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ZVUČNÉ PIESNE A BÁSNE SA
ŠÍRILI Z PRIESTOROV KULTÚRNEHO DOMU
Deň matiek, sviatok mamičiek
a babičiek. Spolu s deťmi z MŠ a so
žiakmi ZŠ sme ho oslávili dňa 12.
mája 2013.
str. 7

MLADÍKING ALEBO NAHRÁVANIE PROFILOVÉHO
CD HUDOBNEJ SKUPINY MLADÍK
Členovia hudobnej skupiny Mladík počas jarných prázdnin
neoddychovali, ale nahrávali CD v nahrávacom štúdiu MUSEA POLYMIA v Moravskom Lieskovom pod vedením Petra
Šimu a Vladimíra Ďatelinku.
str. 8

MÁME NOVOKŇAZA
Slávnostná primičná svätá omša
sa konala v sobotu 22. júna 2013 v
Rímskokatolíckom farskom kostole
sv. Jána Nepomuckého v Hornej
Súči o 10.00 hodine.
str. 14
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PANE, DAJ NÁM CHLIEB Z NEBA
Zo skúsenosti veľmi dobre poznáme, aký je hlad zlý
spoločník. Keď sa nasýtime a hlad zaženieme, hneď je dobre.
Najzákladnejšou obživou je chlieb. Preto sa dostal aj do modlitby
Pána: „...chlieb náš každodenný daj nám dnes..." Pán Ježiš však sľúbil
aj iný chlieb - chlieb z neba. Už starozákonní Židia boli svedkami, ako
sa o nich Boh - Jahve staral, keď putovali púšťou z egyptského
otroctva do prisľúbenej zeme Kanaán a Boh im zosielal chlieb z neba mannu, ktorou sa živili. A keď Ježiš vyučoval veľký zástup ľudí a boli
vzdialení na osamelom mieste a učenie sa pretiahlo, Ježiš zázračne
rozmnožil päť chlebov a dve ryby, a podobne urobil ešte raz so
siedmymi chlebami a niekoľkými rybami. Keď ho potom ľudia hľadali,
povedal im: „Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že
ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným
pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá
Syn človeka." /Jn 6, 26 -27/ A v kafarnaumskej synagóge vyhlásil: „Ja
som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba,
bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." /Jn
6,51/
Mnohí vtedy nepochopili a odchádzali pohoršení: „Tvrdá je to reč. Kto
to môže počúvať?!" /Jn 6, 60/ Ani Ježišovi apoštoli to nepochopili, ale
keď sa ich Ježiš opýtal, či aj oni chcú odísť, odpovedal Šimon Peter:
„Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme
uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý." /Jn 6, 68/ Apoštoli toto plne
pochopili až pred Ježišovým umučením, keď Ježiš pri Poslednej večeri
vzal chlieb a podobne kalich s vínom a tajomnými slovami: „Vezmite a
jedzte, vezmite a pite - toto je moje telo, toto je kalich mojej krvi" premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. Apoštoli sa vtedy
rozpamätali, že to o tomto Ježiš hovoril. Slovami: „Toto robte na moju
pamiatku", Ježiš prikázal, aby sa toto konalo až do konca čias, keď

znova príde po druhýkrát.
A tak sa toto veľké tajomstvo našej viery sprítomňuje na
našich oltároch vo všetkých chrámoch tak, ako to Pán prikázal až do
konca čias, keď kňaz, Boží služobník, pri oltári koná to isté, čo Ježiš
pred dvetisíc rokmi pri Poslednej večeri a slovami: „...toto je moje
telo..., ...toto je kalich mojej krvi..." - prináša Eucharistického Krista na
oltár. Je to veľký dar, ktorý nám Kristus zanechal. Niet nič vzácnejšie
pre kresťana - katolíka, ako byť účastný na svätej omši. Nevyrovná sa
jej žiadna modlitba a pobožnosť. Katolícky kňaz nemôže konať nič
väčšie a veľkolepejšie, ako sláviť svätú omšu. Žiadne iné vysluhovania
sviatostí sa jej nevyrovnajú. Svätá omša je prežívaná s plnou účasťou,
keď prítomný môže pristúpiť k svätému prijímaniu. „Pane, nie som
hoden, aby si vošiel pod moju strechu...", prosíme Pána podobne ako
pohanský stotník, ale prosíme taktiež za uzdravenie pre naše duše.
Eucharistický pokrm je pre nás veľkou posilou v tomto našom živote.
Často a radi pristupujme s čistým srdcom na sväté prijímanie. A
napokon je to trvalá prítomnosť Ježiša Krista v bohostánku v našich
chrámoch. Aj vtedy, keď sa neslúži svätá omša, aj keď sa nepodáva
sväté prijímanie, Ježiš Kristus je stále prítomný v bohostánku, v
spôsobe chleba a kedykoľvek môžeme za ním prísť, pokloniť sa mu,
adorovať ho. To je čosi úžasné a vznešené.
Sväté prijímanie môžu prijať len tí, ktorí sú už plne v stave používania
rozumu, to znamená musia chápať toto tajomstvo. Preto sa nemôže
dávať úplne malým deťom. V dávnej dobe mohli k prijímaniu pristúpiť
až deti od dvanásť rokov. Od čias pápeža Pia X., ktorý bol pápežom
pred sto rokmi, môžu deti pristupovať na sv. prijímanie už skôr, od
ôsmich rokov. V našich oblastiach pristupujú k prvému svätému
prijímaniu tretiaci.
A tak aj v nedeľu 2. júna pochodovalo v krásnych bielych
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rovnošatách, v sprievode svojich rodičov a za vyhrávania našej
súčanskej kapely, do nášho farského kostola 40 detí - 16 chlapcov a
24 dievčat, aby sa po prvýkrát stretli s Eucharistickým Ježišom a mohli
ho prijať do svojich čistých dušičiek, ktoré si deň predtým, v sobotu 1.
júna, práve na Deň detí, očistili v dobrej svätej spovedi.
Počasie nás veru postrašilo, ale dobrý Pán Boh nám opäť
ukázal svoju dobrotivú a láskavú tvár. V nedeľu vykuklo slniečko a
usmievalo sa na celú vydarenú akciu. Vďaka ti, Pane.
Slávnostnú liturgiu viedol pán farár, koncelebroval pán
kaplán a pri liturgii asistoval aj náš rodák - rehoľník Janko Zemanovič,
ktorý bol ešte doma na dovolenkovom pobyte.
Deti spievali, čítali Božie Slovo, prinášali obetné dary, no
najdôležitejšie pre nich bolo ich prvé sväté prijímanie.
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Veľkou zaujímavosťou a prekvapením bol záver slávnosti,
keď všetky deti pri východe z kostola dostali balóniky, ktoré naraz
vypustili. Bol to dar od detí Nebeskému Otcovi, že nám na Zemi nechal
Ježiša v Sviatosti Oltárnej.
Modlime sa:
Pane Ježišu, zachovaj tieto deti v čistote ich duší, aby často
pristupovali k tvojmu stolu a prijímali ťa v Eucharistickom
pokrme. Nech ich táto sviatosť urobí dobrými a pevnými
kresťanmi, aby mohli tento svet pretvárať na krajší a lepší.
Amen.
(Váš duchovný otec Jaroslav)

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 15. marca 2013.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/03/2013-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 14.
12. 2012 a 11. 1. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Čičák.
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/03/2013-OZ
schvaľuje zápisky Obecnej
kroniky za rok 2012.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Čičák.
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/03/2013-OZ
schvaľuje Plán zasadnutí
komisií na rok 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Čičák.
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/03/2013-OZ
berie na vedomie Čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 31. 12. 2012.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Čičák,
Vrba.
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/03/2013-OZ
berie na vedomie Zmeny

rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 k 28. 12. 2012.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Čičák,
Vrba.
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/03/2013-OZ
berie na vedomie Inventarizačný zápis UIK o výsledku
inventarizácie k 31. 12. 2012
Obce Horná Súča a Základnej
školy s materskou školou
Michala
Rešetku,
Horná
Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Zemanovič, Čičák,
Vrba.
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/03/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Eriky Krovinovej, bytom Zamarovská 83/120, 911 05
Trenčín, umiestnenie stavieb
„Koliba a drevodomy Horná
Súča – Krásny Dub“ na pozemku parc. č. 13224/18
v k. ú. Horná Súča, podľa
predloženého výkresu č. 1 koordinačnej situácie, ktorú
vypracoval
ARCHKONSTRUKT Cintorínska 649, 913
21 Trenčianska Turná, Ing.
Martin Filina, autorizovaný
stavebný inžinier, reg. č.
5451*11 v januári 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/1
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Zemanovič, Čičák, Vrba
Zdržal sa: Ing. Švajda.

8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/03/2013-OZ
schvaľuje VZN č. 2/2013 o
financovaní materskej školy a
školských zariadení zriadených na území obce.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Čičák,
Zemanovič,
Vrba,
Kako, Štefánek, Buček, Ing.
Švajda.
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/03/2013-OZ
schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku Centra voľného
času pri ZŠ sv. A. Svorada a
Benedikta, 1. mája 7, 911 01
Trenčín vo výške 50 EUR/1
dieťa na 1 rok v zmysle žiadosti.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Čičák,
Zemanovič,
Vrba,
Kako, Štefánek, Buček, Ing.
Švajda.
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/03/2013-OZ
schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku Centra voľného
času – súčasť Piaristického
gymnázia, Jozefa Braneckého
v Trenčíne vo výške 50 EUR/1
dieťa na 1 rok v zmysle žiadosti.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Čičák,
Zemanovič,
Vrba,
Kako, Štefánek, Buček, Ing.
Švajda.
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/03/2013-OZ

schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu
obce
v
hodnote
31,EUR/osoba pre Svojpomocný
klub stomikov ILCO Trenčín,
Hodžova 94, Trenčín na
Rekondičný pobyt členov
ILCO klubu Trenčín v horskom prostredí lokalita Vršatecké Podhradie v termíne od
20. – 25. 5. 2013 v mieste
konania - Hotel Vršatec.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/1
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Čičák,
Zemanovič,
Vrba,
Kako, Štefánek, Buček,
Zdržal sa: Ing. Švajda.
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/03/2013-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ
podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí, ktorým je usporiadanie vlastníctva pozemku
parc. č. 15244/12, ostatné
plochy s výmerou 203 m² v k.
ú Horná Súča, obec Horná
Súča, odčlenené z pôvodného
pozemku parc. č. 15244/6
EKN vodné plochy s výmerou
726 m², z dôvodu, že nie je k
tomuto pozemku prístupná
verejná komunikácia a je
súčasťou dvora a susedí s
pozemkom vo vlastníctve
Štefana Zemanoviča, Horná
Súča č. 294, 913 33 Horná
Súča, ktorý dlhodobo užíva.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Čičák,
Zemanovič,
Vrba,
Kako, Štefánek, Buček, Ing.
Švajda.
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/03/2013-OZ
schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcelné číslo
15244/12 CKN – ostatné
plochy - vo výmere 203 m², v
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k. ú. Horná Súča, obec Horná
Súča, odčlenený z pôvodného
pozemku parc. č. 15244/6
EKN – vodné plochy s výmerou 726 m² vo vlastníctve
Obce Horná Súča, LV č. 993,
podľa geometrického plánu č.
36335924-219-12 z 19. 11.
2012, overený Správou katastra pod č. 1178/12 dňa 7. 12.
2012 a znaleckého posudku
č. 315/2012, ktorý vypracoval
znalec Ing. Ladislav Horný,
Soblahov 410, 913 38 Soblahov, za cenu 10,00 eur/ 1 m²,
t. j. 203 m² x 10,00 eur =
2030 EUR,
pre Štefana
Zemanoviča, bytom Horná
Súča č. 294, 913 33 Horná
Súča. Poplatky súvisiace s
prevodom hradí kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Čičák,
Zemanovič,
Vrba,
Kako, Štefánek, Buček, Ing.
Švajda.
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/03/2013-OZ
ruší uznesenie Obecného
zastupiteľstva v Hornej Súči
zo dňa 14. 12. 2012 č.
6/07/2012-OZ:
a) schvaľuje vypísanie verejnej súťaže:
k odpredaju časti obecného
pozemku parc. č. EKN 15128
- ostatné plochy s výmerou
1652 m², vo vlastníctve Obce
Horná Súča (bývalá stará
cesta), a to novovytvorené
parcely č. 15128/13 s výmerou 5 m² a 15128/11 s výmerou 130 m² . Žiadateľ si chce
majetkovo – právne vysporiadať vlastníctvo pozemku,
ktoré dlhodobo užíva.
Verejná súťaž sa vyhlasuje z
toho
dôvodu, že žiadateľ
Jozef
Zemanovič,
bytom
Adamovské Kochanovce 268,
je v priamom príbuzenskom
pomere k členovi stavebnej
komisie a zároveň poslancovi
Obecného
zastupiteľstva
Pavlovi Zemanovičovi (bratia).
b) schvaľuje vypísanie verejnej súťaže:
k odpredaju časti obecného
pozemku parc. č. EKN 15128
- ostatné plochy s výmerou
1652 m², vo vlastníctve Obce
Horná Súča (bývalá stará
cesta), a to novovytvorená
parcela č. 15128/12 s výmerou 36 m² . Žiadateľka si chce
majetkovo – právne vysporiadať vlastníctvo pozemku,
ktoré dlhodobo užíva.
Verejná súťaž sa vyhlasuje z
toho dôvodu, že žiadateľka

Jaroslava
Zemanovičová,
bytom Horná Súča 475 je v
priamom príbuzenskom pomere k členovi stavebnej
komisie a zároveň poslancovi
Obecného
zastupiteľstva
Pavlovi Zemanovičovi (manželia).
c) schvaľuje zloženie členov
komisie na otváranie ponúk
verejnej súťaže :
k odpredaju pozemku parc. č.
15128/11 s výmerou 130 m² a
15128/13 s výmerou 5 m² v k.
ú. Horná Súča, obec Horná
Súča, Jozefovi Zemanovičovi,
bytom Adamovské Kochanovce 268 a k odpredaju pozemku parc. č. 15128/12 s výmerou 36 m² v k. ú. Horná Súča,
Obec Horná Súča, Jaroslave
Zemanovičovej, bytom Horná
Súča 475 v zložení:
MRÁZIK Jozef,
HABÁNIK
Stanislav, ŠTEFÁNEK Augustín, ČIČÁK Milan, ORSÁG
Jozef, PANÁK Štefan, KAKO
Ivan, KAŠLÍK Ján a POLÁČKOVÁ Katarína.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Čičák,
Zemanovič,
Vrba,
Kako, Štefánek, Buček, Ing.
Švajda.
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/03/2013-OZ
a) schvaľuje pozemky:
- parc. KN-E č. 15128/11
ostatné plochy o výmere 130
m²,
- parc. KN-E č. 15128/13
ostatné plochy o výmere 5 m²,
- parc. KN-E č. 15128/12
ostatné plochy o výmere 36
m²,
všetky uvedené pozemky k. ú.
Horná Súča, vytvorené Geometrickým
plánom
č.
31041833-062-12, vyhotoveným Ing. Michalom Matzom
dňa 10. 10. 2012 a úradne
overeným Správou katastra
v Trenčíne dňa 30. 10. 2012
pod č. j. 1079/12 a to odčlenením z pozemku KN-E č.
15128 ostatné plochy o celkovej výmere 1652 m², ktorý je
vedený Správou katastra v
Trenčíne na liste vlastníctva
993 pre k. ú. Horná Súča,
vlastníctvo v 1/1-ine Obec
Horná Súča ako prebytočný
majetok Obce Horná Súča.
b) schvaľuje spôsob naloženia s uvedeným majetkom:
odpredaj formou obchodnej
verejnej súťaže, a to min. za
cenu podľa znaleckého posudku.

Samostatne odpredaj pozemku parc. KN-E č. 15128/11
ostatné plochy o výmere 130
m²,
pozemku parc. KN-E č.
15128/13 ostatné plochy o
výmere 5 m² a
pozemku parc. KN-E č.
15128/12 ostatné plochy o
výmere 36 m².
c) schvaľuje súťažné podmienky na obchodnú verejnú
súťaž:
Minimálna požadovaná kúpna
cena je :
- za parc. KN-E č. 15128/11
ostatné plochy o výmere 130
m² min. 330,20 EUR (2,54
EUR/m²),
- za parc. KN-E č. 15128/13
ostatné plochy o výmere 5 m²
min. 12,70 EUR (2,54 EUR/m²
)
- za parc. KN-E č. 15128/12
ostatné plochy o výmere 36
m² min. 91,44 EUR (2,54
EUR/m² )
Záujemca môže predkladať
cenovú ponuku zvlášť za
pozemok parc. KN-E č.
15128/11 ostatné plochy o
výmere 130 m², zvlášť za
pozemok parc. KN-E č.
15128/13 ostatné plochy o
výmere 5 m² a zvlášť za
pozemok parc. KN-E č.
15128/12 ostatné plochy o
výmere 36 m². Takto sa
budú cenové ponuky aj vyhodnocovať.
Úspešný navrhovateľ okrem
kúpnej ceny pri prevode
nehnuteľnosti
(odpredaji)
uhradí:
- správny poplatok za návrh
na vklad vlastníckych práv vo
výške 66 EUR,
- cenu za znalecký posudok,
resp. jej časť na stanovenie
všeobecnej hodnoty pozemkov,
- cenu za geometrický plán
GP č. 31041833-062-12.
Za najvhodnejší návrh bude
vyhlasovateľ považovať ten,
ktorý:
- splní všetky súťažné podmienky určené vyhlasovateľom,
- a ktorý bude mať najvyššiu
cenovú ponuku.
d/ odporúča starostovi obce
Horná Súča Ing. Jurajovi
Ondračkovi menovať 9- člennú komisiu na vyhodnotenie
súťažných návrhov v zložení:
a) Jozef Mrázik - poslanec
OcZ a člen Komisie stavebnej
pri OcZ (predseda komisie),
b) Augustín Štefánek - poslanec OcZ a člen Komisie stavebnej pri OcZ (člen komisie),

c) Ivan Kako - poslanec OcZ a
člen Komisie stavebnej pri
OcZ (člen komisie),
d) Stanislav Habánik - člen
Komisie stavebnej pri OcZ
(člen komisie),
e) Milan Čičák - poslanec OcZ
a člen Komisie stavebnej pri
OcZ (člen komisie),
f) Jozef Orság - člen Komisie
stavebnej pri OcZ (člen komisie),
g) Štefan Panák - člen Komisie stavebnej pri OcZ (člen
komisie),
h) Ján Kašlík - člen Komisie
stavebnej pri OcZ (člen komisie)
i) Katarína Poláčková - člen
Komisie stavebnej pri OcZ
(člen komisie a administrátor).
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Čičák,
Zemanovič,
Vrba,
Kako, Štefánek, Buček, Ing.
Švajda.
16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/03/2013-OZ
schvaľuje zámer
Obce
Horná Súča vybudovať na
pozemku 8/1 nájomnú bytovku s počtom 18 bytov v priemere 50 m² podlahovej plochy
na 1 byt a max. 3 - podlažnú.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/1
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Čičák,
Zemanovič,
Vrba,
Kako, Buček, Ing. Švajda,
Zdržal sa: Štefánek.
17) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 17/03/2013-OZ
berie na vedomie Rozsudok
Krajského súdu v Trenčíne vo
veci Boženy Groschmidtovej,
o určenie vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam, o odvolaní
žalobcov 1/, 2/ proti rozsudku
Okresného súdu Trenčín zo
dňa 13. októbra 2011, č. k.
19C/37/2007-266.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Ing. Čapák, Ing. Guga,
Čičák,
Zemanovič,
Vrba,
Kako, Buček, Ing. Švajda,
Štefánek.
(zapisovateľka
Dohnanová

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 5. apríla 2013.

Margaréta

www.hornasuca.sk
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/04/2013-OZ
ruší uznesenie č. 4/07/2012OZ zo dňa 14. 12. 2012.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Ing. Čapák, Čičák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Vrba, Zemanovič.
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/04/2013-OZ
a) schvaľuje podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva pozemku parc. č.
15106/3 s výmerou 1 m² pod
stavbou rodinného domu súp.
č. 597 na pozemku parc. č.

číslo 2
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2551/2, 2548/2, 15106/3 v k.
ú Horná Súča, ktorej vlastníkmi sú Vladimír Čechovský,
bytom Horná Súča č. 1303,
Jozef
Čechovský,
bytom
Horná Súča č. 551, Pavlína
Čechovská, bytom Horná
Súča č. 597 a Darina Habániková, bytom Horná Súča č.
1136. Uvedenú parcelu žiadatelia (ako aj predchádzajúci
vlastníci) dlhodobo užívajú,
nakoľko sa jedná o časť
pozemku pod stavbou súp. č.
597.
b) schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcelné číslo
15106/3 CKN, druh pozemku
zastavané plochy s výmerou 1
m², v k. ú. Horná Súča, obec
Horná Súča, odčlenený z
pôvodného pozemku EKN č.
15106 druh pozemku, zasta-
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vané plochy s výmerou 1054
m² vo vlastníctve Obce Horná
Súča, LV č. 993, podľa geometrického plánu č. 3/32/7043/9/2013 zo dňa 13. 3. 2013,
overený Správou katastra 20.
3. 2013 pod č. 226/13 a znaleckého posudku č. 225/2012,
vypracovaného Ing. Lenkou
Ďurechovou – znalcom v
odbore stavebníctvo, J. Halašu 1, 911 08 Trenčín, za cenu
3,35 eur/ 1 m², t. j. spolu 1 m²
za cenu 3,35 EUR pre Vladimíra Čechovského, r. č.:
660512/6462, bytom Horná
Súča č. 1303, 913 33 Horná
Súča, v podiele ¼, Jozefa
Čechovského,
r.č.:
710808/7217, bytom Horná
Súča č. 551, 913 33 Horná
Súča, v podiele ¼, Pavlínu
Čechovskú, r.č: 815603/7219,

5
bytom Horná Súča č. 597,
913 33 Horná Súča, v podiele
¼, a Darinu Habánikovú, r. č.:
7054287229, bytom Horná
Súča č. 1136, 913 33 Horná
Súča, v podiele ¼,. Poplatky
súvisiace s prevodom hradia
kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Zdržal sa
hlasovania 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Ing. Čapák, Čičák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Ing.
Švajda, Vrba, Zemanovič.
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

„SPRAVODLIVOSŤ POD PAPUČOU“ ALEBO AKO TO
VŠETKO NAKONIEC DOPADLO
V piatok 5. apríla 2013 sa v Kultúrnom dome v Hornej Súči
divadelný súbor Giovanni z Dolnej Súče opäť predstavil s novou komediálnou hrou pod názvom „Spravodlivosť pod papučou“. Komediálnou hrou pod taktovkou režisérok
Mirky a Katky Michalíkových vám
predviedli mladí herci svoje javiskové výkony. Pevne verím, že
splnili, čo si predsavzali a vyčarili
vám úsmev na perách, donútili
vyceriť smiechom zuby, či odovzdali hlbšiu myšlienku vychádzajúcu z ich divadelného diela.
Podľa ohlasov z obecenstva,
o tom niet pochýb. Zamysleli ste
sa však nad ich predstavením aj
z iného pohľadu? Hodinka a pol
ubehne rýchlo ako voda, vystúpenie skončí, opona sa zavrie,
zatlieskame, radujeme sa z
predvedeného umenia, ale akú to
má všetko cenu? Aký príbeh za
tým všetkým stojí? Trinásť mladých ľudí, prevažne študentov,
dve režisérky i ďalší pomáhajúci kolektív nie sú veru divadelní profesionáli, ktorých jedinou náplňou je divadlo. Túžba po sprostredkovaní
radosti druhým ich však od septembra prenášala mnohými strasťami
a útrapami. Dlhé hodiny na skúškach, vytváranie kulís, vymýšľanie
kostýmov, tanečná choreografia a jej výučba..., to je len zlomok z toho
všetkého.

Obhliadnuc sa za tým, akoby nad celým kolektívom stálo
čosi viac, čosi čo ich spája a pomáha prekonať všetky strasti niekoľkomesačnej driny. Vzájomné priateľské puto a v srdci skrytá túžba
priniesť skrz umenie šťastie
a smiech nielen sebe, ale
najmä nám divákom. To všetko
za záverečný potlesk, za milé
slová, ktoré im po vystúpení
adresujeme. Nič viac, nič
menej. Napokon, celá hra sa
skončila šťastným spravodlivým záverom. Všetko sa vysvetlilo, praví zlodeji sa dostali
kam právom patrili, nevinní boli
očistení a rodiny sa akoby
zázrakom po rokoch pomerili.
Veď koniec dobrý, všetko
dobré...
Touto cestou by sa
chcel celý divadelný súbor
Giovanni poďakovať tým najdôležitejším – vám, divákom. Bez
Vás by celá táto námaha nemala význam, nemala cieľ. Každým rokom dokazujete, že to, čo ich
veľmi teší a občas trošku ťaží, má predsa len hlbší zmysel a vytvárate
v nich zadosťučinenie, s ktorým sa preto každý rok púšťajú do novej
výzvy. Výzvy vytvoriť ďalšie originálne divadelné vystúpenie. Odkazujú
teda pätnásťhlasne: „Zo srdca Vám ďakujeme a tešíme sa o rok,
priatelia!“

POCHOD ZDRAVIA CESTOU RADOSTI ZA HOLÝ VRCH
Z príležitosti Svetového dňa zdravia – 7.apríl a Nedele Božieho Milosrdenstva sa v spolupráci s komisiou sociálnou, zdravotnou
a bytovou pri OZ v Hornej Súči
a farnosťou Horná Súča uskutočnil
už 6. ročník POCHOD ZDRAVIA.
Zároveň sme pripravili už po štvrtý
krát stretnutie občanov Dolnej
a Hornej Súče na hranici obce. Ako
sme už spomenuli, pochod bol
naplánovaný na 7. apríla. Pri organizovaní uvedenej akcie nám nezištne pomohol miestny p. farár,
členovia zo 117. zboru Františka
z Assisi Horné Srnie, členovia
Dobrovoľného hasičského zboru
Spoločné opekanie pri ohni
Závrská, členovia kultúrnej komisie

z Hornej a Dolnej Súče. Pri plánovaní podujatia sme predpokladali, že
počasie bude ovplyvnené jarou. Realita bola však iná. V dedine i na
kopcoch bol ešte sneh. Holý vrch cieľ nášho putovania – bol pokrytý
snehovou perinou. I napriek nie
najvhodnejšiemu počasiu rozhodli
sme sa nevzdať sa. Oblečenie sme
prispôsobili podmienkam a vydali
sme sa na cestu. Vyrazili sme
z Koprivnej - rázcestie Závrskej,
Dúbravy a Dolinky. Dozvedeli sme
sa, že Dolnosúčania štartujú tiež.
Išli z Dolnej Súče – námestia
a z Polníkov.
Program sme začali
modlitbou Korunky Božieho Milo-
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srdenstva. Pri kaplnke pri rázcestí sa prihovoril predseda sociálnej
a zdravotnej komisie a akciu požehnal miestny pán farár.
Putovanie do prudkého kopca sa začalo. Nemali sme mokro iba pod
nohami, ale potôčiky potu nám stekali nielen po čele, ale i po chrbte.
Nastal ten pravý čas na zastavenie sa. Nachádzali sme sa neďaleko
salaša, kde sa v letnom a jesennom období pasú ovce Agrosúče, a.s.
Horná Súča. Na tomto mieste sa nám znovu prihovoril náš duchovný
otec, aby nám pripomenul Evanjelium podľa sv. Lukáša.
O stratenej ovečke, keď pastier zanechá 99 oviec a ide hľadať jedinú
stratenú. /Podobenstvo pokánia, odpustenia a neopustenia hriešnika/.........
Medzitým skauti ukryli v kríkoch o niečo vyššie niekoľko plyšových
hračiek, akože stratených ovečiek, ktoré nevedia nájsť cestu ku svojmu stádu. Deti mali zvieratká nájsť a vyslobodiť z húštiny . Únava
upadla, deti sa predbiehali a snažili sa vyslobodiť zvieratká, ktoré im
potom zostali. Bolo radosti ale i slzy na krajíčku mal chlapec, ktorý
hračku nenašiel. Vtedy časť detí mu chcelo urobiť radosť, darovať
svoju hračku, no zachoval sa súčansky, chlapsky. „Keď som nenašiel,
inú nechcem!“
Cesta
pokračovala cez
lúku. Zastavili sme
sa pod horou s
nádherným výhľadom takmer na
celú Hornú Súču.
Tu dostal slovo
miestny p. farár
aby nám priamo
v lone
prírody
rozpovedal príbeh
o sv. Františkovi
z Assisi, /ktorého
meno má terajší pápež František/ a o jeho vzťahu ku zvieratkám, ako
sa skamarátil i s vlkom, zanechal lásku k dievčine a slúžil Bohu. Pripomenuli sme si i Ďalšieho ochrancu prírody, prírodovedca Miroslava
Sanigu, ktorý navštívil i našu obec a denne ho môžeme počuť v rádiu
na stanici LUMEN.
Upozornili sme prítomných na slušné správanie sa v lese, kde sa
môžu objaviť diviaky a iná lesná zver. V tichosti sme prešli cez Holý
vrch a blížili sa k súčanskej hranici a vysnívanej lúke s názvom „PU-

PÁČKA“. Tam na ohnisku hasiči zo Závrskej pripravil vatru na opekačku.
Aké prekvapenie bolo, keď takmer v rovnakej vzdialenosti od ohniska
sme zbadali putujúcich z Dolnej Súče. Neuveriteľná náhoda. Stretnutie, zvítanie, únava a radosť súčasne. Na čele Dolnej Súče bol starosta
obce s manželkou. Spoluorganizátori zo 117. Zboru Františka z Assisi
Horné Srnie, do ktorého patrí i mládež z Hornej a Dolnej Súče nezaváhali a hneď upútali deti svojimi zaujímavými hrami. Deti odmenili
kľúčenkami a magnetkami so zvieratkami. Časť zúčastnených sa
potrebovala posilniť prineseným mastným cibuľovým chlebom, bylinkovým čajom – bol voňavý, a ktovie aké očarujúce prísady boli v ňom.
Ďalší pri ohníku s hasičmi zo Závrskej si opekali prinesené mäsové
výrobky. Ešte niektorí mali plné ústa a dievčatá zo Závrskej už nôtili
pieseň „Tá súčanská lúka tristo míľ široká, do rána mala byť pokosená
.....“. V takejto nálade program pokračoval výstupom na „pupok“ lúky
Pupáčky. Ktovie, aký pupok mali naši predkovia na mysli. Na pivné
bruško? Na bruško mamičky, ktorá nosí nový život ? My sme sa zamerali na naše mamičky, na poďakovanie sa za život. Úcte k matke,
nositeľke života ale aj k úcte našej nebeskej matky P. Márie sa nám
opäť prihovoril náš duchovný otec p. farár ThLic
Jaroslav Ondráš. Takto naplnení Božou milosťou
s požehnaním si už každý vybral svoj program.
Deti pokračovali v hrách, okolo ohníka sa vytvoril
veľký kruh so spevom účastníkov. Niektoré
skupinky sa pomaly pobrali sa domov. Neskôr
sme sa dozvedeli, že mnohí mali túlavé topánky
a navzájom sa odprevádzali. Aké boli odozvy?
Súčansky so smiechom: „Prišli sme vymachtaní,
stálo to za to, len to vstávanie ráno“.
Nakoniec asi toľko:
Páčila sa nám škriepka na hranici lúky, že čia je
to lúka. Hornosúčan hovorí: „To je hornosúčanská lúka!“, Dolnosúčanka tvrdí: „To je dolnosúčanská lúka!“. Asi po treťom zopakovaní tvrdili: „To je súčanská lúka!“
Mali pravdu obaja.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o výborný priebeh celého stretnutia. Veľká vďaka patrí spoluobčanom, ktorí nás
svojou aktívnou účasťou podporili. Na podujatí sa zúčastnilo okolo 60
Dolnosúčanov a viac ako 100 Hornosúčanov.
(VM, členka soc., zdrav. a byt. komisie)

ÚSPEŠNÉ OSADENIE PESTROFAREBNÉHO MÁJA
Posledný deň v mesiaci apríl sme privítali jar, a to stavaním
mája. Kto by to povedal, že v tento deň sa teploty vyšplhajú nad 25
stupňov? Bol to veľmi horúci deň, ktorý sme zakončili slávnosťou stavania mája. Centrum obce – námestie sa zaplnilo divákmi i náhodne okoloidúcimi. Krásny a vysoký máj čakal už len na pestrofarebné ozdobenie
farebnými stužkami, ktoré nemôžu na ňom chýbať. Podujatie otvorili
členovia hudobnej skupiny Mladík, ktorí zanôtili rezké piesne.
V sprievode prišli deti z Detského folklórneho súboru Čajka, ktoré máj

Srdečne Vás pozývame
na podujatie s názvom
„ZRAZ TRAKTORISTOV“. Podujatie sa
uskutoční dňa
10. augusta 2013
na Dúbrave – lúka
Salátovec.
Ďalšie informácie budú
dostupné.
Obec Horná Súča Vás
srdečne pozýva na
3.ročník hravej jesene
s názvom „SLNKO, SÚČA, SLNEČNICA“. Podujatie sa uskutoční 22.
septembra 2013. Bližšie
informácie budú
dostupné.

krásne ozdobili a popri zdobení zanôtili ľudové piesne a svoje vystúpenie zavŕšili tancom - „čardáš“.
Po úspešnom ozdobení a hlavne osadení mája nás opäť
potešili muzikanti a speváci z hudobnej skupiny Mladík, ktorí sa tak
rozbehli, že si urobili menší koncert.
(LM)

PEŇAŽNÁ 2013
Srdečne Vás pozývame na 13. ročník Medzinárodného česko – slovenského stretnutia. Podujatie sa uskutoční dňa 24. augusta 2013.
Ďalšie informácie budú dostupné pre všetkých občanov.
TEŠÍME SA NA VÁS!
Obec Horná Súča a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás
pozýva na Pamätný pochod k pamätníku na Krásnom Dube, pri príležitosti 69. výročia SNP.
Pamätný pochod sa uskutoční dňa 28. augusta 2013, v prípade nepriaznivého počasia 30. augusta 2013.
Bližšie informácie budú zverejnené.
Srdečne Vás pozývame na 14. ročník prehliadky
ľudových piesní s názvom
ZNIE PIESEŇ ZÁVRSKOU DOLINOU, ktorá sa uskutoční dňa
31. augusta 2013
pri kultúrnom dome v Závrskej.

www.hornasuca.sk
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ZVUČNÉ PIESNE A BÁSNE SA ŠÍRILI Z PRIESTOROV
KULTÚRNEHO DOMU...
Mama nás naučila milovať sa navzájom, všímať si ľudí okolo
seba a nebyť ľahostajnými voči bolestiam. Taká bola, alebo je naša
drahá mama, ktorá vedela a vie
nekonečne ľúbiť.
Keď
hovoríme
o mamách,
musíme hovoriť aj o deťoch
a otcoch. Všetci spolu tvoria
rodinu. Na život v rodine treba
deti a mladých ľudí pripravovať
dobrým príkladom, a tým príkladom by mali byť mamy so
svojimi duchovnými darmi.
V nedeľu 12. mája 2013
o 14:00 hodine sa priestory
kultúrneho domu rýchlo zaplnili
rodičmi
a starými
rodičmi.
Samozrejme nemohli chýbať
Vystúpenie detí z MŠ
naši účinkujúci, ktorí si pripravili
krásny program v podobe tančekov, básničiek a pesničiek.
Moderátorka všetkých srdečne privítala. Ku Dňu matiek
prišiel gratulovať starosta obce Juraj Ondračka slávnostným príhovorom. Po krásnom príhovore, ktorým sa pán starosta prihovoril všetkým
mamám a starým mamám, zazneli krásne slová, pri ktorých vypadla
slza nejednej mamičke a babičke. Program bol naozaj pestrý a bohatý.
Po slávnostnom príhovore sa ujali svojej úlohy naši najmenší účinkujúci, deti z materskej školy. Tie uvili obrovskú kyticu pozdravov v podobe
básničiek a tančekov. Deti boli šikovné a všetkým vyčarili úsmev na
tvári. Stalo sa už tradíciou, že v programe ku Dňu matiek v kultúrnom
dome vystupujú aj dievčatá a chlapci zo školského klubu, pod vedením vychovávateľky Evy Veber.
Svojím vystúpením s kyticou básničiek, spevu a tanca spríjemnili
sviatočné, nedeľné odpoludnie všetkým svojim mamám, babkám

a tetám, a takto im vyjadrili svoje poďakovanie za ich lásku
a starostlivosť.
Žiaci boli nebojácni, predstavili sa
nám básničkami pre mamičky a na
záver svojho vystúpenia spoločne
zaspievali pieseň od skupiny Elán.
Do tretice potešili mamy deti
z folklórneho súboru Čajka, pod
vedením Bernardy Nagyovej, ktoré
si pripravili opäť niečo nové. Predviedli rezké piesne a tance z nášho
územia.
Pani učiteľky a vedúci
súboru si prevzali od pána starostu
kvety.
(LM)

Vystúpenie žiakov zo ŠKD

MUSÍME SI VEDIEŤ NAVZÁJOM POMÁHAŤ!
Obec Horná Súča v spolupráci s občianskym združením Diakonie Broumov zorganizovali humanitárnu zbierku. Občianske združenie Diakonie
Broumov poskytuje sociálne služby pre občanov v núdzi na Slovensku, v Českej republike, ale aj v zahraničí. V našej obci Horná Súča sme v roku 2013
zorganizovali humanitárnu zbierku, ktorej sa naši občania veľmi potešili. Humanitárna zbierka sa konala v dňoch od 6. mája do 15. mája 2013. Všetky
veci, ktoré sa zbierali sme uskladňovali v zasadačke kultúrneho domu v našej obci.
Do zbierky sa mohli priniesť:
Letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské)
Obliečky, plachty, uteráky, osušky, záclony
Perie, perové a vatové prikrývky, podušky, deky
Látky (minimálne 1m2, žiadne odrezky a zostatky látok
Obuv – nepoškodená, vhodná na nosenie
Domáce potreby – riady, taniere, hrnce, nádoby, poháre, šálky – všetko nepoškodené
Hračky
Konzervy v záručnej dobe
Veci bolo potrebné zabaliť do igelitových vriec alebo do papierových škatúľ, aby sa pri transporte nepoškodili. Oblečenie získané zo zbierky sa ďalej roztriedi a poskytne ľudom v sociálnej núdzi a nepoužiteľné sa ďalej spracuje. Týmto pomáhame
i k ochrane životného prostredia.
Do zbierky nepatrili:

Chladničky, televízory, počítače a iná elektronika

Koberce – z ekologických dôvodov

Nábytok, bicykle, kočíky

Znečistený a vlhký textil
Zbierkou sa v našej obci Horná Súča vyzbieralo 40 igelitových vriec a 10 papierových škatúľ textilu, hračiek, obuvi. Vyzbieralo sa menej oblečenia, ako
po iné roky, ale i napriek tomu sa pomohlo správnej veci.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do humanitárnej zbierky a prispeli, či už oblečením alebo hračkami.

SLUNCE, SENO, MLADÍK - Vodňanské rybárske dni
Predstavenstvo spoločenstva Vlára-Váh sa po 3 rokoch opäť
rozhodlo vybrať za reprezentanta kultúrneho života v spomínanom
území našu hudobnú skupinu Mladík. A tak sa jej členovia spolu s 20člennou delegáciou, zloženou z predstavenstva obcí v tomto spoločenstve, v piatok 17. 5. vybrali na tradične dlhú (6-hodinovú) jazdu
autobusom, aby reprezentovali náš región na XXIII. ročníku Vodňanských rybárskych dní. Krátko po 15- tej hodine nás Vodňany privítali

po dlhej dobe krásnym slnečným počasím. Keďže večer čakalo Mladíkov vystúpenie v kultúrnom dome, hneď po príchode absolvovali zvukovú skúšku a ubytovanie na miestnom internáte. Pre dvoch členov to
bola príprava na stredoškolské bývanie, ktoré ich čaká v budúcom
školskom roku, keďže nastupujú na konzervatóriá do Kroměříža
a Bratislavy. „Vypadnutie z domu“ však brali ako pozitívum nielen
členovia Mladíka, ale aj ich organizačný kolektív. Po večeri sa Mladík
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už chystal zabaviť publikum v miestnom kultúrnom dome. Išlo o asi 40
– minútové vystúpenie a publikum reagovalo veľmi pozitívne. Spolu
„s našimi“ sa na tomto kultúrnom večery predstavila skupina hráčov na
ústnych harmonikách MUNDHARMONIKER zo švajčiarskeho Aarwangenu a veľmi šikovné tanečníčky moderného baletu WISIENKI z poľského Sierakówa.
Príjemne naladení hostia i muzikanti sa po
tomto kultúrnom vyžití mohli občerstviť na
raute plnom rybích pochúťok. Prvý večer
sme zakončili na vodňanskom námestí,
kde sa najmä naše dievčatá vyskákali na
koncerte hudobnej skupiny Poletíme.
Sobota sa opäť niesla v duchu
príjemného počasia i atmosféry. Po dopoludňajšej skúške boli Mladíci naladení, aby
mohli veselo vystúpiť na hlavnom pódiu na
vodňanskom námestí. V čase obeda predviedli vo svojom takmer hodinovom programe niekoľko noviniek, nezabudli však ani
na najznámejšiu pieseň o Vodňanoch –
Kdyby byl Bavorov. Popoludňajší program nám priniesol výlet do
Hoslovíc, kde stojí najstarší a jedinečne zachovaný vodný mlyn
v Čechách. Príjemné prostredie bolo doplnené zaujímavým výkladom
o histórii tohto mlynárskeho skvostu i remesla. A keďže z Hoslovíc je
to na skok i do Hoštíc, nedalo nám to. Naša sprievodkyňa nemala na
výber a musela nás zobrať aspoň na krátku zastávku i do tejto dedinky, v ktorej sa natáčala trilógia Zdeňka Trošku Slunce, seno a ... Pri
jazde popri železničnej staničke, na ktorej „nezastavujem, lebo máme
spoždění“, sa autobusom ozvalo zborové „Pá, pa, pááááá“, čo nasvedčovalo i tomu, že počasie bolo podobne pekné, ako tento spev.

V Hošticiach sme sa mohli odfotiť pri administratívnej budove filmového JZD, dome Škopkových i Konopníkových, či pri filmovom kostole s
cintorínom. Mnohí z nás vyskúšali aj povestné zapískanie a s napätím
čakali, či sa spoza rohu „nevyrúti Kelišová s partiou“. Po pár pamätných fotografiách sme pokračovali naspäť
v ceste do Vodňan, kde sme ešte zahliadli
kravíny využité pri natáčaní týchto filmov. Po
návrate niektorým ostalo dostatok energie,
ktorú si išli vybiť na ihrisko pri hre futbalu, pri
ktorej sa na „trávnik“ vrátili i „staré futbalové
legendy“. Večer sa už niesol v znamení
tónov populárnej kapely MIG 21 so svojím
spevákom a populárnym českým hercom
Jiřím Macháčkom. Vodňanské slávnosti
vyvrcholili famóznym ohňostrojom, po ktorom nasledovala spoločná párty pre zúčastnených účinkujúcich a hostí. Pohodovo
strávený víkend sme zakončili v nedeľu ráno
rozlúčkou s predstavenstvom mesta Vodňany, ktoré každého účastníka tradične obdarilo malými pozornosťami. Pri ceste domov sme sa ešte zastavili na
motoreste Samota pri Buchlove, kde sme sa mohli kochať krásne
vybudovaným parkom s atrakciami pre deti i chovateľskou zbierkou
majiteľov tohto podniku.
A krátko po 15- tej hodine sme sa už opäť prechádzali našou
obcou s úsmevom na tvári a ďalšími peknými zážitkami zo zahraničného výletu.
(AD)

MLADÍCKE ZVERY V BOJNICIACH
Deň matiek, 12. máj 2013, zavial hudobnú skupinu Mladík do
šikovné mažoretky a neraz bolo počuť, že niektorý z hráčov zablúdil
kúpeľného mestečka Bojnice. Na pozvanie predsedu ZDHS, pána
očkom na ne a nie do svojho notového partu. Ale to samozrejme
Jozefa Baláža, sa Mladíci zúčastnili Krajskej prehliadky detských
k tomu patrí.
dychových orchestrov v tomto meste. Štartovali sme už skoro dopoKeď sa všetkým trom zoskupeniam podarilo dopochodovať pred kulludnia, keďže nás pred oficiálnou časťou čakala ešte prehliadka ZOO.
túrne centrum, nasledoval ešte monsterkoncert (t. z. spoločné hranie)
Mnohí z členov sa zhodli, že im sa
všetkých muzikantov. A tak niečo
stačí pozrieť do zrkadla a vidia
cez 70 hudobníkov spolu zatrúbilo
poriadne zvery, ale napokon nepoa zabúchalo tri pochody: Sláva
hrdli ani touto milou takmer dvojhomíru, Šli panenky a Muziky, muziky.
dinovou prechádzkou. Každý si
Od 15-tej hodiny sa potom Bojninašiel svojho zvieracieho miláčika,
cami ozývali nielen tóny dychovej,
dokonca sme sa odfotili i so sovou,
ale aj modernej hudby, keďže sa
ktorú majú na rok v adopcii žiaci
pred KC striedali dychové orchestre
našej ZŠ. Potom už nasledoval
s tanečnými vystúpeniami mažoreslávnostný obed a rýchly presun do
tiek. Po spomínaných mládežníczástupu uniformovaných muzikankych orchestroch na záver podujatia
tov a mažoretiek.
zahrali muzikanti z dychového
S prehliadkou dychových
zoskupenia Hornonitrie.
orchestrov bolo totiž spojené aj
Naši muzikanti mohli
pochodovanie od kúpaliska pri
pozorovať prácu svojich rovesníkov
Pochodovanie účinkujúcich kapiel pri Bojnickom zámku
Bojnickom zámku až na námestie
v iných dychových orchestroch, ale
ku kultúrnemu centru (KC). Trasa pomerne dlhá, ale pre šikovných
aj naberať inšpiráciu a nový repertoár nielen z oblasti dychovej hudby,
muzikantov z DDH Hradišťanka, DDH Maguranka Junior a HS Mladík
ale takisto klasickej i modernej tvorby pre dychové nástroje.
to bola výborná príležitosť na upútanie pozornosti návštevníkov Bojníc
(AD)
i na spropagovanie ich nasledujúcich koncertov. Pochody spestrovali

MladíkING ALEBO NAHRÁVANIE PROFILOVÉHO CD
HUDOBNEJ SKUPINY MLADÍK
Standing up, traveling, managing, directing, playing, recording, repairing, singing, eating, waiting, laughing, entertaining, mastering, trimming editing, taking a photo, printing, ending and happening.
(Preklad: Vstávanie, cestovanie, manažovanie, režírovanie, hranie,
nahrávanie, opravovanie, spievanie, jedenie, čakanie, smiatie sa,
zabávanie sa, upravovanie, editovanie, fotografovanie, tlačenie, ukončenie a slávnosť.)
S toľkýmito anglickými slovíčkami zakončenými na –ing sa
členovia hudobnej skupiny Mladík stretli pri nahrávaní svojho profilového CD. Tí totiž počas jarných prázdnin neoddychovali, ale snažili sa
v nahrávacom štúdiu MUSEA POLYMNIA v Moravskom Lieskovom,
pod režijným vedením Petra Šímu a Vladimíra Ďatelinku, priviesť na
svet svoju prvotinu – debutné CD. To sa rodilo postupne.

Najskôr štúdio obsadila nástrojová zložka Mladíka – teda kapela.
S nástrojmi, jedlom na celý deň a papučami v ruksakoch sa s napätím
posadili v pondelkové ráno do štúdiových stoličiek. Na stojany založili
partitúry valčíka Spomienky milé a pustili sa do boja. Často si mladí
muzikanti odskúšali situácie, v ktorých sa počas svojej 5-ročnej činnosti nestretli, ako napr. zahrať sólové inštrumentálne skladby celé bez
sólistov, keď sa museli vrátiť do prvých ročníkov ZUŠ a poctivo rátať
doby. Alebo nevidieť bubeníka, ktorý je schovaný v samostatnej
miestnosti a počuť ho len zo slúchadiel, či dodržiavať maximálnu
disciplínu, čo bolo problém najmä pre ukecanejších a neposedných,
keďže v nahrávacích mikrofónoch bolo všetko počuť.
Na druhý deň už boli Mladíci o niečo smelší a aj sýtejší, o čo
sa postarala Maťova mama Andrea Panáková, ktorá Mladíkov nabalila
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plnou škatuľou chlebíčkov. Podobne sa o hráčov starali aj ostatné
mamy i babky a v štúdiu bolo cítiť vôňu všelijakých koláčikov a dobrôt.
S takýmto dopingom sa Mladíci veselo pustili do ďalších skladieb
a veru pri niektorých sa aj zapotili. Napokon však po náročnom dni,
v utorok večer, všetci hráči spokojne zaspávali s pocitom dobre vykonanej práce a nahratých všetkých skladieb. A tak prišli na rad speváci.
Odvážnejší boli chlapci, preto sa ako prví postavili k mikrofónom práve
oni. Na „oťukanie sa“ si vybrali svoju obľúbenú Do rána je malá chvíla.
Keď počul zvukový technik naše račkujúce skvosty, neubránil sa vtipnej poznámke o tom, či chlapci
nahrávajú CD pre francúzsku
verejnosť. Speváci sa do nahrávania pustili s nasadením a
takmer nechceli dievčatá pustiť
k mikrofónom. Tie absolvovali
najskôr zopár skúšobných kôl,
aby si podobne ako muzikanti
zvykli na to, že každá je v inej
miestnosti a počujú všetko len
cez slúchadlá. Po prvých bojazlivých tónoch však aj ony
Silvia Serišová - spev
zahodili všetky obavy a už si
len spokojne odškrtávali skladby, ktoré naspievali. Popoludní sa však
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dostavila únava, predsa len spievať celý deň nie je nič jednoduché, ale
i tú sa Mladíkom podarilo prekonať a svoje ťaženie v štúdiu zakončili
dievčatá skladbou, ktorou chlapci začínali, teda Do rána je malá chvíla.
Potom už zasadol za mixážny pult pán Šíma a začal sa hrať
s mladíckymi snaženiami. Keďže jeho štúdio patrí k tým vyhľadávanejším, k práci na CD Mladíka sa dostal až v máji. A začiatkom júna, po
korekciách od vedenia, sa nahrávky dostali do svojej konečnej verzie.
Už len odfotiť sa, navrhnúť obal,
vytlačiť ho, napáliť CD a Mladíci
sa môžu pýšiť svojou prvotinou.
Veríme, že CD sa Vám
bude páčiť a prinesie najmä pohodu a úsmev na tvárach. Za to,
že vzniklo, sa však patrí poďakovať aj tým, ktorí nám k tomu
akýmkoľvek finančným, hmotným
či morálnym spôsobom napomohli, a to predovšetkým Obci Horná
Súča a našim rodinám. Ďakujeme!
Jozef Čapák – trúbka II.B

(AD)

OČAMI DETÍ III.
V apríli 2013 vyhlásila Miestna akčná skupina Vršatec už
zúčastnených bol ďalej pripravený program v podobe hudobných
tretí ročník výtvarnej súťaže „Očami detí“. Ide o súťaž určenú pre
vystúpení.
základné školy na území MAS Vršatec, do ktorej sa aj tento rok zapojili
Po skončení prezentácie vystúpil pod vedením Aleny Majervšetky základné školy. Zapojenou obcou, ktorá školu nemá, bola obec
skej Detský folklórny súbor Latovček z Dolnej Súče. Ich hudobné
Hrabovka, ako tomu bolo aj dva predchádzajúce ročníky. Cieľom
pásmo nieslo názov „Detské hry na lúkach v Dolnej Súči“ a tancom
súťaže bolo predovšetkým nadviazať na predchádzajúce ročníky, ktoré
a spevom sa v ňom predstavilo takmer 50 detí oblečených v krojoch.
dopadli mimoriadne úspešne, pričom zaujali veľký počet žiakov, učiteMedzi vyhodnoteniami jednotlivých súťaží svojím spevom a hrou na
ľov, rodičov aj širokú verejnosť.
harmonike
program
spestrili
Tentokrát bola téma na kreslenie
Danka Birasová a Zuzana Juriči maľovanie veľmi zaujímavá,
cová z DFS Čajka. Na heligónke
možno tak trochu náročná, pretozahral a sólo zaspieval Ondrej
že žiaci mali kresliť postavy
Panák. Samotnému vyhodnotea príbehy z povestí, ktoré MAS
niu súťaže Očami detí predcháuverejňuje vo svojom Spravodaji.
dzala prezentácia
všetkých
Samozrejme povesti si museli
výtvarných prác. Po jej skončení
žiaci najprv prečítať, čo predstavunastal čas na (pre deti) najočaje pridanú hodnotu tejto súťaže.
kávanejšiu časť programu, ktorou
V knihách, z ktorých sú prerozprábolo odovzdávanie cien.
vané povesti v Spravodaji, sa
Najprv boli odovzdané
ilustrácie takmer nenachádzajú,
špeciálne ceny. Cenu za vystihSlávnostné vyhodnotenie v KD Horná Súča
takže deti mohli úplne pustiť uzdu
nutie témy získala Kristína Holíčsvojej
fantázii.
Komunikácia
ková z obce Hrabovka za prácu
s jednotlivými koordinátormi zo základných škôl prebiehala bez prob„Mikuš v zajatí“. Cenu jej odovzdal starosta obce Hrabovka Ivan Čulen.
lémov a počas mesiaca máj sa uskutočnil zber prác. Kancelária MAS
Cena predsedu MAS Vršatec patrila Nine Blahovej zo ZŠ s MŠ M.
bola milo prekvapená, pretože žiacke práce zachytávali námety zo
Rešetku Horná Súča za prácu s názvom „V sedliakovej maštali“. Cenu
všetkých 7 povestí. Išlo o nasledujúce povesti: Povesť o hrade Vršaodovzdal predseda MAS Vršatec Ing. Juraj Ondračka. Cenu poroty
tec, Vodník a jeho milá, Hrbatý starec a lakomý sedliak, Mikušove
získali žiačky Ivana Rosinová, Klára Figúrová a Laura Laššová, zo ZŠ
ovce, Biela žabka, Rohatí pytači, Babky. Kategórie boli opäť dve, do
Dulov za prácu s názvom „Vodník, hrbáč a rohatý pytač“. Cenu odoprvej kategórie kreslili žiaci prvého stupňa, do druhej žiaci druhého
vzdala starostka obce Dulov Antónia Kandalíková. Gabriela Hamajová
stupňa. Dňa 29. mája prebehlo hodnotenie prác. Tento ročník sa
a Adriana Dobošová zo ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná Súča získali Cenu za
kancelária rozhodla, že sa nezaradí do poroty. Porotu tvorili výlučne
kreativitu s prácou „Cesta k prameňu“. Cenu odovzdal starosta obce
odborníci, pričom bola v zložení: Mgr. art, Vladislav Kakody, Mgr.
Dolná Súča Ing. Pavol Kvasnica. Cenu kancelárie MAS Vršatec dostaAlena Teicherová, Mgr. Dana Vlčková, DiS. art. a Ing. Peter Hajdúch.
la Barbora Staňová zo ZŠ Ilava za prácu s názvom „Víly na brehu
Mali neľahkú úlohu, vybrať z množstva prác tri víťazné do každej
Váhu“. Cenu odovzdal primátor mesta Ilava Ing. Štefan Daško. Natália
kategórie, čo vôbec nebolo jednoduché. Slávnostné vyhodnotenie sa
Švítelová zo ZŠ sv. Michala Nemšová získala Cenu za originalitu
konalo dňa 4. júna v Kultúrnom dome v Hornej Súči.
s prácou „Vodníci vo vlnách“.
Zároveň počas tohto podujatia boli vyhodnotené ďalšie dve
Cenu
odovzdal
primátor
súťaže z dielne MAS Vršatec: „Čistá obec, čistá MAS“ a súťaž pre
mesta Nemšová Ing. Frantimaterské školy o najlepšiu pokladničku. Na program bol pozvaný aj
šek Bagin.
autor povestí p. Milan Húževka, ktorý je zároveň významným kultúrPo
odovzdaní
nym a osvetovým pracovníkom a vydavateľom. Pán Húževka pozvanie
špeciálnych cien nasledovalo
prijal a vyhodnotenia sa zúčastnil. V rámci programu predstavil svoju
vyhodnotenie 1. kategórie, čo
tvorbu a činnosť. Žiakom zdôraznil potrebu literatúry, čítania kníh
predstavuje žiakov prvého
a dodal, aby boli hrdí na svoj materinský jazyk. Taktiež mali prítomní
stupňa. Petra Trúnková zo
hostia možnosť zakúpiť si jeho knižky. Vyhodnotenie otvoril predseda
ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná
MAS Vršatec Ing. Juraj Ondračka, ktorý hostí srdečne privítal a poďaSúča získala tretie miesto
koval sa školám a materským školám za zapojenie sa do súťaží. Progs prácou „Hrbáčova kúzelná
ramom prítomných hostí sprevádzala Ing. Ľuboslava Sokolová, ktorá
noc“. Druhé miesto získala
Cena predsedu MAS – získala
v úvode odovzdala slovo manažérke MAS Petre Šupákovej. Vo svojej
Sabína Barteková zo ZŠ s
N. Blahová za prácu s názvom
prezentácii predstavila zrealizované projekty, uviedla, ako MAS imMŠ M. Rešetku Horná Súča
„V sedliakovej maštali“
plementuje Integrovanú stratégiu rozvoja územia, charakterizovala
za prácu s názvom „Vodníkopôsobenie MAS v regióne cez uskutočnené aktivity. Taktiež sa venova rodinka“. Krásne prvé
vala projektom spolupráce a predstavila plány do budúcnosti. Pre
miesto získala Alexandra Mlynarčíková zo ZŠ s MŠ H. Gavloviča

10

júl 2013

SÚČANSKÝ

HLÁSNIK

číslo 2

www.hornasuca.sk

10
Pruské za prácu s názvom „Farebný mokrý deň“. Ceny v tejto kategórii
odovzdával starosta obce Horná Súča Ing. Juraj Ondračka. V druhej
kategórii získali tretie miesto žiačky Alexandra Geregová a Daniela
Hatnančíková zo ZŠ s MŠ H. Gavloviča Pruské za prácu s názvom
„Urieknutá koza“. Druhé miesto patrí Daniele Poliakovej a Nikole
Janíčkovej zo ZŠ s MŠ Mikušovce za prácu s názvom „Zelená láska“.
Prvé miesto získal Jakub Kebísek zo ZŠ s MŠ V. Mitúcha, Horné Srnie
za prácu s názvom „Pytači Marienku berú“. Ceny v tejto kategórii
odovzdával starosta obce Horné Srnie Jozef Húserka. Krásne
a hodnotné ceny, ktoré boli odovzdané, potešili všetkých ocenených
žiakov. Blahoželáme im a prajeme radosť z výhry.
Po skončení programu bola pripravená autogramiáda p.
Milana Húževku, nechýbalo občerstvenie, ovocie a sladkosti pre deti.

Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnil aj regionálny koordinátor
NSRV Ing. Andrej Milo. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať
porote, členom MAS Vršatec, koordinátorom, žiakom a všetkým, ktorí
nám akýmkoľvek spôsobom pomohli. Ďakujeme! Zároveň sa veľmi
tešíme na výstup z tejto súťaže, ktorým bude krásna zbierka povestí
s kresbami.
(kancelária MAS Vršatec)

SÚŤAŽ PRE MŠ O NAJLEPŠIU POKLADNIČKU
MAS Vršatec vyhlásila súťaž určenú pre materské školy na území o najlepšiu pokladničku. Z 20 škôlok sa do súťaže zapojilo 15. Kancelária MAS prijala veľmi pekné, a zároveň nápadité pokladničky. Po zozbieraní všetkých diel z materských škôl zasadla odborná porota v zložení:
Mgr. art. Vladislav Kakody, Mgr. Dana Vlčková, DiS. art., Mgr. Alena Teicherová a Ing. Peter Hajdúch.
Odovzdávanie cien a vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo počas vyhodnotenia výtvarnej súťaž Očami detí III. Samotnému vyhodnoteniu
predchádzala prezentácia všetkých pokladničiek vo forme videa. Cenu za nápad získala MŠ Nemšová – Odbojárov za pokladničku s názvom
„Zbojnícka pokladňa“. Cena za originalitu patrila MŠ Dulov za pokladničku Sova „Nielen múdra“. Tretie miesto získala MŠ Skalka nad Váhom za
pokladničku „Lienka“. Druhé miesto patrilo MŠ Zamarovce za pokladničku s názvom „Krtko“. Za nádherný „Včelí úľ“ získala prvé miesto v súťaži
MŠ Dolná Súča.
(kancelária MAS Vršatec)

„ČISTÁ OBEC, ČISTÁ MAS“
MAS Vršatec vyhlásila v marci tohto roka, nielen pre záZbieralo sa do spomínaných vriec, ktoré boli farebne rozlíkladné školy a žiakov, súťaž v zbere odpadkov a čistení územia
šené. Do čiernych vriec sa zbieral komunálny odpad, do žltých plasty,
a nazvala ju príznačne „Čistá obec, čistá MAS“. Súťaž bola zameraná
do modrých papier a kartóny, do červených vriec tetrapaky
na čistenie obce, v ktorej sa škola nachádza, a jej bezprostredného
a konzervy, do zelených sklo. Počet a dĺžku brigád, rovnako ako aj
okolia, prípadne obecných častí. Obec, ktorá školu nemá, sa mohla
počet lokalít si určili koordinátori, pričom sa im nahlasovali aj dobrosamozrejme do čistenia zapojiť a to tak, že sa nahlásila najbližšej
voľníci, ktorí im buď pomáhali zbierať alebo zbierali zvlášť a následne
škole, spojila sa s koordinátorom, ktorý určil podmienky, za ktorých sa
im nahlásili počet vriec a názvy vyčistených lokalít. Vrecia s odpadom
obec bez základnej školy mohla zapojiť. Jedinou podmienkou zo
preberali obecné úrady. Koordinátori mali za úlohu po skončení zberu
strany MAS bolo, aby bolo takejto obci umožnené zapojiť sa do súťaa čistenia vypracovať nenáročnú tzv. „Správu z aktivity“, ku ktorej
že. Súťaž prebiehala dva týždne v rozmedzí od
prikladali fotografie pred začatím zberu,
15. do 28. apríla 2013. O možnostiach zberu
počas neho a po zbere odpadkov. Správa
a čistenia územia informovala občanov internetaktiež obsahovala informácie o počte
tová stránka MAS Vršatec, obecné rozhlasy
vyčistených lokalít, vriec, zapojených
a plagáty distribuované do každej členskej obce.
žiakov a dobrovoľníkov. Rovnako mali
V rámci základných škôl komunikácia prebiehastručne
popísať
priebeh
aktivity
la s koordinátormi, ktorých si školy sami zvolili.
a charakterizovať celkový environmentálDo súťaže sa z 13 základných škôl prihlásilo 9.
ny dopad. Celkovo sa školám podarilo
MAS Vršatec každej zapojenej škole dodala
vyčistiť 345 455 m², čo predstavuje 58
jednorazové rukavice a farebné vrecia. Pred
lokalít. Do aktivity sa spolu zapojilo 1 525
vyhlásením súťaže sa MAS rozhodla zabezpečiť
žiakov a 148 dobrovoľníkov, pričom spolu
sériu prednášok o problematike odpadov na
vyzbierali 297 vriec.
jednotlivých školách v rámci regiónu. Po dohoSlávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie
de s koordinátormi sa prednášky uskutočnili 22.
cien sa konalo počas vyhodnotenia výtvarPrednášky počas Dňa Zeme v rámci súťaže
apríla pri príležitosti Dňa Zeme. Prezentáciu
nej súťaž Očami detí III. MAS odovzdala
„Čistá obec, čistá MAS“
s názvom „My a odpady“ si pripravil a na škoceny aj za špeciálne kategórie. Cenu za
lách prednášal Mgr. art. Vladislav Kakody. Hlavnou témou boli odpavyčistenie okolia rieky Váh a za vynikajúci prístup získala ZS J. Palu
dy, nakladanie s nimi, žiakom charakterizoval zloženie komunálneho
Nemšová. Za záchranu studničky „Belasé oči Zeme“ získala ocenenie
odpadu, predstavil životný cyklus výrobkov a vysvetlil, ako správne
ZŠ Mikušovce. Cenu za najvyšší počet dobrovoľníkov získala ZŠ s MŠ
nakladať s odpadmi. Pútavou a hravou formou zaujal žiakov v každej
M. Rešetku Horná Súča. Na treťom mieste skončila ZŠ s MŠ H. Gavškole, pričom sa žiaci poctivo hlásili a do diskusie sa zapájali aj vyučuloviča Pruské. Druhé miesto získala ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie.
júci.
Krásne prvé miesto získala ZŠ Ilava.
Cieľom celej súťaže bolo vyčistiť územie MAS Vršatec,
(kancelária MAS Vršatec)
vyzbierať čo najviac odpadu a zapojiť tak všetky vekové kategórie,
nakoľko školy spolupracovali s obecnými úradmi a tie s občanmi.

PREDSEDA MAS VRŠATEC - PREDSEDOM NSS MAS
Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín (NSS MAS) združuje miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá pracujúce na princípoch prístupu LEADER a odborníkov pôsobiacich v oblasti regionálneho rozvoja. Hlavným cieľom NSS MAS je
zlepšiť kvalitu života na vidieku prostredníctvom trvalého a integrovaného miestneho rozvoja. Taktiež sa snaží zaistiť recipročný prenos poznatkov
a skúseností medzi členmi NSS, rovnako ako aj zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností na úrovni spolupráce medzi členskými krajinami
Európskej únie a jej MAS. Do hlavných aktivít patrí taktiež podpora spolupráce s ďalšími krajinami, ktoré vo vidieckom priestore chcú používať
metódu LEADER.
Dňa 6. mája 2013 sa počas Valného zhromaždenia NSS MAS konala voľba predsedu a podpredsedu Národnej siete slovenských miestnych akčných skupín. Predsedom sa stal Ing. Juraj Ondračka, predseda MAS Vršatec, a podpredsedom Ing. Tomáš Kozolka, manažér MAS Požitavie – Širočina. Obom gratulujeme a prajeme veľa úspechov!
(kancelária MAS Vršatec)
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DEŇ ZEME V MATERSKEJ
ŠKOLE
V pondelok 22. 4. 2013 sme si v našej materskej škole „Včielka“ pripomenuli Deň Zeme. Kde? No predsa v triedach, ale aj na našom
školskom dvore, kde nám rastú stromy, kríky, kvety a trávička. Predtým sme deťom priblížili zaujímavosti o našej Zemi, čo ju tvorí, ako sa
o ňu máme starať, ako jej máme pomáhať, aby „neochorela“.
V triedach sme spoločne triedili odpad, ktorý sme naložili do „Vláčika
Separáčika“, ktorého tri vagóny predstavovali papierový, plastový
a kovový odpad. Deti boli šikovné a vynaliezavé a po pretriedení odpadu vytvárali z hromady PET fliaš, plastových a kovových štupľov
rôzne obrázky ako slniečko, chlapca, kvietok a nápisy.
V prírode bolo úlohou našich malých ochrancov okrem škôlkarského
areálu vyzbierať odpad, ktorý tam nepatrí aj v parku a v okolí preliezačiek a hojdačiek. Vyzbrojení farebnými vrecami na odpad, fúrikom,
hrabličkami a rukavicami sme urobili kus užitočnej práce. Deti dokázali
aktívne a s nadšením pracovať, ukázali, že im záleží na tom, aby naša
obec a celá planéta bola čistá a „zdravá“. Všetkým škôlkarom patrí za
to veľké poďakovanie.
(AM)

DOPRAVNÁ VÝCHOVA AJ V ČASE MIMO
VYUČOVANIA...
Dopravná výchova je súčasťou nielen výchovno- vyučovacieho procesu v škole, ale aj v mimoškolskej výchovnej činnosti detí
v školskom klube. Je integrálnou súčasťou Programu výchovnej práce
a plní významnú úlohu v prevencii detskej úrazovosti, osobitne
s cieľom predchádzať dopravným
nehodám, ktorých účastníkmi bývajú aj
deti školského veku.
Upevňovať a rozvíjať vedomosti žiakov aj v tejto zaujímavej a
širokej oblasti sa dá rôznymi netradičnými
formami,
prostriedkami
a metódami. Niektoré z nich som
pripravila aj pre žiakov nášho školského klubu. To, že sa dá nielen verbálnou, ale predovšetkým neverbálnou
formou utvrdiť u detí zapamätanie si
základných telefónnych čísel rýchlej
zdravotnej
pomoci,
polície
a požiarnikov, si vyskúšali moji žiaci
pri hrách: „Šikovné prsty“ a „Policajné
auto“.
Sami si dokázali pohybovo- zábavnou
formou vyvodiť správne telefónne
čísla, ktoré si veľakrát aj dospelí ľudia zamieňajú, a zároveň si ich
správnosť utvrdiť tak, aby ich v budúcnosti, v prípade potreby dokázali
správne a dostatočne pohotovo použiť. Zahrali sme sa aj hru „Živý
semafor“, pri ktorej sa pomocou farebných balónov, ktoré znázorňovali
základné farby semafora, žiaci naučili správny pohyb chodcov
a ostatných účastníkov cestnej premávky na ceste, ktorá je takto
označená. Určite sa na nej budú v budúcnosti vedieť pohybovať
správne a bezpečne!

Naučili a zopakovali si základné a často sa v cestnej premávke vyskytujúce dopravné značky, ktorých názorné ukážky držali v rukách a mali
príležitosť si ich dobre pozrieť a zapamätať. Schopnosť zapamätať si,
dokázali deti prezentovať pri nácviku básničky „O semafore“ a zaujali
ich aj veľké „omaľovanky“ rôznych dopravných prostriedkov, ktoré si vyfarbili,
a zároveň sa o nich porozprávali v našej
obľúbenej komunite. Pieseň „Vláčik kráľ...“
si deti ako vždy rady zaspievali aj v toto
odpoludnie. Každý z nás je denne účastníkom cestnej premávky. Je aj na nás, pedagógoch, aby sme u detí pestovali základy dopravnej disciplíny, vštepovali im
zásady bezpečného správania v cestnej
premávke a ochrany vlastného zdravia.
Utváranie správnych postojov a osvojenia
si pravidiel cestnej premávky sa prenáša
až do dospelosti.
Je len na nás všetkých, aby sme sa domov
vrátili zdraví a bezpečne a nenechali sa
ohrozovať nástrahami, ktoré má pre nás
ulica a cesta pripravené. Mali by sme sa na
nej správať rozvážne, múdro, bezpečne,
predvídavo a mali by sme mať dostatok vedomostí, návykov
a správnych zručností aj z tejto oblasti života.
Je preto aj na nás, pedagógoch, aby sme dali svojim žiakom
príležitosť obohatiť ich vedomosti aj z takej zaujímavej oblasti, akou
bezpochyby dopravná výchova je!
(Eva Veber)

AKO SME V ŠKOLSKOM KLUBE VÍTALI JAR!
Tento rok sme sa v našom školskom klube s Morenou nelúčili
a nevynášali ju z našej dediny, ale o to s väčšou radosťou sme privítali
vraj najkrajší mesiac v roku- máj.
Začiatkom mesiaca sme v to májové odpoludnie vonku zaspievali veľa
slovenských ľudových pesničiek a niektoré dievčatká a chlapci sa vyparádení do krásnych súčanských krojov spolu s ostatnými kamarátmi vybrali
so spevom na prechádzku našimi súčanskými chodníkmi. Privítať máj
a vyzdobiť farebnými stuhami, ako symbolmi mesiaca lásky a symbolmi
blížiaceho sa leta, išiel spolu s deťmi zo školského klubu k neďalekej
školskej breze aj náš pán riaditeľ, Mgr. Dušan Černek. Šikovný harmonikár
Ondrejko Panák nám svojou hrou na akordeóne a slovenskými ľudovými
pesničkami spríjemnil toto sviatočné odpoludnie.
Sprievod detí v krojoch nesúcich veľké, farebné prúty so spevom
určite vzbudili záujem, pozornosť a vyvolal úsmev na tvári všetkých okoloidúcich Hornosúčanov.
(Eva Veber)
Spoločná fotografia žiakov zo ŠKD s pánom riaditeľom Mgr. Černekom
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ÚSPECHY ZŠ S MŠ M. REŠETKU HORNÁ SÚČA
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Behu Hornej Súče sa 12. júna 2013 zúčastnili žiaci 5 ZŠ – Dolná Súča, Soblahov, Trenčín, Kubranská, SZŠI Trenčín, Horná Súča. Naši chlapci
a dievčatá využili znalosť trate a domáceho prostredia a v celkovom hodnotení získali 1. miesto. Darilo sa i jednotlivcom. Získali 3 - krát 1. miesto, 3 krát 2. miesto a 2- krát 3. miesto.
1.stupeň
Chlapci:
Dievčatá:
1. miesto - Jozef Pariš, Horná Súča
1. miesto – Lea Cverenkárová, Horná Súča
2. miesto – Andrej Seriš, Horná Súča
2. miesto – Mária Hamajová, Dolná Súča
3. miesto – Mikuláš Cverenkár, Horná Súča
3. miesto – Denisa Šišovská, TN Kubranská
Mladší žiaci:
Chlapci:
1. miesto – Matúš Grúlik, Dolná Súča
2. miesto – Marek Kučerák, Horná Súča
3. miesto – Daniel Rehák, TN Kubranská
Starší žiaci:
Chlapci:
1. miesto – Ján Schery, Soblahov
2. miesto – Matej Červeňan, TN Kubranská
3. miesto – Dávid Zvolenský, Horná Súča
Dolná Súča

Dievčatá:
1. miesto – Veronika Gažiová, Horná Súča
2. miesto – Eliška Bulejková, Horná Súča
3. miesto – Simona Gomulecová, Soblahov
Dievčatá:
1. miesto – Petra Telúchová, TN Kubranská
2. miesto – Nikola Chovancová,
TN Kubranská
3. miesto – Alexandra Zimmermmanová,

HODNOTENIE ŠKÔL
1. miesto – ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča – 16 bodov
2. miesto – ZŠ Trenčín, Kubranská – 10 bodov
3. miesto – ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku Dolná Súča – 6 bodov
4. miesto – ZŠ Soblahov – 4 body
5. miesto – ŠZŠI Vladimíra Predmerského Trenčín – 0 bodov
VEDOMOSTNÉ OLYMPIÁDY, ZÁUJMOVÉ SÚŤAŽE A UMELECKÉ SÚŤAŽE
V školskom roku 2012/2013 sme ukončili mimoriadne úspešné päťročné obdobie v hodnotení základných škôl a osemročných gymnázií (29 škôl) vo
vedomostných olympiádach, záujmových a umeleckých súťažiach.
2008/2009 4. miesto
2009/2010 4. miesto
2010/2011 2. miesto
2011/2012 2. miesto
2012/2013 3. miesto
Školský rok 2012/2013
Vedomostné olympiády:
2. miesto – 4 – krát

3. miesto – 4 – krát

úspešní riešitelia – 14 – krát

Umelecké súťaže:
1. miesto – 6 – krát

2. miesto – 6 – krát

3. miesto – 9 – krát

Športové súťaže (kolektívy):
1. miesto – 4 – krát
2. miesto – 1- krát

3. miesto – 2 – krát

Bežecké preteky:
1. miesto – 5 – krát

3. miesto – 7 – krát

2. miesto – 8 – krát

ceny – 23 – krát

Mladí záchranári CO
Za výbornú reprezentáciu školy boli najúspešnejší žiaci ocenení 78 knižnými odmenami. Cenu riaditeľa školy pre najlepšieho žiaka končiaceho školskú
dochádzku získala Terézia Kaková, 9.A trieda.
Najlepší športovci:
Terézia Kaková, Marek Kučerák
Simona Zemanovičová, Michaela Poláčková
Hviezdoslavov Kubín - víťazi okresnej súťaže Vojtech Laurinec ml. a Alica Laurincová .
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UMIESTNENIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA (31 ŽIAKOV)
Konzervatórium – 2 žiaci
Piaristické gymnázium J. Braneckého – 3 žiaci
Pedagogická a sociálna akadémia Trenčín – 2 žiaci
SOŠ obchodu a služieb Trenčín – 3 žiaci
Stredná priemyselná škola Dubnica n/v – 2 žiaci
SOŠ letecko – technická Trenčín – 5 žiaci
SOŠ Pruské – 1 žiak

Gymnázium Ľudovíta Štúra – 3 žiaci
SOŠ stavebná E. Belluša Trenčín – 2 žiaci
SOŠ hotelová akadémia Trenčín – 3 žiaci
Obchodná akadémia M. Hodžu Trenčín – 3 žiaci
Stredná zdravotnícka škola Trenčín – 2 žiaci
SOŠ strojárska Trenčín – 1 žiak

VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE VÝSLEDKY 2012/2013
1.A – 16 žiakov – 16 prospel, 1žiak pokarhanie triednym učiteľom
1.B – 17 žiakov – 17 prospel
2.tr. – 25 žiakov – 4 žiaci prospeli veľmi dobre, 21 žiakov prospel s vyznamenaním, priemerná známka - 1,19
3.A – 20 žiakov – 3 žiaci prospeli, 5 žiakov prospelo veľmi dobre, 11 žiaci prospeli s vyznamenaním, priemerná známka – 1,44
3.B – 23 žiakov – 4 žiaci prospeli, 6 žiaci prospeli veľmi dobre, 13 žiaci prospeli s vyznamenaním, priemerná známka – 1,38
4.tr. – 26 žiakov – 6 žiaci prospeli, 2 žiaci prospeli veľmi dobre, 18 prospelo s vyznamenaním, priemerná známka - 1,47
5.A – 19 žiakov – 8 žiaci prospeli, 3 žiaci veľmi dobre, 7 žiaci prospeli s vyznamenaním, 1 žiak neprospel, priemerná známka 1,62
5.B – 18 žiakov – 7 žiaci prospeli, 3 žiaci prospeli veľmi dobre, 8 žiaci prospeli s vyznamenaním, 2 žiaci napomenutie triednym učiteľom, priemerná známka 1,78
6.A – 16 žiakov – 6 žiaci prospeli, 5 žiaci prospeli veľmi dobre, 5 žiaci prospeli s vyznamenaním, priemerná známka 1,84
6.B – 15 žiakov – 7 žiaci prospeli, 4 žiaci prospeli veľmi dobre, 4 žiaci prospeli s vyznamenaním, priemerná známka 2,09
7.A – 20 žiakov – 7 žiaci prospeli, 9 žiaci prospeli veľmi dobre, 4 žiaci prospeli s vyznamenaním, priemerná známka 1,88
7.B – 16 žiakov – 7 žiaci prospeli, 3 žiaci prospeli veľmi dobre, 6 žiaci prospeli s vyznamenaním, 2 žiaci pokarhanie triednym učiteľom, priemerná známka1,86
8.A – 19 žiakov – 10 žiaci prospeli, 4 žiaci prospeli veľmi dobre, 4 žiaci prospeli s vyznamenaním, 1 žiak neprospel, 1 žiak pokarhanie triednym
učiteľom, 3 žiaci pokarhanie riaditeľom školy, 2 žiaci znížená známka so správania, priemerná známka 2,13
8.B – 18 žiakov – 8 žiaci prospeli, 5 žiaci prospeli veľmi dobre, 4 prospeli s vyznamenaním, 1 žiak neprospel, 2 žiaci napomenutie triednym
učiteľom, 3 pokarhanie triednym učiteľom, 1 žiak znížená známka so správania, priemerná známka 2,04
9.A – 17 žiakov - 6 žiaci prospeli, 5 žiaci prospeli veľmi dobre, 6 žiaci prospeli s vyznamenaním, priemerná známka 1,81
9.B – 15 žiakov - 8 žiaci prospeli, 2 žiaci prospeli veľmi dobre, 5 žiaci prospeli s vyznamenaním, 1 žiak napomenutie triednym učiteľom, 1 žiak
znížená známka so správania, priemerná známka 1,91

V. Gažiová
M. Michalíková

T. Kaková

V. Laurinec

3.miesto Štúrov a Dubčekov Uhrovec, rétorika,
2 – krát Európa v škole, cena, písomná práca
a kolektívna práca
Európa v škole, čestné uznanie, celoslovenská
súťaž
1. miesto Lady Cup, futbalový turnaj, najlepšia
hráčka
2. miesto MO vo veľkom futbale a 3. miesto MO
v malom futbale
1. miesto Beh Hornej Súče
2. miesto Pieseň Lýdie Fajtovej, spevácka
súťaž

1. miesto Poznaj svoje korene,
dejepisná súťaž
10. miesto geografická olympiáda,
úspešná riešiteľka
11. miesto olympiáda v anglickom
jazyku, úspešná riešiteľka
Európa v škole cena, umelecká
práca
3. miesto Mladí záchranári
civilnej ochrany
2. miesto MO vo veľkom futbale
1. miesto Lady cup, futbalový
turnaj
11. miesto olympiáda zo
slovenského jazyka
1. miesto Hviezdoslavov Kubín,
prednes poézie
3. miesto Podjavorinskej Bzince,
prednes poézie, kraj. kolo
2.miesto Šaliansky Maťko, prednes
povesti
3.miesto biblická olympiáda

M. Guga

Európa v škole, cena, umelecká
práca
Európa v škole, cena, písomná
práca
Európa v škole, cena, kolektívna
práca
Európa v škole, čestné uznanie,
celoslovenská súťaž
Európa v škole, čestné uznanie,
celoslovenská súťaž
S. Zemanovičová

4. miesto geografická
olympiáda, úspešný
riešiteľ
6. miesto matematická
olympiáda, úspešný
riešiteľ
4. miesto Pytagoriáda,
úspešný riešiteľ

D. Michalcová
M. Kučerák

NAJÚSPEŠNEJŠÍ
ŽIACI
M. Lenošková

3. miesto dejepisná
olympiáda, úspešná
riešiteľka
1. miesto Poznaj svoje
korene, dejepisná súťaž
2. miesto biologická
olympiáda, geológia

3. miesto olympiáda
v ruskom jazyku,
krajské kolo
Európa v škole,
cena, umelecká
práca
Európa v škole,
cena písomná práca

Vesmír Očami detí, cena
výtvarná súťaž
2. miesto Hory Zonty, beh
2. miesto Beh Soblahova
2. miesto Beh Hornej Súče
1. miesto florbalový turnaj,
družstvo

S. Gago

2. miesto dejepisná
olympiáda, úspešný
riešiteľ
3. miesto dejepisná
olympiáda, krajské
kolo, ÚR
1. miesto florbalový
turnaj, družstvo

(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)

ZÁVEREČNÝ TRIEDNY KONCERT ŽIAKOV ZUŠ
V stredu 26. 6. 2013 sa budova základnej školy o 16: 30 rozozvučala tónmi zobcovej flauty, trúbky, tenoru, barytónu, gitary, klavíra i spevom chlapcov
a dievčat z našej pobočky ZUŠ v Nemšovej. Pobočka funguje v obci 2. rok a navštevuje ju 17 žiakov hudobného odboru, ktorí sa vzdelávajú v speve a v hre na už spomínané nástroje pod vedením p. uč. Anny Dohnanovej a p. uč. Ľubomíra Michalca. Prítomní diváci si mohli vypočuť ukážky klasickej hudby od Mozarta, Beethovena,
Čajkovského, ale i známe melódie z filmov či rozprávok a mnohé iné. Žiakom sa prevažne darilo, občasné chybičky pozorné publikum s pochopením prehliadlo a hodinka
strávená v prezentovaní umenia našimi žiakmi bola príjemným zakončením celoročného úsilia a pekným štartom do obdobia prázdnin.

(AD)
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MÁME NOVOKŇAZA
Mesiac jún je typicky Eucharistickým mesiacom. Vždy v tomto mesiaci
slávime sviatok Božieho Tela i sviatok Božského Srdca Ježišovho a
krásnou slávnosťou je prvé sväté prijímanie, ktoré deti prijímajú v
treťom ročníku.
Ale veľkým Božím požehnaním pre farnosť je, keď sa vo
farnosti slávi primičná svätá omša - prvá svätá omša, ktorú novokňaz
slávi vo svojej farnosti. Takáto slávnosť nie je každý rok, ba niekedy
prejdú aj desaťročia, keď z farnosti nevychádza žiadne kňazské
povolanie a sú aj miesta, kde novokňaza ešte vôbec nemali.
Takéto veľké Božie požehnanie zostúpilo aj na našu farnosť.
Dobrý Boh vzbudil kňazské povolanie v osobe nášho rodáka - farníka
Tomáša Gračku z Dúbravy. V novodobej histórii farnosti, v tomto
storočí a tisícročí, je to už tretie kňazské povolanie, po Miroslavovi
Bilčíkovi z Trnávky z roku 2004 a rehoľnom kňazovi - dominikánovi
Michalovi Milanovi Krovinovi, taktiež z Trnávky, z roku 2005.
Primíciám vždy predchádza kňazská vysviacka, ktorá je
približne týždeň pred primíciami a kňazskej vysviacke predchádza
diakonská vysviacka, ktorá je rok predtým.
Už pred rokom, 15. júna 2012, v piatok na slávnosť
Božského Srdca Ježišovho, sa veriaci našej farnosti zúčastnili
diakonskej vysviacky Tomáša Gračku z Dúbravy. Slávnosť sa konala v
starobylej nitrianskej katedrále sv. Emeráma. Vysviacku vykonal náš
pomocný nitriansky biskup Mons. Marián Chovanec.
Presne o rok neskôr, v sobotu 15. júna 2013 veriaci z našej
farnosti putovali opäť do Nitry, aby sa zúčastnili kňazskej vysviacky
nášho rodáka. Slávnosť sa opäť konala v nitrianskej katedrále a prijali
ju 4 kandidáti z rúk diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka. Deň
predtým, v piatok 14. júna vysvätil pán biskup Judák piatich
bohoslovcov za diakonov, medzi nimi aj Juraja Klinku z Trenčína Juhu, ktorého mama pochádza z našej farnosti. Sviatosť diakonátu
býval poverený udeľovať pomocný biskup Marián Chovanec. Keďže
ten bol už koncom minulého roka menovaný banskobystrickým
diecéznym biskupom, zostala naša diecéza bez pomocného biskupa, a
tak diakonské vysviacky vykonáva taktiež diecézny biskup.
Už od rána vystupovalo do slnkom prehriateho nitrianskeho
hradu mnoho veriacich, najmä z farností, odkiaľ kandidáti kňazstva
pochádzajú. Slávnosť začala o 10.00 hodine. Hlavným bodom
kňazskej vysviacky je vkladanie rúk biskupa na hlavu kandidáta
kňazstva a záverečná konsekračná modlitba. Potom novovysvätených
kňazov oblečú do omšových rúch - ornátov ich principáli - farári.
Nasleduje pomazanie rúk krizmou a potom znak pokoja, ktorí
novokňazi príjmu najskôr od pána biskupa a následne od prítomných
kňazov - svojich spolubratov. Novokňazi potom po prvýkrát
koncelebrujú svätú omšu so svojím svätiteľom - biskupom. Novokňazi
so svojimi pánmi farármi sú po slávnosti pozvaní na slávnostný obed
do biskupskej rezidencie, kde sa dozvedia, kde bude ich prvé
pôsobisko. Náš novokňaz Tomáš Gračka je od 1. júla 2013 menovaný
za kaplána do Zlatých Moraviec. Novokňazi sa potom rozišli do svojich
farností, aby sa pripravovali na svoju primičnú svätú omšu.
Týždeň, ktorý nasledoval po víkendových diakonských a
kňazských vysviackach, bol týždňom veľkých príprav na významnú
udalosť vo farnosti. Hoci predpovede počasia na víkend neboli veľmi
priaznivé, opäť sa ukázala dobrotivá Otcova Božia ruka nad našou
farnosťou. V sobotu 22. júna 2013 sa slniečko usmievalo nad Hornou
Súčou a vítalo všetkých návštevníkov primičnej slávnosti. Slávnostná
primičná svätá omša sa konala v Rímskokatolíckom farskom kostole
sv. Jána Nepomuckého v Hornej Súči o 10.00 hodine. Svätej omši
predchádzalo požehnanie na cestu kňazského života od mamy,
krstných rodičov a súrodencov, ktoré sa konalo na dvore farského
úradu. Do toho zazneli krásne piesne o kňazovi od spevákov z
Veľkého Ďura, z farnosti, v ktorej pôsobil novokňaz ešte ako diakon na
praxi počas letných prázdnin. Keďže Tomáš už nemá otca, zomrel v
roku 2009, keď bol Tomáš ešte bohoslovec, novokňaz navštívil hrob
svojho otca na cintoríne v Hlohovom, kde zotrval v tichej modlitbe a

udelil svojmu zosnulému otcovi svoje novokňazské požehnanie a
takisto navštívil aj hrob dlhoročne pôsobiaceho kňaza vo farnosti Dr.
Ladislava Ďatelinku na cintoríne v Lipine, ktorý udelil Tomášovi
sviatosť krstu. Z farského dvora sa potom liturgický sprievod, za
doprovodu súčanskej kapely, presunul do farského kostola, kde začala
slávnostná primičná svätá omša. Na začiatku novokňaz zaintonoval
"Veni Creator Spiritus", aby sa celá slávnosť konala v Duchu Svätom.
V úvode svätej omše vystúpil pán starosta Ing. Juraj Ondračka, ktorý
novokňaza privítal v mene všetkých obyvateľov obce a následne pán
farár prečítal list emeritného biskupa Mons. Dominika Tótha, ktorý bol
na slávnosť pozvaný, no nemohol sa zúčastniť. Slávnostným
primičným kazateľom bol dekan Jozef Šuráb, bývalý správca farnosti v
rokoch 1991 - 1996, ktorého si Tomáš obľúbil od svojho detstva. Vo
svojej slávnostnej homílii primičný kazateľ poukázal na všetky dôležité
úkony, ktoré kňaz vo svojej činnosti vykonáva i na dôležitosť
kňazského poslania v súčasnom svete. Slávnostnej primičnej svätej
omše sa zúčastnilo asi 30 kňazov, medzi nimi i vzácni hostia z Nitry opát zoborského kláštora, kanonik nitrianskej sídelnej kapituly a
riaditeľ diecéznej knižnice v Nitre, Mons. Ladislav Belás a pápežský
prelát Mons. Pavol Brzý. Ďalej sa slávnosti zúčastnilo množstvo
veriacich z miestnej farnosti i z blízkeho i vzdialeného okolia. Na záver
slávnosti novokňaz poďakoval všetkým dobrodincom a poprial
jubilujúcim kňazom: miestnemu pánovi farárovi k 20. výročiu kňazskej
služby, primičnému kazateľovi dekanovi Jozefovi Šurábovi k 50.
výročiu kňazstva a vysokoosvietenému pánovi opátovi k 60. výročiu
kňazstva. Na záver novokňaz udelil všetkým prítomným svoje
novokňazské požehnanie. Procesiou z kostola sa sprievod zastavil
opäť na farskom dvore, kde novokňaz požehnal nové súsošie sv.
Cyrila a Metoda. Bude to pre novokňaza krásna pamiatka, že svoju
primičnú svätú omšu i svoju kňazskú službu začína v jubilejnom
cyrilometodskom roku – 1150. výročí príchodu sv. Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu. Po požehnaní súsošia sa pozvaní hostia odobrali do
kultúrneho domu k slávnostnému obedu.
Na druhý deň, v nedeľu 23. júna 2013, sa konala
postprimičná svätá omša priamo v rodnej osade novokňaza - v
kostolíku Sedembolestnej Panny Márie na Dúbrave. Slávnosť začala
taktiež o 10.00 hodine. Slávnostná procesia vyšla z miestneho
kultúrneho domu smerom ku kostolíku. Slávnostným kazateľom bol
ThDr. Róbert Dorman, PhD. špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda
v Nitre a osobný priateľ novokňaza, ktorý v Hornej Súči pôsobil na
diakonskej praxi počas letných prázdnin. Po slávnostnej svätej omši a
novokňazskom požehnaní svojich rodákov, novokňaz požehnal nový
kríž, ktorý sa nachádza v areáli kostolíka, pred vstupom na parkovisko.
Tento kríž bol zhotovený z dreva lipky, ktorá rástla v blízkosti terajšieho
kríža a lipku zasadil 2. júla 1994 pri posviacke prestavaného kostolíka
vtedajší nitriansky biskup Ján Chryzostom kardinál Korec. Keďže lipka
rástla a narúšala stavbu kostolíka pristúpilo sa k takémuto
alternatívnemu riešeniu. Po postprimičnej slávnosti novokňaz pozval
svojich rodákov na občerstvenie do areálu miestnej materskej školy.
Novokňaz slávil ďalšiu svätú omšu v pondelok v Kaplnke
Ružencovej Panny Márie na Vlčom Vrchu, kde bol kazateľom čerstvo
vysvätený diakon a novokňazov priateľ Juraj Klinko z Trenčína - Juh, v
stredu sa potešili prítomnosti novokňaza naši najbližší susedia v
Dolnej Súči, kazateľom bol hornosúčanský pán farár Jaroslav Ondráš,
a napokon slávil svätú omšu v Kaplnke Lurdskej Panny Márie na
Trnávke, kde sa mu v homílii prihovoril pán kaplán PaedDr. Peter
Čieško.
Od 1. júla 2013 nastúpil náš novokňaz Tomáš Gračka na
svoje prvé kaplánske miesto do Zlatých Moraviec, kde počas prázdnin
bude na diakonskej praxi pôsobiť aj diakon Juraj Klinko.
Obom prajeme, aby ich dobrý Boh na tomto ich prvom mieste
sprevádzal svojím požehnaním, milosťami a darmi Ducha Svätého.
(Váš duchovný otec Jaroslav)

„NIELEN Z CHLEBA ŽIJE ČLOVEK, ALE Z KAŽDÉHO SLOVA, KTORÉ VYCHÁDZA Z BOŽÍCH ÚST.“ MT 4,4
...alebo ako sme čítali Písmo Sväté.
Tí, čo sa učili ruský jazyk, si možno ešte pamätajú, že knižnica sa po rusky povie „bibliotéka“. Aký je to príznačný názov pre Bibliu. Biblia je vlastne taká malá knižnica. S
rešpektom možno povedať, že je to Kniha kníh. Obsahuje až 72 kníh.
Tretia veľkonočná nedeľa má prívlastok – biblická. Vtedy by sme mali viac ako inokedy premýšľať o potrebe Svätého písma v našom živote.
V tomto roku si pripomíname 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Prišli k nám, aby doniesli Sväté písmo písané v reči ľudu. Od tých čias vyšlo
v mnohých vydaniach. Ako ho však poznáme?
Všetky tieto skutočnosti prispeli k tomu, že sa na biblickú nedeľu 14. apríla o 14-tej hodine v Obecnej knižnici Horná Súča začalo nepretržité čítanie Svätého písma. Už od
Veľkej Noci sa veriaci zapisovali v miestnej knižnici u pani Magdalény Gugovej. Pri polhodinových intervaloch bolo treba zapísať veľa dobrovoľníkov. Napriek obavám
ľudia chodili a zapisovali sa.
Slávnostné otvorenie si zobrali pod patronát členky Speváckeho zboru Senior Hornosúčan. Tóny piesní navodili slávnostnú atmosféru a potom už slovo patrilo vdp. ThLic.
Jaroslavovi Ondrášovi – správcovi farnosti. On začal čítať prvú kapitolu knihy Genesis a po ňom ostatní veriaci- starí, mladí, deti. Skrátka každý, kto chcel a mohol.
Zapojilo sa 152 dobrovoľníkov (z toho 30 detí) a Sväté písmo čítali nepretržite 99 hodín a 30 minút. Posledné verše knihy Zjavenia svätého apoštola Jána prečítal pán
kaplán PaedDr. Peter Čieško, ktorý na záver udelil všetkým zúčastneným požehnanie.
Touto cestou chcem poďakovať farskému úradu za spoluprácu, obecnému úradu za morálnu podporu a prenájom priestoru, v neposlednom rade ďakujem 18 dobrovoľníčkam, ktoré zabezpečovali nepretržitú službu. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do nepretržitého čítania Svätého písma. V tejto vzájomnej spolupráci sa nám vydaril
projekt, na ktorý si netrúfnu ani veľké mestské farnosti. To len dokazuje, že Horná Súča je živá farnosť a hlavne: „Nebáť sa . . .!“
(AB)
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VYNIKAJÚCI PEDAGÓG

NOVÉ KNIHY
NÁM ROBIA
RADOSŤ

TRENČIANSKEHO KRAJA

V mesiaci marec 2013 boli pre čitateľov zakúpené tieto
knihy:
Krásna literatúra pre dospelých
1. Priechod – Cronin, J.
2. Temná veža – Bayard, L.
3. Dom návštev – Amis, M.
4. Štastlivec – Sparks, N.
5. Tribúny – Grisham, J.
6. Tajný svitek – Cutter, R.
7. Rukopis z Akkry – Coelho, P.
8. Alchymista – Coelho, P.
9. Padlý anjel – Silva, D.
10. Uzol – Dán, D.
11. Snehuliak – Nesb, J.
12. Pieseň smrti – Koryta, M.
13. Vysnívaná láska - Garlocková, D.
14. Prekliata láska – Pronská, J.
15. Úklady a láska – Bradfordová, B. T.
16. Impérium – Bradfordová, B. T.
17. Dedičia – Bradfordová, B. T.
18. Cudzie spálne – Gillerová, K.
19. Život (nie) je román – Krištofíková, A.
20. Mara Kakara – Belanová, G.
21. Príbeh jednej lásky – Pastoreková, A.
22. Rok, ktorý všetko zmenil – Bockovenová, G.
23. Pekné lži – Ungerová, L.
24. Teraz ju vidíš – Fieldingová, J.
25. Majstrovská hra – Sheldon, S.
26. Najsmutnejší príbeh lásky – Ferko, A.
27. Tajný mandarín – Sheridanová, S.
28. Zúfalá v Bangkoku – Baniarová, S.
29. Rozprávkar – Nesvadbová, B.
30. Zázrak – Byrne, R.
31. Súboj lásky – Spodniaková, D.

Dňa 11. apríla 2013 si náš pán riaditeľ Základnej školy s materskou školou Michala Rešetku v Hornej Súči prevzal ocenenie svojej dlhoročnej pedagogickej práce:
Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja. Je to ocenenie dlhoročnej práce,
pedagogickej i riadiacej činnosti, ktorú vykonáva na našej škole už niekoľko rokov.
V Hornej Súči pôsobí od r.1981.
V r. 1990 sa stal najmladším zástupcom v dejinách školy. Do funkcie riaditeľa
školy bol zvolený v r. 1990, a tak Základnú školu s materskou školu Michala
Rešetku v Hornej Súči bezpečne a s istotou riadi už 22. rok. Jeho vyštudovanými
aprobačnými predmetmi sú: slovenský jazyk, občianska náuka, etická výchova
a neodmysliteľnou súčasťou jeho pedagogickej činnosti je aj telesná výchova.
V športe získal s našimi žiakmi desiatky ocenení v okresnom, krajskom
i celoslovenskom meradle, vo futbale vychoval množstvo kvalitných futbalistov
a futbalistiek hrajúcich vo vyšších až prvoligových súťažiach. Vytvoril veľmi mladý
a ambiciózny kolektív zanietených učiteľov, ktorí sú ochotní pre úspechy detí
obetovať i svoj voľný čas. Už dlhodobo škola dosahuje veľmi dobré výchovnovzdelávacie výsledky a mimoriadne úspechy vo vedomostných a záujmovoumeleckých súťažiach vyhodnocovaných KŠÚ Trenčín. V ostatných dvoch rokoch
obsadila 2. miesto z 28 základných škôl a osemročných gymnázií (predtým 2-krát
4. miesto). Mnohí jeho žiaci získali ocenenia v recitačných a záujmovo umeleckých súťažiach.
Pre svojich kolegov je nadriadeným, v ktorom sa spája vážnosť, obdiv a úcta
s originálnym humorom, priateľstvom, ochotou vypočuť si a pomôcť každému
jednému z nás.
Presne taký je riaditeľ ZŠ s MŠ Michala Rešetku v Hornej Súči - Dušan Černek.
V základnej škole gratulovali pánovi riaditeľovi k oceneniu všetci vyučujúci.
V mene celej redakčnej rady Súčanského Hlásnika prajeme veľa ďalších úspechov v osobnom a pracovnom živote. Prajeme veľa šikovných žiakov, ktorí budú
napĺňať a obohacovať každodennú prácu a taktiež želáme veľa porozumenia
v pracovnom kolektíve.

Krásna literatúra pre deti a mládež
1. Povesti o slovenských hradoch – 1.diel – Domastra, J.
2. Harry Potter a dary smrti 7. – Rowlingová, J. K.
3. Zmätené dvojičky zo slepej uličky – Futová, G., Brat, R.
4. Čarodejnice z jazdeckej školy – Kesselová, C.
5. Tajomstvo Thornton Hallu – Reesová, G.
6. Vanesa Nebojácna – Masannek, J.
7. Traja nebojsovia a duch Miguel – Blažková, J.
8. Ostrov kapitána Hašašara – Blažková, J.
9. Niko je preč! – Gellersenová, R.
10. Boj o tajnú skrýšu – Gellersenová, R.
11. Bolo raz jedno bábkové divadlo – Petiška, E.
12. Zarecituj si básničku – Nagaj, O.
13. Už básničky idú z knižky – Nagaj, O.
14. Neposlušnice – Drijverová, M.
15. Môj anjel sa vie biť – Brat, R.
16. Johanka v zapadáčiku – Revajová, T.
17. Hľadači pokladov – Poklady zo záhrobia – Brezina, T.

Náučná literatúra pre deti a mládež
1. Veľký atlas Európy pre deti – Holtmann, M.
2. Rastliny
3. Lexikón pôvabu – Pavličová, Š.
4. Zvieratká z korálikov – Fresse, A.

Náučná literatúra pre dospelých
1. Biblia
2. Nové pravidlá cestnej premávky
Prajem príjemné čítanie!

(MG)

ROZLÚČKA S DEVIATKAMI
Končiaci žiaci ZŠ si prevzali z rúk starostu obce Ing. Juraja Ondračku a triednych
učiteľov koncoročné vysvedčenia. Spoločne im všetci zaželali veľa úspechov
v ďalšom štúdiu na stredných školách, na ktoré žiakov
prijali.
(LM)
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INZERTNÉ OKIENKO
Kúpim, predám, hľadá sa,
našiel sa, ...

Vykupujem pozemky v katastri
Horná Súča a Dolná Súča.
Kontakt: 0904/872 269

Vážení spoluobčania,
v súvislosti s narastajúcim počtom prípadov úmyselného poškodzovania úrody a krádeže poľnohospodárskych plodín v katastri obce
Horná Súča si Vás dovolím upozorniť na nasledujúce skutočnosti:
Občan, ktorý úmyselne poškodí, alebo odcudzí vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, sa
dopúšťa trestného činu, za ktorý mu podľa § 212 ods. 2, písm. d) Trestného zákona hrozí trestné stíhanie a odňatie slobody až na dva
roky!
Zároveň si Vás dovolím upozorniť, že pri spáchaní uvedeného trestného činu nezáleží na výške spôsobenej školy, ale stačí, že
občan skutok vykonal!
Verím, že toto upozornenie bude dostatočné na to, aby sme sa navzájom vyhli skutočným problémom.
Počas hospodárskeho roka 2012/2013 bola spôsobená škoda hlavne prejazdom traktorov a inej techniky po založenej úrode
v nasledovných lokalitách:
- Prostredný Bzovík – značne poškodená pšenica prejazdom traktora v mokrom počasí v dĺžke 500m.
- Svrčkové – Dubníky – viacnásobný prejazd terénnym vozidlom po obilninách v dĺžke 800m.
- Buchtička – prejazd traktorom po založenej ozimine súbežne vedľa hlavnej cesty v dĺžke 300m.
- Mestské - zničená lucerna vedľa asfaltovej cesty s viacnásobnými prejazdmi v dĺžke 500m.
- Liešťaviny II. prejazd po ozimnej raži v dĺžke 300m.
- Repáky pod chatou – rozsiahle poškodenie biotopu odpadom po spálených pneumatikách.
Všetky tieto poškodenia úrody a mnohé ďalšie nezistené napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu, ako aj porušenia správnej farmárskej praxe.
Apelujem na Vás, vážení spoluobčania, aby sme neboli ľahostajní k takýmto jednotlivcom, ktorí si nevážia prírodu ani úrodu,
ktorú nám dáva. V prípade, že poznáte páchateľov uvedených skutkov, môžete ich nahlásiť na adresu spoločnosti Agrosúča, a.s., Horná
Súča 1059, 913 33 alebo priamo na políciu, aj anonymne.
Záverom chcem poďakovať všetkým slušným ľuďom, ktorí sa s takýmto konaním nestotožňujú a pomáhajú odhaliť skutočných vinníkov.
Taktiež chcem poďakovať členom Poľovného združenia Hložec z Hornej Súče, ktorí zodpovedným prístupom pomáhajú chrániť úrodu pre nás všetkých.
(Ing. Alojz Švajda
predseda predstavenstva)

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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