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HLÁSNIK
MOJE PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE.
Dňa 15. mája prvýkrát pristúpilo k svätému prijímaniu 33 detí, 18 chlapcov a 15 dievčat. Je to vždy pekná a radostná chvíľa nielen pre rodičov, ale aj pre celú farnosť. Najväčším
povzbudením pre mňa boli samotné deti. Veľmi pekne a úprimne sa pripravili na prvú sv.
spoveď a naozaj spontánne a radostne prežívali slávnostný deň prvého sv. prijímania, čo
dávali najavo, najmä spevom.
Bolo to zároveň aj moje prvé sv. prijímanie ako kňaza v tejto farnosti. Tak ako rodič
vidí, ako starne podľa svojich detí. Tak aj kňaz podľa detí, ktorým vyslúžil sviatosti vidí, ako
roky ubiehajú. Niekedy sa stane, že starší farár povie. „Keď som prišiel do farnosti bola si na
prvom sv. prijímaní taká maličká a teraz ťa už idem sobášiť. Ako to len rýchlo beží“. Vtedy sa
kňaz stáva otcom farnosti, pretože je akoby súčasťou rodiny. Je prítomný pri všetkých jej
udalostiach slávnostných, radostných či aj menej radostných až bolestných.
Mám radosť z toho, že naozaj všetkých 33 detí sú veľmi dobré deti s úprimným srdiečkom. A budem sa modliť za nich, aby si zachovali detskú nevinnosť, radosť a dobrotu, ktorá je v nich po celý ich život. Veď Pán Ježiš dospelým povedal: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva“.
A na záver sa chcem ešte raz poďakovať všetkým rodičom prvoprijímajúcich detí za ich veľké úsilie, ktoré do detí
vložili a zároveň ich aj poprosiť, aby aj naďalej vo svojich deťoch živili vieru, a to predovšetkým vlastným príkladom dobrého veriaceho otca či mamy. Uisťujem vás modlitbami za vás.
(Váš farár Tomáš Zelenák)

PRÍLOHOU JE OZNAM – NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH
S ÚČINNOSŤOU OD 1.7.2016
NEDEĽNÉ POPOLUDNIE
PLNÉ ZÁŽITKOV
Dňa 24.4.2016 v KD na Vlčom
Vrchu na naše pozvanie nám prišli
spríjemniť
nedeľné
popoludnie
a podeliť sa s nami o skúsenosti
a zážitky zo stretnutia s P.Máriou.
str. 6

„MUŽÁCKÉ KOSENÍ LÚKY“
V jedno krásne sobotňajšie ráno sa vybrala partia
chlapov z MSS Chotár na pozvanie Mužáckého sboru PULGÁRČANÉ na kultúrne podujatie, ktoré v rámci ich účinkovania nebolo prvé. Podujatie nieslo názov „Mužácké kosení
lúky“ v dedinke Bulhary, neďaleko Mikulova, Lednice a Valtic.
Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu, 7. mája 2016.
str. 8

PO NÁROČNOM POLROKU SA
ČLENOVIA DFS ČAJKY DOČKALI
PRÁZDNIN
Najväčšou udalosťou pre súbor bolo
natáčanie pre RTVS do televízneho
programu Kapurka. Veľmi nás to
potešilo.
str. 10
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 12. februára 2016
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/01/2016-OZ
ruší uznesenia č. 1/07/2015OZ, 2/07/2015-OZ, 3/07/2015OZ prijaté dňa 06.11.2015.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Čapák,
Gugová, Kako, Krovina, Mrázik, Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/01/2016-OZ
schvaľuje ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov
nájom časti pozemkov o
výmere 2259 m2:
- C KN p. č. 4/2, 8/1, 8/2,
11/1, 11/37, 11/42, 15244/11,
15244/23, zapísaných na liste
vlastníctva č. 1 vedený
Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom
pre

obec Horná Súča, katastrálne
územie Horná Súča
- E KN p. č. 9/1, zapísaná na
liste vlastníctva č. 993 vedený
Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom
pre
obec Horná Súča, katastrálne
územie Horná Súča,
spoločnosti E - RAN Development, s.r.o., sídlo Astrová
2/A, 821 01 Bratislava, IČO:
46
292
977,
DIČ:
2023316526,
IČ
DPH:
SK2023316526, spoločnosť
zapísaná na Okresnom súde
Bratislava I. , oddiel: Sro,
vložka č. 104589/B, za účelom výstavby bytových domov
2x8 b.j., a prístup na ostatné
pozemky v zmysle územného
rozhodnutia, za účelom výstavby technickej vybavenosti
k bytovým domom.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0

Za: Bilčík, Buček, Ing. Čapák,
Gugová, Kako, Krovina, Mrázik, Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/01/2016-OZ
schvaľuje nájom časti pozemkov o výmere 2259 m2 a
prístup na ostatné pozemky v
zmysle územného rozhodnutia, za účelom výstavby technickej vybavenosti k bytovým
domom a to:
- C KN p. č. 4/2, 8/1, 8/2,
11/1, 11/37, 11/42, 15244/11,
15244/23, zapísaných na liste
vlastníctva č. 1 vedený
Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom
pre
obec Horná Súča, katastrálne
územie Horná Súča
- E KN p. č. 9/1, zapísaná na
liste vlastníctva č. 993 vedený
Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom
pre
obec Horná Súča, katastrálne
územie Horná Súča,
spoločnosti E - RAN Development, s.r.o., sídlo Astrová

2/A, 821 01 Bratislava, IČO:
46
292
977,
DIČ:
2023316526,
IČ
DPH:
SK2023316526, spoločnosť
zapísaná na Okresnom súde
Bratislava I. , oddiel: Sro,
vložka č. 104589/B, na dobu
určitú, za účelom výstavby
bytových domov 2x8 b.j., za
nájomné 8500,- Eur, počas
trvania nájmu na dobu určitú a
to do dňa nadobudnutia výlučného vlastníckeho práva
Obce Horná Súča k Bytovým
domom a najneskôr do uplynutia 3 kalendárnych rokov
odo dňa podpisu Nájomnej
zmluvy.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Čapák,
Gugová, Kako, Krovina, Mrázik, Zemanovič
(zapistovateľka
Dohnanová

Margaréta
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ČO BUDE ZNAMENAŤ PRE OBEC A OBČANA
NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH,
KTORÉHO ÚČINNOSŤ ZAČALA 1.7.2016?
V r. 2020 musí Slovensko recyklovať 50 % komunálneho odpadu. Aby splnilo tento spoločný cieľ EÚ, potrebuje systémovú zmenu v odpadovom hospodárstve, inak hrozí platenie pokút. Patríme medzi najhoršie krajiny EÚ, dnes skládkujeme viac
ako 70 % odpadu. Nový zákon o odpadoch je preto nevyhnutný.

Obr. č. 1 Prehľad nakladania s komunálnym odpadom v jednotlivých krajinách EU
Až 77 % komunálneho odpadu Slovensko v súčasnosti ukladá na skládky. Miera recyklácie je len okolo 13 % a na
tejto úrovni už stagnuje niekoľko rokov. Ak nepríde rýchla zmena vážne hrozí, že Slovensko nesplní povinnosť recyklácie 50
% komunálneho odpadu v r. 2020, ktorá vyplýva z čl. 11 smernice 2008/98/ES o odpade. A teda hrozí platenie pokút. Treba si
uvedomiť, že na dosiahnutie cieľa máme už len 4 roky. Čím neskôr začneme prijímať účinné opatrenia, tým bude musieť byť
nábeh ráznejší a preto ťažšie realizovateľný. Slovensko patrí z hľadiska recyklácie odpadu ku krajinám na chvoste Európskej únie. Menej recykluje už len Malta a Rumunsko.
Tento zákon je prínosom najmä pre obce, pretože odbremení ich rozpočty od finančne náročného zabezpečovania triedeného zberu. Túto povinnosť, ako je tomu vo väčšine štátov Európy, presunul zákon cez rozšírenú zodpovednosť na priemysel.
Zlepšenie triedeného zberu má zabezpečiť zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV), teda povinnosti
výrobcov postarať sa o výrobok od dizajnu až po odpad. Vzťahovať sa bude na viacero komodít - vozidlá, pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky. Výrobcovia budú musieť, okrem iného, znášať finančné náklady spojené so zberom a zneškodnením odpadov, ktoré vznikajú z ich výrobkov a z obalov týchto výrobkov.
V praxi to znamená, že každý výrobca a dovozca má predpísané množstvo odpadov z obalov, pre ktoré musí zabezpečiť zber, recykláciu a zhodnotenie. Aby to bolo spravodlivé voči výrobcom, je toto množstvo odvodené od množstva
obalov, ktoré na Slovensku výrobca predá. V organizáciách zodpovednosti výrobcov (OZV) sa množstvá jednotlivých výrobcov
spočítavajú a OZV musí zabezpečiť zber a zhodnotenie celého súčtu množstiev všetkých výrobcov.
Zákon dáva povinnosť výrobcom, ktorých budú reprezentovať organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), prevziať
existujúci systém triedeného zberu zavedený v mestách a obciach. V praxi to bude znamenať, že OZV bude musieť využiť
nádoby resp. vrecový systém a frekvenciu ich zberu tak, ako je to v obci zavedené. Iba na základe dohody s obcou bude
môcť byť systém triedeného zberu menený. Rozhodujúce slovo pri tom, ako bude triedený zber v obci organizovaný,
bude mať aj naďalej obec, ktorá bude schvaľovať všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi. Nový zákon o odpadoch nevyžaduje zmenu dodávateľa služieb (zberovej spoločnosti).
Na rozpočet každej obce bude mať zákon pozitívny dopad, pretože náklady na triedený zber v každej obci bude
musieť byť hradené výrobcami prostredníctvom OZV.
Efektívne nastavený triedený zber v obci bude pre obce a občanov bezplatný. Nový systém financovania triedeného zberu prinesie obciam a mestám úsporu v rozpočtoch a to hneď 2 krát.
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Prvou úsporou bude, keď výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) prevezmú náklady, platbu
za triedený zber.
Druhou úsporou pre mestá, obce a občanov bude, keď budú intenzívnejšie triediť odpad. Ak budú občania dôsledne
triediť odpad, to znamená ak nebude znečistený a navzájom zmiešané komodity, nebudú mať obce s triedeným zberom žiadne
náklady.
Čím viac odpadu bude vytriedeného, tým menej ho skončí v zmesovom odpade a tým pádom na skládke. Mestá, obce a občania tak usporia peniaze, ktoré by museli zaplatiť za komunálny odpad a skládkovanie.
Zákon zavádza tzv. Štandardy triedeného zberu, to znamená minimálne požiadavky na infraštruktúru triedeného zberu stanovené vo vyhláške, zabezpečia to, aby bolo možné viacej odpadu vytriediť. Zároveň prispejú k tomu, že triedený zber bude pre
všetkých občanov zrozumiteľný a primerane komfortný.
Nový zákon o odpadoch, prinesie sprísnenie podmienok v oblasti výkupu a zberu kovového odpadu. Účelom novej
úpravy v tejto oblasti je na jednej strane znížiť počet krádeží kovov, ktoré v skutočnosti nie sú odpadom, no na druhej strane
nevytvoriť generálny zákaz výkupu kovového odpadu.
Zmeny a obmedzenia sa preto týkajú najmä zberu a výkupu osobitných, zákonom definovaných skupín kovových odpadov.
Rozšírenie osobitných skupín kovových odpadov
Osobitné druhy odpadov a povinnosti s s nimi spojené upravuje aj súčasný zákon o odpadoch. Ide napríklad o:
a) koľajové vedenie, ktoré je možné vykupovať alebo zberať iba od prevádzkovateľov dráh a s nimi spolupracujúcich podnikateľov,
b) dopravné značky, ktoré je možné vykupovať alebo zberať iba od správcov pozemných komunikácií a s nimi spolupracujúcich podnikateľov,
c) poľnohospodárske a lesnícke stroje, konštrukčné celky stavieb, ktoré je možné vykupovať alebo zberať iba od súkromne
hospodáriacich roľníkov, poľnohospodárskych a lesných subjektov a s nimi spolupracujúcich podnikateľov,
d) elektrické rozvody, ktoré je možné vykupovať iba od subjektov, ktoré sú oprávnené s nimi pracovať a s nimi spolupracujúcich podnikateľov.
Nový zákon preberá súčasne platný výpočet a dopĺňa ho o nasledovné tri skupiny kovových odpadov:
a) kanalizačné poklopy a kryty kanalizačných vpustí,
b) elektroodpad a jeho časti a súčiastky, a
c) staré vozidlá vozidlá a ich časti a súčiastky.
Podľa nového zákona je možné vykonávať výkup alebo zber kanalizačných poklopov alebo krytov kanalizačných vpustí iba od
vlastníka alebo prevádzkovateľa vodovodu a kanalizácie.
Staré vozidlá, vozidlá a ich časti a súčiastky je možné vykupovať iba od osôb, ktoré sú oprávnené so starými vozidlami nakladať, resp. od držiteľa vykupovaného vozidla alebo osôb, ktoré vykonávajú servis vozidiel.
Čo sa týka elektroodpadu, ten možno vykupovať iba od osôb oprávnených s ním nakladať, alebo od podnikateľských subjektov
spolupracujúcich s nimi na zmluvnom základe.
Obmedzenie sa v prípade vozidiel a elektroodpadu nevzťahuje na zber.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že uvedené skupiny kovových odpadov má byť možné vykupovať výlučne od zákonom definovaných subjektov, resp. podnikateľov s nimi spolupracujúcich, pričom výkup (v mnohých prípadoch aj zber) od fyzických osôb,
ktoré nie sú podnikateľmi, má byť de facto vylúčený.
Drobný stavebný odpad (DSO)
Veľká zmena sa týka aj drobného stavebného odpadu. Samosprávy sú povinné zaviesť množstevný zber DSO. Výška miestneho poplatku za komunálne odpady a DSO má byť určená vo VZN. Zrušilo sa množstevné obmedzenie 1m3 na osobu a rok a
výška miestneho poplatku bude priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu, čím sa spravodlivo určí zodpovednosť občanov. V obci Horná Súča je DSO od 1.1.2016 spoplatnený nasledovne 0,03 EUR/kg, resp. 30,EUR/t.
Biologicky rozložiteľný odpad (BRKO)
Dôležitá zmena nastáva aj vo vzťahu k podmienkam triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu, kde je ustanovená
povinnosť každej obce zaviesť triedený zber odpadu zo zelene. Výnimka je možná len vo vzťahu k biologicky rozložiteľnému kuchynskému odpadu od fyzických osôb.
Ďalšou zásadnou zmenou je, že zodpovednosť za odstránenie čiernych skládok komunálneho odpadu bola zákonom
prenesená na plecia miest a obcí. Obec už nebude môcť finančne zvýhodňovať zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Takže
všetky náklady za zvoz komunálneho odpadu (popolnice, veľkoobjemový odpad) ale aj náklady na odstránenie čiernych skládok
budú zarátané občanom do poplatku za komunálny odpad.
Aby sa tento poplatok nezvyšoval vyzývame našich občanov aby:
1. Zodpovedne triedili všetky zložky separovaného odpadu
2. Akonáhle spozorujete, že niekto odkladá odpad na nepovolené miesto, toto konanie odfotografovali (napr. mobilným
telefónom) a oznámili na Obec Horná Súča.
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Obr. č. 2 Prehľad podielu vyseparovaných zložiek v obci Horná Súča za posledných 10 rokov
V prípade, že disponujete komunálnym odpadom, ktorý nie je možné umiestniť do smetnej nádoby, môžete ho priviesť na zberný dvor v Hornej Súči počas otváracej doby v sobotu od 12:00 do 18:00 hod. a počas pracovných dni v pracovnom čase je
možnosť odovzdať odpad po konzultácií na telefónnom čísle 0918 431 388 (Jaroslav Ondračka)
V čase zberu triedeného zberu komunálneho odpadu v poslednú stredu v mesiaci je možné vyložiť spolu s vrecami na plast,
papier a kovy tiež použitý jedlý olej, ktorý musí byť uzavretý v PET fľašiach a elektrozariadenia ktoré vám bezplatne
odvezieme na zberný dvor.
Obec na zefektívnenie triedeného zberu predložila projekt na recyklačný fond pod názvom Zlepšenie triedenia odpadov v Hornej Súči v rámci ktorého požiadala o prostriedky vo výške 62 860,80 EUR na vybavenie kontajnermi, kde obci bol
schválený príspevok vo výške 53 130,- EUR na nákup odpadových nádob a to nasledovne zvonový kontajner na sklo 30
ks, kontajner 240 l na plasty 380 ks, kontajner 120 l na plasty 200 ks, kontajner 120 l na papier 120 ks, kontajner 120 l na VKM
350 ks a kontajner 120 l na kovové obaly 350 ks. Po realizácií verejného obstarávania by sa mali predmetné nádoby odovzdať
občanom do domácností na zefektívnenie triedeného zberu. O postupe realizácie vás budeme informovať cez verejný rozhlas.
Obec Horná Súča predložila i ďalšie dva projekty v rámci výziev Operačného programu Kvalita životného prostredia na
Zberný dvor odpadov Horná Súča a Obecnú kompostáreň Horná Súča v rámci ktorých by mal byť zabezpečený kompletný
zber a spracovanie BRO. Schválenie týchto projektov obec Horná Súča očakáva v 2 polovici roka 2016 a realizáciu v roku
2017.
Na základe úspešnosti týchto projektov bude pripravené VZN o nakladaní s odpadmi v nasledujúcom roku 2017.

Z DIANIA ČLENOV DHZ HORNÁ SÚČA
Hasičský výcvik Lešť
Hasičský zbor Horná Súča sa v dňoch 22. -23.4. 2016
zúčastnil prípravy dobrovoľných hasičov v priestoroch
výcvikového centra Lešť. Dobrovoľní hasiči, vďaka cvičeniu
získali profesionálny výcvik a zručnosti od profesionálnych
hasičov s využitím moderných trenažérov. Na danom
výcviku sa zúčastnili desiatky dobrovoľných hasičských
zborov. Hlavným cieľom cvičenia bolo, najmä, podporenie
členov dobrovoľných hasičských zborov, ktorí sú pripravení
pomáhať pri záchrane života, zdravia ,ale i majetku.
Správne vycvičení hasiči môžu tak zasahovať pri jednotlivých udalostiach. Za našu obec Horná Súča sa výcviku
zúčastnili šiesti členovia dobrovoľného hasičského zboru:Ladislav Machara, Ľuboš Michal, Matúš Mrázik, Peter
Mrázik, Michal Mrázik a Pavol Mrázik. Všetkým veľmi
pekne ďakujeme.
Svätý Florián- patrón hasičov
Sviatok svätého Floriána slávime 4.mája. Svätý Florián sa
stal patrónom hasičov za jeho charakter a odvahu . Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvaha,
vernosť svojmu presvedčeniu a dobročinnosť s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí svätého Floriána dôstojným patrónom hasičov a
záchranárov. Tento rok sme si meniny tohto katolíckeho svätca pripomenuli aj svätou omšou, na ktorej sa zúčastnili všetci členovia dobrovoľného hasičského zboru Horná Súča a Závrská. Na záver svätej omše, náš pán farár – Mgr.Tomáš Zelenák, posvätil všetky hasičské motorizované jednotky.
Srdečne ďakujeme.
(Silvia Gračková, členka DHZ Horná Súča)
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NEDEĽNÉ POPOLUDNIE PLNÉ ZÁŽITKOV
Dňa 24.4.2016 v KD na Vlčom Vrchu na naše pozvanie nám prišli spríjemniť nedeľné popoludnie
a podeliť sa s nami o skúsenosti a zážitky zo stretnutia s P.Máriou Terka Gažiová rodáčka z Vlčieho Vrchu
pôsobiaca 20 rokov v Medžugorii a stavebný inžinier, doktor teológie, misionár putujúci po celom svete
Gottfried Prenerom z Rakúska.
Stretnutie začalo o 15. hodine piesňami a korunkou k Božiemu milosrdenstvu.
Pokračovalo privítaním našich hostí, o ktoré sa postaral náš p. kaplán Jaroslav Mujgoš. Nasledovalo veľmi
zaujímavé a pútavé rozprávanie Terky a Gottfrieda...Po ňom sme poďakovali našim hosťom i p.kaplánovi,
zaspievali im pieseň, ktorú určite všetci poznajú: ,,Spája nás nádej a láska“ a tie isté slová obsahovali aj
srdiečka,čo sme im venovali na pamiatku, pretože naozaj nás všetkých spája nádej a láska 
Potom v kaplnke nasledovala krátka, ale za to veľmi krásna a citová adorácia, vedená Terkou Gažiovou a Gottfriedom, zameraná uzdraveniu. Vyvrcholením stretnutia bola sv. omša. Slúžil ju p. kaplán.
Po ukončení bolo pripravené pre všetkých občerstvenie. Kto chcel sa mohol ešte osobne stretnúť, dodatočne popýtať sa a porozprávať
i s Terkou alebo Gottfriedom.. Terezka prišla za mnou s jej typickým milým úsmevom, plným lásky a pokoja
.Tešila sa, že veľmi sa páčilo i Gottfriedovi . Ten sa jej zdôveril, že sa cítil medzi nami fajn...bol nadšený
a cítil, ako každý s otvoreným srdcom počúva a o to viac sa tešil. Povedal, že bolo cítiť lásku medzi nami 
Tak dúfam, že nám to aj ostane  len tak ďalej 
Zišlo sa nás nad naše očakávanie  Mali sme super ozvučenie, a premietalo sa aj na plátne, ktoré
si doniesla skupinka mladých z Medžugoria.
Verím, že nielen mňa ale aj ostatných to veľmi zaujalo a odniesli sme si veľa
zo stretnutí, istotu, pocit, že aj keď sa to
niekedy nezdá a necítime to, sme obklopení
všelijakými nástrahami a pokušeniami tohto
sveta, sme v bezpečí...sme pod ochranným
plášťom našej matky, ktorá každého z nás
ľúbi a sprevádza na každom kroku...:)
Všetkým zo srdca veľmi pekne
ďakujeme, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podielľali na uskutočnení tohto stretnutia 
Rada by som Vám o stretnutí a svedectvách od Terky a Gottfrieda napísala
O prednášku bol veľký záujem – zišlo sa mnoho ľudí
viac, ale to by mi tento Hlásnik ani nestačil  Ale verím, že možno do budúcna sa
nám ešte niečo takéto podarí  a opäť sa stretneme 
(Eva Macharová)

71. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE
Sobota 30. apríla bol krásny slnečný deň. Od rána nič nenasvedčovalo tomu, že v našej obci
zaznejú výstrely. Nie ozajstné – vojnové, ale výstrely na počesť pripomenutia udalostí, ktoré sa odohrali
Položenie venca – členka SZPB
pred 71 rokmi. Práve vtedy došlo pre obec a jej obyvateľov k veľmi významnému okamžiku. 30. apríla
1945 bola naša obec oslobodená spod fašistickej okupácie. Slobodu priniesli na svojich pleciach rumunskí
vojaci. Medzi našimi obyvateľmi je už málo takých, ktorí sa na to pamätajú. V ten deň – bol to pondelok –
ešte za svitania, smerom od Drietomy cez Kamennú bránu prišla riava, ktorá zmietla fašistov a očistila
našu obec od okupantov. Našťastie, tento boj nepriniesol veľa obetí. Utíchla paľba a ľudia si vydýchli.
Na pripomenutie týchto udalostí usporiadal Vojnový historický klub Biele Karpaty z Hornej Súče
spolu s Klubom vojenskej histórie Dukliansky priesmyk z Trenčína malú výstavku v parku Michala Rešetku. V dobových uniformách oblečení členovia oboch klubov postavili v popoludňajších hodinách malý
tábor. Program sa začal opisom udalostí
osudného dňa, ktoré sa stali už tak dávno.
Nasledovala pietna spomienka, kedy za zvukov slovenskej hymny položila predsedníčka
miestnej organizácie SZPB pani Anna Panáková veniec k pomníku obetiam vojny. Pokračovalo sa prehliadkou vystavených predmetov. Bolo možné vidieť zbrane, výstroj, výbavu,
ošatenie a iné predmety oboch bojujúcich strán. Podaktorí členovia sa venujú taktiež leteckej histórii, a tak spestrili výstavku artefaktami z lietadiel, ktoré havarovali počas druhej
svetovej vojny v okolí obce.
Návštevníci mali taktiež možnosť vystreliť si z autentických pušiek a samopalu. Ušné bubienky prevetral aj nemecký guľomet. Pre najmenších bola možnosť dať sa pomaľovať na
tvár, pravdaže
Výstava zbraní, ošatenia, ...
tematicky, vo
vojenských farbách. Ochotne boli zodpovedané aj otázky ohľadom zbraní
a výstroja.
Treba len dúfať, že s vojenským vybavením sa budeme stretávať
iba na podobných podujatiach, ktoré majú za úlohu pripomínať doby dávno
minulé.
Členovia Vojnového historického klubu Biele Karpaty Horná Súča: Jakub
Sáska, Roman Poláček, Rastislav Blaho, Igor Palúšny, Pavol Fary, Vladimír Pekárek ml. + aktívni sympatizanti: Jaroslav Novomeský a Václav
Horňák.
Členovia Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk (zúčastnení spomienkovej akcie): Juraj Pecík, Jozef Pastorek, Michal Jaslovský.

(Roman Poláček)
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VÍTALI SME JAR SPEVOM A TANCOM ...
V posledný aprílový deň sme privítali jar, a to stavaním
mája. Bol krásny a slnečný deň. Teploty boli naozaj príjemné. Po
skončení 71. výročia oslobodenia obce, ktoré sa konalo v Parku
Michala Rešetku Horná Súča sa diváci presunuli na miesto činu –
námestie v obci, kde sme začali oslavou stavania mája, zastavovali
sa náhodne okoloidúci diváci. Krásny a vysoký máj čakal už len na
pestrofarebné ozdobenie farebnými stužkami, ktoré nemôžu na máji
chýbať.
Podujatie otvorili členovia hudobnej skupiny Mladík, ktorí
zanôtili rezké piesne pod vedením dirigenta Vladimíra Chovanca. Tí
najmenší diváci – deti sa naozaj vytancovali do sýtosti. V sprievode
prišli deti z detského folklórneho súboru Čajka, ktoré máj krásne
zdobili a popri zdobení zanôtili ľudové piesne.S voje vystúpenie
zavŕšili rôznymi tancami. Osadenie mája bolo tento rok veľmi rýchle
a šikovné. Po úspešnom ozdobení a hlavne osadení mája nás opäť
potešili muzikanti a speváci hudobnej skupiny Mladík.
(LM)

NAŠI NAJMENŠÍ OPÄŤ VYČARILI ÚSMEV NA TVÁRACH
MAMIČIEK, BABIČIEK, ...
Nie je nič váženejšie ako byť matkou. Všetky matky
určite potvrdia, že byť mamou je niečo nádherné, napĺňajúce,
radostné, zároveň aj zodpovedné, veľa razy náročné, niekedy
bolestné. Všetci to vieme. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mamka je ten človek, ktorého náruč
sme pocítili ako prvú. Bolo to jej objatie, jej pohladenie, čo sme
pociťovali od prvých dní nášho života. Jej hlas sme počúvali, učili
sa prvé slová od nej. Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si
našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek
je príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom
kolobehu života nezabúdali. Zároveň je to dôvod, aby sme svojej
mame vyjadrili city, aby sme ju objali, pripravili jej radosť. A preto
aj my sme pripravili program, ktorý bol venovaný mamám všet-

Deti z MŠ

kým, či už majú deti malé a venujú im svoju každodennú starostlivosť, alebo sú to mamy už s deťmi dospelými, ktoré si už drobnými starosťami prešli a teraz prežívajú zas to, čím žijú ich deti.
Však nenadarmo sa hovorí, malé deti – malé starosti, veľké deti –
veľké starosti.
A preto i my sme si v nedeľu 8. mája 2016 o 14:00 hodine sme
oslávili tento krásny májový sviatok. Priestory kultúrneho domu sa
zaplnili rodičmi, starými rodičmi. Samozrejme nemohli chýbať
naši účinkujúci, ktorí pripravili zaujímavý program v podobe
tančekov, básničiek a piesní. Moderátorka všetkých srdečne
privítala. Ku dňu matiek prišiel gratulovať starosta obce Juraj
Ondračka. Príhovor venoval všetkým mamám, starým mamám.
Program bol naozaj pestrý a bohatý. Po slávnostnom príhovore
sa ujali svojej úlohy naši najmenší účinkujúci, deti tunajšej MaŽiačky z tanečnej skupiny Korzo
terskej školy. Deti uvili obrovskú kyticu pozdravov v podobe
básničiek, pesničiek a tančekov. . Svojim vystúpením s kyticou
básničiek, spevu a tanca spríjemnili sviatočné, nedeľné odpoludnie všetkým svojim mamám, babkám a tetám.Vyjadrili im svoje poďakovanie za ich
lásku a starostlivosť. Najmenších účinkujúcich vystriedali na pódiu dievčatá a chlapci zo školského klubu pod vedením Evy Veber. Program bol naozaj
bohatý. Pripravili si divadielko s názvom Dvanásť školských mesiacov. V divadielku sa predstavili naši prváčikovia, ktorí navštevujú školský klub
a členovia divadelného krúžku. Na pódium prišli aj
najmenší členovia z detského folklórneho súboru
Divadielko o Dvanástich školských
Čajka pod vedením Bernardy Nagyovej. Obohatili
mesiacoch v podaní detí zo školprogram ľudovými tancami, básničkami a hrami.
ského klubu
Samozrejme na slávnosti sme nevynechali ani hudobnú skupinu Mladík. Pod vedením Vladimíra
Chovanca zahrali a zaspievali rezké skladby.
A záverečnou bodkou na konci programu ku Dňu
matiek sa nám predstavili členovia tanečnej skupiny
Korzo – žiačky zo ZŠ M. Rešeku pod Základnou
umeleckou školou Nemšová. Pripravili si moderný
tanec, ktorý s nimi nacvičil ich pán učiteľ. Dievčatá,
zvládli neľahkú úlohu na jednotku 
Sviatok dňa matiek bol tento rok obohatený
o množstvo krásneho programu, ktorý určite potešil
všetkých prítomných. Pani učiteľky, vychovávateľky
a vedúci súborov si prevzali z rúk pána starostu
krásny kvet.
(LM)
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Milí čitatelia,
v predchádzajúcom čísle Hlásnika ste mali možnosť prečítať si príspevok o besede s pani Annou Hrabalovou, ktorá bola 25.2.2016 v priestoroch Obecnej knižnice v obci. Reagovala naň aj pani Hrabalová. Prečítajte si upravený príspevok ako reakciu na uskutočnenú besedu
Až na staré kolená si plním svoje sny. Vždy som chcela cestovať a písať. Vždy bola ceruzka a zošit v mojej ruke. Teraz už menej, lebo i síl
mám už menej. Ale že raz budem chodiť na besedy s čitateľmi o mojich knižkách, to ma ani nenapadlo.
Teraz ma pozvali do Hornej Súče. Besedu mi sprostredkovala moja spolužiačka z Univerzity tretieho veku, Eva Klinková.
V Hornej Súči, tu za našimi humnami som poriadne ešte nebola. Len v Dolnej-pod Krásinom, na bylinky. Nezdalo sa mi to tak ďaleko ako
teraz autobusom. Do autobusu som nasadala a poprosila som vodiča, aby mi povedal, kedy mám vystúpiť. Bol veľmi ochotný a prisľúbil pomôcť.
Stretnutie v knižnici sa nieslo v priateľskom duchu. Besedovali sme o knižkách, o živote, hlavne o živote. Účastníčky spomínali ako ľudia
z Hornej Súče chodili pešo cez hory, cez Kamennú bránu, ktorá je cestou cez Zlatovce do Trenčína. A ženičky zo Súče dvakrát do týždňa putovali
s batohom na chrbte s nošou pred prsami, celú tú cestu pešo. Desať, dvanásť kilometrov. V lete, v zime, za pekného počasia, i v daždi. Nie ako turisti,
naľahko, ale s nákladom, aby predali svoje výrobky a na spiatočnej ceste kúpili, čo potrebovali do domácnosti.
Na besede bol záujem o všetko. Cesta do Thajska a tiež cena. Ako sme sa dorozumievali? Všelijako. Keďže neviem po anglicky, Thajčania tiež nie
a po thajsky už vôbec nie. Dôležité je, že sme sa všade dohovorili a dostali sme všetko, čo bolo treba. Nikde sme sa nestratili a vrátili sme sa domov
plné nových dojmov a spomienok. Do Thajska chodia muži za dievčatami. Sú pekné a milé. Veľmi sa mi tam páčilo, mám rada more a teplo. Ale naše
ženy a dievčatá sú najkrajšie na svete.
V Hornej Súči sme si porozprávali, zaspomínali, bolo nám dobre, aspoň ja som sa tam tak cítila. Ďakujem vám za to.
Rozlúčili sme sa a ja som odtiaľ odchádzala s peknými spomienkami na peknú obec a pekných a dobrých ľudí a s jedným predsavzatím. Až
bude teplejšie a pekné počasie, pokúsime sa prejsť spolu s Evou Klinkovou pešo cestu zo Súče cez Kamennú bránu do Trenčína. A možno sa k nám
aj niekto pridá.
Ešte raz ďakujem za pekné prijatie, darčeky a za krásnu knihu o Hornej Súči. Mám Vás rada.
(Anna Hrabalová)

STRETNUTIE RECITÁTOROV
Z podnetu pani Anny Panákovej sa v marci a v máji tohto roku v Obecnej knižnici konalo stretnutie recitátorov.
V podvečer 30.marca na jarnom posedení s vystúpením recitátorov sa zišiel celkom pekný počet ľudí. V detskej kategórii sme privítali 6 víťazov detských recitačných súťaží – Lenka Orságová, Ondrej Mikušinec, Anetka Weisová, Alica Laurincová, Jozef Chupáč, Adriana Koprivňanská a 5 recitátorov
z radov dospelých. Boli to: Anna Panáková, Mária Ondračková, Terézia Michalová, Katarína Šulhánková a Peter Michal. Na záver detského bloku nás
svojím nečakaným vstupom rozveselil aj smelý Filipko Mikušinec.

Na májovom stretnutí milovníkov ľúbostnej poézie, ako sme ho nazvali, bol už záujem poslucháčov menší, no o to srdečnejší a otvorenejší. Privítali
sme medzi nami dokonca recitátorku z Púchova – Centra voľného času pani Dášu Máriu Illyovú, ktorá nás potešila prednesom vlastnej básne
o Trpaslíkoch zo Súče a básňami Valentína Šefčíka z knihy „Bola raz jedna láska“. Pozvanie prijali aj dvaja členovia kultúrnej komisie Vojtech Laurinec,
ktorý si zaspomínal na mladé časy básňou od Júliusa Lenku „Romanca o študentskej láske“ a Jozef Zemanovič na svoje detstvo rozprávkou „Žobrákova vďaka“. Svojim precíteným prednesom spestrili naše stretnutie Anna Panáková básňou od Milana Rúfusa „Pecko Sprostáčik“ a Mária Ondračková
básňou „Prečo“ od Jozefa Halgoša. Záver patril /neúnavnému osvedčenému/ recitátorovi Petrovi Michalovi, ktorý si vybral básne nám dobre známeho
Jána Mikušinca a „Životopis ženy“ z knihy príbehov od Mariána Kuffu.
Vďaka všetkým zúčastneným aj poslucháčom . Niekedy na jeseň a ďalšie stretnutie s vami sa teší M.G.

.

PRAVIDLÁ LÁSKY
Povinnosť bez lásky robí človeka – mrzutým.
Zodpovednosť bez lásky robí človeka – bezohľadným.
Spravodlivosť bez lásky robí človeka – tvrdým.
Pravda bez lásky robí človeka – neľútostné kritickým.
Rozum bez lásky robí človeka – prefíkaným.
Prívetivosť bez lásky robí človeka – pokryteckým.
Poriadok bez lásky robí človeka – malicherným.
Dôstojnosť bez lásky robí človeka – márnomyseľným.
Majetok bez lásky robí človeka – lakomým.
Viera bez lásky robí človeka – fanatickým.
A život bez lásky nemá zmysel.

„MUŽÁCKÉ KOSENIE LÚKY“
V jedno krásne sobotňajšie ráno sa vybrala partia chlapov z MSS Chotár na pozvanie Mužáckého sboru PULGÁRČANÉ na kultúrne podujatie, ktoré v rámci ich účinkovania nebolo prvé. Podujatie nieslo názov „Mužácké kosení lúky“ v dedinke Bulhary, neďaleko Mikulova, Lednice a Valtic.
Prvé takéto skúsenosti nadobudli naši chlapi v súťaži kosení lúk už v Buchloviciach, v prekrásnych zámockých zahradách, neďaleko známeho moravského hradu Buchlov. Tam im vtedy víťazstvo ušlo iba o vlások. Súťažilo sa vo viacerých vekových kategóriach a Horná Súča mala až štyroch svojich
zástupcov. Jednak z radov chlapov z MSS Chotár - p. Augustín Zemanovič, p. Jakub Krovina, p. Viliam Panák, ale aj z radov ich sympatizantov - p.
Milana Mrázika a p. Imricha Ondračku. A že nám, ako aj celej našej obci už vtedy vyslúžili tú najlepšiu reklamu, svedčia aj ich výborné pódiové umiestnenia.
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Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v sobotu, 7. mája 2016, so začiatkom o 9:00 hodine, na lúke u "Kostky" (pod
hrádzou rieky Dyje smerom k splavu) v Bulharoch, malo však tentoraz iné súťažné pravidlá. Z každého súboru
mohol súťažiť iba jeden jeho člen, za aktívneho speváckeho doprovodu svojich kolegov – kamarátov. Kosilo sa
v časovom intervale 3 minúty a hodnotila sa jednak kvalita (uloženie) pokosenej trávy, výška zanechaného strniska, ale najmä dĺžka, ktorú dokázal kosec za tento čas pokosiť. Keďže už v spomínaných Buchloviciach sa veľmi
osvedčil p. Jakub Krovina, bol do tejto súťaže za MSS Chotár vybraný reprezentovať práve on. A čo myslíte, kto
vyhral? Veru sa chlapi z Chotára poriadne potrápili pri hodnotení možných súťažiacich - súperov, ktorí postupne
prichádzali, rozbaľovali a skladali svoje kosy. Po prvých troch koscoch si s nádejou hovorili: „Je to dobré, tak na
týchto náš Jakub určite má“. No potom prišiel kosiť akýsi „Šampión“ (aspoň tak ho tu domáci predstavili) za mužákov zo Šardic. Bolo vidieť, že skúseností s kosbou má ozaj dosť, silu za dvoch tiež, a k tomu aj potrebnú kondičku. Zdalo sa, že je o všetkom rozhodnuté. Aj hodnotiaca komisia spolu s moderátorkou celej súťaže i nasledujúceho programu v tom mali jasno. No niet nad Súčana keď sa vydarí. Nastúpil chotárista Jakub a Moravci razom
zbledli od závisti! Bezkonkurenčne ich všetkých predstihol, nielen kvalitou kosenia, ale i dĺžkou a šírkou záberu.
Ďalší súťažiaci už nemali šancu. A tak pohár pre víťaza si po vyhodnotení odnášal z rúk starostu obce Bulhary
práve náš krajan a statočný reprezentant, Jakub Krovina. Pôvodne sa pošuškávalo, že víťazný pohár bude putovný. Po prehodnotení sa však napokon rozhodlo, že ostane navždy u nás doma, v Hornej Súči - u Krovinov. No, asi
sa naši moravskí priatelia preľakli, a zrejme si dobre rozmyslia, koho nabudúce do súťaže pozvú, ak nechcú, aby
bol víťaz opäť nejaký šikovný Slovák zo Súče. :-) A že je v Chotári dobrých koscov viac, ktorí by sa v súťaži zaiste
Náš krajan, chotárista
nenechali zahanbiť, navrhol, ich ďalší člen, p. Ivan Kako, miestnemu starostovi, aby zorganizoval súťaž v kosení
J. Krovina si odniesol
„pre štafety“, že sa radi opäť zúčastnia.
domov víťazný
Po súťaži pokračoval hudobný program, v ktorom vystúpili deti Národopisného súboru Hrozének Bulpohár
v kosení trávy
hary, mužácké zbory z Tasovic, Šardic, Přibic, ženské sbory ze Šardic, Vacenovic a chlapi z MSS Chotár,
Horná Súča. Počas celého dňa, s krátkymi prestávkami, vyhrávala cimbalová muzika, vedená primášom Tomášom Svačinou. Zábava, milé a družné debaty s ostatnými členmi súťažných súborov, pri výbornom moravskom vínečku by pokračovala možno až do
rána, no bolo im treba sa zbaliť a ísť domov. Čakala ich ešte dlhá spiatočná cesta domov, do rodnej obce.
Až v autobuse, vracajúc sa z Bulhar, si všetci uvedomili, že jeden
deň na absolvovanie takého výletu určite nestačí. Tento kraj je skutočne
bohatý na množstvo prírodných krás, ktoré lákajú mnohých turistov a návštevníkov. Snáď len v krátkosti....
Mikulov je vyhľadávanou turistickou lokalitou južnej Moravy. Má
pomerne atraktívnu polohu, pretože sa nachádza 50 kilometrov juhovýchodne od Brna. Jednoznačnou dominantou mesta je zámok, ktorý sa vypína na
skalnatom brale. Mesto, známe kvalitnými odrodami vína, je vzdialené iba
pár kilometrov cez kopec známej – pesničkami ospievanej Pálavi, od Bulhar.
Zámok Lednice sa nachádza v moravskej obci Lednice na pravom
brehu rieky Dyje, približne 12 km východne od mesta Mikulov. Zámok s
rozľahlou záhradou patrí medzi najkrajšie pamiatkové komplexy v Českej
republike. Je klenotom Lednicko-valtického areálu, a zároveň jedným z
najkrajších komplexov anglickej novogotiky v Európe. Zámockými interiérmi
prechádza niekoľko prehliadkových trás, v okolí priťahuje pozornosť francúzska záhrada s palmovým skleníkom, murárska záhrada a zámocký
park, voľne prechádzajúci do voľnej krajiny. V parku objavíte tiež niekoľko
ostrovov, rímsky akvadukt, vyhliadkovú vežu Minaret a Maurskú vodáreň s prístaviskom lodí, ktoré odtiaľ vyplávajú na vyhliadkové plavby.
A takto celú krajinu opisujú naši českí susedia:
„Pohádková krajina se zámky a zámečky, kolonádami, umělou zříceninou, rybníky, upravenými cestami a řadou drobných romantických staveb – to je Lednicko-valtický areál, zvaný též Zahrada Evropy, nejrozsáhlejší parkově upravená krajina na světě, zapsaná mezi památkami
UNESCO.
Snáď nabudúce si tieto skvosty budú môcť poobzerať naši
chlapi detailnejšie, za iných okolností a nie iba cestou z autobusu. Som
však presvedčená o tom, že napriek tomu sú radi, že mali možnosť
navštíviť tento krásny kraj a uzrieť jeho okolie. Zároveň to bola príležitosť vstúpiť do tamojšieho kultúrneho sveta, spoznať ich zvyky
a tradície. A opäť sa tak raz potvrdilo, že národná kultúra je to vzácne
bohatstvo, ktoré by mala každá krajina zachovávať, chrániť. Pretože
práve ona je budovateľkou mnohých ľudských priateľstiev, často i tých za hranicami vlastného regiónu.
(Mária Michaličková)

XXVI. VODŇANSKÉ RYBÁRSKE DNI S MLADÍKOM
Už tradične sa v polovici mája konajú v partnerskom meste mikroregiónu Vlára-Váh, vo Vodňanoch, čoraz populárnejšie rybárske dni. Tento
rok im pripadol dátum 11.-14.5.2016. Po 2
rokoch sa opäť náš región vybrali reprezentovať členovia HS Mladík spolu s asi 20člennou delegáciou zastupujúcou mikroregión Vlára-Váh. Vo Vodňanoch majú slávnosti vždy bohatý program a o hostí je
výborne postarané.
Naša cesta do rybárskeho mesta sa začala
v piatok ráno. Okolo 15.-tej hodiny sme
šťastne dorazili do cieľa a začali sa pripravovať na večerné vystúpenie. Okrem Mladíka na kultúrnom večere priateľstva vystupovali aj zoskupenia z ďalších partnerských
obcí a miest. Konkrétne: X. župa spis
.Josefa Holečka Vodňany – Obec baráčníků
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Radomyšl, skupina „Mundharmoniker“ (Aarwangen, Švajčiarsko), tanečný súbor „Antigoni“ (Zlaté Hory, ČR). Cez prestávku mohli účinkujúci aj diváci
ochutnať pokrmy z rýb pripravené študentmi vodňanského učilišťa. Mladíci zahrali nielen slovenské pesničky, ale potešili aj ucho českého poslucháča.
Neskôr sa išli aj oni zabaviť na vodňanské námestie, kde sa striedali rockové kapely, na ktoré sa dalo dobre „vyblázniť“.
V sobotu dopoludnia nás p. delegátka odviedla do neďalekého Protivínu, kde sme sa zúčastnili na prehliadke v ZOO krokodílov. Okrem
množstva „obyvateľov“ ZOO, ktoré sme videli, sme mali zážitok najmä pri ukážke kŕmenia. Doteraz máme pred očami, ako sa inak takmer nehybné
tvory vrhli na svoju potravu.
Popoludní Mladíkov už čakalo takmer hodinové vystúpenie na hlavnom námestí vo Vodňanoch. Škoda však, že záver ich vystúpenia poznačil dážď.
Večer sa celá delegácia aj muzikanti zúčastnili na slávnostnej večeri, ktorá bola vyvrcholením celého podujatia. Okrem nej sme sa niektorí boli pozrieť
aj na vystúpenie Anety Langerovej, ktorá patrila k zlatému klincu celého 4.-dňového programu. Presne o 22:00 bol naživo, prostredníctvom jedného
z českých rádií, odštartovaný tradičný ohňostroj. Taký, aký pripravia vo Vodňanoch, je naozaj zážitkom, kedy človek takmer ani nestíha sledovať
všetko, čo sa na oblohe deje. Naozaj patrí usporiadateľom veľký obdiv. Po ohňostroji sa pokračovalo ďalej v zábave, na ktorej hrala miestna kapela.
Občerstvenie v podobe švédskych stolov bolo taktiež na vysokej úrovni.
Až nám bolo smutno, že v nedeľu ráno všetka táto sláva skončila... Krátko po 9.-tej sme sa vydali na cestu domov nielen s vynikajúcimi zážitkami a pocitmi, ale aj s darčekmi, ktoré od usporiadateľov dostal každý účastník. Vodňanské rybárske dni sa aj tento rok vydarili, už teraz sa tešíme na
ďalšie ročníky.
(AD)

PO NÁROČNOM POLROKU SA ČLENOVIA DFS ČAJKA
DOČKALI PRÁZDNIN
Blížia sa prázdniny, pre deti v súbore Čajka je to čas na oddych, ale pre nás ktorí súbor vedieme, nie celkom. Stalo sa už zvykom v určitom
časovom úseku nášho čajkárskeho života zhodnotiť uplynulé aktivity a pripraviť sa na tie ďalšie, ktoré nás čakajú. Ak sa niekomu zdá, že sa v súbore
nič nedeje, opak je pravdou. Za uplynulých šesť mesiacov súbor absolvoval dvanásť akcií a vystúpení.
Tradične začíname na začiatku roka posedením s rodičmi v období fašiangov. Tento rok sme pre nich pripravili aj krátky program ukážkou nových
tancov. V marci sme absolvovali dvojdňové sústredenie v Penzióne Žítková. Tak ako každé predchádzajúce sústredenia, aj toto prinieslo všetkým úžitok
v podobe tanečného a speváckeho zdokonalenia starších programových čísiel, oboznámením sa a „nahodením“ nového tanca, ktorý bude v novom
programovom čísle, ale aj zocvičením programového čísla veľkáčov „V tanci“, kde sa po novom predstavujú ako sólisti v tancoch čardáš a sellácka.
Veľký zážitok sme mali aj z vystúpenia so súborom Radosť z Trenčína. Pozvali nás do programu, ktorý každoročne pripravia v ODA pre rodičov a verejnosť. Náš program sme predviedli veľmi dobre a „nestratili sme sa“ pri takom veľkom súbore. Nemenej zaujímavé bolo pozvanie študentov
SOŠ obchodu a služieb, ľudovo zvaný „Jilemák“ do maturitného projektu „Za dolinou dolina“, v ktorom sme prezentovali súčanský folklór.
Apríl je pre nás súťažným mesiacom, kedy prebieha súťaž detských folklórnych súborov. Začína okresnou prehliadkou v Trenčianskej Turnej. Tanečníci, muzikanti a speváci súťažia vo svojich kategóriách v skupinách alebo ako sólisti. My sme si tento rok do súťaže pripravili so skupinou chlapcov
baladu „Roste f poli rokita...“, ktorú odborná porota ocenila Zlatým pásmom a postupom na Krajskú prehliadku do Zemianskych Kostolian, kde si
chlapci vyspievali Strieborné pásmo.
Jarné obdobie býva plné vystúpení. Začínajú
rôzne slávnosti a festivaly, na ktoré nás organizátori pozývajú. Takéto pozvanie prišlo aj od našich susedov z Dolnej
Súče na Festival DFS. V takmer polhodinovom programe
sa predstavili všetky deti nielen staršími programovými
číslami, ale premiéru mali dve nové čísla. Jedno spevácke
– dievčence spievali pastierske piesne a druhé tanečné.
Bolo to už spomínané číslo starších detí „V tanci“. Práve
týmto sa deti chceli ukázať aj doma pri stavaní mája. Je
nám ľúto, že „ akýmsi technickým nedopatrením...“ im to
nebolo umožnené a náš program bol predčasne zrušený.
Deň matiek je tiež príležitosťou ukázať sa doma. Program
nebýva dlhý, ale vždy sa snažíme niečo nové, pekné
predviesť. Tento raz to boli práve Pastierske piesne
v podaní malých aj starších dievčat. Premiéru mali aj
najmenšie detičky / prípravka/, ktoré za krátky čas
v súbore sa stihli naučiť jedno zo starších čísiel o pasení
husí. Najväčšou udalosťou pre súbor bolo natáčanie pre
RTVS do televízneho programu Kapurka. Ponuka prišla od redakcie TV práve na základe nášho viacnásobného úspešného účinkovania v súťaži DFS
a výborného umiestnenia. Veľmi nás to potešilo. To sme ale netušili, aké to bude náročné. Dva dni práce na šesťminútovom vstupe bolo nielen zaujímavé, ale aj náročné na sústredenie, únavu a podanie dobrého výkonu. Deti boli ale naozaj skvelé. Počúvali a plnili požiadavky režiséra na slovo
a celý filmový štáb bol spokojný, že sa natáčanie skončilo podľa plánu, bez zbytočného predlžovania, včas. Keď sa však zábery niekoľkokrát opakovali,
nie preto, žeby sa pokazili, ale z dôvodu väčšieho výberu, ako povedal pán režisér, skonštatovali sme, že „...umelci to majú ťažké...“ Prialo nám aj
počasie aj prostredie Vlčieho Vrchu, kde sme natáčali, a starostlivosť našich mám, ktoré sa starali o naše brušká napečením dobrôt, to všetko dotváralo
radostnú atmosféru. Veríme, že výsledok si radi pozriete vo vysielaní v septembri.
Polrok našich aktivít sme zakončili na našom okresnom podujatí Trenčianskych folklórnych slávnostiach v Mníchovej Lehote. Tento rok nás organizátori
pozvali dvakrát. Prvé bolo predfestivalové vystúpenie v piatok v KD Mn. Lehote vo veľmi peknom programe Balady a vojenské piesne, kde sme účinkovali spolu s MSS Chotár. Chlapci speváci spievali súťažnú baladu a v druhom vstupe dve regrútske piesne. Druhé vystúpenie bolo v sobotu v hlavnom
programe v amfiteátri v detskom bloku, kde menšie deti vstúpili s programovým číslom Na záhumní. Tento krát sme sa neponáhľali domov a pozreli
sme si aj ďalší program slávností, ktorý bol naozaj pestrý a pekný.
Prajem deťom, aby im prázdniny vyšli tak, ako si želajú. Hlavne pohodovo, zaujímavo, s peknými zážitkami. Zaslúžia si ich.
(Bernarda Nagyová)

PEŇAŽNÁ 2016
Srdečne Vás pozývame na 16. ročník
Medzinárodného
česko – slovenského stretnutia.
Podujatie sa uskutoční dňa 20. augusta 2016.
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 72. výročia SNP.
Pamätný pochod sa uskutoční dňa
26.augusta 2016, v prípade nepriaznivého
počasia 31. augusta 2016.
Ďalšie informácie budú spresnené.
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ HORNÁ SÚČA
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – OBVODNÉ KOLO

10. marca 2016 sa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky a Konferencie biskupov Slovenska konal 15. ročník BIBLICKEJ OLYMPIÁDY, do ktorej sa zapojila aj naša škola. Dekanátne kolo sa konalo v Katolíckej spojenej škole
v Nemšovej a zúčastnilo sa ho 6 základných škôl. Našu školu
zastupovali traja žiaci:
Eliška Bulejková (8.B),
Matúš Guga (8.B),
Vojtech Laurinec (8.A).
S nadšením boli odhodlaní zdolať všetky „zákerné“ otázky z dvoch
kníh – Prvej knihy Samuelovej a Lukášovho evanjelia. Počínali
si skvelo. Necelé dva body ich delili od prvého miesta.

Dňa 11. marca 2016 sa v Kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja konalo obvodné kolo v prednese
poézie a prózy pre okres Trenčín. O tom, že súťaž má dlhoročnú
tradíciu, svedčí aj jej 62. ročník, na ktorom sa okrem našej školy
zúčastnilo aj ďalších 22 škôl trenčianskeho okresu.
Zástupcov sme mali v každej kategórii, vybrali sme ich v školskom
kole, kde zaujali nielen porotu, ale aj divákov:
I. kategória
Aneta Weisová / próza, 3.B
Ondrej Mikušinec/ poézia, 3.B
II. kategória
Ema Stražáková / poézia, 6.B
Matej Kráľ / próza, 5.tr.
III. kategória
Adriana Koprivňanská / poézia, 9.A
Jozef Chupáč / próza, 8.B
Odbornú porotu najviac zaujalo vystúpenia A. Weisovej,
A. Koprivňanskej a J. Chupáča, ktorým udelili krásne 1. miesto
s postupom do okresného kola Hviezdoslavovho Kubína. Čestné
uznanie od poroty bolo udelené Eme Stražákovej.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu našej
školy a prajeme veľa úspechov na okresnom kole v Melčiciach –
Lieskovom.

Celkové poradie:
1. ZŠ s MŠ R. Hečku, Dolná Súča - 81,50
2. ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča - 79,75
3. Katolícka spojená škola, Nemšová - 77,25
4. ZŠ Omšenie - 66,00
5. ZŠ Trenčianska Teplá - 59,50
6. ZŠ s MŠ V.Mitúcha, Horné Srnie – 55,50

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – OKRESNÉ KOLO
Presne po týždni sa naši úspešní recitátori dňa
18.3.2016 vybrali predviesť svoje recitátorské umenie na okresné
kolo Hviezdoslavovho Kubína ,konaného v rodisku Jána Smreka,
v Melčiciach-Lieskovom.
Našu
školu
reprezentovali
víťazi
postupujúci
z obvodového kola v Trenčíne v zložení:
I. kategória:
Aneta Weisová / próza, 3.B
III. kategória:
Adriana Koprivňanská / poézia, 9.A
Jozef Chupáč / próza, 8.B
Stretli sa tu víťazi obvodových kôl celého okresu Trenčín, konkurencia bola veľká, ale výkony našich žiakov presvedčili
porotu o tom, že aj v Hornej Súči máme kvalitných recitátorov.
Krásne 3. miesto v I. kategórii si odniesla Anetka Weisová, 3.
miesto získal aj v kategórii najstarších žiakov Jozef Chupáč.
Všetkým recitátorom ďakujeme, tešíme sa na stretnutie o rok.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA „E“
Biologická olympiáda, kategória „ E“ patrí k tým menej obľúbeným.Žiaci sa musia naučiť veľké množstvo teórie o rastlinách,
živočíchoch, horninách a mineráloch a spracovať zbierky.
U nás sa vždy nájdu jednotlivci, ochotní sa poctivo pripraviť
a olympiády sa zúčastniť. Tradične sa nám najviac darilo v botanike
a zoológii.
Výsledky:
1.miesto Matúš Guga (botanika)
2.miesto Lenka Škundová (botanika)
3.miesto Eliška Bulejková (botanika)
3.miesto Lea Cverenkárová (zoológia)
3.miesto Lucia Škundová (zoológia)
3. miesto Natália Mikušincová (geológia)
Matúš Guga a Lenka Škundová reprezentovali školu i okres
v krajskom kole v Považskej Bystrici. V konkurencii 18 žiakov obsadil
Matúš Guga 6. miesto
a Lenka Škundová 9. miesto. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi.
Matúš Guga, 8.B sa stal v tomto školskom roku najúspešnejším
žiakom školy v okresných a krajských olympiádach.
MŠ V. Mitúcha, Horné Srnie - 55,50

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA
V ZŠ Trenčín, Dlhé Hony sa 16. marca 2016 13 odvážnych žiakov 8. ročníka pasovalo s mimoriadne náročnými úlohami
57. ročníka fyzikálnej olympiády.
O náročnosti svedčia iba 4 úspešní riešitelia, z toho 3 s najnižším
možným počtom bodov. Kladieme si otázku, či tvorcovia úloh
motivujú alebo odrádzajú tých najlepších žiakov sa na olympiády
pripravovať a zúčastňovať...
Našu školu reprezentovali 2 žiaci.
Matúš Guga osadil 7.miesto a Lenka Škundová 8.miesto.
Vážime si ich veľkú snahu a svedomitosť v príprave.
Veríme, že náročnosť úloh ich neodradí a skúsia uspieť
opäť o rok.Ďakujeme.

ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC
Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo v CVČ Trenčín 23.
marca 2016. Víťazka školského kola
Lucia Koprivňanská obstála aj v okresnej
konkurencii a obsadila v
kategórii mladších žiakov veľmi pekné
3. miesto. Bola výborná.
Jej príbeh zaujal všetkých prítomných i porotu.
Blahoželáme a ďakujeme
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PRVOAPRÍLOVÁ MÓDNA POLÍCIA
Tvoriví žiaci z redakčnej rady Súčasníka dostali nápad, ktorý sa
1. apríla 2016 premenil na bláznivú skutočnosť.
Pomocou školského rozhlasu bola oznámená súťaž
o najbláznivejšieho prvoaprílového žiaka i triedu, ktorých bude posudzovať módna polícia. Tí ani netušili, že to žiaci (i niektorí učitelia)
našej školy zoberú tak vážne. A tak 1. apríla nechýbala v škole dobrá
nálada a úsmev na tvári. Módna polícia vošla do každej triedy, fotila,
zapisovala a vyhodnocovala. Z celej akcie podala správu:
„Prekvapilo a milo potešilo nás to, čo sme tu videli. Objavili sme
vyše 200 originálnych a tvorivých detí so zmyslom pre humor.Musíme však podať trestné oznámenie na 8.B, ktorá jediná ignorovala akciu módnej polície.CELKOVÝ ZÁVER: Boli ste skvelí, vtipní,
blázniví a originálni!“
Za najbláznivejšiu prvoaprílovú triedu určili 3.B, lebo
v tejto triede, nazvali sa BLÁZNI, bolo najviac originálnych nápadov, ochoty a prvoaprílovej nálady.Ešte jedna trieda dostala ocenenie, a to 7.tr., pretože tam bolo najviac žiakov zapojených do spoločnej akcie.
Spachtoši v pyžamách získali titul: Najtímovejšia prvoaprílová trieda. Bolo veľmi náročné vybrať len troch naj..., nakoniec prvé tri miesta obsadili chlapci.
Naj... prvoaprílovou p. učiteľkou sa stala p. učiteľka
Hupčíková, ktorá 1.apríla 2016 učila v maske Batmana.

DEŇ ZEME
Učitelia a žiaci ZŠ pripravili v tomto roku ku Dňu Zeme týždeň aktivít.
1.Žiaci 2. stupňa absolvovali súťaž na 11 stanoviskách, na ktoré
prišli oblečení vo farbách planéty – zelenej, hnedej, žltej a modrej.
Riešili zábavné, vedomostné i športové úlohy. Najviac sa darilo 8.A,
7.tr.,6.B
2.Aktivity pre 1. stupeň pripravili žiaci 9.ročníka. Vytvorili im 10 zábavných a poučných úloh o prírode. Najlepšie vedomosti preukázali:4.A, 4.B, 1.B
3.Žiaci 8. ročníka nacvičili 2 ekorozprávky M.Sanigu a zahrali ich
deťom z MŠ.
4.Uskutočnili sme besedu s RNDr.
Rajcovou a Mgr.Šáchom
o CHKO Biele Karpaty o živote vážok.
5.Žiaci všetkých tried 2.stupňa vytvorili tematické nástenky
o ochrane prírody a vyrobili hračky a zábavné predmety z plastov.
Najkrajšie boli v 6.B, 7.tr., 5.tr.. Víťazi boli odmenení výbornou tortou.
6.Nezabudli sme ani na zber papiera. Nazbierali sme 8.000 kg, čím
sme zachránili 70 stromov. Najviac sa pričinili:
1.stupeň – Filip Gago,4.B, 280 kg, David Habánik, 1.B, 267 kg
2.stupeň – Ema Stražáková, 6.B, 320 kg, Júlia Zemanovičová, 6.B
315 kg
7.Aktivity boli zakončené zapojením sa do súťaže RECYKLOHRY,
do zberu elektroodpadu (batérie, elektrotechnika, elektronika).

EURÓPA V ŠKOLE
MATEMATICKÁ OPLYMPIÁDA
Úspech v matematickej olympiáde vždy poteší. V okresnom
kole sa z našej školy zúčastnilo 5.4.2016 v ZŠ Trenčín, Kubranská
šesť žiakov (kategória 6. a 8. ročník).
Príjemne prekvapili dievčatá zo 6. ročníka Alena Múková
a Lucia Koprivňanská. Svoju veľkú všestrannosť a kvalitu potvrdil
Matúš Guga, 8.B.
6.ročník:
9. miesto Alena Múková
15. miesto Lucia Koprivňanská
8.ročník:
19. miesto Matúš Guga
Všetci traja sa stali úspešnými riešiteľmi.

KLOKAN – MATEMATICKÁ SÚŤAŽ
Do tradičnej matematickej súťaže sa v tomto roku prihlásilo
47.825 žiakov.
Z našej školy našlo odvahu zmerať si sily s najlepšími 30 žiakov. 16
z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi. Viac sa darilo žiakom 1. stupňa.
Klokanko 1: Dalibor Panák, Natália Gugová, Šimon Jurica, Robert
Ludvík, Michaela Vašíčková
Klokanko 2: Barbora Kučeráková
Klokanko 3: Jozef Múka, Mário Mrázik, Patrik Gaži, Aneta Weisová,
Adriana Weisová, Jozef Blaho
Klokanko 4: Samuel Blažej
Školák 6: Alena Múková
Benjamín 8: Matúš Guga, Lenka Škundová
Školským šampiónom sa stal
Jozef MÚKA, 3.B
(100 %, 1.-77. miesto)

(8 cien v okresnej súťaži a 4 ceny v celoslovenskej súťaži)
Súťaž „Európa v škole“ je medzinárodný projekt. Gestorom sú medzinárodné organizácie: Rada Európy, Európsky parlament, Komisia Európskej únie. V SR prebieha súťaž nepretržite 24
rokov. Projekt podporuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR a je považovaný za jeden z nástrojov výchovy
k občianstvu a k ľudským právam. Súťaž je určená deťom a mládeži
od 6 do 19 rokov.
Tohtoročné motto: „Žiť spoločne v mieri“.
Do súťaže sa zapojilo 402 škôl, ktoré do súťaže poslali 7.643
prác.
Odborná porota nakoniec ocenila 51 prác, 57 získalo čestné uznanie.
Sme nesmierne radi, že po úspechu v okresnej súťaži naše práce
zaujali i v celoslovenskú porotu. Uspeli 4 práce našich žiakov.
Ceny získali:
Kategória 6-9 rokov – literárna práca
Kolektív žiakov 3.B triedy
„Víťazstvo dobra nad zlom
v rozprávkach“
Kategória 6-9 rokov – špeciálna téma
Bianka Dražkovcová, 3.A „Krásny svet“
Čestné uznania získali:
Alexandra Mikušincová, Adriana Koprivňanská,
„Z lásky
k ženám“
Zuzana Panáková, Daniel Poláček, 9.A
V okresnej súťaži získali ceny:
Lenka Habániková a Michaela Barteková
Laura Bulejková, Marianna Čapáková
Barbora Augustínová
Kolektív žiakov 7. triedy
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SLÁVIK SLOVENSKA 2016 –
OKRESNÉ KOLO
V stredu 4.5.2016 sa víťazi šk. kola vybrali do ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne, aby si zmerali sily resp. hlasy v speváckej súťaži
Slávik Slovenska s deťmi z trenčianskeho okresu.
Tradične sa súťažilo v troch kategóriách a súťažiaci si mali pripraviť
dve ľudové piesne. Jednu zo spevníčka a druhú ľubovoľnú, ktorú radi
spievajú. Ďalšou podmienkou bolo, že jedna z piesní musela byť
sprevádzaná hudobným nástrojom a druhá bez neho. Úlohy sprevádzajúceho korepetítora sa v tomto šk. roku výborne zhostil Jozef
Chupáč na heligónke. Okrem toho aj sám súťažil v speve v III. kategórii.
V I. kategórii našu školu reprezentoval Jozef Múka z 3.B, ktorý sa
pekne zhostil neľahkej úlohy náhradníka, keďže náš víťaz ochorel.
Jojovi patrí pochvala za rýchle nacvičenie piesní aj ich peknú prezentáciu.
V II. kategórii sme vyslali do boja dievča, konkrétne Alicu Laurincovú
z 5. tr., ktorá precítene predniesla lyrickú pieseň bez sprievodu
a veselú, tanečnú pesničku so sprievodom heligónky.
V III. kategórii spieval a hral už spomínaný Jozef Chupáč z 8.B. Ten
sa z našich spevákov porote páčil najviac a odniesol si pekné 3.
miesto.
Za zmienku však stojí aj fakt, že Jozef so svojou heligónkou
a dvomi svojimi kamarátmi spravili na súťaži atmosféru, aká sa len tak
nevidí. Zatiaľ čo sa porotkyne radili, v súťažnej sále sa hralo
a spievalo s radosťou a zábavou, ktorá k tomu neodmysliteľne patrí.
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Finálové turnaje sa uskutočnili v Ružomberku a v Senici.
Pekný štadión v Senici privítal krajských víťazov zo „západu“.
Kvalitné súperky zo športových škôl preverili naše dievčatá. Vynikli
domáce dievčatá, ktoré zvíťazili nad všetkými súperkami, nedostali
ani jeden gól. Po proteste jedného z družstiev (nie nášho) boli
dodatočne diskvalifikované.V zostave mali 4 dievčatá, ktoré boli
mladšie ako bolo uvedené v propozíciách. Zvláštne.
ZŠ Horná Súča : ZŠ Bratislava 2:2 (Cverenkárová, Bulejková)
ZŠ Horná Súča : ZŠ Nové Zámky, Hradná 3:0 (Cverenkárová 2,
Vendžúrová)
ZŠ Horná Súča : ZŠ Senica, Sadová 3:0 kont. ( v zápase 0:1)
Konečné poradie v skupine „západ“.
1.miesto ZS Bratislava, Gessayova 3 2 1 0 9: 2 - 7 bodov
2.miesto ZŠ M.Rešetku Horná Súča 3 2 1 0 8:2 - 7 bodov
3.miesto ZŠ Nové Zámky, Hradná 3 1 0 2 3:7 - 3 body
Škoda. Jeden gól rozhodol, že sa nezúčastníme ČeskoSlovenského finále v Olomouci.
V skupine „východ“ získalo družstvo ZŠ Ľubochňa na 2. mieste 5
bodov.
Po týchto výsledkoch získali dievčatá v rámci Slovenska skvelé 3.miesto.
Reprezentovali:
D.Babrnáková, M.Čapáková, M.Poláčková, K.Zemanovičová,
S.Poláčková, A.Lukšová, S.Panáková, L.Repová, D.Hoťková,
P.Gažiová, L.Cverenkárová, M.Vendžúrová,
E.Bulejková, A. Šulhánková.

DÔVERA CUP
MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAČOK
Spanilú jazdu na Majstrovstvá SR v malom futbale
v Poprade začali naše dievčatá v základnom kole v domácom prostredí. Zvíťazili nad ZŠ Trenčín, Kubranská (14:1, 7:0) a ZŠ Trenčín,
Na dolinách (13:0, 7:0).
Vo finálovom turnaji v Trenčíne zvíťazili nad ZŠ Trenčín, Hodžova
(5:0), ZŠ Trenčín, Kubranská (25:0), ZŠ Trenčín, Bezručova (17:1).
Regionálne finále sa uskutočnilo v športovej hale v Myjave. V oboch
zápasoch sme zvíťazili dvojciferne nad ZŠ Myjava, Štúrova (10:1)
a ZŠ Nové Mesto n/V, Odborárska (11:2).
16.5.2016dievčatá cestovali do Považskej Bystrice, kde sa
uskutočnilo krajské finále. Súperky vzbudzovali rešpekt, ale dievčatá
nepodľahli tréme ani strachu. Pokračovali vo výborných výkonoch aj
v krátkom hracom čase (2x10 minút) dokázali jednoznačne zvíťaziť.
Výsledky:
ZŠ Horná Súča : ZŠ Bánovce n/B, Partizánska - 7:0
ZŠ Horná Súča : ZŠ Beluša - 6:2
(Góly: L.Cverenkárová 8, S.Panáková 5)
Dievčatá obsadili 1. miesto a postúpili do celoslovenského finále v Poprade.

COCA COLA CUP – DIEVČATÁ
(Jeden gól od postupu do Česko-Slovenského finále v Olomouci)
Coca Cola Cup je futbalový turnaj dievčat. Zúčastňujú sa ho ZŠ z
celého Slovenska.
Po domácom víťazstve v regionálnom kole súťaže nad ZŠ Čachtice
(3:0) cestovali naše dievčatá za súperkami do Bánoviec n/B, kde sa
16.5.2016 stretli štyria víťazi regionálnych kôl.
Už prvý zápas bol mimoriadne náročný a nakoniec rozhodujúci.
V ďalších zápasoch sme hrali výborne a súperkám sme nedali žiadnu
šancu. Možno nečakane, ale zaslúžene sa dievčatá stali krajskými
víťazkami.
Výsledky:
ZŠ Horná Súča : Spojená škola Nitrianske Pravno 1:0
ZŠ Horná Súča : ZŠ Partizánske, R.Kaufmana 5:0
ZŠ Horná Súča : ZŠ Bánovce n/B, J.A.Komenského4:0
(Góly: L.Cverenkárová 7, M.Vendžúrová 2, E.Bulejková 1)

SÚŤAŽ NAJSTARŠIU (KNIHU, HRNIEC, MLYNČEK, ..) DETSKÁ SÚŤAŽ V HĽADANÍ PRÍBEHU
Centrum voľného času v Trenčíne sa rozhodlo podnietiť u detí záujem o históriu a svet, v ktorom vyrastajú. Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí bolo úlohou detí nájsť starý všedný alebo nevšedný predmet vo svojom okolí so zaujímavým
príbehom, ku ktorému sa dieťa dopátra svojim bádaním.
Našu školu reprezentovali žiaci 3. B triedy - Ondrej Mikušinec, Aneta Weisová a Vojtech Laurinec – žiak 8. triedy.
Anetka predstavila záhadnú sošku, Ondrejko reklamnú tabuľku a
Vojto starú vzácnu knihu. Konkurencia bola veľká a predmety
obyčajné i zaujímavé.
18. mája 2016 na súťaži v CVČ v Trenčíne naši žiaci presvedčivo
a so záujmom poroty i publika, prerozprávali príbehy
a odprezentovali svoje poklady.
Porota udelila tieto ocenenia:
Ondrej - 1. miesto v prvej kategórii
Anetka - 2. miesto v prvej kategórii
Vojtech - 1. miesto v druhej kategórii
Pre víťazov boli milým prekvapením i ceny, ktoré získali
– návšteva cirkusu a celodenný výlet do Bratislavy spojený
s návštevou ZOO. Triumfálne víťazstvo našich žiakov podporil
hudobným vystúpením, Jožko Chupáč – žiak 8. triedy. Hrou na
heligónke a spevom spríjemnil túto podujatie. V závere na každého prítomného čakala sladká odmena, chutná torta.
Víťazom gratulujeme.
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BEH HORNEJ SÚČE
Na školské kolo Behu Hornej Súče už 15 rokov nadväzujú
preteky, na ktoré pozývame školy, s ktorými máme dlhodobo veľmi
dobré vzťahy. 19. mája 2016 pretekalo v 6 kategóriách 62 dievčat
a chlapcov zo 6 ZŠ. Za krásneho počasia
a povzbudzovania domácimi divákmi sme videli dramatické boje
o stupne víťazov.
Najviac sa darilo:
Dievčatá – 4. a 5. ročník:
1.miesto Júlia Hevierová - ZŠ Trenčín, Kubranská
2.miesto Soňa Panáková - ZŠ M.Rešetku Horná Súča
3.miesto Simona Červeňanová - ZŠ Soblahov
Chlapci - 4. a 5. ročník:
1.miesto Mário Červenka - ZŠ Soblahov
2.miesto Matúš Fabo - ZŠ Trenčín, Kubranská
3.miesto Leo Tadeáš Chupáč - ZŠ R.Hečku Dolná Súča
Dievčatá – 6. a 7. ročník:
1.miesto Lea Cverenkárová - ZŠ M.Rešetku Horná Súča
2.miesto Mária Hamajová - ZŠ R.Hečku Dolná Súča
3.miesto Sabina Kaňovská - ZŠ Drietoma
Chlapci – 6. a 7. ročník:
1.miesto Andrej Seriš - ZŠ M.Rešetku Horná Súča
2.miesto Jaroslav Burdiak - ZŠ Drietoma
3.miesto Adrian Beňo - ZŠ Drietoma
Dievčatá – 8. a 9. ročník:
1. miesto Paulína Husárová - ZŠ Trenčín, Kubranská
2. miesto Michaela Vendžúrová - ZŠ M.Rešetku Horná Súča
3. miesto Gabriela Hamajová - ZŠ R.Hečku Dolná Súča
Chlapci – 8. a 9. ročník:
1.miesto Adam Remenár - ZŠ M.Rešetku Horná Súča
2.miesto Tibor Hamaj - ZŠ R.Hečku Dolná Súča
3.miesto Martin Hoťko - ZŠ Drietoma
Hodnotenie škôl: „O pohár starostu obce“
1.miesto ZŠ M.Rešetku Horná Súča - 15 bodov
2.miesto ZŠ Trenčín, Kubranská - 8 bodov
3.miesto ZŠ R.Hečku Dolná Súča - 6 bodov
4.miesto
ZŠ Drietoma - 5 bodov
5.miesto
ZS Soblahov - 4 body
6.miesto
ŠZŠI V. Predmerského Trenčín
Ďakujeme OÚ Horná Súča za krásne športové poháre pre najlepších jednotlivcov i víťazné kolektívy.

DÔVERA – ŠKOLSKÝ POHÁR
(5.MIESTO NA SLOVENSKU)
V Poprade sa v NTC dňa 6. a 7. júna 2016 stretlo 8 najlepších futbalových družstiev dievčat (krajské víťazky)v národnom finálovom turnaji
Dôvera – školský pohár. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 512 ZŠ. Naše
dievčatá obsadili v minulom roku 4. miesto. V tomto roku mali ešte
vyššie ambície. Žiaľ, nekoncentrovanosť a neuveriteľné individuálne
chyby v prvých 6 minútach úvodného zápasu i nepriaznivé vyžrebovanie rozhodli, že sme obsadili až 5. miesto. Prehrali sme v našej skupine 2 zápasy so súperkami, ktoré nakoniec obsadili 1.a 2. miesto.

Výsledky v skupine:
ZŠ Horná Súča : ZŠ Zvolen
2:4
ZŠ Horná Súča : ZŠ Bardejov 3:2
ZŠ Horná Súča : ZŠ Senica
0:6
Zápasy o umiestnenie:
ZŠ Horná Súča : ZŠ Pezinok 9:1
ZŠ Horná Súča : ZŠ Kysucké Nové Mesto 3:2
Góly: L. Cverenkárová 11, S.Panáková 4, K.Zemanovičová 1) Lea
Cverenkárová sa stala druhou najúspešnejšou strelkyňou turnaja.
Konečné poradie:
1.miesto ZŠ Senica, Sadová
2.miesto ZŠ Zvolen, J.Alexyho
3.miesto ZŠ Bojná
4.miesto ZŠ Trebišov, sv.Juraja Gorkého
5.miesto ZŠ Michala Rešetku Horná Súča
6.miesto ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clemetisova
7.miesto ZŠ Bardejov, B.Krpelca
8.miesto ZŠ Pezinok, J.Fándlyho
Okrem 5. miesta sme si odniesli sadu krásnych dresov, spoločenskú hru pre každú hráčku. Dievčatá zažili príjemnú atmosféru
pekného hotela, relax v Aquacity Poprad, výbornú starostlivosť a
stravu i pohľady na slnkom zaliate štíty Vysokých Tatier.
Za výbornú reprezentáciu školy ďakujeme L.Repovej,
L.Cverenkárovej, K.Zemanovičovej, A.Lukšovej, S.Panákovej,
V.Panákovej, P.Gažiovej, P.Gračkovej
Úprimne ďakujeme OÚ Horná Súča za odvoz obecným automobilom a pánovi Jozefovi Mrázikovi za ústretovosť, ochotu
a neustále povzbudzovanie.

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA
V našej škole v závere školského roka každoročne organizujeme Beh olympijského dňa. Aj vďaka tomu vybral Slovenský olympijský výbor našu školu a obec a poveril nás zorganizovať
15.6.2016 slávnostný olympijský program a preteky. Atmosféra
bola výborná, veď LOH v Rio de Janeiro sa blížia a všetci sa tešíme na ich atmosféru..
O 10,00 hodine prebehli centrom obce a priniesli olympijský oheň
do Parku Michala Rešetku najlepší športovci školy Michaela Vendžúrová a Adam Remenár. 200 žiakov ich privítalo potleskom.
Vypočuli sme si olympijskú hymnu a príhovory organizátorov
a hostí. Stupne víťazov v obkolesení olympijských symbolov
a plagátov čakali na svojich víťazov.
Videli sme krásne preteky. Bojovnosť, vyrovnanosť, ctižiadosť, chuť
uspieť, ale aj symbolické prebehnutie trate. Myšlienka Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa, bola naplnená.
Víťazom odovzdali ceny naši hostia pán Peter Hiriak, Vendelín
Kvetan a Jozef Mrázik (zástupca starostu obce). Poskytli nám
krásne a hodnotné ceny, odmenili sme 5 najlepších dievčat i chlapcov v každej kategórii od 1. až po 9. ročník.
Víťazov tentokrát neuvádzame. Dôležitejšia bola výborná atmosféra, olympijské myšlienky, krásne počasie a určite trvalý zážitok.

KNÍHKUPECTVO
V ŠKOLSKOM KLUBE
Stalo sa už tradíciou, že v mesiaci marci, pri príležitosti Mesiaca knihy, otvoríme
na pár hodín v školskom klube naše Kníhkupectvo. Deti si s dovolením rodičov prinesú
z domu knižky, časopisy, leporelá, ktoré už majú dávno prečítané.. Vytvoria si svoju papierovú menovku predávajúceho a na pripravenú stoličku, ktorá sa nám už osvedčila ako predávajúci pultík- vystavia svoj ponúkaný, ocenený tovar.

(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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Úlohou predávajúcich je za symbolické ceny ponúkať kamarátom knižky na predaj. A tak si navzájom dievčatá a chlapci knižky predávajú,
vymieňajú, centíky počítajú, prepočítavajú, vydávajú... Aj týmto spôsobom si upevňujú a aj získavajú základné zručnosti finančnej gramotnosti. Niekoľkoročné skúsenosti v našom kníhkupectve prezrádzajú, ako dobre funguje kolobeh kníh a časopisov medzi kamarátmi. Veď čo si deti v jeden rok
kúpia, na nasledujúcej burze- v kníhkupectve to môžu opäť predať...
Pravidelným návštevníkom a vďačným kupujúcim v našom netradičnom obchode je náš pán riaditeľ Mgr. Dušan Černek. Vždy podporí predávajúcich a odchádza ako spokojný zákazník, ktorý sa do obchodu, kde je zaujímavý tovar, príjemná a ochotná obsluha, určite o rok zas rád vráti.

NETRADIČNÁ ČITÁREŇ
To, že knižky v sebe skrývajú neopakovateľné čaro, sú studnicou múdrosti , zaujímavostí, poučenia a majú magickú moc, to predsa vieme. Sprevádzajú nás od detstva, sú našimi kamarátmi v čase voľných chvíľ, počas dovolenky, v lete i v zime, krátia nám chvíle v posteli s chrípkou, sú vhodným
a milým darčekom...
Školský klub detí vo svojej činnosti aktívne podporuje rôzne oblasti výchovno - vzdelávacieho procesu. Jednou z mnohých je aj rozvoj čitateľskej
gramotnosti žiakov na l. stupni základnej školy a upevnenie ich záujmu o čítanie a literatúru.
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v každodennom čítaní. Deti si v septembri prinesú do školského klubu knižku, ktorú si v našich 15 minútovkách
denného, samostatného tichého čítania na koberci postupne celú prečítajú. Tí šikovnejší dokážu prečítať nielen jednu, ale i viac kníh- rozprávkové,
encyklopédie, príbehy zo súčasnosti...
Čítanie je príjemnou súčasťou relaxácie, ktorá má významnú úlohu vo výchovno - vzdelávacej činnosti v čase mimo vyučovania. Niektoré
knižky putujú z rúk do rúk, deti si ich so záujmom poprezerajú, prečítajú, porozprávajú sa o nich... A tak akosi nenápadne,
nenásilnou formou podporujem u detí prosociálne správanie sa, ochotu požičať inému svoju vec, byť k sebe tolerantní, priateľskí, nevyrušovať sa
navzájom, byť trpezliví a v praxi tak dokázať aktívne plniť kompetenciu Učiť sa učiť.

NAŠA PRVÁ NOC S ANDERSENOM
Kto z nás, dospelých či detí nepozná meno významného detského rozprávkára Hansa Christiana Andersena? Všetci sme určite v detstve počuli alebo si prečítali aspoň jednu z jeho mnohých krásnych rozprávok.
Pamätáme si na Škaredé kačiatko, Cisárove nové šaty, Slávika...
Každoročne, vždy 1. apríla si pripomíname výročie narodenia neopakovateľného
spisovateľa pre deti a mládež H.Ch. Andersena. Tento deň je sviatkom všetkých knižníc na Slovensku, ktoré
každoročne pripravujú pre svojich detských návštevníkov a čitateľov podujatie pod názvom: „Noc
s Andersenom“.
V to piatkové odpoludnie sme o 15.00 hod. odštartovali „Noc s Andersenom“ v našom školskom klube.
Porozprávala som deťom zaujímavosti zo života tohto zaujímavého človeka, o jeho smutnom detstve,
o štúdiách, o tom, ako veľmi si prial, aby ľudia poznali jeho príbehy, o rozprávkach- ktorých predlohu hľadal
v živote... Kvíz o jeho živote a diele bol pre deti určite inšpiratívny a poučný. Bianka Dražkovcová nám prečítala
známu rozprávku „Slávik“ a všetci sme sa na chvíľu stali ilustrátormi niektorých jeho rozprávok. Naša pravidelná
l5 minútovka samostatného, tichého čítania na koberci tiež patrila k tomuto odpoludniu. Úlohou detí bolo na
papier napísať odporúčanie, prípadne neodporúčanie prečítaného textu pre nasledujúcich čitateľov tej- ktorej
knižky. A tak do kníh postupne pribúdali napísané odkazovače, do ktorých dievčatá a chlapci stručne napísali
pocity z prečítaného textu, prípadne jeho odporúčanie ... a podpísali sa. Všetci si vlastnoručne vyrobili „rozprávkovú ceruzku“. Na obyčajnú ceruzku nasunuli ping- pongovú loptičku, dokreslili na ňu tváričku, nalepili vlásky
a darček na pamiatku a potešenie bol na svete! Cesta autobusom do Trenčína ubehla rýchlo... V Mestskej
knižnici Michala Rešetku na Palackého ul. v Trenčíne nás čakala zaujímavá beseda so spisovateľkou pre deti
a mládež Silviou Havlíkovou ,s ktorou
si deti zatancovali, prezreli priestory knižnice a na námestí v pizzérii nabrali
novú energiu do ďalších aktivít tohto večera. Súťaže pri Vodníkovi aj na Mierovom námestí trvali do neskorého večera.
Naše milé a ochotné pani kuchárky nám pripravili výborný puding, ktorý na nás
čakal v triede školského klubu. Deti si vzali svoje vankúše, deky a vytvorili si
tak príjemnú atmosféru k sledovaniu prvej rozprávky na novom premietacom
plátne na stene.
Naše velikánske poďakovanie patrí pánovi riaditeľovi Mgr. Dušanovi Černekovi a pánovi zástupcovi Mgr. Vojtovi Laurincovi za to, že vďaka nim si môžeme
v školskom klube premietať nielen rozprávky, ale aj zaujímavé a poučné filmy...
Opäť nám zabezpečili ďalšiu novú možnosť, ktorú v iných školských kluboch
nemajú ,a to - pobaviť deti aj takýmto spôsobom. Pán zástupca nám pripravil
a so synom Vojtom ml. nainštaloval potrebnú techniku a rozprávkový príbeh na
plátne veselil svojich divákov do 23.00 hod.
Rozlúčila som sa so svojimi žiakmi ,na ktorých v túto nočnú hodinu pred
školou trpezlivo čakali ich obetaví rodičia a darovala im vlastnoručne vyrobené
rozprávkové záložky ako spomienku na naše ďalšie spoločne prežité chvíle
v škole v čase, kedy ich spolužiaci a kamaráti už dávno spia a nevedia, že cesta zo školy domov v tomto predpolnočnom čase má tiež svoje čaro!
Pre žiakov našej školy sme v nasledujúce dni pripravili na chodbe reportáž, ktorá dokumentovala všetky naše aktivity tohto zaujímavého dňa
i netradičnej noci.

VYZNANIE PRE MOJU MAMU
Dievčatá a chlapci, ktorí od októbra navštevujú divadelný krúžok a pripravovali dramatizáciu rozprávky „O desiatich školských mesiacoch“ sa
mali možnosť spolu so žiakmi školského klubu predstaviť v druhú májovú nedeľu v kultúrnom dome v programe venovanému Dňu matiek. Všetkých
divákov zobrali so sebou na výlet za jednotlivými mesiacmi, z ktorých každý skrýva v sebe neopakovateľnú a vždy niečím iným výnimočnú moc. Deti
spievali, tancovali, recitovali, zaujali svojimi kostýmami i zhotovenými rekvizitami. Pre svoje milé a láskavé mamy pripravili panel pod názvom: „Vyznanie pre moju mamu“, ktorý plný vlastnoručne napísaných vinšov, veršíkov, vyznaní, poďakovaní , obrázkov... prekvapil ich adresátky pri vstupe do sály
kultúrneho domu. Mamy i babky sa pristavovali, pozorne čítali, na ich tvárach nechýbal úsmev a v očiach radosť z prečítaných slov od svojich synov
a dcér.
Obdiv patrí chlapcom- prváčikom, ktorí ako noví členovia divadelného krúžku v premiére predstavenia vystúpili s odvahou a výborným výkonom.
Potlesk obecenstva bol pre nás- účinkujúcich vzácnym darčekom za všetok čas, usilovnosť a námahu pri nácviku textov a dramatizácii divadielka.
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NAŠA PRVÁ MÁJOVÁ,
ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA:
„BUĎ FIT!“
Všetky deti zo školského klubu sa vždy potešia, keď majú možnosť
ísť do tzv. Fit zóny pri našej škole. Tak voláme priestor pri hlavnom vchode,
v ktorom si môžu deti i dospelí zacvičiť a otužovať tak svoje zdravie kedykoľvek.Navštevovali sme ju často a prežili v nej veľa hodín pobytu vonku. Motiváciou trénovať na jednotlivých cvičebných náradiach bola 1. Športová olympiáda naplánovaná na 26. mája. Všetci účastníci tohto športového odpoludnia
dostali súťažné lístky, ktoré slúžili na vpisovanie získaných bodov. Matej
Mrázik, Juraj Patka, Andrej Zemanovič a Boris Bičan, všetci bývalí
žiaci školského klubu spolu s kamarátmi- boli pozornými členmi poroty, za čo im patrí velikánske poďakovanie a pochvala zároveň. Športovci si merali sily v tzv. veslovaní, bicyklovaní, lyžovaní a rúčkovaní .
Dokázať svoju silu rúk vo výdrži visieť bola pre našich športovcov
jedna z najťažších športových disciplín. Súťažili medzi sebou prváci
a ostatní žiaci ŠK medzi sebou.
Nebola by olympiáda olympiádou, keby na pomyslený
stupienok
víťazov
nevystúpili tí
najzdatnejší!
Medzi najšikovnejších
športovcov
prvákov patrili Daliborko Panák, Marianka Stašáková a Ondrejko Panák. Medzi najšportovcov
v 2.kategórii patrili: Adrianka Weisová, Tánička Ondrušková a Dominik Farý. Víťazi sa potešili
diplomom a vecným cenám.
Radosť zo športovania, ale aj únava z dosiahnutia svojho najlepšieho športového
výkonu bola vidieť na tvárach všetkých zúčastnených. Ale ten dobrý pocit stál určite zato! Na
budúcej športovej olympiáde o rok možno odhalíme ďalšie športové talenty. Dovtedy sa lúčime
s pozdravom „Buď fit!“

MANDALY ZNÁME - NEZNÁME...
V našom školskom klube pojem „mandala“ už poznáme desať rokov. Sú to vlastne omaľovánky najrozmanitejších abstraktných tvarov. Koľko príjemných chvíľ sme v ich spoločnosti prežili!
História vzniku mandál siaha do starovekých kláštorov ,v ktorých si mnísi z rôznych prírodných materiálovkvetov, semienok, listov, konárikov, pierok... vytvárali na zem prekrásne vzory pre radosť a potešenie. Tak,
ako je pominuteľný život, tak aj trvácnosť ich pracne vytvorených farebných útvarov, obrazcov a vzorov- na
zemi často po krátkej dobe rozfúkal vietor a zničil dážď.
Pre deti i dospelých sú v súčasnej dobe prístupné moderné mandaly- náročné omaľovánky rôznych tvarov
a vzorov nájdeme na internete, ale tiež v prílohách časopisov. Stretávame sa aj s knižným spracovaním
množstva týchto zaujímavých obrázkov.
Úlohou mandaly je ponúknuť jej majiteľovi priestor na skľudnenie mysle, relaxáciu, rozvoj fantázie, podporu
trpezlivosti, presnosti, vkusu, odhodlania, záujmu... Dôležité je mať k dispozícii dobre zastrúhané pastelky,
prípadne, čo možno najrôznorodejšiu farebnú škálu fixiek, dostatok času, odhodlanie a cesta k vymaľovaniu
predlohy je otvorená!
Žiakov v našom školskom klube v poslednej dobe najviac zaujali kytice netradičných kvetov, zvieratká,
srdiečka, motýle. Najväčší úspech však mala sovička! Dievčatá a chlapci sa pri tónoch relaxačnej hudby
snažili veľmi pozorne, maximálne presne a precízne, s najväčšou trpezlivosťou a v úplnej tichosti vyfarbovať
jej predlohu. Táto práca im počas celého týždňa trvala niekoľko hodín Vždy hovorím svojim žiakom, že koľko
dobrej energie, kľudu, pokoja a harmónie vložia do svojej mandaly, tak tá im ju neskôr, keď ju budú mať vo svojej blízkosti /pri posteli, na pracovnom
stolíku.../, určite niekoľkokrát vráti.
Mandalové maľovánky majú antistresové účinky, sú inšpiratívne pre zábavu i oddych, venujú sa im nielen deti, ale i dospelí. Pri práci s ňou sú dôležité
nielen šikovné ruky, dobrá fantázia pri obmene farieb, presnosť, vytrvalosť, ale i dobré oči. Z krásnych sovičiek, ktoré som deťom zalaminatovala pre
ich dlhšiu trvácnosť, sme na chodbe školy pripravili malú výstavku a niektoré sa zas stali milým darčekom pre mamičky pri príležitosti Dňa matiek.
Všetky sovičky našich výtvarníkov boli krásne, farebné, no predsa len naj, naj, naj sovičku sa podarilo šikovnými rukami vyčarovať tretiačke Táničke
Ondruškovej a prvákovi Daliborkovi Panákovi. Blahoželáme! Tradícia relaxácie detí pri mandalách v našom školskom klube bude aj naďalej pokračovať. Všetkých predsa vždy zabaví i poteší zároveň a určite sa s ňou oplatí kamarátiť!

HRAČKÁRSTVO V ŠKOLSKOM KLUBE
S mesiacom jún, ktorý je najočakávanejším mesiacom všetkých školákov, prichádza do školského klubu aj termín našej populárnej Burzy
hračiek.
Je zaujímavé sledovať deti, ktoré si prinesú do našej triedy hračky, s ktorými sa doma už nehrávajú... Plyšákov, autíčka, drevené kocky,
maličkosti z kinderiek, sponky, korálky, peňaženky, gumičky do vlasov... Hračky z tašiek putujú na stoličky, naše pultíky, pribudnú k nim symbolické
papierové cenovky, chuť predávať, vymieňať, kupovať a netradičné hračkárstvo má tých, ktorých má mať- predávajúcich aj kupujúcich. Veselá hudba
dotvára atmosféru príjemného obchodu ,z ktorého všetci odchádzajú domov ako vždy, veľmi spokojní. V peňaženkách zvoní pár peniažkov a v rukách
niekoľko hračiek do detskej izby.
Burzy kníh i hračiek nás všetkých v školskom klube jednoducho bavia!
(Eva Veber)
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VÍTAME NOVÝCH OBČIANKOV HORNEJ SÚČE
APRÍL 2016
Veľa je na svete krásnych, drahých
a vzácnych vecí. Svet má obrovské poklady
a skvosty, ktoré vytvoril ľudský um. A predsa
niet vačšieho pokladu, ako je ľudský život, ktorý sa nedá s ničím

porovnať. V apríli tohto roku privítali členovia ZPOZ
občanmi Hornej Súče ďalších obyvateľov.
Do našej obce pribudli nasledovní malí občania:

– u medzi

Zdenko
Farý

Rebeka Zemanovičová

Michaela Vašíčková

Martin Trebula

Alžbeta Gazdíková

Jakub Jurica

Lucia Gugová

Adela Vašíčková

Dávid Priecel

Viktória Švajdleníková

Tomáš Hošták

d

Marek
Hoťko

Eliška Sádecká

Sára
Gračková
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Matúš Ondračka

Diana Macharová
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Martin
Dudák

Jakub Hulvák

Štefan
Škunda
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Amélia
Švajdová

Dominik Guga

Šimon
Mikušínec

Matej Habánik

číslo 2

Rút Zemanovičová

Tobiáš Múka

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

NOVÉ KNIHY
NÁM ROBIA
RADOSŤ

V mesiaci máj 2016 navštívili členovia ZPOZ – u pri
príležitosti úctyhodných deväťdesiatych
narodenín oslávenkyňu:

Milí čitatelia, v marci až v máji 2016 boli zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1.Smrť pri bazéne, Nemý svedok, Päť malých
prasiatok, Karty na stole – Christie, A.
2.Anglický špión – Silva, D.
3.Anjel v pekle, diabol v nebi – Fartelová, M.
4.Nebezpečne očarená – Ondriová, I.
5.City bokom – Ďuranová, M.
6.Slúžka z Fairbourne Hall – Klassenová, J.
7.Most do prístavu – Riversová, F.
8.Perla z Maobu – Afsharová, T.
9.Šlabikár šťastia 1,2,3 – Baričák, P.H.
10.Ozveny viny – Linková, Ch.
11.Pasca – Leino, M.
12.Z lásky k Nadii –Taylorová, S.
13.Stratený syn – Steel, D.
14.Milujem ťa viac, Ničoho sa neboj – Gardnerová, L.
15.V slepej uličke – Macháčová, A.
16.Arabský svet iná planéta?, Život po arabsky,
Príbehy zo Sumhuramu, Dubajské tajomstvá –
Khidaer, E.
17.Kauza Cervanova I. – Tóth, P.
18.Rebelka – Pronská, J.
19.Nech prší, keď plačem – Rimová, A.
Náučná literatúra pre dospelých:
1.Liečenie šťavami – Górnicka, J.
2.Moje skvelé jedlo – Súkeníková, L.
3.Zdravie a sila v potrave – Pamplona –Roger,
G.D.
4.Naše Slovensko – Srnková, M.
5.Spolu to zvládneme MATEMATIKA – Vorderman, C.
6.Motacykle snov – Brown, R.
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1.Magdalénka a škriatkovia, Kytička s ružičkou
– Friedová, L.
2.Očko Špehúň – Futová, G.
3.Odvrhnutá – Šulková, J.
4.Ryšavka pod hviezdami – Hrachovcová, M.
5.Dajte pozor na leva! – Steľmach, J.
6.Básničky do detskej izbičky – Náhliková, A.
7.Povesti a iné zvesti o hradoch a zámkoch –
Matúšková, R.
8.Na gazdovskom dvore
Prajem príjemné čítanie!
(MG)

Eva Gagová
narodená
14.5.1926

Rozlúčka s deviatakmi
Končiaci žiaci ZŠ si prevzali z rúk zástupcu starostu obce Jozefa Mrázika a triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia. Spoločne im všetci zaželali veľa úspechov
v ďalšom štúdiu na stredných školách,
na ktoré žiakov prijali.

(LM)

Obec Horná Súča Vás srdečne pozýva na
DOŽINKOVÚ SLÁVNOSŤ,
ktorá sa bude konať dňa 11. septembra 2016 t.j.
nedeľa o 14:00 hod. pred KD.
Rozlúčte sa s letom poďakovaním za
tohtoročnú úrodu a pripomeňte
si tradície našich predkov.
Ďalšie informácie k dožinkovej slávnosti budú
spresnené.
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FUTBALOVÉ OKIENKO
Vyhodnotenie futbalovej sezóny 2015 – 2016
6.liga dospelí: Konečné umiestnenie : 6.miesto - 47 bodov - skóre 73 : 69
Najlepším strelcom mužstva bol : Dohnan Ján, ktorý vsietil 21 gólov.
V konečnej tabuľke FAIR-PLAY sme sa umiestnili na výbornom 3. mieste, za čo patrí vďaka celému hráčskemu aj realizačnému tímu a tiež našim
divákom za slušné správanie a povzbudzovanie
našich mužstiev počas celej uplynulej sezóny.
6.liga dorast: Obsadili 4. miesto s počtom
bodov 31 so skóre 92 : 41
Najlepšími strelcami mužstva boli: Zvolenský
David a Machara Marek, ktorí zhodne vsietili po
17 gólov, ďalej nasledoval Coník Adam 14 gólov.
4.liga mladší žiaci: Konečné medailové umiestnenie: 3.miesto - 42 bodov - skóre 63 : 33.
Najlepším strelcom mužstva bol Juriga Simon
s počtom 19.gólov bol 3.-tím najlepším strelcom
v súťaži „ Gratulujeme“.
O ostatné góly sa pričinili: Galko Denis – 10 g.,
Farý Dominik –
8 g., Zemanovič
Lukáš – 7 g.,
Cverenkár
Jakub – 6 g.,
Bariš Šimon – 5 g,.
Biras Cyril 3 g., Panáková Soňa – 2g., Švajdleník Matej, Repa Tomáš a Haluska Tomáš dali po 1 góle .
A na záver to najmladšie a najlepšie „ PRÍPRAVKA FK HORNÁ SÚČA“
V dlhodobej súťaži obsadili výborné 2.miesto s počtom 80 bodov a celkovým skóre 131 : 62
Najlepšími strelcami mužstva boli: Farý Dominik – 28 g., Zemanovič Lukáš – 24 g., Galko Denis – 17 g., Panáková
Soňa – 7 gólov.
V záverečnom turnaji v konkurencii 15-tich tímov Obfz Trenčín sa z celkového víťazstva tešilo práve naše futbalové mužstvo „ Gratulujeme „
Výsledky turnaja: H.Súča - TN/Záblatie 5:0, Modrová 3:0, Považany 3:0, Čachtice 0:3, V.Hradná/Horňany 6:1, Čachtice
1:1, Brezová 3:0, Melčice Lieskové/Ivanovce 1:1 = 1. miesto .
Záverom chcem poďakovať všetkým našim mužstvám a ich trénerom za výbornú reprezentáciu futbalového klubu a našej obce a zároveň im zaželať veľa športových úspechov v nadchádzajúcej sezóne 2016/2017.
(JM)

INZERTNÉ OKIENKO
Kúpim, predám, hľadá sa, našiel sa, ...

Inzeráty posielajte na kultura@hornasuca.sk alebo prineste osobne do kancelárie kultúrnej referentky do
uzávierky čísla. Inzeráty budú uverejňované bezplatne a v stanovenej frekvencii. Pokiaľ nebude udaná frekvencia zverejnenia inzerátu, redakcia ho
uverejní len v jednom čísle. Redakcia si vyhradzuje právo uverejniť inzeráty podľa veľkosti voľnej plochy.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov.

Predám, kúpim a vymením pozemok v katastri Dolná a Horná Súča.
Kontakt: 0949/416 596
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