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HLÁSNIK
SVÄTÁ NAZARETSKÁ RODINA VNÁŠA POKOJ DO
VŠETKÝCH NAŠICH RODÍN
Vianočný čas prináša pokoj do našich duší, vnáša nám príjemnú atmosféru do našich rodín, keď sa stretáme s našimi
najbližšími, s ktorými sa možno nestretneme v priebehu celého roka.
Preto tak popri ústrednom sviatku Vianoc, ktorým je Ježišovo narodenie,
slávime vo vianočnom období aj sviatok svätej nazaretskej rodiny, ktorú tvoril svätý
Jozef, Panna Mária a dieťa Ježiš. Tento sviatok slávime v poslednú nedeľu v
občianskom roku.
Je to veľmi správne a priliehavé, že sa tento sviatok slávi práve na záver roka.
Je akoby takým zavŕšením nášho diania a uvedomením si, aká veľmi dôležitá je rodina
v ľudskom živote.
Všetci sme vzišli z rodín a neskôr sme si rodinu založili. Aj tí, ktorí si rodinu
nezaložili, radi sa vracajú v spomienkach do svojho detstva, kedy v rodine svoj život
prežívali. Iste tí, ktorí v detstve z rozličných príčin vyrastali v detských domoch, sú v
mnohom ukrátení.
Rodina je základnou bunkou spoločnosti, ktorá vo svojom vnútri dáva pevný
základ pre svojich potomkov - pre svoje deti, teda pre ľudí budúcej generácie. Preto je úloha manželov a rodičov v tomto
nesmierne veľká a nezastupiteľná.
No práve v dnešnej dobe je rodina veľmi ohrozovaná a napádaná súčasnou kultúrou smrti a genderideológiou. Je
poľutovaniahodné, že ľudia vysokopostavení, ktorí majú v rukách moc, z nevysvetliteľných príčin, nielenže sa nepostavia proti
takýmto praktikám dnešnej doby, ale ešte tieto veci podporujú.
Teória a názory ľudí podporujúcich a šíriacich kultúru smrti a genderideológiu prinášajú rozpad rodín, a tým aj zánik
národov a vôbec ľudského života na zemi.
Pre nás, kresťanov, je v takejto chvíli potrebné, aby sme si uvedomovali dôležitosť kresťanskej rodiny pre zdravý rast
nových generácií a vytváranie správnych medziľudských vzťahov.
Preto rodičia majú vnášať vo svojich rodinách svojim deťom pravé a zdravé ovzdušie kresťanskej lásky a pokoja.
Práve v tomto je nám príkladom svätá nazaretská rodina. Tam nevládla nenávisť, hnev, sebectvo, neporozumenie,
naopak, v tejto rodine vládla dokonalá láska, pokoj, porozumenie, pretože v nej si každý plnil svoje poslanie, ktoré mal: svätý
Jozef úlohu starostlivého otca, Panna Mária úlohu citovo-nežnej matky a dieťa Ježiš úlohu poslušného dieťaťa.
Práve na príklade svätej nazaretskej rodiny môžeme zistiť príčiny problémov v dnešných, aj kresťanských, rodinách.
Pretože v mnohých rodinách vychladla láska, porozumenie a trpezlivosť, čo vytvára rozvadené manželstvá, rozhárané rodiny,
kde najväčšmi na to doplácajú tí najnevinnejší - a to sú deti.
Keď v Štedrý večer, v krásnej vianočnej atmosfére, v kruhu svojich najbližších, budeme zapaľovať sviečky a spomínať
na udalosti z dávnej minulosti spred 2000 rokov, keď sa nebo spojilo so zemou, keď k nám na tento svet prišlo Božie Dieťa, keď
títo traja, ktorí tvorili svätú nazaretskú rodinu, dokázali aj napriek problémom, v ktorých sa ocitli v cudzom meste, pri nenájdení
slušného bývania pre narodenie Dieťaťa, šíriť pokoj pre tých, ktorí sa prišli pokloniť maličkému Ježiškovi, nech aj v nás Láska
betlehemského Dieťaťa rozohreje naše srdcia a naplní opravdivou láskou, nielen v tieto krásne vianočné chvíle, ale aj v novom
budúcom roku a v ďalšie roky Vášho života.
To Vám všetkým, drahí farníci, prajú Vaši duchovní otcovia Jaroslav a Anton

PRAJEME KRÁSNE PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV, NECH SÚ VAŠE DOMOVY
NAPLNENÉ LÁSKOU A POKOROU. V NOVOM ROKU PRAJEME VEĽA ZDRAVIA, LÁSKY
A ÚSPECHOV V OSOBNOM I PRACOVNOM ŽIVOTE.
(Redakčná rada Súčanského Hlásnika)
JESENNÉ DNI FARNÍKOV V RÍME
V mesiaci október pán kaplán
Anton Žovic a bývalý pán kaplán
Peter Čieško sprevádzali našich
farníkov na púti vo večnom meste,
v Ríme, v meste hlavy katolíckej
cirkvi.
str. 4

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU...
V nedeľu 14. septembra 2014 sa aj napriek počasiu, ktoré nevyzeralo veľmi potešujúco, konalo u nás tradičné dožinkové podujatie v rámci „Operačného programu cezhraničnej
spolupráce SR-ČR 2007-2013“ pod názvom projektu „Na
pomedzí Súče a Starého Hrozenkova veselo si zaspievaj
a zatancuj“.
str. 13

KONFERENCIA ZAMERANÁ...
V nedeľu 9. 11. 2014 sa konalo
podujatie, na ktorom sme si pripomenuli osobnosti z nášho okolia.
Jednou z nich bol aj katolícky kňaz,
literárny historik, bibliograf a správca
našej farnosti Michal Rešetka.
str. 16
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NAŠE PUTOVANIE DO NÁRODNEJ SVÄTYNE V
ŠAŠTÍNE V ROKU SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
Po dožinkových slávnostiach, ktoré napriek obavám z počasia dopadli napokon vynikajúco, na nasledovný deň pripadol náš národný sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky nášho Slovenska. V tomto roku o to viac umocnený Rokom Sedembolestnej Panny Márie, pri príležitosti 450.
výročia prvého zázraku, ktorý sa v Šaštíne udial a 50. výročia potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska.
Naša farnosť väčšinou púť na sviatok Sedembolestnej Panny Márie do Šaštína neorganizovala /Výnimkou je Klub dôchodcov, ktorý
každoročne putuje do Šaštína na Púť dôchodcov, ktorá býva deň po hlavnej púti./ Dôvodom neorganizovania púte po iné roky boli hody na Dúbrave,
kde je zasvätený kostolík k Sedembolestnej Panne Márii. V tomto roku sa naskytla príležitosť, nakoľko na Dúbrave bola 10. augusta oslava pri
príležitosti 20. výročia posviacky kostolíka. Slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Slávnosť bola zároveň
spojená aj s hodovými slávnosťami.
A tak sme v tomto Roku Sedembolestnej Panny Márie mohli putovať do našej Národnej svätyne v Šaštíne.
15. septembra, v pondelok, priamo na sviatok Sedembolestnej 40 veriacich z našej farnosti vyrazilo smerom na Záhorie. Cesta ubiehala
pokojne a už po hodine a pol sme zazreli slnkom zaliatu ligotajúcu sa kopulu baziliky. Zamiešali sme sa do množstva pútnikov smerujúcich k bazilike.
Slávnostná svätá omša sa začínala o 10:30 hod. a konala sa vonku na tribúne pred bazilikou. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bol náš
slovenský kardinál žijúci v Ríme, Jozef Tomko, na ktorého môžeme byť právom hrdí, že vo svojich deväťdesiatich rokoch vynikajúco zvládne slávenie
náročnej liturgie. Hlavnými koncelebrantmi boli apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Mario Giordana a bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Ďalej boli prítomní takmer všetci slovenskí biskupi - rímskokatolícki i gréckokatolícki. Zo zahraničných biskupov
bol prítomný olomoucký arcibiskup Mons. Ján Graubner. Slávnostnú atmosféru liturgie dotváralo množstvo koncelebrujúcich kňazov z celého
Slovenska. Samozrejme nemožno zabudnúť, že ozdobou slávnosti boli tisícky pútnikov, ktoré boli roztrúsené po celom areáli okolia baziliky. Z
politických predstaviteľov boli prítomní: prezident Andrej Kiska, exprezident Ivan Gašparovič, predseda KDH Ján Figeľ a ďalší predstavitelia kultúrneho
a politického života.
V slávnostnej homílii otec kardinál poukázal na bolesti Márie, ktoré prežívala počas celých ťažkých dejín slovenského národa a ktoré Mária
prežíva aj v dnešnej modernej dobe, keď človek odsúva Boha s jeho príkazmi a chce byť zvrchovaným pánom nad neobmedzeným požívaním svojej
slobody, keď dnešný moderný človek doslova "hlce" všetko, čo ponúka dnešný svet.
Na záver svätej omše predniesol otec kardinál Modlitbu zverenia sa Panne Márii, ktorej zasvätil celý slovenský národ pod ochranu
Sedembolestnej Panny Márie. Svätá omša sa skončila záverečným slávnostným požehnaním.
Po popoludňajšom občerstvení pokračovala slávnosť v bazilike gréckokatolíckou bohoslužbou tzv. Akatyst, ktorú viedol bratislavský
gréckokatolícky biskup Mons. Peter Rusnák.
V odpoludňajších hodinách, plní zážitkov, ale predovšetkým milostí a odpustkov, sme sa vracali do svojej farnosti. Na druhý deň si svoju púť k
Matke sedembolestnej vykonali, ako už každoročne, naši dôchodcovia z klubu. Pre nich pravidelne svätú omšu slávi emeritný trnavský biskup Mons.
Dominik Tóth.
(Váš duchovný otec Jaroslav)
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HISTÓRIA ÚCTY K SEDEMBOLESTNEJ PANNE MÁRII
Úcta k Sedembolestnej Panne Márii sa opiera o Simeonovo proroctvo, ktoré predpovedal Márii v jeruzalemskom chráme, keď spolu so sv.
Jozefom priniesla malého štyridsaťdňového Ježiška, aby ho podľa predpisu Mojžišovho zákona predstavila a obetovala Bohu.
Kresťania si uctievali bolestnú Matku od najstarších čias, no o jej väčšiu úctu sa v 13. storočí vo Florencii postarala rehoľa servítov, čiže
Služobníkov Panny Márie. Koncom stredoveku vznikol známy hymnus "Stabat Mater" /Stála Matka bolestivá/, ktorý spracovali mnohí básnici a
hudobníci.
V roku 1727 pápež Benedikt XIII. ustanovil, aby sa uctievanie bolestnej Matky slávilo ako sviatok Sedembolestnej Panny Márie a stanovil
tento sviatok na piatok pred Kvetnou nedeľou. V roku 1814 pápež Pius VII., na znak vďačnosti za šťastlivý návrat z Napoleonovho zajatia, zvýšil
liturgický stupeň sviatku a jeho slávenie rozšíril na celú Cirkev. Liturgickou reformou, ktorú vykonal pápež sv. Pius X., ustálil slávenie tohto sviatku na
15. september.

HISTÓRIA ÚCTY K SEDEMBOLESTNEJ NA SLOVENSKU
Na Slovensku má úcta k Sedembolestnej Panne Márii dávnu tradíciu a osobitný ráz. Jej korene siahajú do 16. storočia do dedinky Šaštín na
Záhorí.
V roku 1564 sa stala zaujímavá udalosť. Gróf Imrich Cobor, ktorý bol majiteľom daného územia a bol prchkej povahy, mal už dlhšie problémy
v manželstve. Raz sa grófsky pár pohádal v koči a gróf v návale zúrivosti vyhodil svoju manželku Angelu rod. Bakičovú z idúceho koča. Tá, v takejto
zúfalej situácii, ale plná nádeje, prosila dobrotivú Matku Božiu o záchranu svojho manželstva a sľúbila, že ak jej manželstvo bude zachránené, z
vďačnosti dá na tom mieste postaviť sochu. Gróf zo svojej zúrivosti vytriezvel a poslal pre svoju manželku koč. Situácia v manželstve sa skutočne
upokojila a grófka splnila svoj sľub. Dala vyhotoviť sochu Sedembolestnej Panny Márie, ktorú vložili do trojhrannej kaplnky, ktorá stojí pri súčasnom
chráme dodnes. V roku 1654, počas tureckých vojen, z bezpečnostných dôvodov, uložili sochu do blízkeho kaštieľa. Po skončení tureckej pohromy, v
roku 1710 opäť uložili sochu do kaplnky. Ľud si ju uctieval a vyprosil si mnoho zázračných uzdravení. Preto sa začalo s vyšetrovaním. V auguste v roku
1732 preniesli sochu do loretánskej kaplnky pri šaštínskom kostole na námestí. Ostrihomský arcibiskup Imrich Esterházi ustanovil vyšetrovaciu komisiu,
ktorá preskúmala 726 zázračných prípadov a tie znova prešetrila komisia v Bratislave. V tom istom roku 10. novembra, za účasti mnohých duchovných
a 20 000 pútnikov vyhlásili sochu za milostivú a znova uložili do trojhrannej kaplnky. Na tomto mieste sa po prvýkrát slúžila svätá omša. Sochu zverili do
starostlivosti šaštínskemu farárovi Jánovi Schonovi. Keď v roku 1733 prišla do Šaštína rehoľa paulínov, ich provinciál František Rosa požiadal, aby bola
socha daná do ich starostlivosti a prisľúbil, že v Šaštíne vybudujú pútnický chrám a kláštor. Základný kameň bol požehnaný v roku 1736. Slávnostná
posviacka chrámu sa konala 12. augusta 1762 za účasti ostrihomského arcibiskupa Barkóciho, cisárovnej Márie Terézie a jej manžela Františka
Lotrinského. O tri dni neskôr, 15. augusta milostivú sochu slávnostne preniesli na hlavný oltár.
V roku 1786 cisár Jozef II. zrušil rehoľu paulínov. Šestnásti spolubratia odišli do Poľska a chrám prešiel pod správu šaštínskeho farára dekana Jakuba Schneidera a štyroch kaplánov. Starý farský kostol zatvorili a faru presťahovali do kláštora. V roku 1864 sa v Šaštíne uskutočnila oslava
tristoročnice uctievania sochy Sedembolestnej. Dekan Štefan Hrebíček sa podujal dostavať dve veže do súčasnej výšky a celý chrám bol zrenovovaný.
V tom istom roku, 8. septembra, ostrihomský arcibiskup, kardinál Ján Scitovský korunoval sochu zlatými korunami, ktoré požehnal pápež Pius IX. Na
slávnosti sa zúčastnilo 300 kňazov a vyše 120-tisíc pútnikov.
Významným medzníkom v dejinách Šaštína bol rok 1924, kedy z rozhodnutia trnavského biskupa Pavla Jantauscha prišla do Šaštína rehoľa
saleziánov. Tí opravili farský kostol na námestí, ktorý bol viac ako storočie sýpkou a zasvätili ho svojmu zakladateľovi sv. Jánovi Boscovi. Príchodom
saleziánov do Šaštína úcta k Sedembolestnej ešte väčšmi vzrástla. Preto 2. apríla 1927 pápež Pius XI. dekrétom "Celebre apud Slovacam gentem"
vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska. Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo v Šaštíne 22. mája za účasti troch biskupov a 40tisíc pútnikov.
14. apríla 1950 v tzv. Barbarskej noci boli saleziáni, podobne ako aj iné rehole, násilne deportovaní do sústreďovacích táborov a duchovná
správa prešla do rúk diecéznych kňazov. Pri príležitosti 400. výročia uctievania milostivej sochy pápež Pavol VI. apoštolským listom "Quam pulchra"
vyhlásil šaštínsky chrám za Baziliku minor a zároveň potvrdil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska. Toto slávnostné vyhlásenie sa v
Šaštíne uskutočnilo 27. decembra. V Mariánskom roku 1987 navštívila baziliku vzácna pútnička - Matka Tereza z Kalkaty.
Po Nežnej revolúcii a páde komunizmu v našej vlasti duchovnú správu Šaštína opäť prevzali saleziáni, opravili exteriér i interiér baziliky,
zrekonštruovali zdemolovaný kláštor a zriadili cirkevné gymnázium. Dňa 9. mája sa uskutočnila celonárodná púť duchovných, ako poďakovanie Pánu
Bohu za dar náboženskej slobody. Zúčastnilo sa na nej 900 kňazov a všetci biskupi Slovenska. Prítomný bol aj prvý demokratický prezident
Československa Václav Havel. Ešte predtým 22. apríla, pri svojej prvej návšteve Československa zakrúžil vrtuľník s pápežom Jánom Pavlom II. nad
šaštínskou bazilikou a pápež prisľúbil, že toto miesto ako pútnik navštívi. To sa uskutočnilo o päť rokov neskôr, keď 1. júla 1995 Ján Pavol II. navštívil
šaštínsku baziliku a na voľnom priestranstve slávil svätú omšu za účasti mnohých biskupov, kňazov a tisícky pútnikov.
Okrem tradičných dvoch hlavných pútí - na slávnosť Zoslania Ducha Svätého a Národnej púte na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sa
začali konať mnohé menšie púte pre jednotlivé stavy.
V roku 2012 sa uskutočnila slávnosť 250. výročia posviacky chrámu a v roku 2014, pri príležitosti 450. výročia prvého zázraku na príhovor
Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a 50. výročia potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska pápežom Pavlom VI.
Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila rok 2014 za Rok Sedembolestnej Panny Márie. Tento milostivý rok vyvrcholil Národnou púťou do Šaština na
slávnosť Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra, kde slávnostnú svätú omšu celebroval a slávnostnú homíliu predniesol veľký slovenský pútnik z
Ríma - kardinál Jozef Tomko.
(Váš duchovný otec Jaroslav)

PROGRAM POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
Štedrý deň – 24. december – streda
sv. omša 7:45 hod., posviacka betlehemov
Polnočné sv. omše
sv. omše
Trnávka
22:30 hod.
Dúbrava
22:30 hod.
Vlčí Vrch
24:00 hod.
Farský kostol
24:00 hod.
Narodenie Pána – 25. december – štvrtok
sv. omše
Farský kostol
7:45, 10:45 hod.
Vlčí Vrch
8:00 hod.
Dúbrava
9:30 hod.
Trnávka
11:00 hod.
Popoludní jasličkové pobožnosti: Farský kostol - 16:00 hod. Na filiálkach Dúbrava, Vlčí Vrch – budú časy upresnené.
Sv. Štefan – 26. december - piatok
sv. omše
Farský kostol
7:45, 10:45 hod.
Vlčí Vrch
8:00 hod.
Dúbrava
9:30 hod.
Trnávka
11:00 hod.
Popoludní rozposlanie koledníkov Dobrej noviny: Farský kostol – 14:00 hod. Na filiálkach – osadách - po sv. omšiach.
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Starý rok – sv. Silvester – 31. december – streda
sv. omša so záverečnou pobožnosťou o 17:00 hod.
Polnočná adorácia vo farskom kostole
23:00 – 24:00 hod.
Nový rok – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – 1. január – štvrtok
Farský kostol
7:45, 10:45 hod.
Vlčí Vrch
8:00 hod.
Dúbrava
9:30 hod.
Trnávka
11:00 hod.
Zjavenie Pána – Traja králi – 6. január – utorok
sv. omše
Farský kostol
7:45, 10:45 hod.
Vlčí Vrch
8:00 hod.
Dúbrava
9:30 hod.
Trnávka
11:00 hod.
Pri svätých omšiach požehnanie trojkráľovej vody. Popoludní posviacka domov.

JESENNÉ DNI FARNÍKOV V RÍME
Po odchode nášho bývalého kaplána Petra Čieška na
štúdium do večného mesta Rím, sme sa spolu – pán farár, kaplán Peter a ja rozhodli, že by sme mohli zorganizovať púť našej
farnosti do Ríma. Koncom minulej zimy začala táto naša myšlienka naberať reálne kontúry. Pôvodne sme chceli túto púť
zorganizovať na jar, ale keďže sa nám už nepodarilo zohnať
ubytovanie, tak sme sa nakoniec rozhodli pre jesenný mesiac
október. Petrovi sa podarilo zohnať kontakt na pani Veroniku
Záborskú, ktorá oficiálne sprevádza pútnikov po Ríme. Dohodli
sme termín 19. – 25. októbra. Veriaci z našej farnosti na naše
milé prekvapenie prijali naše pozvanie na túto púť a nakoniec sa
prihlásilo 49 pútnikov, resp. 50, ak rátam aj seba. A tak sme 19.
októbra o 20:00 nasadli do autobusa a vydali sa na dlhú, skoro
1500-kilometrovú cestu do večného mesta Rím.
Po dlhých, ale zábavných 18-tich hodinách cesty sme
konečne dorazili k nášmu hotelu s názvom Marini Park Hotel,
ktorý bol od centra Ríma vzdialený cca. 18 km. Po príchode sme
mali sv. omšu v sanktuáriu Divino Amore. Potom sme mali voľný
program, aby sme si po dlhej ceste oddýchli a pripravili sa na
ďalšie dni našej púte. Nasledujúci deň sme sa ráno vydali metrom do centra. Metro sa stalo na tieto dni naším najlepším priateľom. Navštívili sme prvú z hlavných bazilík, baziliku Santa Maria
Maggiore, kde sme mali aj sv. omšu, potom sme navštívili slávne Koloseum, následne Baziliku sv. Petra v okovách a v nej sme videli známu sochu
Mojžiša, potom sme navštívili Baziliku sv. Klementa, kde sa nachádza hrob sv. Cyrila a nakoniec Sväté Schody.
Na ďalší deň sme sa zúčastnili generálnej audiencie pápeža Františka. Bol to silný zážitok vidieť na vlastné oči tohto veľmi obľúbeného pápeža. Po katechéze, ktorá bola o tom, ako sa máme navzájom milovať a nie na seba žiarliť, nám pápež udelil svoje požehnanie. Poobede sme mali sv.
omšu v kostole San Salvatore in Lauro a navštívili sme Anjelský hrad, Námestie Navona, Fontanu di Trevi, Španielske schody a Panteón. Vo štvrtok
sme navštívili kostol kostolov Lateránsku baziliku, Baziliku sv. Pavla za hradbami, Rímske fórum, Palatín, Cisárske fóra, Kapitol a Benátske námestie.

Spoločná fotografia pútnikov spolu s bývalým pánom kaplánom Petrom Čieškom

Sprievodkyňa Veronika
Záborská

Samozrejme mali sme aj sv. omšu. Potom sme sa rozdelili a tí, ktorým ešte ostali nejaké tie fyzické sily, sa pobrali s kaplánom Petrom do nočného
Ríma. V piatok, posledný deň našej púte, sme sa vybrali do Vatikánu, kde sme navštívili Vatikánske múzeá a Baziliku sv. Petra. Následne sme si mohli
nakúpiť niečo domov, tieto nákupy sme charakterizovali, ako nákupy „upomienkových predmetov náboženského charakteru“. Našu púť sme zakončili
sv. omšou a vybrali sme sa metrom k nášmu autobusu, ktorý nás šťastne odviezol späť do našej Hornej Súče.
Po celý čas našej púte nás sprevádzala Veronika Záborská, ktorá nám podala odborný výklad k pamiatkam, ktoré sme navštívili. Najmä
vďaka nej sme zažili naozaj krásnu a požehnanú púť. Aby som nakoniec nezabudol, skoro po celý čas bol s nami aj pán kaplán Peter Čieško, ktorý nám
ukázal aj Lateránsku univerzitu, na ktorej študuje. Naozaj aj Peter bol veľkým obohatením tejto našej púte a treba Bohu za neho ďakovať. Myslím ale,
že práve Bohu patrí prvoradá vďaka za to, že sa nám táto púť podarila a bola taká požehnaná. A moja vďačnosť patrí aj všetkým pútnikom, ktorí naozaj
vytvorili skvelú partiu veriacich ľudí, ktorí milujú Boha. Nech nám aj táto púť do Ríma pomôže na našej ceste k svätosti.
(Váš kaplán Anton)
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MILÍ SPOLUOBČANIA
Dozneli tóny komunálnych volieb, tóny, ktoré zneli rôznorodo a každý si mal možnosť vybrať tie svoje. V prvom rade by som sa chcel
poďakovať všetkým Vám, obyvateľom našej obce, ktorí ste mi v komunálnych voľbách prejavili svoju dôveru. Práve vďaka Vám a Vašim hlasom sa
Vám môžem cez tieto riadky prihovárať ako opätovne zvolený starosta.
Stojíme na prahu nového volebného obdobia a pred nami sú štyri roky práce v prospech rozvoja našej obce a Vás občanov. Dovoľte mi vyjadriť úprimne presvedčenie, že spoločnými silami spolu so zvolenými poslancami dokážeme urobiť pre našu obec maximum.
Pevne verím, že ciele a predsavzatia, s ktorými sme sa uchádzali o priazeň našich občanov, spoločne dokážeme pretaviť do reálnych skutkov. Dôvera,
ktorú ste nám odovzdali v komunálnych voľbách je pre nás obrovskou výzvou a zároveň záväzkom do budúcnosti.
Mojou snahou bude v spolupráci s obecným zastupiteľstvom riešiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávame a ktoré trápia našu obec a občanov.
Čaká nás veľa úloh a práce, preto nám všetkým želám odvahu a odhodlanie na ceste meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a
ťažkosti, ktoré nás na tejto ceste stretnú. Našu snahu nech pocítia tak obyvatelia, ako aj návštevníci našej obce.
Mojou prioritou vo volebnom období 2014-2018 bude získanie ďalších finančných prostriedkov pre našu obec z fondov Európskej únie
v oblastiach, v ktorých naša obec zaostáva a to v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí, infraštruktúry.
Ďalšou prioritou je udržať oblasti, akými sú školstvo a kultúra v našej obci minimálne na dosiahnutej úrovni a úspešne ukončiť zazmluvnené projekty a zabezpečiť bezproblémové monitorovanie už zrealizovaných projektov počas doby udržateľnosti.
V neposlednom rade je tiež mojou snahou zabezpečiť čo najefektívnejšie vynakladanie obecných prostriedkov v prospech občanov obce. Mojou
snahou bude i naďalej podporovať a iniciovať spoluprácu organizácií s mládežou a tiež získavať mládež pre činnosť v organizáciách, ktoré v Hornej
Súči existujú. Pomocou týchto organizácií občanov je možné viesť mládež k ušľachtilým hodnotám akými sú kultúra, humánnosť, láska k prírode a
šport.
Dovoľte mi pri tejto príležitosti poďakovať predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu, zástupcovi starostu, bývalému hlavnému kontrolórovi a
terajšej hlavnej kontrolórke za úsilie, ktoré venovali pre rozvoj a zveľadenie obce vo volebnom období 2010-2014 a za všetko pozitívne, čo pre našu
obec urobili. Za uplynulé štvorročné volebné obdobie sa chcem poďakovať členom obecnej rady, predsedom jednotlivých komisií a ich členom
a v neposlednom rade všetkým obyvateľom a členom jednotlivých organizácií a združení, ktorí sa zapájali dobrovoľne do aktivít obce.
Moja vďaka patrí aj všetkým pracovníkom obce, vedeniu Základnej školy s materskou školou Michala Rešetku, a kronikárke obce.
Verím v ďalšiu dobrú spoluprácu a v to, že spoločné ciele nás budú viesť k hľadaniu riešení a podnietia nové myšlienky potrebné pre rozvoj
našej obce.
Samozrejme, nechcem zabudnúť ani na tých spoluobčanov, u ktorých som si nezískal dostatočnú dôveru. Práve preto sa budem o to viac snažiť, aby som Vás počas nasledujúceho volebného obdobia presvedčil nielen slovami, ale hlavne konkrétnymi skutkami.
Keďže čas nezastavíme a záver roka 2014 sa neudržateľne blíži, keď vstupujeme do najkrajších sviatkov roka, v tomto posvätnom čase tak
ako každoročne, v mene svojom a v mene poslancov obecného zastupiteľstva chcem pozdraviť všetkých občanov obce. Našim deťom, mládeži, dospelým, dôchodcom, našim rodákom a našim občanom, ktorí sa z rôznych dôvodov a povinností nemôžu zúčastniť vianočných sviatkov doma prajem
požehnané vianočné sviatky. Pozdravujem aj ostatných návštevníkov obce, ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími. Zvlášť pozdravujem našich chorých a osamelých občanov, ktorí sú teraz v nemocniciach alebo doma sami, alebo pri svojich najbližších. Chorým
prajem skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.
Radosť týchto sviatočných chvíľ má niekoľko podôb. Radostnú v podobe stretnutia s najbližšími, ale žiaľ aj smútočnú, a to zo straty svojich
najbližších, ktorí zomreli v tomto roku alebo v nedávnej minulosti. Viem, že mnohé miesta pri štedrovečernom stole, kde ešte pred nedávnom sedávali
dedko, babka, otec, matka, manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra alebo dieťa ostanú dnes prázdne, ostane prázdna stolička, neporušený sviatočný
príbor, ale v našich mysliach by mali byť s nami. Našich zomrelých a najbližších bude symbolizovať len rozsvietená svieca, ako symbol života a smrti.
Prajem Vám všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov, želám Vám všetkým hlavne pevné zdravie, Božie požehnanie a úspešný vstup do
nového roka 2015.
Ešte raz Vám všetkým úprimne ďakujem.
(Ing. Juraj Ondračka, starosta obce)

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči – Dúbrava,
ktoré sa konalo dňa 13. júna 2014.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/03/2014-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 14.
03. 2014 a 28. 03. 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. 2/03/2014-OZ
schvaľuje
pridelenie
3izbového obecného bytu č.
14B v nadstavbe Materskej
školy Horná Súča súp. č. 235
žiadateľke Ing. Márii Serišovej, bytom Horná Súča č. 643
od 01. 07. 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. 3/03/2014-OZ
schvaľuje
pridelenie
3izbového obecného bytu č.
17B v nadstavbe Materskej
školy Horná Súča súp. č. 235
žiadateľke Lucii Čapákovej,
bytom Horná Súča č. 1057 od
01. 07. 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.

4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/03/2014-OZ
schvaľuje podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva pozemku predzáhradky pri stavbe RD súp. č.
346 na parc. č. 15261/2 v k. ú.
Horná Súča, vo vlastníctve
Juraja Birása, bytom Horná
Súča č. 1066. Jedná sa o
pozemok parc. CKN č.
15261/2 s výmerou 26 m2,
časť pozemku sa nachádza
pri rodinnom dome súp. č.
346 a od roku 1950, kedy bol
postavený, je využívaný ako
predzáhradka
rodinného
domu.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefá-

nek, Ing. Švajda, Krovina,
Vrba.
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/03/2014-OZ
schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcelné číslo
15261/2 CKN – vodná plocha
- vo výmere 26 m2 v k. ú.
Horná Súča, obec Horná
Súča odčlenený z pôvodného
pozemku EKN č. 15261 s
výmerou 497 m2 vo vlastníctve Obce Horná Súča na LV
č. 993, podľa geometrického
plánu č. 31041833-030-14 zo
dňa 23. 5. 2014 overený
Správou katastra dňa 12. 06.
2014 pod č. 665/14 za cenu 7
EUR/1 m2, t.j. 26 m2 za cenu
182,- EUR pre Juraja Birása,
bytom Horná Súča č. 1066.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
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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. 6/03/2014-OZ
schvaľuje podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva pozemku pri stavbe RD súp. č. 869 v k. ú.
Horná Súča, vo vlastníctve
Boženy
Poláčkovej,
rod.
Poláčková, bytom Jiráskova
ul. 1659/6, Trenčín. Jedná sa
o pozemok parc. 15 216/18
CKN s výmerou 466 m2, druh
pozemku zastavané plochy,
časť pozemku sa nachádza
pri rodinnom dome súp. č.
869 a je využívaný ako dvor
rodinného domu. A zároveň je
to náhrada pozemku za usporiadanie právneho stavu pod
miestnou komunikáciou Obce
Horná Súča za pozemok p. č.
12111/9 CKN s výmerou 466
m2 druh pozemku trvalé trávnaté plochy.
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. 7/03/2014-OZ
schvaľuje zámenu obecného
pozemku parcelné číslo 15
216/18 CKN, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 466 m2 v k. ú.
Horná Súča, obec Horná
Súča odčlenený z pôvodného
pozemku EKN č. 15216/1 s
výmerou 1508 m2, druh pozemku ostatné plochy vo
vlastníctve Obce Horná Súča,
91333 Horná Súča 233, IČO
00311561, zapísaný na LV č.
933, podľa geometrického
plánu č. 3/14 zo dňa 26. 5.
2014 vyhotovený Geodetickou
službou s.r.o. Trenčín a overený Správou katastra dňa 29.
05. 2014 pod č. 581/14 pre
Boženu Poláčkovú, rod. Poláčková, bytom Jiráskova ul.
1659/6, Trenčín v podiele 1/1,
za pozemok parcelné číslo
12111/9 CKN, druh pozemku
trvalé trávnaté plochy, o
výmere 466 m2 v k. ú. Horná
Súča, obec Horná Súča odčlenený z pôvodného pozemku CKN č. 12111/1 druh
pozemku
trvalé trávnaté
plochy s výmerou 1949 m2 vo
vlastníctve Boženy Poláčkovej, rod. Poláčková, bytom
Jiráskova ul. 1659/6, Trenčín
zapísaný na LV č. 228 podľa

geometrického plánu č. 3/14
zo dňa 26. 5. 2014 vyhotovený Geodetickou službou s.r.o.
Trenčín a overený Správou
katastra dňa 29. 05. 2014 pod
č. 581/14 pre Obce Horná
Súča, 91333 Horná Súča 233,
IČO
00311561.
Zámena
pozemkov je bezodplatná.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí Obec Horná Súča.
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.
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/03/2014-OZ
schvaľuje podľa § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva pozemku 195 CKN
druh pozemku zastavané
plochy o výmere 219 m2, k. ú.
Horná Súča, v spoluvlastníctve Milana Čičáka 913 33
Horná Súča č. 124 v podiele
184/219 a Obce Horná Súča v
podiele 35/219 a pozemku
190/1 CKN druh pozemku
zastavané plochy o výmere
137 m2 vo vlastníctve Obce
Horná Súča v podiele 1/1
ktorá tvorí dvor, ktorá vznikla
zlúčením a následným odčlenením z pôvodných pozemkov p. č. 190/1, 190/2, 191,
193, zapísaných na LV č. 1 a
pozemkov p. č. 192, 194
zapísaných na LV 2181.
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. 9/03/2014-OZ
a) schvaľuje odpredaj obecného pozemkov parcelné
číslo 195 CKN, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 219 m2 podiel
35/219, a parcelné číslo 190/1
CKN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 137 m2 podiel 1/1 v k.
ú. Horná Súča, obec Horná
Súča odčlenený z pôvodných
pozemkov p. č. 190/1, 190/2,
191, 193, zapísaných na LV č.
1 a pozemkov p. č. 192, 194
zapísaných na LV č. 2181 vo
vlastníctve Obce Horná Súča,
91333 Horná Súča 233, IČO
00311561, podľa geometrického plánu č. 4/14 zo dňa
21. 3. 2014 vyhotovený Geodetickou službou s.r.o. Trenčín a overený Správou katas-

tra dňa 03. 06. 2014 pod č.
588/14 pre Milana Čičáka,
913 33 Horná Súča 226, v
zmysle zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve zo dňa 21. 08.
2009 a podľa uznesenia OZ č.
12/082009-OZ zo dňa 14. 08.
2009 za cenu 10 EUR/ m2, t. j.
spolu 172 m2 za cenu 1720
EUR;
b) schvaľuje zriadenie predkupného práva, ako právo
vecné na pozemky p. č. 190/1
a 195 CKN v prospech Obce
Horná Súča, 91333 Horná
Súča 233, IČO 00311561.
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.
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/03/2014-OZ
a) schvaľuje Záverečný účet
Obce Horná Súča za rok 2013
a celoročné hospodárenie bez
výhrad;
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. 11/03/2014-OZ
berie na vedomie Správu
nezávislého audítora z overenia individuálnej 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.
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/03/2014-OZ
a) schvaľuje použitie prebytku v sume 18 673,12 EUR,
zisteného podľa ustanovenia
§ 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových
pravidlách
územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov, na:
-tvorbu rezervného fondu
11 119,33 EUR,
-tvorbu fondu opráv b. j. 251
3 555,41 EUR,
-tvorbu opráv b. j. 235

3 998,38 EUR;
b) schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové
výdavky a splátky istiny
z úverov.
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. 13/03/2014-OZ
berie na vedomie čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 31. 03. 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.
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/03/2014-OZ
berie na vedomie rozpočtové
opatrenie č. 2 k 15. 03. 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.
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/03/2014-OZ
berie na vedomie rozpočtové
opatrenie č. 3 k 21. 03. 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.
16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/03/2014-OZ
berie na vedomie rozpočtové
opatrenie č. 4 k 05. 05. 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.
17) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 17/03/2014-OZ
berie na vedomie Správu
kontrolnej činnosti za I. polrok
2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/6
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Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Krovina,
Vrba.
18) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 18/03/2014-OZ
schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Krovina,
Vrba.
19) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 19/03/2014-OZ
určuje starostovi obce Horná
Súča plat ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (vyčíslenej na základe
údajov Štatistického úradu SR
za rok 2013 vo výške 824
EUR) a 2,17 násobku podľa
počtu obyvateľov v zmysle §4,
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ods. 1 a jeho zvýšenie v
zmysle §4, ods. 2 o 35,6% s
účinnosťou od 1. 1. 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/1/2
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič.
Proti: Vrba.
Zdržal sa: Buček, Krovina.
20) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 20/03/2014-OZ
a) schvaľuje vypracovanie
zmien a doplnkov územného
plánu obce Horná Súča;
b) poveruje starostu obce dať
vypracovať zmeny a doplnky
ÚPN-O oprávnenej osobe.
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.
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21) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 21/03/2014-OZ
a) berie na vedomie upozornenie prokurátora zo dňa 04.
06. 2014;
b) poveruje Komisiu poľnohospodárstva, výstavby a
životného prostredia na vypracovanie VZN o spôsobe
náhradného
zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o
zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok
do septembra 2014;
c) poveruje zamestnancov
obce v lehote do 30 dní od
doručenia listu informovať
Okresnú prokuratúru o prijatých nápravných opatreniach.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba.
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a) schvaľuje zámer Obce
Horná Súča vybudovať na
pozemkoch podľa predloženej
situácie v areáli základnej
školy v 1. etape dve nájomné
bytovky s počtom 8 b. j. v
priemere 50 m2 podlahovej
plochy na 1 byt a max. 3
podlažia;
b)
poveruje
organizáciu
ADOZ INVEST, s.r.o o zabezpečenie inžinieringu ohľadom
výstavby nájomných bytových
domov.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/0/3
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Ing. Švajda,
Zemanovič, Krovina.
Zdržal sa: Vrba, Štefánek,
Buček.

(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

22) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 22/03/2014-OZ

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 15. augusta 2014.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/04/2014-OZ
určuje podľa § 11 ods. 4
písm. i) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
na volebné obdobie 20142018 rozsah výkonu funkcie
starostu na plný úväzok.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Krovina,
Vrba.
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/04/2014-OZ
určuje podľa § 9 zákona SNR
č. 346/1990 zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov,
pre voľby, ktoré sa budú
konať 15. 11. 2014 do orgá-

nov samosprávy obcí vo
volebnom období 2014 - 2018
jeden volebný obvod s počtom 11 poslancov.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/2/0
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Ing. Švajda,
Krovina, Vrba.
Proti: Štefánek, Zemanovič.
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/04/2014-OZ
berie na vedomie rozpočtové
opatrenie č. 5 k 02. 06. 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Krovina,
Vrba.

4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/04/2014-OZ
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 6 k 15. 08. 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Krovina,
Vrba.
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/04/2014-OZ
schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu v roku
2014 v sume 36 786,00 EUR
nasledovne:
- vklad do Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára Váh, s. r. o. v sume 19 122,00
EUR,
- splátky úveru súvisiaceho s
realizáciou projektu „Úpravy

obecného úradu Horná Súča“
v sume 14 976,00 EUR (jedná
sa o štyri splátky po 3 744,00
EUR),
- splátky úveru súvisiaceho s
realizáciou projektu „Regenerácia centrálnej zóny Horná
Súča“ v sume 2 688,00 EUR
(jedná sa o jednu splátku v
sume 2 500,00 EUR a časť
druhej splátky v sume 188,00
EUR).
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Krovina,
Vrba.
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

MLADÍCKA MEDAILA Z PRAŽSKÉHO MARATÓNU
September sa v Mladíku niesol v znamení príprav na XIX. ročník prestížnej medzinárodnej súťaže Vejvodova Zbraslav v Prahe, ktorá sa koná
na počesť významného rodáka, hudobného skladateľa Jaromíra Vejvodu.
Víziu prihlásiť sa vôbec do takejto úrovňou náročnej súťaže mal dirigent Vladimír Chovanec už dávnejšie, ale až v tomto roku nabrali hráči aj vedenie
odvahu, aby sa na takéto podujatie prihlásili. Podmienkou bolo max. 25 muzikantov (vrátane dirigenta) a povinná skladba Repete od autorov Vejvoda/Chlumecký v orchestrálnej verzii. Každá súťažiaca kapela si mohla pripraviť maximálne 30-minútový program. Keďže sme ako jediná dychová hudba
reprezentovali Slovensko a predovšetkým Hornú Súču, nemohli chýbať naše tradičné hity: Slovenské mamičky, Jednej dcéry mamka a samozrejme
naša hymna Hraj muzika, hraj. Vybrali sme aj dva moravské valčíky – mužský: Když sem já šel a s klarinetovým sólom na začiatku: Na moje okénko.
Z diel klasickej hudby sme sa zahryzli do Tritsch–tratsch polky od J. Straussa a nechýbalo ani sólo trubkára Jozefa Čapáka v skladbe Večerní pobřeží.
Ešte pred súťažou sme odohrali polhodinové koncertné vystúpenie na Zbraslavskom náměstí. Keďže súčasne prebiehala aj súťaž, nemohli sme veľmi
sledovať našich súperov, pretože sme v súťaži vystupovali ako posledný z 8 prihlásených. Okrem nás sa súťaže zúčastnili kapely prevažne z ČR, ale
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napr. aj Pihalni orkester Marezige zo Slovinska. Konkurencia bola naozaj vysoká i vekovo aj hudobne rôznorodá. Po súťaži nasledovala mažoretková
šou a slávnostný sprievod všetkých zúčastnených orchestrov. Po nej na Zbraslavskom náměstí pod taktovkou Josefa Vejvodu odzneli 3 skladby jeho
otca: Škoda lásky, Zbraslavská a Kdyby ty muziky nebyly. Atmosféra takéhoto monster koncertu je vždy nezabudnuteľná. Po ňom asi hodinu koncertovala Vejvodova kapela a nastalo očakávané vyhodnotenie výsledkov. Napätie samozrejme stúpalo, ale atmosféra bola veľmi príjemná. Asi v polovici
vyhlasovania zaznelo DH Mladík a tak si pán dirigent bol prevziať cenu za 1. miesto v striebornom pásme s počtom bodov 90. Na jednej strane veľký
úspech, ale na druhej nás mrzelo, že nám jedna desatinka bodu chýbala ku zlatu. Napriek tomu sa v Prahe začala veľká oslava. Najskôr na „veselici“ v
mieste konania a následne po celodennom maratóne, ktorý začínal ráno o tretej pred KD v H. Súči, sme sa presunuli do neďalekého ubytovania. Tam
už opadol všetok stres a niektorí mladší Mladíci veru potiahli aj 24-hodinovku.
Na druhý deň nás však ráno znova prebudila pracovná atmosféra, keďže nás čakal ešte jeden koncert v Zbraslavi. Po ňom a obede v typickej
reštaurácii Škoda lásky, sme sa presunuli na výlet do centra Prahy, kde
sme nemohli obísť najvýznamnejšie pamiatky. Plní zážitkov z krásneho
dvojdnia z 27. na 28. septembra 2014 sme sa vo večerných hodinách vrátili
domov.
Za skvelé zážitky ďakujeme predovšetkým nášmu vedeniu, rodičom, fanklubu, obecnému úradu i všetkým zainteresovaným, pretože sme mohli
vidieť, že naša práca, úsilie a neskutočné množstvo obetovaného voľného
času má úspech a ocenenie aj
u iných. Ako dôkaz prikladám
úryvky z vyjadrení odbornej
poroty, ktoré každá kapela dostala na pamiatku.
V. Hlaváček: „Slovenské mamičky – skvělé. Jednej dcéry –
výborné. Na moje okénko výborné klarinety. Ta kněždubská vež – zpěv sólo – muž v úvodu – výborné, pak 4 hlasy – opět výborné. Hraj muzika – dobrá finálovka,
dobrá nálada. Děkuji za předvedný výkon!“
J. Šíp: „Slov. mamičky – první skladba mně chytila za srdíčko. Moc děkuji. Na moje okénko – ve valčíku se mi
líbilo jak hráčky na klarinet frázovaly a ladily. Líbí se mi taky živelnost v polkách.“
Odovzdávanie ocenenia dirigentovi
V. Chovancovi
T. Stavěl: „Na moje okénko – hezký zpěv, výborné klarinety. Tristch-tratsch – hrajě vaše nejlepší sekce (klarinety + tenory), dobré tempo. Hrajete s obrovskou chutí. Vydržte!“
(AD)

MY POPSTAR TRENČIANSKEHO KRAJA
Sieť regionálnych novín MY v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne, ostatnými CVČ v Trenčianskom kraji, SZUŠ
v Považskej Bystrici a MTV studiom – Michal Tvrdý pod záštitou predsedu TSK, Jaroslava Bašku, zorganizovala 9. ročník speváckej súťaže jednotlivcov
v prednese populárnej piesne MY Popstar Trenčianskeho kraja. Súťaž prebiehala v 3. kolách: okresnom, regionálnom a finálovom. Speváci boli rozdelení do 2 kategórií: I. kat. (11 – 14-roční), II. kat. (15 – 18-roční).
Žiačka 9.A Veronika Gažiová si pripravila 2 populárne piesne bez hudobného podkladu, ktoré 23.
10. 2014 odspievala v okresnom kole v CVČ v Trenčíne. Podmienkou bolo, že jedna z piesní zaznie v slovenčine a druhá v cudzom jazyku. Veronika súťažila s piesňami Je iné od Simy Martausovej a Veni domine od Báry Basikovej. Porote sa páčila a posunula ju do regionálneho kola, spolu
s 2 ďalšími súťažiacimi z okresu Trenčín.
Regionálne kolo prebiehalo 12. a 13. 11. 2014 v Považskej Bystrici. Prvý deň súťažili postupujúci
z I. kategórie, 2. deň speváci z II. kategórie. Dôvodom bol najmä fakt, že v jednej kategórii porota
vyberala (v našom prípade) z 23 spevákov. Na toto kolo museli však prísť mladí speváci
s nahraným hudobným podkladom a zaspievať len 1 pieseň podľa vlastného výberu. Veronika si
zvolila svoju obľúbenú – Je iné. A že to bol naozaj dobrý výber, potvrdil aj verdikt poroty, ktorý
viedol k jej postupu do finále.
Finálové kolo prebiehalo 25. 11. 2014 v Posádkovom klube (ODA) v Trenčíne. Kapacita spoločenskej sály (cca 700) miest bola takmer plná, obsadená okrem poroty, v ktorej zasadali aj Peter Cmorík či Bibiana Ondrejková, najmä spolužiakmi, rodičmi, učiteľmi, jednoducho fanúšikmi svojich
finalistov. Veronikin fanklub nebol síce počtom najväčší, ale intenzitou povzbudzovania patril k tým
najlepším. Nezabudli ani na transparent či darčeky a kvety pre svoju favoritku. Veronike sa však
lepí spevácka smola na päty, keďže na finálové vystúpenie nastúpila s veľkým hlasovým obmedzením kvôli zdravotným problémom. Napriek tomu dala zo seba všetko, čo bolo v tej chvíli možné tak,
Žiačka Veronika Gažiová a spevák Peter Cmorík
aby to bolo čo najmenej vidno. Hoci nevyhrala (hl. cenou bolo nahranie vlastného „promo CD“),
vôbec jej to neprekážalo, pretože už pred začiatkom súťaže sa vyjadrila, že veď ona už jedno CDčko (s HS Mladík) má, takže to ide predovšetkým
vyskúšať. Atmosféru priebehu celej súťaže opísala takto:
„Bola to pre mňa naozaj veľmi dobrá skúsenosť a som naozaj šťastná, že sa mi podarilo dostať až do finále. Celá súťaž bola veľmi milá. Spoznala som
mnoho nových ľudí, dokonca medzi nami nepanovala rivalita a všetci sme si „sadli“. Okrem skvelého kolektívu sme sa navzájom porovnali a zhodnotili
výber i kvalitu speváckych výkonov. Najviac sa mi páčilo finále, pretože sme spievali na veľkom pódiu, kde sme mohli mať svoj fanklub. Žiaci zo školy
ma príjemne prekvapili. Bolo naozaj veľmi milé, keď som vystúpila na pódium pred všetkých ľudí a mala som stres a obavy a zrazu som uvidela kamarátov, ktorí ma prišli podporiť a svojím povzbudzovaním mi dodali odvahu, za čo im veľmi ďakujem.“
(AD)

SNP A DEŇ ÚSTAVY SR – POCHOD ZDRAVIA
Pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania a 22. výročia Dňa Ústavy SR usporiadali obce Horná Súča a Dolná Súča s ich predstaviteľmi
a predstaviteľmi farských úradov dňa 31. augusta 2014 Pochod zdravia k pamätnej tabuli u Repákovcov.
Počasie veľmi neprialo, sem tam spŕchlo, no i napriek tomu sa občania vhodne obliekli a opustili svoje príbytky. A prečo by nie. Veď je pre nás veľmi dôležité uctiť si
pamiatku tých, ktorí obetovali svoje zdravie, ba i životy za náš život. V tejto myšlienke bez násilia, hrozby sa nám určite išlo smelšie ako našim predkom v čase II. svetovej vojny.
Kráčali sme cez polia – čistiny - dedinskú a pokračovali k cieľu. Ešte sme sa pozastavili pri Kaplnke p. Márie Fatimskej na dedinskej, kde nás privítala majiteľka Evička a prihovoril sa nám p. farár ThLic. Jaroslav Ondráš. Po spoločnej modlitbe za našich predkov naše kroky viedli k pamätnej tabuli do Repákovcov, odkiaľ sa
už šírili smútočné piesne dolnosúčanskej miestnej dychovky. Vykročili sme a stretali sme sa na krížnych cestách s pochodujúcimi z Dolnej Súče. Objatia, radosť ba
i smútok na spomienku spred 70-tich rokov. Pri pamätnom dome nás vítal príbuzný zosnulých p. Anton Novomeský so svojou rodinou. Príbeh tragickej udalosti zo dňa
6. novembra 1944, o čom svedčí pamätná tabuľa na rodinnom dome, nám vyrozprával starosta obce Dolná Súča Ing. Pavol Kvasnica. V mysliach sme si predstavovali
čo sa tam dialo, keď ozbrojení gardisti a gestapáci prepadli slovenských a sovietskych partizánov v rodinnom dome Jozefa Cverenkára. Za ich prechovávanie zastrelili
nielen jeho – majiteľa domu, ale aj jeho dcérku, nevinnú 14–ročnú Helenku a štyroch partizánov. Len predstaviť si túto udalosť je hrozné, nie to ešte zažiť. Prejavili sme
úctu padlým minútou ticha, položením venca k pamätnej tabuli a modlitbou s p. farárom Mgr. Jozefom Kunom.
Naše kroky viedli následne na chatu Agrosúče, a.s., Horná Súča, kde sme oslávili Deň Ústavy SR pri harmonikách, opekačke, pohostení a pri rôznych detských súťažiach. V našich srdciach zostali spomienky na ťažký život našich predkov a radosť zo spoločne prežitého Pochodu zdravia Súčanov z obcí Hornej a Dolnej Súče.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
(VM, členka soc., zdrav. a byt. komisie)
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SPEVY A TANCE V PLNOM PRÚDE...
Tohtoročný Festival dychových hudieb „Okolo Súče“ sa konal v rámci „Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013“
pod názvom projektu „Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova veselo si zaspievaj a zatancuj“. Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.
24. ročník Festivalu dychových hudieb „Okolo Súče“ sa konal v mesiaci jún, konkrétne 29. júna so začiatkom o 14:00 hodine na námestí
v našej obci. Od rána prípravy areálu, postavenie pódia. Areál pripravený, hostia usadení, kapely v napätí čakali, kým sa 24. ročník oficiálne otvorí.
Tento ročník sme privítali v premenlivom počasí, raz vyšlo slnko, postupne sa obloha zatiahla a samozrejme krátky dážď prinútil divákov vytiahnuť
dáždniky. Miestami to pripadalo ako divoký apríl, hoci počasie vydržalo až do skončenia celého programu, pokazilo sa žiaľ až na zábavu. Kultúrny
program otvorila fanfára, po ktorej starosta obce Juraj Ondračka príhovorom
srdečne privítal hostí z Poľska i ostatných prítomných. Starosta odovzdal slovo
moderátorke Kataríne Orságovej, ktorá moderovala celý priebeh festivalu.
Na začiatok uviedla Dychovú hudbu Komoranka, ktorej členovia sa
ujali prvého vystúpenia. Svojimi rezkými skladbami prilákali mnoho divákov,
stále pribúdali ďalší a ďalší. Po hornosúčanskej kapele sa ujali svojho vystúpenia členovia z Dychovej hudby Hrozenčané zo Starého Hrozenkova. Opäť sa
ujali hrania naši domáci členovia z Dychovej hudby Chabovienka. Na pódium
už pomaly prichádzali naši najmladší účinkujúci z Hudobnej skupiny Mladík,
ktorí roztancovali či už starších, ale i tých najmenších. Diváci ich odmenili
nepretržitým dlhým potleskom, ktorí si naozaj zaslúžili. Po spestrenom programe najmladších účinkujúcich ich vystriedali naši poľskí priatelia, spevácka
skupina Pisarzowianky. Tie spestrili program rezkými skladbami, ale i tancami,
ktoré zaujali nejedného diváka. Naši poľskí priatelia prenechali pódium našim
oslávencom a to Dychovej hudbe Vlčovanka, ktorá v tomto roku oslávila 40.
výročie založenia kapely. Starosta obce Ing. Juraj Ondračka so zástupcom
DH Mistříňanka
starostu Jozefom Mrázikom sa ujali slov. Srdečne im poďakovali za 40 rokov
tvorby skladieb, piesní, popriali veľa pevného zdravia a hlavne veľa úspechov, odovzdali pamätnú plaketu a iné dary. Svojím vystúpením nás potešili
naši blízki susedia z Dolnej Súče a to v podaní členov Dychovej hudby Krásinka. Samozrejme 24. ročníka sa zúčastnili aj členovia Mužskej speváckej
skupiny Chotár. Počas programu bola pripravená ochutnávka nielen z Poľska – Pisarzowianky, ale i z našej obce, obcí Dolná Súča a Starý Hrozenkov.
Návštevníci si mohli pochutiť na rôznych tradičných jedlách.
Hlavným hosťom festivalu, boli naši českí susedia z Dychovej hudby Mistříňanka. Po koncerte sa pripravil areál na tanečnú zábavu, muzikanti
Mistříňanky boli pripravení a mohlo sa začať zabávať do neskorých hodín. Zábava sa konala na námestí, no pre nepriaznivé počasie sa musela skončiť
skôr ako bolo predpokladané. A tak okolo polnoci členovia DH Mistříňanka urobili bodku za 24. ročníkom Festivalu dychových hudieb „Okolo Súče“.
(LM)

Gratulovanie k 40. výročiu DH Vlčovanka

MSS Chotár

Spevácka skupina Pisarzowianky
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NA MAJERI SA PRACOVALO, AJ ZABÁVALO
Ľudia už v minulosti vedeli, prečo si vymýšľali takú zábavu, akou sú piesne, tance, hry – jednoducho si chceli spríjemniť chvíle pri namáhavej
práci a v ťažkej dobe.
Práve hudba a tanec boli ústredným motívom 12. ročníka folklórneho pásma „SPOD CHABOVEJ Z TOHO VŔŠKU“, ktorý sa uskutočnil v sobotu 5. júla
2014 v Kultúrnom dome na Vlčom Vrchu. Pestrým programom nás opäť sprevádzali manželia Gagoví.
Javisko ožilo farbami krojov, zvykmi, tancom
a spevom, ktorým nás potešili deti z DFS
ČAJKA pod vedením Bernardy Nagyovej.
Na toto podujatie si našli voľný čas aj naši
susedia zo Starého Hrozenkova – Folklórny
súbor ČEČERA, ktorý nás rozveselil svojím
žartovným programom.
Ani voda nevezme, ani oheň nespáli,
to, čo sa človek naučí. A že je to pravda, nám
predviedli harmonikári JOZEF CHUPÁČ,
ONDREJ
PANÁK,
DOMINIK
MINÁRIK
a MARIÁN ŠIŠOVSKÝ, ktorých diváci za ich
výkon štedro odmenili svojím potleskom.
Ústrednou témou tohto ročníka bol život
a práca na majeri. Keď sa povie slovo „majer“,
starším sa vybaví spomienka na robotu od jari
FS Čečera zo Starého Hrozenkova
do zimy, kde chodievali robiť väčšinou ľudia
z chudobnejších a viacpočetných rodín. Pre
mnohých mladších to bola škola života. Práca na majeri bola ťažká, pracovalo sa za každého počasia. Majer ale prinášal okrem práce aj príjemné
chvíle, počas ktorých sa vyhrávalo na harmonike, spievalo a zabávalo. Vznikali tu nové lásky, ktoré skončili neraz aj manželstvom. Atmosféru života na
majeri nám priblížil kolektív účinkujúcich pod vedením JÚLIE ORSÁGOVEJ, ktorá má veľkú zásluhu na tom, že na Vlčom Vrchu naďalej ožívajú
a zachovávajú sa ľudové tradície.
Záver bohatého programu patril deťom z domáceho Folklórneho súboru KUKULIENKA, ktorým tlieskali diváci z blízkeho i ďalekého okolia. Ako po iné
roky aj teraz si všetci účinkujúci s chuťou zaspievali spoločnú pieseň a na všetkých čakalo pohostenie snáď od
všetkých gazdiniek z Vlčieho Vrchu. Na počúvanie a do tanca vyhrávala Dychová hudba CHABOVIENKA.
Účasť na tomto podujatí bola bohatá, diváci neskrývali nadšenie a spokojnosť s programom a vyjadrili
presvedčenie, že tohtoročné folklórne pásmo sa vydarilo.
(M. G. , A. M.)

Účinkujúci a organizátori podujatia z osady Vlčí Vrch

BOJÍŠ SA POČÍTAČA? NEMUSÍŠ :)
Komisia kultúry, školstva a športu v spolupráci so ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča
organizujú základný kurz práce s počítačom v rozsahu 15 hodín. Kurz sa začne v mesiaci február
2015, je bezplatný a určený pre všetky vekové kategórie. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u kultúrnej
referentky na OBECNOM ÚRADE V HORNEJ SÚČI do 31. 1. 2015.
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ZRAZ TRAKTORISTOV 2014
Druhá augustová sobota už tradične patrí traktoristom, ktorí sa stretávajú aj so svojimi strojmi na dúbravskej lúke Salátovec, aby si zmerali
sily a svoju zručnosť na Zraze traktoristov.
Tento, v poradí už šiesty ročník sa niesol konečne v znamení pekného, chvíľami až horúceho počasia. Začiatok sa mierne oneskoril, ale potom už
všetko prebiehalo podľa plánu. Registrovaných bolo 18 súťažiacich s predným náhonom a 10 to vyskúšali na strojoch bez predného náhonu.
Súťaž prebiehala v tých istých disciplínach, ako aj minulé roky, len pre sťaženie súťaže rýchlym strojom bolo pridaných zopár spomaľovačov, aby súťaž
bola o zručnosti a nie o rýchlej jazde, a tak mohli na umiestnenie pomýšľať aj majitelia pomalších traktorov. Po skončení súťaže a spočítaní
časov a bodov bolo známe aj poradie. V kategórii s predným náhonom
skončil na prvom mieste Ján Svatík zo Selca, druhý bol Vladimír Gaží
z Trnávky a tretia priečka sa ušla Marekovi Cverenkárovi od Repov.
Bez predného náhonu bol prvý Ľuboš Majčík, Trenčianska Turná, na
druhom mieste sa umiestnil Patrik Hejdiš zo Skalky nad Váhom a tretie
miesto vybojoval Lukáš Gago zo Závrskej.
Krátko po dvanástej hodine začal kultúrny program so skupinou Kaňon zo Závrskej, ktorá nám postupne predstavila krásne piesne
z viacerých žánrov. Po nich nasledovali deti zo súboru Čajka a ukázali

sa nám v krásnom pásme zo svojho repertoáru. Ako
ďalšie vystúpili stále populárnejšie Serišky v troška
menšom zložení, ale s o to srdečnejším spevom
rozospievali prítomné publikum. Ďalej nasledovali
hostia spoza hranice, Gajdoši z kopaníc zo Starého
Hrozenkova a predviedli nám krásne vystúpenie
s pre nás troška netradičnými nástrojmi – gajdami.
Potom na pódium prišli členovia Speváckej skupiny
Teplanka z Trenčianskej Teplej s programom, ktorý bol humorne ladený. Ako posledné vystúpili dievčatá z Dúbravy so svojimi piesňami a uzavreli
program, ktorým nás po prvýkrát sprevádzala Terka Kročilová.
No a ako to už býva zvykom aj teraz zaujali svoje miesta na javisku DH Hradčovjanka a DJ Václav Hála, ktorí nedali tancachtivým ani najmenšiu šancu na oddych. Krátko pred polnocou ožiaril oblohu krásny ohňostroj.
Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní, lebo bez nich by sa takéto podujatie naozaj nedalo uskutočniť.
(Ľuboslav Zemanovič)

BEZ DÁŽDNIKA ANI NA KROK...
Tento rok, ako keby sa roztrhlo vrece s dažďovými kvapkami...
Stretnutie obcí Horná Súča a Rokytnice patrí k tradičným cezhraničným podujatiam.
Tento ročník sa konal v rámci „Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR–ČR
2007–2013“ pod názvom projektu „Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova veselo si
zaspievaj a zatancuj“.
Spoza ranných mráčikov vykukávalo štrbavé slniečko, ale nás hrialo len málo, celý deň
bolo pod mrakom. Tento ročník nám nevyšiel dokonale, čo malo na svedomí práve počasie, ale ako sa vraví, počasiu nerozkážeme. I tento rok v krásnej prírode, kde sa konalo
podujatie Peňažná 2014, v poradí už 14. ročník, v doobedňajších hodinách prebiehali
prípravy v plnom prúde. Naši susedia z moravskej strany sa vyzbrojili stanmi, ktoré by nás
chránili pred prípadným dažďom. Z našej slovenskej strany bola cesta horšie prístupná,
kvôli dažďom, ktoré prevládali pred akciou. Prípravy vrcholili, blížila sa 14. hodina, začiatok otvorenia podujatia. Priestor sa postupne čoraz viac začal zapĺňať návštevníkmi zo
slovenskej i moravskej strany.
Moderátori všetkých návštevníkov srdečne privítali na 14. ročníku Medzinárodného česko-slovenského stretnutia na Peňažnej. Ako po iné roky, nemohli chýbať hymny: Českej
republiky, Slovenskej republiky a Európskej únie.

Predstavitelia obcí Horná Súča a Rokytnice
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Po vypočutí hymien nasledovalo privítanie starostov z okolia, všetkých
prítomných hostí, ktorí prijali pozvanie
a našli si čas na krásne strávené popoludnie.
Starosta obce Horná Súča Ing.
Juraj Ondračka a starosta obce Rokytnice Antonín Goňa otvorili 14. ročník slávnostným príhovorom, po ktorom už
nasledovalo slávnostné umiestnenie
pamätnej tabuľky.
Tradícia upevňovania tabuliek začala
v roku 2008, takže to bola v poradí už
siedma tabuľka. Počas upevňovania
Členovia FS Latovec z Dolnej Súče
tabuľky zaznela slávnostná fanfára
v podaní členov Dychovej hudby Chabovienka. V programe sa nám predstavili ľudový rozprávač Franta Uher, po jeho vystúpení sa ujali spevu
muži z folklórneho súboru Latovec z obce Dolná Súča. Po ich vystúpení sa spustil prudký dážď, ktorý
Ľudový rozprávač Franta Uher
nás prinútil sa poskrývať pod prístrešky. Čakalo nás ešte jedno vystúpenie a to členov
z Hudobnej skupiny Kopaničár zo Starého Hrozenkova. Svoje vystúpenie odspievali a odohrali aj za silného dažďa.
V priebehu programu samozrejme nechýbali hry pre deti, ale
i dospelých. Hry pre deti: hod tanierom do označeného priestoru, basketbalový kôš, pitie kofoly na rýchlosť. Súťažiaci dostali odmenu
v podobe sladkej pochúťky. Deti boli hravé a aktívne sa zapájali. Tento
rok sme pripravili pre deti maľovanie na tvár, o ktoré bol veľký záujem.
Súťaže pre dospelých boli taktiež zaujímavé - pivná štafeta mužov
a žien, samozrejme nemohlo chýbať tradičné preťahovanie lanom.
O dobrú náladu sa postarali členovia z Dychovej hudby Chabovienka z Hornej Súče, ktorá musela ukončiť vystúpenie kvôli počasiu.
FS Kopaničár zo Starého Hrozenkova
Teda na budúcom ročníku Peňažná 2015 sa zíďte s nami aj vy
a dúfame, že pri krásnom počasí a hojnom počte návštevníkov.
(LM)

OKRÚHLE 70. VÝROČIE SNP
Jubilejné oslavy 70. výročia SNP v Hornej Súči sa konali 28. augusta 2014 pri novoinštalovanom pamätníku osadenom v Parku Michala
Rešetku pri kostole v Hornej Súči.
Pamätník pripomína trojvršie, do ktorého je vsadená mramorová tabuľa s menami padlých
v druhej svetovej vojne. Po pravej strane sú tri veľké skaly, a okolie je vysypané drobným bielym
kamením. Srdečná vďaka za osadený pamätník patrí starostovi obce Ing. Jurajovi Ondračkovi.
Slávnostný akt osláv začal smútočným pochodom, ktorý zahrala dychová hudba. Zapálené kahance a veniec položili zástupca starostu obce Jozef Mrázik a predsedníčka OZ SZPB pani Anna
Panáková. Po hymne Slovenskej republiky, spevácka skupina Senior Hornosúčan zaspievala
pieseň – Tichá noc, tmavá noc krásna je. Potom už nasledoval pochod na Krásny Dub.
V úvode osláv predsedníčka ZO SZPB Anna Panáková oboznámila prítomných s udalosťami
v SNP a potom nasledoval akt kladenia venčeka a kahancov za prítomnosti starostu obce, jeho
zástupcu, za Oblastný výbor v Trenčíne - pani Kataríny Plevovej. Prítomná bola i pani Mgr. Oľga
Kajabová.
Akt kladenia vencov umocnila i čestná stráž dvoch členov z multifunkčnej zásobovacej
základne západ v Nemšovej.
Členovia z Klubu vojenskej histórie z Piešťan predložili prítomným prehliadku zbraní, ktorá bola
používaná v bývalom Československu. Prítomní si pozorne vypočuli odborný výklad k danej
tematike.
Po zotmení bola zapálená vatra, ktorú zabezpečil náš člen ZO Anton Mikušínec so svojím synom
Marianom a Pavel Mikušínec z osady.
Do tanca a na počúvanie hrala Dychová hudba Mladík pod vedením dirigenta Vladimíra Chovanca.
Srdečná vďaka patrí všetkým prítomným a každému, kto sa pričinil k zdarnému priebehu osláv SNP v Hornej Súči.
(Anna Panáková - predsedníčka ZO SZPB Horná Súča)

Čestná stráž, kladenie venca zástupcom starostu a predsedníčky SZPB

Prehliadka zbraní
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POĎAKOVANIE ZA ÚRODU...
V nedeľu 14. septembra 2014 sa aj napriek počasiu, ktoré
v súčanskom kroji. Pán kaplán so starostom obce si dali tento rok nánevyzeralo veľmi potešujúco, konalo u nás tradičné dožinkové podujatie
mahu a z Nivy až na farský dvor previezli Minároviech mláťačku. Keď ju
v rámci „Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007oprášili, premastili a spustili do chodu svojím starodávnym a hlučným
2013“ pod názvom projektu „Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova
zvukom vítala celý dožinkový sprievod. Ukážku „špajzovania“ predviedol
veselo si zaspievaj a zatancuj“. Tento projekt je spolufinancovaný
sám starosta obce. Ďalší krojovaný čakal na dožinkový sprievod náš pán
z prostriedkov
starosta Ing. Juraj
Európskej únie.
Ondračka a záAni
kvapky
stupca
starostu
dažďa
nás
Jozef
Mrázik
neodradili, aby
s manželkou. Po
sme tohtoročné
odovzdaní venca
dožinky odložili.
pred
obecným
V prípade silnéúradom členovia
ho dažďa bola
z Detského folkpripravená
aj
lórneho
súboru
„druhá varianta
Čajka
predviedli
- v telocvični“,
krátke vystúpenie.
ale
keď
sa
Najväčší vytrvalci
priblížila hodina
nelenili a spoločne
„H“, slávnosť sa
so
sprievodom
začala tak, ako
prešli až k miestpo iné roky pred
nej Agrosúči a.s.,
kultúrnym
dokde sa posledný
mom ukážkou
veniec odovzdával
dožiniek v minulosti v podaní členov Folklórneho súboru Latovec
riaditeľovi Ing. Alojzovi Švajdovi. Pomerne dlhá cesta bola odmenená
z Dolnej Súče. Počas sprievodu počasie vydržalo, silný dážď sa spustil,
mliekarenskými výrobkami a s ničím neporovnateľným zákvasom. Po
až keď sme všetci šťastlivo dorazili do kultúrneho domu.
odovzdaní štvrtého venca sa dožinkový sprievod na čele s jazdcom na
Dlho pred samotnou slávnosťou začali
koni a Dychovou hudbou Chabovienka
šikovné ženy pripravovať papierové ozdoby,
pohol hore dedinou smerom na námestie.
zháňať potrebné druhy obilia, makovičky. ZlátenV sprievode bolo tento rok okolo 200
kou sme namaľovali makovičky a na stužky sme
krojovaných účastníkov. Nechýbali obyvanapísali: "DOŽINKY 2014 HORNÁ SÚČA" a
telia osád Trnávka, Vlčí Vrch, Závrská,
"BOŽE ŽEHNAJ PRÁCU NAŠU." Tesne pred
Dúbrava. Zastúpení boli aj členovia MSS
dňom „D“ treba zamiesiť z niekoľkých desiatok
Chotár a DFS Čajka, ktorí obohacovali
kilogramov múky cesto na výborné pecové kolásprievod nosením náradia ako hrable,
če. O spracovanie a výrobu sa postarali naše
motyky,
kosy...
Pozvanie
prijali
dôchodkyne. Každý si mohol vybrať, aké má rád,
i členovia FS Kopaničár, ktorí spríjemňoorechové, či makové. Samotná slávnosť začala
vali priebeh zastavení svojimi tancami
už dopoludnia ďakovnou sv. omšou v našom
a piesňami zo Starého Hrozenkova. Sakostole. Viedol ju náš pán farár ThLic. Jaroslav
mozrejme na čele sprievodu nemohol
Ondráš a pán kaplán Mgr. Anton Žovic. V príhochýbať kôň s jazdcom a na konci voz
vore zdôraznil, aké dôležité je ďakovať Pánu
s rajtárom. Skrátka túto nedeľu kto chcel
Bohu za všetky dobrodenia. Výnimočnú atmosféa mohol, bol v kroji, bez rozdielu veku. Na
ru sv. omše zdôraznili tiež súčanskí muzikanti a
Slovensku je už len málo obcí, kde sa
krojovaný sprievod s obetnými darmi. Zvyk dožitakýto zvyk zachováva. Je chvályhodné,
niek priniesli naši prastarí rodičia z majerov, kam
že sa nájdu ľudia, ktorí sú ochotní obetochodili v lete za prácou. Keď sa pozbieralo všetko
vať svoj čas a námahu, aby sa mohla
obilie z poľa ďakovali Pánu Bohu za úrodu. Ďakouskutočniť takáto akcia. Veľké poďakovaGazda Štefan Guga a gazdiná Júlia Čičáková
vali a užívali si plody svojej práce, hrali, spievali,
nie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
tancovali a veselili sa.
spôsobom podieľali na príprave a realizácii tohtoročných dožiniek. Sme
Ako prvým sa odovzdal veniec pri kultúrnom dome gazdovi
radi, že sme sa zišli v takom hojnom počte. Odmenou pre nás všetkých
a gazdinej, ktorými boli gazda Štefan Guga a gazdiná Júlia Čičáková.
je dobrý pocit, že sa táto tradícia u nás stále zachováva a prichádza
Odovzdanie druhého dožinkového venca prebiehalo na fare, kde nás už
medzi nás veľa návštevníkov z okolia.
čakali pán farár spolu s pánom kaplánom Antonom Žovicom, vyparádení
(LM)

Odovzdávanie obetných darov
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Ukážka priebehu dožiniek v minulosti v podaní FS Latovec Dolná Súča

POSEDENIE DÔCHODCOV SO STAROSTOM OBCE
Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo
krásne. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. Až jedného dňa je tu – staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.
Dňa 19. októbra 2014 so začiatkom o 15tej hodine sa zaplnila sála Kultúrneho domu v Hornej Súči našimi staršími občanmi, pre ktorých bol pripravený
program. Mesiac október sa spája s úctou k obyvateľom našej obce, ktorí si toho už mnoho pamätajú a majú veľa životných skúseností, ktorými môžu
prispieť k hodnotnejšiemu životu aj nás ostatných.
Naši seniori prišli medzi nás vo veľkom počte, čomu sme sa naozaj potešili. Spríjemniť si nedeľné popoludnie, a troška si oddýchnuť a stráviť príjemné
chvíle so svojimi vrstovníkmi a so starostom obce. Porozprávať sa, troška rozveseliť, zmeniť prostredie.
Začiatkom nás sprevádzali členovia z Hudobnej skupiny Mladík. Po zvučných skladbách sa ujal slova starosta obce Ing. Juraj Ondračka, ktorý sa seniorom prihovoril krásnym a srdečným príhovorom. Taktiež sa pár slovami prihovoril aj pán Mgr. Mikuláš Medvec.
Samozrejme nemohli chýbať i naši najmenší z Detského folklórneho súboru Čajka, ktorí si pripravili rôzne skladby a tance. Pripravili si krásny,
bohatý program, ktorý upútal pozornosť a vyčaril úsmev na tvárach všetkých prítomných. Po najmenších členoch DFS Čajka boli už Mladíci z hudobnej
skupiny opäť pripravení, aby mohli seniorom svojimi skladbami spríjemniť atmosféru. Po programe bolo pre seniorov pripravené občerstvenie s rôznymi
dobrotami. Keď sa všetci nasýtili, tak mládež z Hudobnej skupiny Mladík ešte zahrala pár rezkých skladieb. Sme radi, že prišli medzi nás naši seniori
v takom hojnom počte.
Milí seniori do ďalších rokov prajeme pevné zdravie. Vo vašom veku je to najvzácnejšia hodnota a vy sami si ho najviac želáte.
V pokoji užívajte život v kruhu svojich najbližších. Nech sú dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov
krásna, pokojná a slnečná.
(LM)

BILANCIA 15-ROČNEJ ČINNOSTI OBČIANSKEHO
ZDRUŽENIA KLUBU DÔCHODCOV (KD) JEDNOTY DÔCHODCOV NA SLOVENSKU (JDS) A KLUBU SENIOROV
(KS) V NAŠEJ OBCI HORNÁ SÚČA
Slávnostná schôdza pri príležitosti 15. výročia založenia KD,
JDS a KS v našej obci sa uskutočnila 5. novembra 2014 o 14:30 hod.
v sále kultúrneho domu.
Slávnostne otvorenie členskej schôdze uskutočnil predseda
klubu seniorov, Mgr. Mikuláš Medvec. Pokračoval kultúrnym programom,
v ktorom vystúpili žiaci ZŠ, MŠ, DFS Čajka a Spevácky zbor SENIOR
Hornosúčan. Nasledovala správa o činnosti, vystúpenie hostí, odovzdanie „pamätných listov“ zakladajúcim členom a „gratulačných listov“ členom, ktorí sa dožili v roku 2014 okrúhleho životného jubilea a zostrih
z histórie organizácie uviedol pán Milan Vrba. Konštatujem, že 24 členo-

via zomreli a 27 vystúpili z dôvodu staroby – sú v domovoch dôchodcov
alebo v domácej opatere.
Zúčastnilo sa 88 členov a 15 hostí. V slávnostnom príhovore
podrobne zhodnotil činnosť predseda. Zakladatelia KD, JDS a KS sú
Vilma Chupáčová, Anna Mráziková a Mgr. Mikuláš Medvec. Ustanovujúca členská schôdza v počte 19 dôchodcov sa uskutočnila 30. 9. 1999.
Za predsedu bol zvolený pán Medvec, členovia výboru: Vilma Chupáčova, Anna Mráziková st., Štefan Hojsík, Oto Páleš, Angela Múková, členovia revíznej komisie: Imrich Chupáč, Viktória Coníková a Anna Mráziková ml. Ďalší zakladajúci členovia: Peter Birás, Veronika Birásová,
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Anna Chupáčová, Anna Juricová, Angela Mráziková, Ján Múka, Agnesa
Ondračková, Júlia Pálešová, Terézia Hojsíková, Anna Gagová.
Úlohou organizácie bolo v zmysle stanov JDS organizovať
a zabezpečovať spoločensko-kultúrnu, poznávaciu, zdravotnú, sociálnu,
rekreačnú i rekondičnú činnosť svojich členov. Prvú VČS sme uskutočnili

Spevácky zbor SENIOR Hornosúčan
17. 2. 2000 za účasti 52 členov a 5 hostí. Prvú zdravotnú prednášku
previedol náš MUDr. Dušan Guller na tému: Choroby vyššieho veku. Za
tých 15 rokov sme uskutočnili prednášky 35-krát pre rôzne druhy chorôb.
1. 10. 2000 sme uskutočnili prvé stretnutie dôchodcov so starostom
obce Pavlom Bilčíkom. Odvtedy sa každý rok uskutočňuje stretnutie
starostu s dôchodcami celej obce pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Toho roku to bolo s Ing. Jurajom Ondračkom, starostom obce, už 9.-krát.
Od roku 2000 uskutočňujeme každý rok Mikulášske posedenie
s pohostením. Vytvorili sme peknú tradíciu odovzdávania gratulačných
listov tým členom organizácie, ktorí sa v danom roku
dožili okrúhleho životného
jubilea. Boli to deviati členovia, ktorí okrem gratulačných
listov dostali darček od starostu obce aj darček od
krúžku šikovných rúk. Doteraz sme takto obdarovali 232
členov a tento rok boli obdarovaní 28 členovia.
Ďalšou tradíciou,
ktorú zaviedol predseda, je
púť k Sedembolestnej Panne
Márii, patrónke Slovenska
v Šaštíne. Toho roku to bol
už 15. ročník a zúčastnilo sa
51 členov (spolu 504).
V náučno-poznávacej činnosti „Poznaj krásy Slovenska“ sme
uskutočnili 58 autobusových zájazdov po Slovensku a 7 zájazdov v ČR –
Morava. Prvý zájazd sme absolvovali do starobylej Nitry. V katedrále
svätého Emerána, pre našich dôchodcov slúžil svätú omšu kanonik
ThDr. Ladislav Belas. Prezreli sme si katedrálu, seminár bohoslovcov,
diecéznu knižnicu a navštívili sme aj Misijný dom na Kalvárii.
V roku 2003 sme v našej obci uskutočnili podpisovú akciu
organizovanú ústredím JDS pod názvom: „Za dôstojný život dôchodcov“.
Získali sme 386 podpisov, čím sme sa umiestnili v okrese TN na 3.
mieste.
V roku 2004 predseda Mgr. M. Medvec uzatvoril písomnú
sponzorskú dohodu s Tradičnou pekárňou, s jej majiteľom pánom J.
Zemanovičom o každoročnom poskytnutí pekárenských výrobkov
v hodnote 1000 Sk.
V roku 2005 predseda ZO JDS, spolu s predsedom KO JDS,

Jubilanti, ktorí oslávili v roku 2014 okrúhle jubileum
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zorganizovali 4. ročník a prvý krajský ročník náučno-turistického zrazu
dôchodcov celého Trenčianskeho kraja. Toto veľkolepé stretnutie dôchodcov sa uskutočnilo 2. 6. 2005 v našej obci. Na celodennej akcii sa
z 9 okresov TSK zúčastnilo 174 dôchodcov a 15 hostí z JDS a zo štátnej
správy. V kultúrnom programe vystúpila aj novovytvorená spevácka
skupina SENIORKY, ktorú dirigoval jej
zakladateľ p. Medvec.
3.-6. 4. 2005 sme uskutočnili
v obci výstavu ručných prác. Po vydarenej
akcii vznikol pri ZO JDS krúžok „Šikovné
ruky“ pod vedením pani Mgr. Júlie Čajovej, v počte 10 členiek, ktoré v súčasnosti
pravidelne pracujú pod vedením Heleny
Kašlíkovej.
Obec v roku 2008, pod vedením
starostu obce Ing. Juraja Ondračku, uskutočnila veľkolepé slávnosti pri príležitosti
prvej písomnej zmienky o našej obci. Za
výnimočný prínos v oblasti rozvoja obce
a kultúry bolo starostom obce odmenených diplomom 11 dôchodcov – členov ZO JDS. V roku 2009 ZO JDS
oslávila 10. výročie založenia organizácie. Slávnostnej schôdze sa
zúčastnilo 82 členov a 12 hostí. Predseda zhodnotil 10-ročnú činnosť
pod názvom: Hrdá bilancia 10-ročnej činnosti KD a ZO JDD. Obsah bol
uverejnený v okresných a miestnych novinách. V kultúrnom programe
vystúpil aj Spevácky zbor SENIOR Hornosúčan. Odznelo 9 národnobuditeľských starých piesní pod taktovkou pána Medveca a na akordeóne
hral Jozef Čapák, kapelník DH v obci. V závere slávnostnej schôdze boli
odovzdané ocenenia a diplomy funkcionárom
obce,
sponzorom
a aktívnym členom
KD, JDS.
Hodno je spomenúť
vzájomné stretnutie
našej organizácie
s organizáciou JDS
z Nemšovej.
Zúčastnili sme sa
s našimi výrobkami
na ich mestskej
výstave
ručných
prác a na ich jarmoku. U nás to bolo
stretnutie na Vlčom
Vrchu u Stehlíkov a v ZŠ Závrská. Záver v našom kultúrnom dome
s pohostením.
Krásne spomienky na relaxačný pobyt po Slovácku – Uherské
Hradište majú nielen naši členovia, ale aj dôchodcovia z celého okresu
TN v počte 276 dôchodcov. Predseda, pán Medvec, sa skontaktoval
s pani Pavlíčkovou – Kuřinovou, predsedníčkou nadácie, a získal darovaciu zmluvu. Celý pobyt hradila Nadácia Deti, kultúra – sport, Uherské
Hradište v celkovej sume 7 547 Eur. Z dvoch pobytov našich členov
spomeniem pobyt členov Speváckeho zboru SENIOR v dňoch 17. - 20.
júna v počte dôchodcov na relaxačnom pobyte v hoteli U hajtmana
Šarovce v Uherskom Hradišti. Na záver sme navštívili Velehrad – účasť
na svätej omši, po nej vystúpil pre oltárom náš zbor a so súhlasom pána
farára zaspieval dve mariánske piesne. Získali sme veľký potlesk. Obdobným spôsobom relaxačný pobyt získali aj športovci z našej obce pod
vedením zástupcu starostu Jozefa Mrázika.
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Dňa 11. 12. 2011 sa uskutočnila členská schôdza za účasti 76 členov.
V uvedený deň členovia hlasovaním zrušili ZO JDS. Pokračovateľom je
občianske združenie, nezisková organizácia KLUB SENIOROV Horná

Súča, ktorá má vlastné Stanovy a je zaregistrovaná na Ministerstve
vnútra SR 30.12. 2011 podľa zákona č. 8/1990 Zb. pod číslom VVS/1900/90-38920. Máme i vlastné IČO: 42273951. Tým sme získali každý
rok vyše 100 Eur, ktoré sme odovzdávali okresnej organizácie ako
členské.
Na záver je potrebné zdôrazniť, že naši členovia nielen pomáhajú, ale sa aj zúčastňujú na spoločenských a kultúrnych podujatiach,
ktoré organizujeme sami a ktoré organizuje obec a kultúrna komisia.

V súčasnosti náš Klub SENIOROV má 126 členov, 9-členný výbor
a troch členov revíznej komisie. Za výsledky, ktoré organizácia dosiahla
vďačíme vedeniu organizácie na čele s predsedom a aktívnym členom
výboru. Ďalej sme povďační
obci, najmä starostovi obce
pánovi Ing. J. Ondračkovi,
ktorý má vrelý vzťah
k dôchodcom
a Speváckemu zboru SENIOR za nezištnú hmotnú
finančnú podporu. Potešujúce je aj to, že súčasné
vedenie obce sa vážne
zaoberá myšlienkou zriadiť
„Domov dôchodcov“ pre tak
veľkú obec s viac ako 3300
obyvateľmi a 648 dôchodcami.
Pamätné listy pri príležitosti
15. výročia dostali všetci
zakladajúci členovia, ktorí
sú menovite uvedení v úvode. Predseda KS odovzdal „Pamätné listy“
nasledujúcim: Ing. Juraj Ondračka, Jozef Mrázik, ThLic. Jaroslav Ondráš, Ing. Peter Forgách, Mária Rajnohová, Ing. Stanislav Biroš, Ing.
Alojz Švajda, Mgr. Dušan Černek, MUDr. Dušan Guller, Jaroslav Zemanovič, Jakub Sáska, Augustín Štefánek, Daniela Ilkyvová, Jozefína
Barteková, Jaroslava Sčučinská a Jiřina Brlicová.
Krátky záver predviedol predseda KS, nasledovalo pohostenie a voľná
zábava.
(Mgr. Mikuláš Medvec)

KONFERENCIA ZAMERANÁ NA PREZENTOVANIE
ŽIVOTA VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ
Kam sa svet náhli – Ferko Šelinger
Ó, Pane, Bože, kam sa svet náhli?
Čoho sme sa to dožili, Pane,
Dnes nemá nikto na nič čas.
kto cestu ukázať nám vie?
Ráno nám stačí pár hltov kávy
Telo je ešte ako-tak zdravé,
a už aj letí každý z nás.
no duša vždy viac chorľavie.
Jeden do práce, iný do školy,
večer do kina, na disko.
Všade je ľudí ako včiel v úli,
až na domáce ohnisko.

Ty máš návod, viem. A dobre robí,
kto naslovo ťa poslúcha,
komu to všetko, čo prikazuješ,
nepadne iba do ucha.

Nie je už miestom pokoja, lásky,
nik vôkol neho nesedí.
Skôr na chodníkoch či pri pohári
spriadame živé besedy.

Mnohým sluch slúži, no nepočujú.
Tých z cesty šikmej čím skôr vráť.
Hody unavia viac ako práca,
nuž bez modlitby idú spať.

Nešľahá z neho radosti plameň
tak ako predtým. Neláka,
hoci celý dom prepychom dýcha.
Len čím je hniezdo bez vtáka?

Ráno závrate, bolenie hlavy,
nových starostí lavína.
Ale treba ísť! Nie! Letieť treba,
kolotoč zas sa začína.

Podujatie s týmto názvom sa konalo v nedeľu 9. 11. 2014 a bolo
zamerané na prezentovanie života významnej osobnosti slovenských kultúrnych dejín – kňaza a literáta Michala Rešetku, ktorý sa
počas 20-ročného pôsobenia v Hornej Súči snažil nielen
o duchovné pozdvihnutie svojich farníkov, ale i o zlepšenie ich
životnej úrovne. Okrem toho sa venoval aj zdravotníckej osvete,
hospodáreniu, vzdelávaniu a pomáhal chudobným a chorým. Veľkým prínosom bola aj jeho zberateľská činnosť, písal básne, bol
prekladateľom a mal veľkú knižnicu, z ktorej požičiaval knihy svojim
farníkom. Práve tento rok sme si pripomenuli 220. výročie jeho
narodenia a 160. výročie jeho úmrtia.
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Konferencia sa konala v rámci „Operačného programu cezhraničnej spolupráce ČR–
SR 2007–2013“ pod názvom projektu „Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova
veselo si zaspievaj a zatancuj“ a bola spolufinancovaná z prostriedkov Európskej
únie.
Okrem Michala Rešetku, ktorý bol významný v našej obci, sme si pripomenuli aj
osobnosti zo susednej Dolnej Súče – Jána Podoláka, Rudolfa Hečka, Jozefa Matulaya, Pavla Čiča, Michala Jurikoviča a Štefana Miklasa a zo susedného Starého Hrozenkova – Mons. ThDr. Františka Rýpara. Ich život a prácu nám priblížila aj výstava
zrealizovaná v priestoroch KD.
Program sa začal slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Jána Nepomuckého.
V sprievode sme potom pokračovali a položili veniec pri buste M. Rešetku v parku,
kde mal príhovor p. farár ThLic. Jaroslav Ondráš a zaspieval Spevácky zbor Hornosúčan.
Po obede sme navštívili hrob M. Rešetku v Hlohovom, kde bol za zvukov
hudby položený veniec, p. Peter Michal prečítal báseň od nášho rodáka Janka Mikušinca a pán farár ukončil túto slávnostnú chvíľu modlitbou. Nesmieme zabudnúť ani
na muzikantov,
ktorí
v parku, aj
na cintoríne
zahrali
slovenskú
hymnu.
O 15. hodine sa začal v sále kultúrneho domu program, ktorým nás sprevádzala Ing. Katarína Orságová a všetkých prítomných divákov a hostí privítala
básňou Františka Šelingera „Kam sa svet náhli“, ktorá presne vystihla život
dnešnej spoločnosti.
Ako prvý sa na pódiu predstavil Detský folklórny súbor KOPANIČÁREK zo
Starého Hrozenkova, ktorý nám vo svojom programe priblížil koniec jesene
a blížiacu sa zimu.
Dozneli tóny poslednej piesne a na pódium prišla pani EVA STRUHÁROVÁ
z Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne s veľmi zaujímavou prednáškou o vzťahu M. Rešetku k Hornej Súči. Jej príspevok bol odmenený veľkým
potleskom.
A opäť sme sa započúvali do zvukov hudobných nástrojov, keď sa nám predstavil Folklórny súbor LATOVČEK z Dolnej Súče.
Vystúpenie členov DFS Latovček z Dolnej Súče
Deti – veľké i malé sa nám predviedli v párových tancoch pod názvom „Hry
a tance z Dolnej Súče“.
Tancujúce deti vystriedalo opäť hovorené slovo a to v podaní PhDr. Agáty Klimekovej, PhD. zo Slovenskej národnej knižnice v Martine, ktorá nám
predstavila tvorbu Michala Rešetku. Program slávnostného dňa obohatil svojím vystúpením aj domáci DFS ČAJKA.
Veľmi dôležitým momentom programu bolo slávnostné uvedenie knihy „MONOGRAFIA OBCE HORNÁ SÚČA“. V úvode tohto slávnostného
okamihu zaznela krátka báseň od Janka Mikušinca – „Práca“ a potom nasledoval samotný krst. Krstilo sa vodou z prameňa Slatina a krstnou mamou sa
stala Mgr. Júlia Čajová. Pán starosta obce Ing. Juraj Ondračka vo svojom príhovore uviedol, ako kniha vznikala a vymenoval celý rad autorov, prispievateľov a zostavovateľov, ktorí pomáhali pri vydaní tohto diela. Všetkým poďakoval, odovzdal knihu a kytičku. A ako povedal pán starosta – nech je táto
vzácna kniha radostným návratom a spomienkou na našu obec.
(A.M.)

Uvedenie knihy: Monografia obce Horná Súča

Účinkujúci z DFS Čajka
POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým voličom, ktorí ma prišli 15. novembra 2014 podporiť, verili mi a dali mi v komunálnych voľbách svoj hlas. Vážim si všetkých 679
hlasov a myslím si, že to je úctyhodný počet aj vzhľadom na to, že nemám v Hornej Súči mnoho rodinných členov, ani zamestnancov, ktorých mnohopočetné
rodiny by zavážili pri hlasovaní. A v konečnom rozhodovaní zrejme niektorým voličom nedošlo, že je veľký rozdiel, keď bol niekto ochotný robiť niečo pre
občanov z vlastných zdrojov a iné bolo urobiť niečo za peniaze nielen z eurofondov, ale aj od daňových poplatníkov.
Samozrejme, na výsledkoch sa odrazilo aj to, že tesne pred voľbami o mne šírili niektorí občania rôzne nezmysly. Napríklad, že zvolením Milana Vrbu za
starostu sa vráti na obecný úrad akási stará garnitúra a v našej obci sa budú mať horšie futbalisti, či hasiči. Boli to iba výplody fantázie ľudí, ktorí sa zrejme
môjho príchodu na obecný úrad obávali. Ja čestne prehlasujem, že nič také som nemal v úmysle a bola to vymyslená lož, ktorou mi chcel niekto uškodiť.
Proti ohováraniu sa dá ťažko brániť... Avšak, aj takáto skúsenosť mi viac otvorila oči a do ďalšieho života mi dala veľa.
Keďže sa blížia Vianoce, ktoré sú sviatkami pokoja, želám všetkým aby si ich užili v rodinnej pohode a zároveň prajem veľa úspechov v ďalšom roku.
(Milan Vrba)
( Príspevok neprešiel jazykovou korektúrou, redakcia nezodpovedá za obsah príspevku)
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ
Spomienky na školský rok 2013/2014
TALENT TRENČIANSKEHO KRAJA 2014
Okresný úrad Trenčín, odbor školstva oceňuje každoročne
vynikajúcich žiakov základných škôl, ktorí získali významné úspechy
v súťažiach celoslovenského meradla. V školskom roku 2013/2014
sa do tejto žiackej elitnej skupiny dostala i naša žiačka Monika
Michalíková z 8.B triedy. Takéto hodnotné ocenenie získal žiak
našej školy po prvýkrát.
Monika sa dlhodobo umiestňuje na popredných miestach
v okresných vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach.
V tomto školskom roku jej literárna práca „Zmena pramení v nás“
získala 1. miesto v okresnej súťaži a hlavnú cenu v celoslovenskej
súťaži „Európa v škole“.
Ocenenie si prevzala 12. 6. 2014 v priestoroch Delovej
bašty Trenčianskeho hradu.
Monika, úprimne blahoželáme a prajeme podobné úspechy aj
v budúcnosti.

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA
Záverečný týždeň školského roka každoročne patrí i Behu
olympijského dňa. V stredu 25. 6. 2014 sa na tradičných tratiach
v okolí školy a kostola stretlo 230 detí 1. až 8. ročníka (deviataci boli
na školskom výlete). Preteku sa zúčastnili i zástupcovia Slovenského
olympijského výboru Peter Hiriak a Vendelín Kvetan, ktorí priniesli
veľmi pekné ceny a diplomy. Žiakom ich odovzdal starosta obce Ing.
Juraj Ondračka.
Najlepší žiaci bojovali až po cieľovú čiaru. Bolo pekné, že
viacerí menej zdatní trať prebehli vo svojom tempe.
Všetci naplnili myšlienku: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“.
Ďakujeme.
Víťazmi sa stali:
1. ročník: Adam Krovina a Vanesa Panáková
2. ročník: Matúš Repa a Soňa Panáková
3. ročník: Samuel Bartek a Michaela Panáková
4. ročník: Simon Juriga a Sára Barteková
5. ročník: Jozef Pariš a Lea Cverenkárová
6. ročník: Jozef Chupáč a Eliška Bulejková
7. ročník: Samuel Žáček a Marianna Čapáková
8. ročník: Dávid Zvolenský a Veronika Gažiová

FUTBAL
VOLEJBAL UČITEĽOV 2014
Volejbalového turnaja sa v školskom roku 2013/2014
zúčastnili učitelia zo 7 základných škôl okresu Trenčín. Naši učitelia
sa už 10.-krát po sebe prebojovali do finálového turnaja a po 10.-krát
stáli na stupni víťazov. Štvorica najlepších bojovala 22. 6. 2014
v našej telocvični o okresného víťaza.
Výsledky:
ZŠ Trenčín, Veľkomoravská : ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča 2 : 0
ZŠ Trenčín, Dlhé Hony : ZŠ Trenčín, Novomeského 2 : 0
O 3. miesto:
ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča : ZŠ Trenčín, Novomeského 2 : 0
Finále:
ZŠ Trenčín, Veľkomoravská : ZŠ Trenčín Dlhé Hony 2 : 0

Žiaci výborne reprezentovali obec v 1. triede regionálnej
futbalovej súťaže telovýchovných jednôt. Po úspešnej jesennej časti,
v ktorej získali maximálny počet bodov, pokračovali vo výborných
výkonoch aj v jarnej časti. Stali sa suverénnymi víťazmi
s impozantným bodovým ziskom i výborným skóre. Chlapci tvorili
veľmi dobrý a súdržný tím. Hrali veľmi pekný kombinačný futbal a už
3 kolá pred koncom oslavovali celkové víťazstvo. Najväčšími oporami mužstva boli Tomáš Pariš, Marek Machara, Adam Coník, Samuel Gago a najmä Dávid Zvolenský.
Trojica najlepších (súťaž hralo 16 klubov):
1. miesto - TJ Horná Súča - 85 bodov
2. miesto - AS Trenčín - 76 bodov
3. miesto - TJ Trenčianska Turná - 76 bodov
Najlepší strelci: D. Zvolenský 70 gólov, S. Gago 49, A. Coník 23
Najlepší strelci celej súťaže:
1. miesto - Dávid Zvolenský - Horná Súča - 70 gólov
2. miesto - Adrián Ďuriš – Bobot – 62 gólov
3. miesto - Mário Oláš - Dolná Súča – 53 gólov
4. miesto - Michal Hrušovský - Trenčianska Turná – 50gólob
5. miesto - Samuel Gago - Horná Súča – 49 gólov
Oblastný futbalový zväz Trenčín po skončení súťaží organizoval na ihrisku TJ Trenčianska Turná turnaj majstrov oblastí Trenčianskeho kraja. Aj v tomto turnaji presvedčili chlapci o svojej výbornej športovej forme a stabilnej výkonnosti. V rozhodujúcom zápase
zvíťazili nad Trenčianskou Turnou 2:1.
Konečné poradie:
1. miesto TJ Horná Súča
2. miesto TJ Trenčianska Turná
3. miesto TJ Haláčovce
4. miesto TJ Továrniky
Víťaz oblasti Púchov TJ Lednica sa turnaja nezúčastnil.
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ZŠ S MŠ MICHALA REŠETKU HORNÁ
SÚČA V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015
Základná škola:
Triedy a ich triedni učitelia:
1. trieda - 22 žiakov
Mgr. Miriam Holíčková
2.A trieda - 17 žiakov
Mgr. Eva Hupčíková
2.B trieda - 17 žiakov
Mgr. Hana Hulínová
3.A trieda - 15 žiakov
Mgr. Ľubica Orságová
3.B trieda - 17 žiakov
Mgr. Marián Levák
4. trieda - 26 žiakov
Mgr. Terézia Michalová
5.A trieda - 20 žiakov
Ing. Monika Múčková
5.B trieda - 23 žiakov
Mgr. Nadežda Plevová
6. trieda - 26 žiakov
Mgr. Alexandra Priecelová
7.A trieda - 19 žiakov
Mgr. Emília Balajová
7.B trieda - 18 žiakov
Mgr. Renata Mikulcová
8.A trieda - 17 žiakov
Mgr. Anna Dohnanová
8.B trieda - 14 žiakov
PhDr. Mária Filipová
9.A trieda - 20 žiakov
Mgr. Nadežda Nováková
9.B trieda - 19 žiakov
Mgr. Stanislava Laurincová
Ostatní pedagógovia : Mgr. Dušan Černek, riaditeľ školy, Mgr.
Vojtech Laurinec, zástupca riaditeľa školy, Mgr. Eva Múková, výchovná poradkyňa, Mgr. Ivan Steinecker, Mgr. Anna Žiaková, Mgr.
Zuzana Trúnková (obe na čiastočný úväzok).
Náboženskú výchovu vyučujú: ThLic. Jaroslav Ondráš, Mgr.
Anton Žovic.
ZŠ navštevuje 290 žiakov, z nich 4 študujú v zahraničí.
Počet žiakov je o 17 nižší ako v minulom šk. roku.
Dievčat i chlapcov je rovnako 145 + 145.
Počty podľa miesta bydliska : Obec 153
Osady 133
(Dúbrava 43, Trnávka 26, Závrská 20, Repáky 20,Vlčí Vrch 17,
Krásny Dub 7).
Materská škola:
1. trieda - 25 detí
2. trieda - 22 detí

TABLÁ DEVIATAKOV
Naši deviataci si každoročne v rámci hodín mediálnej výchovy
tvoria tablá tried, ktoré následne môžu obdivovať nielen učitelia
a žiaci z našej školy, ale aj obyvatelia obce Horná Súča. Tento
školský rok bolo naozaj čo pozerať!

Mgr. Katarína Hoštáková, Alena Serišová
Darina Katonová, zást. riaditeľa školy pre MŠ,
Bc. Dana Barišová
3. trieda - 11 detí
Jana Macharová, poldenná prevádzka
4. trieda - 12 detí
Mgr. Andrea Mráziková, poldenná prevádzka,
trieda umiestnená v ZŠ
5. trieda - 17 detí
Mgr. Zuzana Habánková,
Mgr. Mária Zemanovičová,
elokovaná trieda v osade Dúbrava.
Spolu navštevuje MŠ 87 detí.
Školský klub detí
36 žiakov
Mgr. Eva Veber

ZAUJÍMAJ SA O SVOJE
PENIAZE

Základná škola s materskou školou Michala Rešetku
Horná Súča v rámci rozvoja finančnej gramotnosti žiakov základných škôl uskutočnila v spolupráci s organizáciou Nadácia pre deti
Slovenska projekt „ Zaujímaj sa o svoje peniaze!“
Projekt bol schválený 10. januára 2014 a bol realizovaný v mesiaci
máj 2014.
Nadácia poskytla základnej škole finančný príspevok vo výške
602,00 €. Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Michala Rešetku sa
spolupodieľalo sumou 100,00 €.
Projekt bol zameraný na žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí sa
v predmete občianska náuka stretli so základnými pojmami. Majú
už prvé vlastné skúsenosti so založenými účtami, sporeniami
a poistkami.
Ing. Katarína Vavríková (lektorka projektu) formou diskusie, zážitkovými metódami, praktickými cvičeniami a hrami vysvetlila
a priblížila žiakom členenie bankovej sústavy, fungovanie komerčných bánk, objasnila základné finančné a bankové produkty, úlohy
poisťovníctva. V spätnej väzbe sa upriamila na témy, ktoré žiakov
najviac zaujímali a ktoré môžu využiť v praktickom živote. Najaktívnejší žiaci boli odmenení školskými potrebami a sladkosťami.
(Riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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„HRAČKÁRSTVO V ŠKD“
Po úspešnej marcovej „Burze kníh“ som sľúbila svojim žiakom v školskom klube, že pre nich pripravím aj „Burzu hračiek“. Prekvapenie ich
čakalo v predposledný deň školského roka. Naša trieda sa v to odpoludnie premenila na „Obchod s hračkami“.
Deti si priniesli so sebou hračky, ktoré už dobre poznali, zahrali sa s nimi, potešili a už neboli pre ne dosť zaujímavé. Spoločne sme si pripravili papierové cenovky, deti symbolickými cenami ocenili prinesené „pokladíky“, pripravili si stoličky, ktoré premenili na výstavné pultíky s menom predávajúceho a „Burza hračiek“ mohla začať!
Predávalo sa, kupovalo, vymieňalo, zjednávali ceny… Prebehol aj tzv. výpredaj hračiek a tak všetci predávajúci - všetko predali a kupujúci boli veľmi,
veľmi spokojní. Svojich nových majiteľov získali autíčka, kinderkové maličkosti, macíkovia, plyšové hračky, bábiky, lietadielka..., ale aj korálky, náramky
a náušnice.
V triede bolo rušno, ako v obľúbenom obchode. Všetci odchádzali domov s pocitom dobre predaného, skvele kúpeného a potešení, že im
pribudli také hračky, s ktorými sa hrával kamarát a ich úloha bude pokračovať u nich. O rok ich opäť môžu predať, vymeniť a potešiť sa z iných.

OKTÓBROVÉ ŠPORTOVÉ RANDEZVOUS
Úloha znela: „Príďte v sobotu dopoludnia do ŠK, vyparádení v rozprávkovom oblečení, s plyšovým kamarátom na kolobežke, bicykli, alebo
kolieskových korčuliach.“ Hoci nám v to septembrové dopoludnie počasie príliš neprialo, stretli sa tí, čo sa stretnúť mali.
Vo vestibule školy sme sa zahrali, pohľadali sladký poklad, potešili sa z namaľovaných srdiečok, štvorlístkov a smajlíkov na líčkach, v triede
sa občerstvili čajíkom, nakreslili veselé, športové obrázky a každý na svojom „dopravnom prostriedku“ vyštartoval na blízke parkovisko. Každý sa tešil
na Prehliadku talentov. Kamaráti predviedli kamarátom, čo všetko dokážu na kolobežkách, bicykloch a kolieskových korčuliach, zasúťažili si, urobili
spoločnú, okružnú jazdu. Spoločnosť nám robili plyšoví kamaráti zavesení na bicykloch a vykúkajúc aj z batohov na pleciach malých športovcov. Okoloidúci sa v to septembrové dopoludnie určite pobavili na netradične oblečených deťoch.
Zašportovali sme si, zažili zábavu, stretli sa kamaráti, ktorí sú spolu radi. Zámer sa vydaril! Ešte sme do obkreslených rúk na veľký papier
vpísali odkaz pre tých, ktorí tu s nami neboli: „Mali sme sa spolu dobre, veselo a hlavne sme urobili niečo pre svoje zdravie. Veď šport nás baví!“

OVOCNÍČKOVO - ZELENINOVÁ PÁRTY
V tomto jesennom čase sa stalo už tradíciou, že deti
prinesú do ŠK ovocie a zeleninu zo záhrad. Vždy sa tešia na odpoludnie plné vitamínov. Ochutnávať však mohli len tí, ktorí si zhotovili vlastné, farebné, papierové maketky obľúbeného ovocia.
Rozprávali sme sa o tom, kto má ktoré ovocie a zeleninu
rád, čo obsahujú, v akých podobách ich môžeme konzumovať, aký
význam majú pre naše zdravie. Ochutnávali zeler, cibuľu, kaleráb,
papričky, cesnak, orechy, zemiaky, mrkvu, ale aj rôzne druhy jabĺk,
hrušky, hrozno… Niektoré chute deti prekvapili a v surovej podobe
ich konzumovali po prvýkrát. So zatvorenými očami dokázali určiť
ponúknuté ovocie, alebo zeleninu, naučili sa ich správne pomenovať a rozlíšiť. Každý nakreslil, ako si predstavuje „Pani Jeseň“, deti
hádali hádanky, zaspievali si a zarecitovali o jabĺčku, hruške, mrkvičke. Trieda nám voňala jablkami, hroznom…a my všetci sme sa
tešili obdobiu, vďaka ktorému nám príroda ponúka tieto chutné
plody.

HALLOWEENSKÁ NOC V ŠKOLE
Kto ju už raz zažil, vždy si ju rád zopakuje a tak má rok čo rok viac priaznivcov
a odvážlivcov, ktorí chcú prežiť noc v škole! Túto možnosť majú deti zo školského klubu a zúčastňujú sa jej vždy takmer všetci. Jej program býva nielen zábavný, tajuplný, plný očakávania,
napätia, ale aj tvorivý a poučný.
Vyparádení v halloweenských kostýmoch sme s lámpášikmi v rukách nastúpili do autobusu,
smer Trenčín. V trenčianskom múzeu sme si prezreli zaujímavú výstavu húb. Deti mali možnosť vidieť maketu ušiaka obrovského, hadovky, zvonca veľkého, jelenky poprehýbanej… a
ďalších zaujímavých húb. S chuťou sme zjedli srdiečkové praclíky z blízkej pekárničky a
čakala nás Čajovňa pod hradom. Pri sviečkach v príjemnej halloweenskej atmosfére sme sa
občerstvili voňavým čajom a naša cesta pokračovala do obchodného centra Max. So zapálenými sviečkami v kahančekoch, v prítmí posledného októbrového večera pútal náš rozprávkový
sprievod pozornosť okoloidúcich. Navštívili sme v ňom Mestečko povolaní. Zaujímavým podujatím nás sprevádzali animátorky. Ponúkli deťom vyskúšať si niektoré z ponúkaných povolaní.
Vlastnoručne sme si vyhotovili koženkové peňaženky na krk a vykročili sme v ústrety ďalším
zážitkom.
Cestu
na
stanicu sme
si spríjemnili
pesničkou s
pohybovou
Spoločná fotografia žiakov v maskách
hrou. Čakanie na autobus bolo pre deti zaujímavé, lebo tráva medzi stromami ukrývala
čokoládové dukátiky. Úspešní boli tí s dobrým zrakom a šikovnými
nohami. Cesta autobusom do Hornej Súče ubehla v spoločnosti
kamarátov veľmi rýchlo. V tmavej triede pri zapálených sviečkach
sme kreslili veselé strašidielka a vankúšová vojna mala svoje
čaro, ako vždy!
Šikovní diskotékari nám pripravili Nočnú diskotéku vo vestibule
našej školy. Zažili sme laserovú show a vďaka patrí tete Elenke a
Lenke Poláčkovej, ktoré nás naučili nové tanečné pohyby a diskotéková rozcvička sa páčila všetkým.
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Krátko pred polnocou sme večerali obľúbenú pizzu, pili teplý čajík, ktorý nám navarili naše šikovné tety kuchárky a konečne nás čakal toľko očakávaný Chodník odvahy. Za školou sme do ohňa hodili a tak spálili lístočky, ktoré v sebe skrývali napísané to, čo dievčatá a chlapcov trápi, čoho sa boja,
čo im je nepríjemné. Strach sa má stratiť, starosti pominúť a želania naplniť! Cestička nad Nivou bola už zahalená hlbokou nocou. Úlohou detí bolo s
lampášikmi nielen prejsť chodníkom, ale hlavne nájsť a vziať si sladké poklady. Úloha nebola jednoduchá, lebo ich popri chodníčku dobre strážili neznáme bytosti zahalené v bielom šate a vydávajúce zvláštne zvuky. A veru viacerým deťom sa rozbúchalo srdiečko! Kto to bol, veru dodnes nevieme!
Hoci do cieľa prišli všetky naše odvážne deti, ale nie každé z nich našlo všetky tri poklady. Bieli strážcovia ich dobre strážili! Už po polnoci vítala naša
škola svojich nocľažníkov.
Jej tmavé chodby ponúkali len svetlo sviečok. Tie zaviedli deti do tajuplnej miestnosti, v ktorej ich čakala Babka Ježibabka. Veľkou varechou
v ešte väčšom hrnci miešala Nápoj odvahy pre tie deti, ktoré chceli ďalej pokračovať na ceste za Halloweenským pokladom. Ježibabke robila spoločnosť strašidelná kostra, myši na vreci, zázračná guľa a hudba, ktorá vyvolávala pocit úzkosti a strachu. Každý sa napil čarovného Nápoja odvahy. Bol
plný byliniek, tmavej farby a zvláštnej chuti. Ešte odpoveď na Ježibabkinu otázku… Michal Rešetka a deti mohli začať svoju cestu za Halloweenským
pokladom.
Už vieme, že po polnoci sa šikovným, odvážnym a múdrym deťom s dobrým srdiečkom ukážu v priestoroch školy jej Dobrí duchovia. Videli
sme ich tancovať! Deti s lampášikmi prešli chodbou a na Ostrovčeku bezpečia čakali, čo im Dobrí duchovia školy ponúknu. Za svoju odvahu boli odmenení Halloweenským pokladom. Tak nenápadne, ako sa Dobrí duchovia pred nami objavili, zrazu sa stratili v tmavých kútoch našej školy. Strašidelná hudba doznela…
Ešte malé občerstvenie, potešenie sa
z odmeny a šups do spacákov! Len
raz do roka majú niektoré deti možnosť vypočuť si Halloweenskú rozprávku, prečítanú pri sviečke…
Spánok bol krátky. Ráno sme si ešte
v pyžamách zacvičili pri hudbe,
čakali nás bohaté raňajky, spoločná
komunita v kruhu a ocenenie Denisa
Galku za preukázanie mimoriadnej
odvahy a Patrika Zemanoviča, ktorý
získal cenu Fair play. Deti ešte napísali čo sa im páčilo, ako sa cítili, čo ich
prekvapilo, zaujalo… Každá Halloweenská noc v našej škole je vždy iná,
nenapodobiteľná. Ale spoločné majú to, že deti na ne vždy s úsmevom spomínajú, rozprávajú kamarátom zaujímavé zážitky a hovoria o tom, ako sa
počas noci nikoho a ničoho nebáli a iba ja viem, ako to naozaj bolo… Táto noc bola: čarovná, zábavná, tvorivá, poučná, kamarátska, tanečná, plná
napätia a dobrodružstva.
(Eva Veber)

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR ČAJKA
Blíži sa koniec kalendárneho roka a čajkársky termínovník sa napĺňa. Rekapitulujeme a hodnotíme. Činnosť v prvom polroku sme zhodnotili
už v minulom čísle. Čo priniesol druhý polrok? Bol pre nás ešte akčnejší. Napriek tomu, že sa mi želanie slnečných prázdnin všetkým Čajkárom neslnilo, lebo leto nám ich nedoprialo, aj tak pekné a bohaté zážitky mali všetky deti, ktoré sa zúčastnili vystúpení so súborom aj počas prázdnin. Malé deti
„hájili súborácke farby“ na domácich akciách. Prvé bolo vystúpenie na Vlčom Vrchu Spod Chabovej z toho vŕšku a druhou veľká traktorová paráda na
Dúbrave. „Maláči“ vystupovali so samostatným blokom, bez pomoci „veľkáčov“ a program zvládli na jednotku.
Bonbónikom prázdnin bol dvojdňový festival v Dulovciach pri Komárne. Tradičný festival Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych
slávností už po osemnásty raz privítal v dňoch 25.-27. júla účastníkov zo Slovenska a zahraničia. Počas posledného júlového víkendu sa
v amfiteátri v Dulovciach predstavili aj folklórne súbory Slovákov žijúcich v zahraničí. Z radov krajanov bola Úradom pre Slovákov žijúcich
v zahraničí v tomto roku podporená účasť detských a mládežníckych folklórnych súborov z Chorvátska, Srbska a Rumunska. Tvorivosť farbistého, scénami objavného a aj tematicky rozmanitého folklórneho fundamentu z týchto krajín budú prezentovať MS Meďjurič (Chorvátsko), Detský folklórny súbor Ratolesť z obce Aradáč - minuloročný víťaz súťaže Zlatá brána v Kysáči, Detský a Folklórny súbor z obce Pivnica (oba Srbsko) a Detský
folklórny súbor Sálašan z Nadlaku (Rumunsko). V piatok 25. júla organizátori XVIII. Južnoslovenských slávností otvorili folklórny festival,
v sobotu program pokračoval vystúpeniami jednotlivých súborov a vo večerných hodinách vyvrcholili slávnosti galaprogramom aj za účasti
DFS Čajka. Vďaka nadácii Pontis Slovenskej sporiteľne sa tohto podujatia zúčastnil ako jeden zo štyroch slovenských súborov aj náš DFS Čajka. Prežili sme v Dulovciach jeden z mála slnečných víkendov tohto leta. Stihli sme všetko, čo sme mali. Piatkový večerný program, noc plnú zážitkov v izbách
študentského internátu, dopoludňajší ťažký zocvik spoločného večerného programu, ale aj kúpalisko, popoludňajší sprievod obcou a samozrejme večerný galaprogram. Víkend to bol v skutku náročný, ale o to nezabudnuteľnejší. O tomto pozoruhodnom podujatí sa len málo vie, pritom je ojedinelé
svojho druhu, keďže je miestom stretávania sa slovenskej mládeže z územia dnešného Slovenska, slovenských enkláv bývalej historickej vlasti i potomkov vysťahovalcov z amerického kontinentu. Je dobrým príkladom toho, ako môže niekoľko lokálpatriotov svojím úsilím a z vcelku skromných prostriedkov urobiť pre svoju obec niečo významné. A my sme radi, že sme atmosféru takéhoto festivalu mohli zažiť na vlastnej koži.
Po krátkom prázdninovom oddychu sme
v septembri začali kolotoč vystúpení v rámci projektu „Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova veselo
si zaspievaj a zatancuj“. Začali sme v Starom Hrozenkove dožinkami. V programe sme predviedli naše tance: polky, mazurku a čardáš. Jožko Chupáč
potešil všetkých svojím spevom a hrou na heligónke. Pre nás tieto dožinky boli iné ako naše v tom, že
nemali toľko zastávok ako tie u nás, ale boli sme
spoločne s Chotármi, a s nimi je každá akcia „dupľovane zaujímavá.“ Ak sme nechceli domov odísť
bez nich, museli sme ich nájsť tam, kde o dušu
spievali mimo plánovaného vystúpenia. Aj tak sú
v speve naším vzorom. Rovnako aktívne sme absolvovali dožinky aj u nás v Hornej Súči a prispeli
sme do programu malým tanečným vstupom. Zatancovali sme pre divákov čardáš.
Veľmi zaujímavou akciou bolo spoločné
Spoločná fotografia členov a vedúcich DFS Čajka, Latovček a Kopaničárek na sústredení
sústredenie DFS na Chate Kubrica 26.–28. septembra 2014, ktorého sa okrem nás zúčastnil aj
DFS Latovček z Dolnej Súče a DFS Kopaničárek zo Starého Hrozenkova. Zámerom bolo vzájomné spoznávanie tradícií a folklóru, nadviazanie priateľskej spolupráce a príprava spoločného vianočného vystúpenia. Prvý deň začal výborným obedom. Zakiaľ sa deti ubytovali, zoznámili s prostredím
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a hlavne „obzerali a hodnotili“, v ktorom súbore sú krajší chlapci a v ktorom dievčatá, vedúci mali krátku poradu. Oboznámili sme sa navzájom
o vlastnej príprave, náplni nácvikov a predstave voľného času. Dohodli sa na rozdelení priestoru, v ktorom sme nacvičovali vlastný program. Priestor,
ktorý nám zariadenie ponúklo a aj čas sme my naplno využili na nácvik novej choreografie, docvičenie dievčenského chorovodu a vianočného programu. Deti si najviac užívali voľný čas. Zoznamovali sa, diskutovali, zabávali sa. Prvý večer nám zábavný program pripravili kolegovia z Kopaničárku.
Predviedli tanec zo svojho repertoáru a vyzvali všetkých, aby sa pripojili. Naše deti stratili odvahu. Asi pre nich nebolo ľahké tancovať neznámy tanec,
čardáš, ktorý bol charakterovo iný, ako tie naše. Zato excelovali deti z Latovčeka a s chuťou sa zapojili. Metlový tanec zaujal aj našich. Zaplnili parket
do posledného miesta. V sobotu dopoludnia sa opäť nacvičovalo. Popoludní, v rámci tréningovej prestávky vymysleli zábavu deti z Latovčeka. Pripravili športové zápolenia. Najprv to bola hra „Škóti a Angličania“, pri ktorej deti museli predviesť obratnosť a zmysel pre taktiku boja. Najúspešnejšie boli
deti z Kopaničárku. Ďalším zápolením bol futbalový mini turnaj a ten sme vyhrali my. Skrátka, zábava ako má byť. Čas do večera bol znovu využitý na
tanečný nácvik. Večer bol už ale v réžii nášho súboru. Potrápili sme kamarátov tancom sotiš, ktorý sa pokúšali naučiť. My sme si vyskúšali klonenú
polku, ktorú predviedli deti z Latovčeka. Ale zápolenie v tancovaní čardášov ukázalo pestrosť ľudového tanca. Naše súčanské sa podobajú, ale tie
moravské sú iné. Celý večer sa len tancovalo, tancovalo a spievalo. To ale nebol koniec programu. Ten najzaujímavejší bol po odchode na izby. Muzikanti z Kopaničárku vzali husličky, vyhrávali a spievali našim dievčatám pod balkónom. Tie sa nedali zahanbiť. Odspevovali im so sprievodom Zuzkinej harmoniky. Tak sme všetci boli svedkami „balkónovej serenády“. Nedeľou sa náš pobyt končil. Dopoludnia sa ešte nacvičovalo, ale čas obeda
sa už niesol v duchu posledných kontaktov a lúčenia. Spoločne sme si zaspievali so sprievodom sláčikovej muziky z Kopaničárku, vymenili si malé
darčeky a rozlúčili sa. Odchádzali sme plní pozitívnej energie z pekných dojmov a zážitkov, príjemne a užitočne naplneného času. Boli to tri dni plné
tanca a spevu.
Nazbieranú energiu sme potrebovali na ďalšie vystúpenia, ktoré nás čakali. Dve sme mali pre JD v rámci Mesiaca úcty k starším. Teší nás, že sa im
páčime a radi nás pozývajú. Akcie zo spomínaného projektu nám umožnili stretnutie s kamarátmi so súborov, s ktorými sme boli na sústredení. Bola
to Konferencia zameraná na prezentovanie života významných osobností u nás v Hornej Súči, vianočné akcie ako Rozsvěcování vánočního stromu
v Starom Hrozenkove, Vianočný bazár v Dolnej Súči a Adventný koncert v Hornej Súči. Nevynechali sme ani Vianočné trhy u nás. Tento rok bol veľmi
bohatý na vystúpenia. Preto si už môžeme spokojne oddýchnuť, načerpať nové sily a s chuťou začať nový rok. Tešíme sa, čo nám prinesie.
Prajeme všetkým, deťom, rodičom aj našim priaznivcom požehnané a pokojné vianočné sviatky, do nového roku 2015 veľa zdravia a spokojnosti.
(A.B. , B.N.)

Obecné zastupiteľstvo dňa 13. novembra 2014 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v Obci Horná Súča č. 5/2014 účinné od 1. 1. 2015
POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

SADZBA POPLATKU
Fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt alebo fyzické osoby, ktoré sú na území obce oprávnené užívať nehnuteľnosť – platia
poplatok na zdaňovacie obdobie t. j. 0,0439 EUR/osoba/kalendárny deň = 16,02 EUR/rok.
Právnické osoby alebo podnikatelia, ktorí užívajú nehnuteľnosť na území obce na podnikanie – platia poplatok za množstvo odvezeného odpadu =
0,0166 EUR/liter odpadu.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ
Poplatníci – fyzické osoby sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny a zániku poplatkovej povinnosti oznámiť túto skutočnosť obci na tlačive
uvedenom v prílohe č. 1 alebo v prílohe č. 2 VZN.
Poplatníci – právnické osoby a podnikatelia sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny a zániku poplatkovej povinnosti oznámiť túto skutočnosť obci
na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 VZN.
Poplatníci – právnické osoby a podnikatelia sú povinní do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia na obecný úrad oznámiť frekvenciu odvozov,
počet a objem zberných nádob, ktoré využívajú na zber komunálneho odpadu (tlačivo je uvedené v prílohe č. 4 VZN).

ZNÍŽENIE POPLATKU
1.

V súlade s § 82 odst. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku, obec poplatok zníži nasledovne:
a) o 25 %, ak poplatník študuje mimo obce na území SR (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich) a viac ako 90 dní v zdaňovacom
období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie. Dokladom preukazujúcim
dôvod zníženia poplatku je potvrdenie školy, ubytovacieho zariadenia o ubytovaní v takomto zariadení, na internáte, potvrdenie o pobyte,
prípadne iný preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia okrem čestného prehlásenia;
b) o 25 %, ak poplatník pracuje mimo obce na území Slovenskej republiky (s výnimkou denne dochádzajúcich) a viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa z tohto dôvodu nezdržiaval na území obce. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia je potvrdenie od
zamestnávateľa a potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom zariadení poskytujúcom ubytovanie, potvrdenie o pobyte, prípadne iný preukázaný
spôsob ubytovania v mieste pracoviska okrem čestného prehlásenia;
c) o 50%, ak poplatník pracuje v zahraničí a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce. Dokladom
preukazujúcim dôvod zníženia je žiadosť platiteľa a potvrdenie od zamestnávateľa, pracovná zmluva príp. iný doklad preukazujúci prácu
v zahraničí okrem čestného prehlásenia;
d) o 10%, ak poplatník vlastní na území obce nehnuteľnosť a nemá na území obce trvalý alebo prechodný pobyt a viac ako 90 dní v
zdaňovacom období sa nezdržiaval na území obce. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia je čestné prehlásenie.

2.

V súlade s § 83 odst. 2 zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku obec poplatok zníži nasledovne:
a)

b)
c)
3.

o 25 %, ak poplatník je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládny. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je
žiadosť o zníženie poplatku a preukaz ZŤP, rozhodnutie o posúdení zdravotného stavu;
o 25 %, ak poplatník je v hmotnej núdzi. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je žiadosť o zníženie poplatku a rozhodnutie,
potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi;
o 25 %, ak poplatník dovŕšil k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia vek 62 rokov.

Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať pri znížení poplatku:
a) doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku je poplatník povinný predložiť spolu so žiadosťou o zníženie poplatku (príloha č. 5 VZN),
b) poplatníkovi, ktorý požiadal o zníženie poplatku z dôvodu držiteľa preukazu ZŤP v predchádzajúcom období a nenastala žiadna zmena, nie
je potrebné žiadať o zníženie poplatku opätovne,
c) poplatník si plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
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d) jednotlivé druhy zníženia poplatku podľa článku 14 bod 2 písm. a), b), c) a bod 3 VZN nie je možné uplatniť súčasne,
e) ak poplatok už bude poplatníkovi vyrubený a on v priebehu zdaňovacieho obdobia požiada o zníženie poplatku a toto nepresiahne sumu
3,00 EUR, obec také zníženie neposkytne.
4.

Zníženie poplatku pre fyzické osoby za separovanie odpadu a pre poplatníkov, ktorí odovzdávajú odpad v plastových vreciach:
a) do výšky 2 % z poplatku za zdaňovacie obdobie, podľa množstva odovzdaných vytriedených odpadov z kombinovaných kovových obalov v
predchádzajúcom zdaňovacom období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča,
b) do výšky 10 % z poplatku za zdaňovacie obdobie, podľa množstva odovzdaných vytriedených odpadov z plastu v predchádzajúcom zdaňovacom období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča,
c) do výšky 8 % z poplatku za zdaňovacie obdobie, podľa množstva odovzdaných vytriedených odpadov z papiera v predchádzajúcom zdaňovacom období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča,
d) o 15 % z poplatku za zdaňovacie obdobie pre poplatníkov podľa článku 10 bod 2 písmeno a) tohto VZN, ktorí odovzdávajú komunálny odpad v plastových vreciach na obcou určené zberné miesta. Uvedení poplatníci sú povinní z dôvodu nedostupnosti motorového vozidla pre
zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu
a vyseparovaných zložiek odpadu k stanovišťu zberného miesta určeného obcou.

5.

Zníženie poplatku za separovanie odpadu pre právnické osoby a podnikateľov:
a)
b)
c)

1.

2.

o 0,332 EUR za 1000l odovzdaných vytriedených odpadov z kombinovaných kovových obalov v predchádzajúcom zdaňovacom období,
ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča,
o 1,660 EUR za 1000l odovzdaných vytriedených odpadov z plastu v predchádzajúcom zdaňovacom období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča,
o 1,328 EUR za 1000l odovzdaných vytriedených odpadov z papiera v predchádzajúcom zdaňovacom období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča.

ODPUSTENIE POPLATKU
V súlade s § 82 odst. 2 zákona obec odpustí poplatok za obdobie, v ktorom platiteľ:
a) preukáže, že poplatník sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (žije v zahraničí). Dokladom
preukazujúcim uvedenú skutočnosť je potvrdenie o štúdiu na území iného štátu, o pobyte na území iného štátu príp. čestné prehlásenie platiteľa;
b) preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období zdržiava alebo zdržiaval v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti,
v zariadení sociálnych služieb, v ústave na výkon trestu odňatia slobody mimo územia obce. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť
sú potvrdenia o umiestnení poplatníka v takomto zariadení a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum začiatku pobytu a dátum ukončenia pobytu v takomto zariadení;
c) ktorý má na území obce Horná Súča trvalý pobyt a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiava alebo zdržiaval mimo
obce na území SR a preukáže, že za bežné zdaňovacie obdobie zaplatil poplatok v mieste skutočného pobytu. Dokladom preukazujúcim
uvedenú skutočnosť preukáže potvrdením o zaplatení poplatku, nájomnou zmluvou.
Podmienky, ktorých splnenie má poplatník preukázať pri odpustení poplatku:
a) doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku podľa článku 14 bod 8 tohto VZN je poplatník povinný predložiť spolu so žiadosťou
o odpustenie poplatku (príloha č. 6 VZN),
b) poplatník si plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za komunálne odpady a DSO,
c) ak poplatok už bude poplatníkovi vyrubený a on v priebehu zdaňovacieho obdobia požiada o odpustenie poplatku a toto nepresiahne sumu
3,00 EUR, obec také odpustenie neposkytne.

ZÁNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI A VRÁTENIE POPLATKU
V prípade, že zanikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť tomu poplatníkovi (príp.
zástupcovi v súlade so zákonom), ktorý o to požiada a nemožno daňový preplatok použiť na úhradu iného nedoplatku.

OZNAM – MIESTNE DANE a POPLATKY
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Občania, ktorým v roku 2014 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností t. z. skolaudovali, predali, kúpili, zdedili, darovali nehnuteľnosť (pozemok alebo stavbu), sú povinní do 31. januára 2015 podať priznanie k dani z nehnuteľností.
DAŇ ZA PSA
Občania, ktorí v roku 2014 nadobudli do vlastníctva psa alebo sú držiteľmi psa, príp. ktorým uhynul pes, sú povinní do
31. januára 2015 podať priznanie k dani za psa.
Občania, ktorí vlastnia psa a nemajú známku, sú povinní si ju vyzdvihnúť v úradných hodinách na Obecnom úrade
v Hornej Súči č. dv. 12.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
v zmysle VZN Obce Horná Súča, môžu žiadosti spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku zaslať na Obecný úrad v Hornej Súči najneskôr do 31. januára 2015 alebo do 30 dní odo dňa vzniku nároku na vrátenie alebo odpustenie poplatku.
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO v Obci Horná Súča č. 5/2014
– viď http://www.hornasuca.sk/
Tlačivá – priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, žiadosti na zníženie a odpustenie poplatku za KO a DSO sú
k dispozícii na Obecnom úrade v Hornej Súči a na http://www.hornasuca.sk/
Informácie: Obecný úrad Horná Súča - Škundová Paula – referent daní a poplatkov, č. kanc. 12 (pri pošte),
tel. kontakt: 032/6519620, e-mail: dane@hornasuca.sk, hornasuca@hornasuca.sk
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OCENENIE SA OPÄŤ PODARILO...
V septembri v tomto roku 2014 pripravilo Trenčianske osvetové stredisko z poverenia odboru
kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja podujatie, na ktorom sa odovzdávali ocenenia kultúrno–
osvetovým pracovníkom, pracovníkom múzeí, knižníc, galérie, kronikárom, kolektívom a aktivistom záujmovej umeleckej činnosti a záujmového vzdelávania pri príležitosti Dňa kultúrno–osvetových pracovníkov.
Obec Horná Súča predložila schvaľovacej komisii dva návrhy na ocenenia. Oceňovanie sa konalo 27.
októbra o 16:00 hodine na Trenčianskom samosprávnom kraji.
Cenu za „DLHOROČNÉ PÔSOBENIE“, rozvoj a propagáciu dychovej hudby počas 40 rokov získala DH
Vlčovanka. Cenu si prevzal kapelník Ing. Peter Švajda.
Dychová hudba Vlčovanka začala svoju činnosť v r. 1974
ako detská dychová hudba z hornosúčanských kopaníc Vlčieho Vrchu. Postupne sa kapela pod vedením bývalého
dirigenta posádkovej hudby v Trenčíne p. Martina Šedivého
vypracovala na mládežnícku kapelu reprezentujúcu hudbu
súčanského regiónu. Štýlovou čistotou, farebnosťou a svojráznym prevedením skladieb zaujala Vlčovanka popredné
miesto na mnohých súťažiach, festivaloch i prehliadkach
dychových hudieb. Pod vedením kapelníka Ing. Petra Švajdu
a umeleckého vedúceho Dušana Stehlíka naďalej nadväzuje
Ing. Peter Švajda
svojou tvorbou na tradície starej súčanskej piesne a tým
zároveň reprezentuje známu dychovkársku oblasť z okolia
Trenčína.
Vlčovanka je jednou z mála kapiel na Trenčiansku, ktorá má vo svojom repertoári prevažne piesne ľudové
alebo "šité na mieru" od svojich dvorných skladateľov: kapelníka Petra Švajdu, Romana Mikláša a speváka
Pavla Pavlecha. Tieto piesne sa viažu na oblasť, v ktorej táto dychová hudba pôsobí. Kapela vystupuje na
podujatiach v krojovom oblečení, čo celkovo dotvára štýlovosť ľudovej dychovej hudby súčanského regiónu.
Taktiež za „DLHOROČNÉ PÔSOBENIE“, rozvoj a propagáciu zborového spevu, si cenu prevzala dirigentka Zlatica Šatková. Počas slávnosti členovia SZ Hornosúčan spestrili svojím vystúpením program.
Zlatica Šatková
V roku 1974 založil učiteľ základnej školy Mgr. Ján Kozár Ženský spevácky zbor, ktorý mal 36 členiek.
Účinkovali v ňom dievčatá a ženy od 18 do 55 rokov. Repertoár tvorili hymnické piesne a upravené ľudové
slovenské, české a ruské piesne. Okrem vystúpení v obci a v okolí sa spevácky zbor zúčastňoval aj na súťažiach organizovaných okresným osvetovým
strediskom. Po odchode Mgr. J. Kozára prevzal vedenie zboru od roku 1984 Mgr. Mikuláš Medvec. Zbor rozšíril o mužskú zložku. V roku 1987 bol
prijatý názov Miešaný spevácky zbor Hornosúčan. Zbor účinkoval na rôznych oslavách, slávnostných akadémiách, festivaloch, družobných podujatiach a pod. Pravidelne sa zúčastňoval Okresného festivalu zborového spevu v Trenčianskych Tepliciach. Dramaturgický repertoár bol zameraný na
piesne v štvorhlasnej úprave: slovenské ľudové piesne, piesne s národnobuditeľskou tematikou, ako aj skladby svetovej klasiky, sakrálne, latinské
a mariánske piesne. V roku 1996 prevzal vedenie zboru PaedDr. Jozef Vakoš a v roku 2013 Zlatica Šatková. Repertoár zboru sa rozšíril o skladby
najrozličnejších žánrov z rôznych krajín (anglické, talianske, ruské, nemecké, arménske, hebrejské, staroslovienske). Za takmer štyridsať rokov účinkovania pribudli na konto zboru mnohé ocenenia na súťažiach (Trenčín, Trenčianske Teplice, Komárno). Zbor získal zlaté pásmo na celoslovenskej
súťaži Matice slovenskej. Zbor patrí k najdlhšie pôsobiacim amatérskym speváckym zborom v Trenčianskom kraji. Miešaný spevácky zbor Hornosúčan
obohacuje kultúrny a hudobný život občanov a úspešne reprezentuje obec.
(LM)

MAS VRŠATEC V OBJEKTÍVE
Po úspešných dvoch ročníkoch vyhlásila kancelária MAS v máji tohto roku opäť fotografickú súťaž „MAS Vršatec v objektíve“. Súťažné fotografie mohli občania zasielať do konca septembra, pričom jedinou podmienkou bolo, aby fotografie zachytávali územie MAS Vršatec. Súťažilo sa
v piatich kategóriách: historická fotografia, zvyky a tradície, kultúrnohistorické pamiatky, potulky prírodou a naši ľudia. Prijali sme krásnych 136 fotografií
a počet zapojených súťažiacich bol 30.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže ako súčasť propagačnej aktivity sa konalo dňa 31. októbra 2014. Pozvanie prijali nielen zapojení fotografi,
ale aj členovia MAS Vršatec v rámci samosprávy a súkromného sektora. Atmosféru podujatia dotvárali krásne fotografie zachytávajúce územie spod
Vršatca, ktoré boli v rámci vernisáže umiestnené na výstavných paneloch. Slávnostné vyhodnotenie otvoril predseda MAS Ing. Juraj Ondračka, pričom

Víťazná fotografia v kategórii Potulky prírodou autor Miroslav Nevidzan
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úvodné slovo patrilo aj starostovi obce Pruské MUDr. Viliamovi Cíbikovi, PhD. Podujatím zúčastnených sprevádzala Ing. Ľuboslava Sokolová. V rámci
programu vystúpila so svojou prezentáciou manažérka združenia Petra Šupáková, ktorá prítomným predstavila zrealizované projekty, aktivity či plány
do budúcnosti. Uviedla aj možnosti spolupráce, ktorú môžu občania s MAS nadviazať a ako sa môžu aktívne zapojiť do propagácie a rozvoja regiónu.
Po prezentácii vystúpili žiaci z Detského folklórneho súboru Vretienko, ktorý aktívne pôsobí v meste Ilava. Zatancovali a zaspievali pásmo „Vĺčky“ a
„Krásna“. Ďalej program pokračoval vyhodnotením súťaže v hľadaní skrýš na území MAS Vršatec s názvom „Geocaching“. Po predstavení víťazov
nasledovalo vystúpenie združenia Samurai JIU-Jistu club, ktoré je členom MAS od marca tohto roku a predstavením bojového umenia, teda ich hlavnej
činnosti, sme naštartovali úspešnú spoluprácu. Všetky súťažné fotografie si mohli zúčastnení pozrieť nielen na výstavných paneloch, ale taktiež v hudobnej prezentácii, ktorá bola súčasťou programu. Po jej skončení sa hrou na klavíri predstavil Ján Štefánek z Nemšovej. Nasledovalo očakávané
vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien. V kategórii Historická fotografia sa na treťom mieste umiestnila Lucia Mončeková s fotografiou „Bez starostí“.
Druhé miesto patrilo Terézii Sabadkovej za fotografiu „Pohoda, klídek a tabáček“. Prvé miesto získal Anton Šumichrast s fotografiou „Atmosféra bývalého hostinca v Skalskej Novej Vsi“.
V kategórii Zvyky a tradície získala tretie miesto Lucia Mončeková za fotografiu „Cimbalovka v Červenom Kameni“, druhé miesto patrí Jane
Pagáčovej za fotografiu „Tradičná cyklopúť na Pominovci“. Prvým miestom sa môže pýšiť Ivan Sprušanský za fotografiu s názvom „Súťaž hasičských
družstiev v Bolešove 2013“. V kategórii Kultúrnohistorické pamiatky sa na treťom mieste umiestnila Miroslava Mindárová s fotografiou „Každý majestát
sa zdá z diaľky malý“. Druhé miesto získala Lenka Suchánková za fotografiu „Postoj chvíľa, krásna si...“. Na prvom mieste sa umiestnil Miroslav Nevidzan s fotografiou „Noc nad Pominovcom“. V kategórii Naši ľudia sa na treťom mieste umiestnil Jozef Štefanec s fotografiou „Tanečník“. Druhé miesto
získal Peter Minárik za fotografiu „Best friends“. Na prvom mieste sa umiestnila Dominika Žúžiová za fotografiu „Mlátička“. V rámci kategórie Potulky
prírodou sa na treťom mieste umiestnil Matej Macháč s fotografiou „Motýľ Apollo“. Na druhom mieste skončila Jana Pagáčová za fotografiu „Ráno na
Vršatci“. Prvé miesto patrí Miroslavovi Nevidzanovi za fotografiu „Keď zapadá nad Vršatcom“.
Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ich tvorivej fotografickej činnosti. Fotogalériu z podujatia a prezentáciu
súťažných fotografií nájdete na stránke www.masvrsatec.sk alebo na Facebook-u.
(kancelária MAS Vršatec)

KARTA ZLIAV MAS VRŠATEC!
Podujatia a projekty MAS Vršatec už niekoľko rokov napomáhajú rozvoju obcí a miest v našom
regióne. Najnovší projekt z dielne MAS je však jedinečný. Je totiž zameraný na podporu podnikateľského
prostredia v našom regióne všeobecne. Každý podnikateľ so sídlom prevádzky na území MAS sa môže zapojiť
do projektu a určiť si ľubovoľnú zľavu, ktorú bude poskytovať držiteľom karty zliav. Na výmenu získa od MAS
Vršatec zadarmo reklamu na sociálnych sieťach, webovej stránke a tlačenom reklamnom letáčiku, ktorý distribuujeme do každej členskej obce MAS Vršatec. Zaujímavá je tiež ponuka zľavy na grafické služby pre podnikateľov zapojených v sieti či plánované propagačné reportáže z jednotlivých prevádzok. Každému podnikateľovi z nášho mikroregiónu teda ponúkame jedinečnú príležitosť zviditeľniť seba i svoju prevádzku.
Projekt karta zliav je však výhodný aj pre Vás, milí občania. S kartou zliav, ktorú vydáva MAS Vršatec komukoľvek z Vás úplne zdarma, budete totiž odmenení zľavou či bonusovým darčekom, alebo službou za to, že uprednostníte podnikateľa
z nášho regiónu pred konkurenciou mimo územia MAS. Zároveň však takto pomáhate stimulovať podnikateľské prostredie na našom území. Hrdosť na
náš región a snaha o jeho rozvoj by mala byť totiž v záujme každého z nás.
V prípade záujmu o kartu zliav a pre získanie ďalších informácii nás neváhajte kontaktovať:
+421 (0) 32 64 01 072
masvrsatec@masvrsatec.sk
www.masvrsatec.sk
Prevádzky zapojené do projektu:
MALOOBCHODNÁ PREVÁDZKA 39 – KORUNKA
Kontakt: Janka Palu 35, 914 41 Nemšová, zodpovedná osoba: Andrej Vavruš, tel.: +421 903 907 182, andrej1366@gmail.com
ARTEFUKT
Kontakt: Janka Palu 46/20, Nemšová 914 41, zodpovedná osoba: Marcel Schedlbauer, tel.: +421 918 027 537, artefuktobchod@gmail.com,
www.spokoloco.sk
CENTRUM LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE, s.r.o. MUDr. Štefanec František
Kontakt: Mierové námestie č. 34, 914 41 Nemšová, odborný lekár: MUDr. František Štefanec, tel.: +421 32 6598 494, fstefanec@mail.t-com.sk,
www.liecebna-rehabilitacia.sk
PEKO SERVIS
Kontakt: Ľuborčianska 734, 914 41 Nemšová, zodpovedná osoba: Peter Koníček, tel.: +421 905 959 810, peter.konicek1@gmail.com,
http://pekoservis.sk/
DROGÉRIA TERKA
Kontakt: Dolná Súča 573, zodpovedný osoba: Terézia Vavrová, tel.: +421 905 956 830, terezia.vavrova@zoznam.sk
PRVÝ NEMŠOVSKÝ TAXI
Kontakt: zodpovedná osoba: Andrej Vavruš, tel.: +421 903 586 232, www.facebook.com/nemsovsky.taxi
PROFIT ZZ, s.r.o.
Kontakt: Hornov 1 (budova Vetropack), 914 41 Nemšová, tel.: +421 949 468 663, +421 902 051 234, profitzz@centrum.sk, http://www.profitzz.sk/
MASÉRSKA ŠKOLA REGE, s. r. o.
Kontakt: Budova MPL, Rybárska 3, 911 01 Trenčín, kontaktná osoba: Mgr. Zdenka Liptáková, tel.: +421 902 132 000, info@rege.sk, www.rege.sk,
Ing. JOZEF KŇAŽEK
Kontakt: Borčice 13, zodpovedná osoba: Ing. Jozef Kňažek, tel.: +421 905 621 183, j.knazek@gmail.com
POLYGROUP, s.r.o
Kontakt: Trenčianska 80, Nemšová 914 41, zodpovedná osoba: Ing. Juraj Kendera, tel.: +421 907 241 350, polygroup.jk@gmail.com,
www.polygroup.sk
PAVOL MUTŇANSKÝ TAXI .
Kontakt: zodpovedná osoba: Pavol Mutňanský, te.: +421 903 249 765, palino73@gmail.com, https://www.facebook.com/pavol.taxinemsova?fref=ts
WWW.IDUNNASHOP.SK (prevádzkovateľ ELVIEN s.r.o.)
Kontakt: tel.: +421 949 801 575, info@idunnashop.sk, www.idunnashop.sk, www.facebook.com/idunnashop.sk,
WWW.SPORT-ACTIVE.SK
Kontakt: Čerňavská 186/52, 911 42 Horné Srnie, zodpovedná osoba: Eva Beňová, tel.: +421 948 509 910, info@sport-active.sk, www.sport-active.sk,
WWW.PERFUMICIOUS.EU
Újazd 38, 913 32 Skalka nad Váhom
(kancelária MAS Vršatec)

Obec Horná Súča Vás srdečne pozýva na šestnásty ročník Obecného bálu, ktorý sa uskutoční
v sobotu dňa 14. februára 2015 o 19:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Hornej Súči. Rezervácia
vstupeniek na tel. čísle 032/6519 616 alebo osobne u kultúrnej referentky na OBECNOM ÚRADE.
Tešíme sa na Vás!
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NOVÉ KNIHY NÁM
ROBIA
RADOSŤ
V mesiaci jún a júl 2014 boli pre čitateľov zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1. Tovar – Melasová, T.
2. Krvavý erb – Pronská, J.
3. Dáždnik pre Tamaru – Rimová, A.
4. Kámasútra našich klamstiev – Rimová, A
5. Kým si šťastný – Feldeková, O.
6. Moja mafia – Hargaš, J.
7. Studňa lásky – Featherová, J.
8. Sladké sny – Monošová, M.
9. Za tie prachy to stálo – Koscelanská, S.
10. Tak mi treba- Koscelanská, S.
11. Môj krutý princ – Foley, G.
12. Vášnivá milenka – Warrenová, T. A.
13. Domček jedným ťahom – Šikulova, V.
14. Pavučina vášne – Baloghová, M.
15. Skutočné nebo – Cheungová, T.
16. Schody do neba – Byrneová, L.
17. Vyhliadka – Connely, M.
18. Posledný kojot – Connely, M.
19. Polícia – Nesb, J.
20. Julinkina pekáreň – Keleová – Vasilková, T.
21. Kandidát – Havran, M. a Hečko, M.
22. Vyznanie – Vrabcová, M.
23. Nevinným sa neodpúšťa – Dán, D.
24. Návrat do budúcnosti – Murín, G.
25. Muž s tvárou zabijaka – Ronka, M.
26. Dobrý brat, zlý brat - Ronka, M.
27. Iné životy ako môj – Carrére, F.
28. Nebo peklo raj – Riečanská, L.
29. Teraz alebo nikdy – Mikolášová, D.
30. Šimon – Mikolášová, D.
31. Srdcové záležitosti – Steel, D.
32. Rodinné putá – Steel, D.
33. Lekcie z nenávisti – Monošová, M.
34. Všetko v poriadku – Macháčková, M.
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1. Džínsový denník – Lukášovými očami – Šulajová, Z.
2. Rudy Clair I. – Pershall, M. K.
3. Julo Stonožka – Masannek, J.
4. Chalan v sukni – Walliams, D.
5. Dokonalá Klára – Furtová, G.
6. Nejdem a basta – Futová, G.
7. Druhé podanie – Brat, R.
8. Škola za rohom – Brat, R.
9. Chaos na školskom výlete – Brezina, T.
10. Kam zmizol čarodejný králik? Brezina, T.
11. Veľká kniha riekaniek – Boehmeová, J.
12. Nezbedná opička – Boehmeová, J.
13. Verní kamaráti – Boehmeová, J.
14. Najšikovnejší poník na svete – Boehmeová, J.
15. Nezabudnuteľné prázdniny – Boehmeová, J.
16. Grázlik Gabo v hlavnej úlohe – Simon, F.
17. Grázlik Gabo a všivavá invázia – Simon, F.
18. Barborka a zvieratká
19. Barborka a jej veľké starosti
20. Ako Samko vyčaroval dubového mužíčka – Čtvrtek, V.
21. Denis Stíhačka – Masannek, J.
22. Prázdninové záhady – Wendelkenová, B.
23. Všade samé čary – Brezina, T. C.
24. Čarodejnice držia spolu – Kesselová, C.
25. Čarodejný hrad 1. Dračia krv – Brezina, T. C.
26. Čarodejný hrad 2. Zázračný meč – Brezina, T. C.
27. Klub čarodejníc – Pozor, ten pes čaruje – Brezina, T. C.
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28. Tigrí tím: Netvor z hlbín – Brezina, T. C.
29. Tigrí tím: Záhada strašidelného domu – Brezina, T. C.
30. Tigrí tím: Palác strieborných leopardov – Brezina, T. C.
31. Nebezpečná skratka – Lengle, M.
32. Maľované čítanie – Tetourová, M.
32. Prešibané dvojčatá 1. Magický škrečok – Penzešová, A.
33. Zvierací záchranári – Mongredien, S.
Náučná literatúra pre deti a mládež:
1. Niťová grafika
2. Párty kuchárka pre chlapcov a dievčatá – Rytířová, H.
3. Môjmu malému kuchárovi – Kramárová, Z.
Náučná literatúra pre dospelých:
1. Cyrilometodské tradície – Ondráš, J.
2. Ruky odrážajú vašu osobnosť – d´Amecourt, C.
V mesiaci august, september, október a november boli do Obecnej knižnice zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1. Bola to len láska – Heribanová, T.
2,3. Kliatba i láska a česť – Pronská, J.
4. Sľub – Steel, D.
5. Nosím v sebe mnohé jazvy – Kňažko, M.
6.-8. Kacír; Rúhač; Prorok – Parrisová, S. J.
9. Každý deň má niekto narodeniny – Bystričanová, S.
10. Šťastie prišlo v sobotu – Bystričanová, S.
11. Nič nemusím – Hlavatá, D.
12. Hriešny manžel – Featherová, J.
13. Nebezpečný trojuholník – Benko, R.
14. Cudzoložstvo – Coelho, P.
15. Zlo pod slnkom – Christie, A.
16. Zázračná láska – Baloghová, M.
17. Lady Susan – Austenová, J.
18.-20. Partner; Advokáti; Mississippské poviedky – Grisham, J
21. Údolie smrti – Gerritsenová, T.
22. Obchodníci s nádejou – Varáčková, M.
23. Amnestia na zradu – Rimová, A.
24. Lavína – Rimová, A.
25. Vyššie je už iba nebo – Ridziová, E.
26. Lásky o piatej – Monošová, M.
27. Nádej v utajení – Pirožeková, M.
28. Iba nádej v utajení – Pirožeková, M.
29. Láska, manželstvo a spravodlivosť z viery – Veden, M. L.
30. Smerovať vyššie – Carson, B.
31. Ľudia, sny, veľké činy
32. Čo to bude? – Keleová – Vasilková, T.
33. Netopierí múž – Nesb, J.
34. Tanec s nepriateľom – Glaser, P.
35. Benátska babica – Richová, R.
36. Sto dní šťastia – Brizzi, F.
37. Láska a vojna – Eldredge, S. a J.
38.,39. Rút; Leotina záhrada – Revesová, F.
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1. Petrišovka – Haľamová, M.
2. Veľké kolesá
3. Koník a kamaráti na dvore – Kozlowska, V.
4. Smelá Apolienka – Turan, J.
5. Anjel Viky – Wilsonová, J.
6.,7. Tajomné podzemie; Magický kompas – Brezina, T. C.
8. Džínsový denník 4 – Šulajová, Z.
9.-11. Nikdy sa nevzdávaj I., II., III. – Janečka, J.
12. Čarovné dobroty – Petkaničová, K.
13. Dievčatko z veže – Dodnárová, J.
14. Medúšik – Horka, R.
15. Bernadeta – Fischer, M. T.
16. Alžbeta – Vadilová, M.
17. Anton – Hessová, H.
18. Doktor má tri tváre – Bardová, M.
Náučná literatúra pre deti a mládež:
1. Malý vedec 2 – Senčanski, T.
2. Svet prírody
3. Vedomosti v kocke
Prajem príjemné čítanie.

(MG)
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM
V tomto roku 2014 v mesiaci jún navštívili členovia ZPOZ–u pri príležitosti úctyhodných deväťdesiatych
narodenín nasledovnú oslávenkyňu:

Anna Chupáčová
narodená
30. 08. 1924

V tomto roku oslávili svoje jubileá nasledovní oslávenci:
Júlia Barišová
narodená
14. 07. 1918
96 rokov

Kristína Gagová
narodená
13. 09. 1924
90 rokov

Imrich Birás
narodený
4. 11. 1918
96 rokov

Zlatá svadba
50. jubileum sobáša
5. 11. 2014
Jozef Seriš
Mária Švajdová

Dňa 12. septembra 2014 na riadnom Obecnom zastupiteľstve v Hornej Súči bola pánovi riaditeľovi
Mgr. Dušanovi Černekovi za dlhoročnú prácu vo vedení ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča a k jeho životnému jubileu odovzdaná pamätná plaketa z rúk starostu obce Ing. Juraja Ondračku. Srdečne gratulujeme
a prajeme veľa zdravia, úspechov v pracovnom i v súkromnom živote.

(LM)
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FUTBALOVÝ KLUB HORNÁ SÚČA V ROKU 2014
Prehľad aktivít FK za rok 2014 začneme tímom mužov. Po relatívne úspešnej jeseni v predchádzajúcej sezóne sa jar nevydarila celkom podľa predstáv. Nedá sa však povedať, že by to bola vizitka slabej prípravy v zime, skôr to súviselo s veľkou maródkou a absenciami v
tíme. Predsa len nie sme klub, ktorý dokáže okamžite a plnohodnotne nahradiť také množstvo dlhodobo zranených hráčov. Odrazom tejto skutočnosti bolo konečné 8. miesto na konci sezóny 2013/2014. Letná príprava bola relatívne krátka. Začiatok a celá jesenná časť novej sezóny sa
niesol v duchu jarnej časti sezóny predchádzajúcej, pričom výsledky nie sú práve lichotivé. 14. miesto s 15-timi bodmi nie je veľmi príjemná
východisková pozícia do jarnej časti. Veríme však, že počas dlhej zimnej prestávky sa mužstvo zmobilizuje a spoločne s čo najväčším možným
počtom už uzdravených rekonvalescentov to bude na jar opäť tím, ktorý nebude body rozdávať, ale naopak, bude ich brať a navyše bude svojou
hrou fanúšikov baviť.
Počas krátkej letnej prestávky sme si spolu s družobnou TJ Sokol Šanov pripomenuli 50.-te výročie vzájomnej "družby" našich klubov priateľským zápasom "A" mužstiev, zápasom výberov mládežníkov a zlatým klincom bol zápas "starých pánov". Výsledky v konečnom dôsledku neboli
dôležité, aj keď prehra starých pánov určite škrela hlavne ich. Predsa len telo už nedokáže to, čo pred "pár" rokmi, ale hlad po víťazstve je stále
rovnaký.
Mužstvo dorastu bolo počas celého roka vcelku stabilným zberateľom bodov vo svojej súťaži a aj vďaka tejto stabilite skončili v predchádzajúcim ročníku na peknom 3. mieste a po jesennej časti súťaže sú na 6. mieste v 6. lige triede dorastu – sever s vyrovnanou bilanciou 4
výhry, 4 prehry a 2 remízy. Umiestnenia sú to pekné a motivujúce, najdôležitejšie je však to, že najstarší hráči mužstva dorastu dokážu v prípade
potreby nastúpiť aj v "A" mužstve. Dúfajme, že každý takýto štart bude pre nich motiváciou do ďalšieho futbalového snaženia a rovnako tak aj
pre ich mladších spoluhráčov.
Družstvo žiakov má našťastie už dlhodobo, presne opačný problém ako mužstvo mužov. A síce veľké množstvo adeptov na 11 dresov. Toto spôsobuje trénerovi častý hlavybôľ, ale znáša ho statočne s gráciou jemu vlastnou. Na jar naši žiaci pôsobili vo svojej súťaži ako légia
skazy, ničili svojich súperov jedného za druhým. Výsledkom tohto snaženia bolo víťazstvo v 1. triede starších žiakov a honor najlepšieho strelca
súťaže - Davida Zvolenského so 70 - timi strelenými gólmi z 30 zápasov. Veľmi zmenený káder žiakov (predsa len v tejto vekovej kategórii hovoriť o omladenom kádri môže pôsobiť zavádzajúco) nie je až taký suverénny ako jeho predchodca. Veríme však, že tento jav je len dočasný aj
keď prioritou kategórie žiakov nie sú až tak výsledky, ale ide hlavne o to, aby chlapcov futbal bavil a našli v ňom spôsob ako zmysluplne tráviť
svoj voľný čas.
Ako už bolo spomenuté, o futbal je medzi chlapcami veľký záujem a aj preto sme sa rozhodli založiť tím prípravky, v ktorom hrajú deti
od 8 do 10 rokov. Je to síce v našom FK novinka, ale pri pohľade na zápal a radosť pri hre týchto drobcov musí byť každému jasné, že to bol
správny krok. Určite aj tu máme rezervy, ale po úvodnej polovici sezóny môžeme byť s týmto experimentom spokojní. Mužstvo prípravky sa
umiestnilo po jesennej časti na 1. mieste tabuľky s 5-bodovým náskokom pred Melčicami. Opäť sa budem opakovať v tom, že výsledky nie sú
podstatné, aj keď tie sú nad očakávania dobré, a ide hlavne o to, aby sme deťom dali možnosť k pravidelnej a zmysluplnej pohybovej aktivite.
Určite sa nám nepodarilo vždy všetko podľa predstáv, hlavne naplniť očakávania fanúšikov. Môžem vás však ubezpečiť, že snahu uprieť nikomu
nemožno a aspoň v tej snahe budeme pokračovať aj naďalej. Samozrejme určite máme aj ambície sa zlepšovať, aby ste odchádzali po každom
zápase spokojní a mali množstvo námetov na dlhé futbalové diskusie.
Na záver by som chcel poďakovať každému, kto nám v uplynulom roku akokoľvek pomohol pri našom snažení, ktoré nie vždy priamo
súvisí s futbalom ako takým. Aj vám patrí veľká vďaka za to, že máme šatne také, aké máme, že hracia plocha je v stave takom, v akom už
dávno nebola. Trénerom všetkých našich družstiev by som touto cestou taktiež chcel poďakovať za snahu, za čas strávený pri tréningoch
a zápasoch a popriať im veľa nadšenia do ďalšieho snaženia. Taktiež by som chcel poďakovať Obecnému úradu v Hornej Súči, bez ktorého
pomoci by sme si už asi „nekopli“. Ešte raz vďaka vám všetkým!
(Ing. Peter Guga)

INZERTNÉ OKIENKO
Kúpim, predám, hľadá sa, našiel sa,...
Vykupujem a predávam pozemky v katastri obcí Horná a Dolná Súča.
Kontakt: 0949/416 569
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.
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