sk.A
Odchod

V.Hradná - H.Súča
H.Súča - Zamarovce

15:30
14:00

14:15

Tr.Teplá - H.Súča
H.Súča - Dubodiel
Bobot - H.Súča
H.Súča - H.Srnie

16:30
14:00
16:30
11:00

15:15

Opatová – H.Súča
Soblahov - H.Súča
H.Súča – Ľuborča
Kvalifikácia S1 - J1
/ S2 - J2 /
Odveta S1 - J1 / S2
- J2 /

14:30
14:30
17:00

13:30
13:15

Mladší žiaci - 4.liga

26.

Zač.

15:00

Kolo

Dátum

Zápas

Zač.

Odchod

28.

Str-24.5.

Omšenie - H.Súča

17:00

15:45

15.
16.

26.3.
2.4.

Ľuborča - H.Súča
Opatová - H.Súča

10:30
10:30

10:00
9:30

17.
18.

9.4.
16.4.

H.Súča - Skalka n/V
Drietoma - H.Súča

10:30
10:30

10:00

19.
20.
21.
22.

23.4.
30.4.
7.5.
14.5.

H.Súča - Chocholná
V.Bierovce - H.Súča
H.Súča - Omšenie
H.Súča - Ľuborča

10:30
10:30
10:30
9:00

23.
24.
25.

21.5.
28.5.
4.6.

H.Súča - Opatová
Skalka n/V - H.Súča
H.Súča - Drietoma

10:30
10:30
10:30

10:00

26.

11.6.

Chocholná - H.Súča

10:30

10:00

27.

18.6.

H.S. - V.Bierovce

10:30

Prípravka - SEVER

Dátum

Zápas

Zač.

Štv-25.5.

H.Súča - Záblatie

17:00

Odchod Kolo

Dátum

Zápas

Zač.

8.

21.4.

H.Súča - Tr.Stankovce

16:30

9.

28.4.

Tr.Teplice - H.Súča

16:30

10.

5.5.

H. Súča - Kľúčové

17:00

Odchod

14.

1.4.

Tr.Bohuslavice - H.S.

10:30

15.

8.4.

H.Súča - Soblahov

10:30

9:15

16.

15.4.

Chocholná - H.Súča

10:30

17.

22.4.

H.Súča - Častkovce

10:30

18.

29.4.

Tr.Teplice - H.Súča

10:30

19.

6.5.

voľno

20.

13.5.

Tr.Stankovce - H.Súča

12:00

11:15

11.

12.5.

Melčice - H.Súča

16:30

21.

20.5.

Kálnica - H.Súča

10:30

9:15

12.

19.5.

H.Súča - AFC Trenčín

17:30

22.

27.5.

H.Súča - V.Hradná

15:00

13.

26.5.

Drietoma - H.Súča

17:30

23.

3.6.

Opatová - H.Súča

10:30

14.

2.6.

H.Súča - Ľuborča

17:30

24.

10.6.

H.Súča - Melčice

10:30

25.

17.6.

Selec - H.Súča

10:30

10:00
9:15

9:30

15:00
16:00
17:00

9:15
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Klietky pre chov prepelíc ,
králiky, činčily, pasce na
líšky a kuny, liahne na
vajíčka, odchovne pre
kuriatka, krmítka
a napájačky.
Robíme rozvoz po celom
Slovensku, viac na
www.123nakup.eu ,
tel.0907181800

Ponúkam
dlhoročnú prax
v spracovaní účtovníctva,
miezd, odvodov,
daň. priznaní, vrátane
poradenstva.
PhDr. Edita Babicová
Kontakt: 0903/181 215

INZERTNÉ
OKIENKO
Kúpim, predám,
hľadá sa,
našiel sa, ...
Inzeráty posielajte na
lucia.mrazikova@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.

