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HLÁSNIK
DOBRÝ SYN

Tri ženy sa poberali k studni po vodu. Neďaleko odtiaľ sedel na lavičke starec a počúval, ako si tie ženy pochvaľujú svojich synov. „Môj syn“, vraví prvá, „je taký šikovný, že prevýši všetkých ostatných chlapcov…“ „Môj
syn“, hovorí druhá, „spieva krásne ako slávik! Sotva má niekto ešte taký krásny hlas ako on…“ Tretia žena mlčala. Po chvíli sa jej tie prvé dve pýtajú: „A ty prečo nepochváliš svojho syna?“ „Môj chlapec nevyniká ničím, čo by
som mala pochváliť. Je to celkom obyčajný chlapec, nemá na sebe ani v sebe nič zvláštneho,“ vraví tretia zo
žien.
Na to všetky tri matky naplnili veľké vedrá vodou a poberali sa domov. Starec kráčal pomaly za nimi. Vedrá
s vodou boli veru ťažké a upracované ruky žien slabé. Ženy si museli na chvíľu odpočinúť, lebo ich boleli chrbty.
Tu im prichádzajú naproti traja chlapci. Prvý z nich urobil stojku na rukách a váľal koleso za kolesom. Ženy zvolali: „Aký šikovný mládenec!“ Druhý zaspieval pekne ako slávik a ženy ho nábožne počúvali so slzami v očiach.
Tretí z chlapcov pribehol ku svojej matke, vzal jej z rúk vedro a niesol ho domov. Napokon sa ženy pýtajú starca:
„No, čo povieš na našich synov?“ „Akých synov?“, pýta sa starec začudovane, „ja predsa vidím iba jedného
syna!“
Náš nebeský Otec má tiež svojho jediného Syna – Ježiša. Ale On neprišiel na svet preto, aby nám pekne spieval, rečnil,
robil krkolomné kúsky. Ale On prišiel preto, aby na seba zobral za nás „vedro“ našich hriechov, bolestí. Ale nielen to. On
sa za nás obetoval, zomrel na kríži – a to bolo ešte stále málo. On totižto vstal z mŕtvych, a tým premohol smrť a otvoril
pre nás možnosť prežívať večné šťastie a radosť v nebi. Toto si pripomíname počas veľkonočných sviatkov, keď ako
dobrý syn svojho nebeského Otca Ho poslúchol, a tým preukázal veľkú lásku k nám. Buďme Mu za to vďační a ako prejav našej vďaky snažme sa prežiť tieto sviatky v radosti, pokoji. K tomuto vám, obyvateľom Hornej Súče, my, vaši duchovní otcovia, vyprosujeme od zmŕtvychvstalého Ježiša hojnosť Božích milostí a požehnania.
(Vaši duchovní otcovia)

Smutné výročie ukrižovania nášho Spasiteľa Ježiša Krista
a radosť z jeho zmŕtvychvstania nám ostala v nádeji večnej slávy,
že sa stretneme s našimi drahými zosnulými v kráľovstve nášho Otca.
Šťastné v zdraví prežité veľkonočné sviatky.
(Redakčná rada Súčanského Hlásnika)

VZDUCHOM SA VZNÁŠALO
HUDOBNÉ ČARO VIANOC
Stále aj s viacmesačným
odstupom môžem s hrdosťou povedať, že Vianočný koncert 2017 pod
patronátom HS Mladík bol opäť
výnimočný.
str.7

TROJKRÁĽOVÝ POCHOD ZDRAVIA – 7. ROČNÍK
V deň sviatku ZJAVENIA PÁNA – TROCH KRÁĽOV
zorganizovala Obec Horná Súča spolu s Farským úradom
Horná Súča dňa 6. januára 2018 POCHOD ZDRAVIA –
Trojkráľový – putovanie za Betlehemskou hviezdou. Cieľ
putovania tentokrát bol cez náš chotár ku Slatine. Stretnutie
aktívnych pochodujúcich bolo o 13,00 hod. pod jedličkou.
str. 8

DO HRAČKÁRSTVA V SKD OPÄŤ
DOSTALI TOVAR!
Najzaujímavejší hračkársky tovar prinesú deti do školského
klubu v mesiaci február... Vtedy sa
naša trieda premení na veľké Hračkárstvo s množstvom pultíkov.
str.11
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PROGRAM POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 2018
Veľkonočná spoločná sv. spoveď – 17. marec
Farský kostol od 10.00 hod. do 12.00 hod.
Filiálky Dúbrava, Vlčí Vrch a Trnávka
od 13.30 hod. do 14.30 hod.
Zelený štvrtok – 29. marec
Sv. omša 18:00 hod.
Tichá - súkromná adorácia
na znak opustenosti Pána Ježiša
v Getsemanskej záhrade
bude do 22:00 hod.
Veľký piatok – 30. marec
Krížová cesta 11:00 hod.
Obrady Veľkého piatku 18:00 hod.
Po obradoch bude možnosť poklony
pri Božom hrobe do 22:00 hod.
Biela sobota – 31. marec
Počas dňa je možnosť poklony pri Božom hrobe
od 7.00 hod. do 18.30 hod.
Veľkonočná vigília začne po západe slnka
o 19:00 hod.
Veľkonočná nedeľa – 1. apríl
Farský kostol
07:45 hod.
Dúbrava
09:00 hod.
Vlčí Vrch
09:30 hod.
Farský kostol
10:30 hod.
Trnávka
11:00 hod.
Veľkonočný pondelok – 2. apríl
Farský kostol
07:45 hod.
Dúbrava
09:00 hod.
Vlčí Vrch
09:30 hod.
Trnávka
11:00 hod.
Druhá sv. omša vo farskom kostole nebude!
Záväzné sú farské oznamy, ktoré nájdete
na našej farskej stránke: www.hornasuca.fara.sk
alebo na výveske pri hlavnom vchode do kostola.

MATRIKA ZA UPLYNULÝ
ROK 2017:

Krsty: 38 detí,
z toho – 21 chlapcov, 17 dievčat
1. sv. prijímanie – 24 detí
z toho – 14 chlapcov, 10 dievčat
Sobáše – 22 párov
Pohreby – 33 farníkov,
z toho 15 mužov, 18 žien
INFORMÁCIE O FINANCIÁCH
ZA UPLYNULÝ ROK 2017:

Zvončekové a prvonedeľné zbierky –
18 639,11 €
Zbierky na odoslanie – 4 918,80 €
Zbierka „Boj proti hladu“ – 740,60 €
Dobrá novina – 3 529,54 €
Mesačné platby na energie:
Farský kostol: plyn – 143 € ;
elektrina – 73 €
Kostol Dúbrava: elektrina – 179 €
Fara: plyn – 81 € ; elektrina – 52,20 €
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 13. septembra 2017.
1)Obecné
zastupiteľstvo
uznesením č. 1/06/2017-OZ
konštatuje, že poslanec Mgr.
Vojtech Laurinec sa vzdal
mandátu poslanca Obecného
zastupiteľstva, člena Obecnej
rady, predsedu Komisie kultúry, školstva a športu a člena
Komisie pre ochranu verejného záujmu ku dňu 14. 07.
2017
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/06/2017-OZ
konštatuje, že zvolený náhradník Mgr. Radovan Sáska
zložil zákonom predpísaný
sľub
poslanca
obecného
zastupiteľstva
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/06/2017-OZ
a) volí za predsedu Komisie
kultúry, školstva a športu:
Jozefa Zemanoviča, bytom
Horná Súča č. 24
b) volí za člena Komisie
kultúry, školstva a športu:
Mgr. Vojtecha Laurinca, bytom Horná Súča č. 246
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska
Zdržal sa: Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/06/2017-OZ
volí za člena Obecnej rady:
Ing. Miroslava Čapáka, bytom
Horná Súča č. 89
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/0/3
Za: Bilčík, Buček, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska
Zdržal sa: Ing. Cverenkár,
Ing. Čapák, Zemanovič

5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/06/2017-OZ
volí za člena Komisie pre
ochranu verejného záujmu
podľa zákona č. 357/2004
Zb.: Ing. Miroslava Čapáka,
bytom Horná Súča č. 89
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/0/3
Za: Bilčík, Buček, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska
Zdržal sa: Ing. Cverenkár,
Ing. Čapák, Zemanovič
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/06/2017-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 09.
06. 2017
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa
hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/06/2017-OZ
schvaľuje
pridelenie
1izbového obecného bytu č. 10
Horná Súča súp. Č. 251
/prízemie
pri
zdravotnom
stredisku/ žiadateľovi: Miroslavovi Bulejkovi, bytom
Horná Súča /bez súp. č./
Tajné hlasovanie.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/06/2017-OZ
odročuje odpredaj pozemkov
pod prístupom k nehnuteľnostiam – pozemku parc. č.
11245/44 a rekreačnej chatke
so súp. č. 1201 na pozemku
parc. č. 11245/185 v k. ú.
Horná Súča, pre Hedvigu
Pekárkovú, nar. 13.12.1953,
bytom Horná Súča č. 161,
913 33 Horná Súča a materiál
prenecháva Komisii výstavby,
poľnohospodárstva a životného prostredia na opätovné
prejednanie z dôvodu nových
skutočností
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,

Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/06/2017-OZ
schvaľuje kúpu pozemku:
- parc. č. 7310/2 – trvalé
trávne porasty vo výmere 450
m², zapísaných na LV č.
6181, ktorého vlastníkom je
Ján Častulín, nar. 14. 05.
1943, bytom Horná Súča Závrská č. 631, 913 33 Horná
Súča v podiele 1/1, v k. ú.
Horná Súča, Obec Horná
Súča, za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod
miestnou komunikáciou a
pozemkom v areáli základnej
školy súp. č. 661 pre Obec
Horná Súča, Horná Súča č.
233, 913 33 Horná Súča, IČO
00311561 za cenu pozemku
vo výške 2,28 EUR/ za 1 m²,
spolu 450 m² za cenu 1026,00
EUR podľa znaleckého posudku č. 59/2017, ktorý vypracoval znalec Ing. Dušan
Matejka, Istebnícka č. 66/10,
911 05 Trenčín. Všeobecná
hodnota pozemkov je 1
026,00 EUR.
Zaokrúhlená
všeobecná hodnota spolu je
1.030,00 EUR.
Kupujúci
zároveň
uhradí
Jánovi Častulínovi náklady
spojené
s
vypracovaním
geometrického
plánu
č.
37384678-48/2014 zo dňa 18.
12. 2014, vypracovaný Ing.
Irenou Chupáčovou, overený
Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa
13. 1. 2015 pod č. 1532/14, a
to vo výške 277,00 EUR,
podľa predloženej faktúry o
zaplatení.
Poslanci:
Počet/Prítomní/potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/06/2017-OZ
schvaľuje kúpu nehnuteľnosti - pozemkov do vlastníctva obce Horná Súča od
bezpodielových spoluvlastmíkov Petra Kaku a manž,
Zuzany Kakovej, rod. Šedivej,
bytom Závrská č. 630, 913 33
Horná Súča novovytvorené
CKN parc. č. 6726, zastavané
plochy o výmere 113 m2
odčlenené
geometrickom
plánom č. 65/17 vyhotovený
dňa 27. 7. 2017, overený
Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 08. 08.

2017 z pôvodných CKN pozemkov:
parc. č. 6732, zastavané
plochy, o výmere 48 m2,
parc. č. 6731, orná pôda, o
výmere 275 m2,
parc. č. 6730, orná pôda, o
výmere 29 m2,
parc. č. 6729, orná pôda, o
výmere 237 m2,
parc. č. 6728, zastavané
plochy, o výmere 159 m2,
parc. č. 6727, zastavané
plochy, o výmere 119 m2,
parc. č. 6726, zastavané
plochy, o výmere 28 m2,
zapisaných na LV č.6308, v
spoluvlastníckom podiele 1/1ina, za kúpnu cenu stanovenú
podľa znaleckého posudku
vypracovaného Ing. Matejkom
určená ako všeobecná hodnota za cenu 2,28 EUR/1m2.
Celková kúpna cena nehnuteľnosti je vo výške 531,24
EUR
Účelom kúpy nehnuteľnosti je
majetkoprávne vysporiadanie
nehnuteľností pod miestnymi
komunikáciami vo vlastníctve
obce Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Mrázik, Mgr. Sáska,
Zemanovič
Zdržal sa: Kako
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/06/2017-OZ
schvaľuje kúpu nehnuteľnosti – pozemku do vlastníctva Obce Horná Súča od
výlučnej vlastníčky Brigity
Ondračkovej, ktorý sa nachádza v k.ú. Horná Súča:
- novovytvorená CKN parc. č.
7345/6, ostatná plocha, o
výmere 145 m2, odčlenená
Geometrickým
plánom č.
36304425-29/2017 vyhotovený dňa 04. 09. 2017, overený
Okresným úradom Trenčín,
katastrálny odbor dňa 04. 10.
2017 z pôvodnej EKN parc.č.
7358, orná pôda, o výmere
1312 m2, zapísanej na LV č.
6947, v spoluvlastníckom
podiele 1/1-ina, za kúpnu
cenu stanovenú podľa Znaleckého posudku vypracovaného znalcom Ing. Dušanom
Matejkom pod č. 72/2017,
určenú ako všeobecná hodnota pozemkov vo výške 2,28
Eur/m2.
Celková kúpna cena nehnuteľnosti je vo výške 330,6 Eur.
Účelom kúpy nehnuteľnosti je
majetkovoprávne vysporiada-
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nie nehnuteľností pod miestnymi komunikáciami vo vlastníctve Obce Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Mrázik, Mgr. Sáska,
Zemanovič
Zdržal sa: Kako
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/06/2017-OZ
schvaľuje: prevod majetku –
zámenu nehnuteľností medzi
Obcou Horná Súča a Petrom
Kakom, Brigitou Ondračkovou, Martou Gugovou, Ivanom
Kakom a Jánom Kakom takto:
1/ pozemky vo vlastníctve
Obce Horná Súča , nachádzajúce sa v k.ú. Horná Súča :
-novovytvorená CKN parc.č.
7400, záhrada, o výmere
1981 m2
-novovytvorená CKN parc.č.
7401, orná pôda, o výmere 65
m2
-novovytvorená
CKN
parc.č.7410, záhrada, o výmere 252 m2,
odčlenené
Geometrickým
plánom č. 36304425-29/2017
vyhotovený dňa 04. 09. 2017,
overený Okresným úradom
Trenčín, katastrálny odbor
dňa 04. 10. 2017 z pôvodných
CKN
parc.č.7400,
CKN
parc.č. 7401, CKN parc.č.
7402, CKN parc.č. 7410,
zapísaných na LV č. 1 ako
vlastník Obec Horná Súča, v
podiele 1/1-ina.
Celková výmera pozemkov je
2.298 m2,
za
2/ pozemky nachádzajúce sa
v k.ú. Horná Súča:
a)
novovytvorená
CKN
parc.č. 7404/2, ostatná plocha, o výmere 107 m2, odčlenená Geometrickým plánom
č. 36304425-29/2017 z pôvodnej EKN parc.č. 7404,
zapísanej na LV č. 6772, v
spoluvlastníckom podiele:
Peter Kako v podiele 2/12
Brigita Ondračková v podiele
2/12
Marta Gugová v podiele 4/12
Ivan Kako v podiele 2/12
Ján Kako v podiele 2/12
b)
novovytvorená
CKN
parc.č. 7411/2, ostatná plocha, o výmere 36 m2, odčlenená
Geometrickým
plánom č.
36304425-29/2017 z pôvodnej EKN parc.č.7411, zapísanej na LV č. 6775, v spoluvlastníckom podiele:
Peter Kako v podiele 5/36
Brigita Ondračková v podiele
4/9
Marta Gugová v podiele 5/36
Ivan Kako v podiele 5/36
Ján Kako v podiele 5/36

c) EKN parc.č. 7389, orná
pôda o výmere 70 m2, zapísaná na LV č. 5120, v spoluvlastníckom podiele:
Peter Kako v podiele 5/36
Brigita Ondračková v podiele
5/36
Marta Gugová v podiele 10/36
Ivan Kako v podiele 5/36
Ján Kako v podiele 5/36
spolu 58,33 m2,
Celková výmera vyššie uvedených pozemkov spolu je
201,33 m2.
Účelom zámeny nehnuteľností je majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností pod
miestnymi komunikáciami vo
vlastníctve Obce Horná Súča.
Zámena sa realizuje
v zmysle § 9a ods.8 písm.e)
zák.č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa, s finančným
vyrovnaním nasledovne:
Podľa Znaleckého
posudku
vypracovaného
znalcom Ing. Dušanom Matejkom pod č. 72/2017 bola
určená všeobecná hodnota
pozemkov vo výške 2,28
Eur/m2.
Peter Kako, Brigita
Ondračková, Marta Gugová,
Ivan Kako a Ján Kako rozdielom
zamieňaných
výmer
(2.298 m2 – 201,33 m2)
nadobudnú nehnuteľnosti vo
výmere 2.096,67 m2, čo
predstavuje podľa znaleckého
posudku Ing. Dušana Matejku
pod č.72/2017 sumu vo výške
4.780,41 Eur.
Pozemky vo vlastníctve Obce Horná Súča,
nachádzajúce sa v k.ú. Horná
Súča, s prihliadnutím na §24
ods. 1 zák.č. 180/1995 Z. z. o
niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k
pozemkom v znení neskorších
predpisov nadobudnú Peter
Kako, Brigita Ondračková,
Marta Gugová, Ivan Kako a
Ján Kako nasledovne:
-novovytvorená CKN parc.č.
7400, záhrada, o výmere
1981 m2
každý rovnakým dielom
podiel o veľkosti 1/5
-novovytvorená CKN parc.č.
7401, orná pôda, o výmere 65
m2
Ivan Kako do výlučného
vlastníctva
-novovytvorená
CKN
parc.č.7410, záhrada, o výmere 252 m2,
každý rovnakým dielom
podiel o veľkosti 1/5
Obec Horná Súča
uznáva na konečné vyrovnanie zámeny nehnuteľností ako
finančnú náhradu za odstránenú hospodársku budovu
stojacu pôvodne na EKN
parc.č. 7404 spoluvlastníkom
zapísaným na LV č. 6772 Peter Kako, Brigita Ondračko-

vá, Marta Gugová, Ivan Kako
a Ján Kako, v rozsahu ich
spoluvlastníckych
podielov
celkom vo výške 1.275,71
Eur, určenú podľa znaleckého
posudku Ing. Dušana Matejku
pod č.72/2017.
Peter Kako, Brigita
Ondračková, Marta Gugová,
Ivan Kako a Ján Kako zaplatia
spoločne a nerozdielne Obci
Horná Súča vyrovnanie zámeny nehnuteľností finančnú
náhradu vo výške 3.504,70
Eur.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie. Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Mrázik, Mgr. Sáska,
Zemanovič
Zdržal sa: Kako
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/06/2017-OZ
súhlasí s odpredajom pozemku parc. č. 15178/5 vo výmere
904 m² - odčlenený z pôvodného pozemku parc. č.
15178/2 – ostatné plochy s
výmerou 3145 m², zapísaný
na liste vlastníctva č. 993,
ktorého výlučným vlastníkom
je Obec Horná Súča v podiele
1/1, v súlade s geometrickým
plánom č. 36335924-129-14
zo dňa 21.06.2017, overený
Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa
30.06.2017 pod č. 879/2017
pre RS BROS, s.r.o., Piaristická č. 8/257, 911 01 Trenčín
s podmienkami:
a) zriadením vecného bremena práva prechodu pre
Obec Horná Súča
b) Komisia výstavby, poľnohospodárstva a životného
prostredia
opätovne
prerokuje prevod pozemku a
pripraví všetky potrebné a
súvisiace
dokumenty
do
najbližšieho riadneho obecného zastupiteľstva
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/2
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/2/0
Za: Bilčík, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Mrázik,
Mgr. Sáska, Zemanovič
Proti: Buček, Ing. Cverenkár
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/06/2017-OZ
schvaľuje zriadenie vecného
bremena – právo uloženia
kanalizačného potrubia k
domovej ČOV na odvádzanie
odpadových vôd z novostavby
RD pre Juraja Patku a manželku Miroslavu, Horná Súča
č. 235, 913 33 Horná Súča,
za účelom možnosti realizácie
kanalizačného potrubia pre
čistiareň odpadových vôd a

získania stavebného povolenia na plánovanú stavbu ČOV
s kanalizačným
potrubím
(namiesto plánovanej žumpy)
k rozostavanej novostavbe
rodinného domu, na dobu
neurčitú a to na pozemkoch v
k. ú. Horná Súča,
- parc. č. 505 – trvalý trávny
porast vo výmere 4 m2 a
- parc.č. 15067 – ostatné
plochy vo výmere 23 m², oba
zapísané na liste vlastníctva
č. 993, ktorých vlastníkom je
obec Horná Súča, Horná
Súča č. 233, 913 33 Horná
Súča, IČO 00311561,
podľa geometrického plánu č.
28/2017 zo dňa 02. 05. 2017,
vyhotoveným
oprávnenou
osobou Bc. Milanom Masarykom, Geodetická kancelária,
Horný Moštenec 71, 017 01
Považská Bystrica, overený
Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom, Ing.
Lenkou
Zavřelovou,
dňa
15.05.2017 pod č. 616/17.
Znalecký posudok č. 54/2017
vypracoval znalec Ing. Ing.
Dušan Matejka, Istebnícka č.
66/10, 911 05 Trenčín. Za
zriadenie vecného bremena
uhradia oprávnení Juraj Patka
s
manželkou
Miroslavou
povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo
výške 30 EUR.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/06/2017-OZ
schvaľuje bezodplatný prevod pozemkov p.č.:
• 13 130/4 CKN o výmere
2487 m2, druh pozemku
ostatné plochy odčlenené
geometrickým
plánom
č.
71/17 zo dňa 28.8.2017 vyhotovený Geometra Trenčín
s.r.o. a overený Okresným
úradom, katastrálny odbor
dňa 12.9.2017 pod č. 1225/17
z pôvodného pozemku p.č. 13
130 CKN o výmere 7 017 m2,
druh pozemku trvalé trávnaté
plochy, zapísaného na LV č.
1720,
• 13 114/2 CKN o výmere 40
m2, druh pozemku ostatné
plochy odčlenené geometrickým plánom č. 64/17 zo dňa
27.07.2017 vyhotovený Geometra Trenčín s.r.o. a overený
Okresným úradom, katastrálny odbor dňa 7.08.2017 pod
č. 1065/17 z pôvodného
pozemku p.č. 13 114 CKN o
výmere 22 423 m2, druh
pozemku
Trvalé
trávnaté
plochy, zapísaného na LV č.
1720, oba pozemky vo vlast-
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níctve SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava,
Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345,
z dôvodu, že Obec Horná
Súča plánuje na predmetných
pozemkoch vystavať Cykloturistickú trasu Horná Súča –
Šanov v zmysle rozhodnutia o
umiestnení stavby č. SU4692/866/2016 MG vydané
Obcou Trenčianska Teplá dňa
29.09.2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť
dňa
31.10.2016.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/06/2017-OZ
schvaľuje kúpu pozemkov
• 13 130/4 CKN o výmere
2487 m2, druh pozemku
ostatné plochy odčlenené
geometrickým
plánom
č.
71/17 zo dňa 28.8.2017 vyhotovený Geometra Trenčín
s.r.o. a overený Okresným
úradom, katastrálny odbor
dňa 12.9.2017 pod č. 1225/17
z pôvodného pozemku p.č. 13
130 CKN o výmere 7 017 m2,
druh pozemku trvalé trávnaté
plochy, zapísaného na LV č.
1720,
• 13 114/2 CKN o výmere 40
m2, druh pozemku ostatné
plochy odčlenené geometrickým plánom č. 64/17 zo dňa
27.07.2017 vyhotovený Geometra Trenčín s.r.o. a overený
Okresným úradom, katastrálny odbor dňa 7.08.2017 pod
č. 1065/17 z pôvodného
pozemku p.č. 13 114 CKN o
výmere 22 423 m2, druh
pozemku
Trvalé
trávnaté
plochy, zapísaného na LV č.
1720, oba pozemky vo vlastníctve SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava,
Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345,
z dôvodu, že Obec Horná
Súča plánuje na predmetných
pozemkoch vystavať Cykloturistickú trasu Horná Súča –
Šanov v zmysle rozhodnutia o
umiestnení stavby č. SU4692/866/2016 MG vydané
Obcou Trenčianska Teplá dňa
29.09.2016, ktoré nadobudlo
právoplatnosť
dňa
31.10.2016.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/2
Za: Bilčík, Buček, Ing. Čapák,
Gugová,
Habánik,
Kako,
Mrázik, Mgr. Sáska
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Zdržal sa: Ing. Cverenkár,
Zemanovič
17) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 17/06/2017-OZ
a) schvaľuje výročnú správu za rok 2016
b) berie na vedomie Dodatok
správy nezávislého audítora k
výročnej správe a konsolidovanej výročnej správe
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
18) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 18/06/2017-OZ
berie na vedomie predloženú
správu audítora z overenia
konsolidovanej
účtovnej
závierky k 31. 12. 2016
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
19) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 19/06/2017-OZ
berie na vedomie čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 30. 06. 2017
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
20) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 20/06/2017-OZ
a) schvaľuje monitorovaciu
správu programového rozpočtu na rok 2017 k 30. 06. 2017
b) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k
monitorovacej správe programového rozpočtu na rok 2017
k 30. 06. 2017
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
21) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 21/06/2017-OZ
a)
schvaľuje
predložený
návrh na zloženie inventarizačných a inventúrnych komisií pre vykonanie inventarizácie k 31. 12. 2017
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b)
schvaľuje
vykonanie
inventarizácie majetku obce
Horná Súča a rozpočtovej
organizácie k 31. 12. 2017
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska
22) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 22/06/2017-OZ
berie na vedomie upozornenie prokurátora zo dňa 01. 08.
2017 za účelom odstránenia
nečinnosti v neprijatom všeobecne záväznom nariadení o
organizácii miestneho referenda
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
23) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 23/06/2017-OZ
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o
organizácii miestneho referenda
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Mgr. Sáska
24) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 24/06/2017-OZ
berie na vedomie protest
prokurátora zo dňa 04. 08.
2017 proti článkom 1, 2, 3, 7
vo Všeobecne záväznom
nariadení obce Horná Súča č.
2/2008 o ochrane ovzdušia
pred znečisťujúcimi látkami a
o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia
malým
zdrojom
znečisťovania
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/1/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár,
Ing. Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Mrázik, Mgr. Sáska,
Zemanovič
Proti: Bilčík
25) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 25/06/2017-OZ
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o
ovzduší a poplatku za znečisťovanie
ovzdušia
malými
zdrojmi znečisťovania
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Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/1/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár,
Ing. Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Mrázik, Mgr. Sáska,
Zemanovič
Proti: Bilčík
26) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 26/06/2017-OZ
berie na vedomie informáciu
o výsledku kontroly eGovernment a informačné systémy
obcí a miest a o prijatých
opatreniach
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
27) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 27/06/2017-OZ
a) schvaľuje v súlade so
Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC1112016-10/94
zo
dňa
02.01.2017 (ďalej len „Zmluva
o poskytnutí NFP“) a článkom
13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE
POHĽADÁVKY A POISTENIE
MAJETKU“, Prílohy č. 1
Zmluvy o poskytnutí NFP
Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí
nenávratného
finančného
príspevku,
zabezpečenie
prípadnej budúcej pohľadávky
Poskytovateľa zo Zmluvy o
poskytnutí NFP vo forme
vlastnej
blankozmenky
a
vystavenie
vlastnej
blankozmenky pre poskytovateľa
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra
1, 812 35 Bratislava, IČO: 42
181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská
agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90
Banská Bystrica, IČO: 00 626
031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom:
Zberný dvor odpadov Horná
Súča,
kód
projektu
ITMS2014+: 310011B568
b) poveruje starostu podpísať
Zmluvu o vyplňovacom práve
k blankozmenke a vlastnú
blankozmenku na zabezpečenie
prípadnej budúcej
pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP
Poslanci:
Počet/Prítomní/potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
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Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
28) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 28/06/2017-OZ
a) schvaľuje v súlade so
Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC1112016-11/22
zo
dňa
02.01.2017 (ďalej len „Zmluva
o poskytnutí NFP“) a článkom
13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE
POHĽADÁVKY A POISTENIE

MAJETKU“, Prílohy č. 1
Zmluvy o poskytnutí NFP
Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí
nenávratného
finančného
príspevku,
zabezpečenie
prípadnej budúcej pohľadávky
Poskytovateľa zo Zmluvy o
poskytnutí NFP vo forme
vlastnej
blankozmenky
a
vystavenie
vlastnej
blankozmenky pre poskytovateľa
Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra
1, 812 35 Bratislava, IČO: 42
181 810 (ďalej len „Poskyto-

vateľ“) v zastúpení Slovenská
agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90
Banská Bystrica, IČO: 00 626
031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ,
Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom:
Obecná kompostáreň Horná
Súča,
kód
projektu
ITMS2014+: 310011B576
b) poveruje starostu podpísať
Zmluvu o vyplňovacom práve
k blankozmenke a vlastnú
blankozmenku na zabezpe-

čenie
prípadnej budúcej
pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.
Poslanci
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mrázik, Mgr.
Sáska, Zemanovič
(zapisovateľka Dohnanová
Margaréta)

BILANCIA ZA ROK 2017
Vážení spoluobčania,
vstupom do nového roka 2018 sme uzatvorili rok 2017 a nastal čas zbilancovať úsilie vedenia obce za predchádzajúci rok.
V obci sa nám v roku 2017 podarilo:
Obecné budovy:
 V rámci vlastných možností obce sme v roku 2017 realizovali stavebné úpravy kultúrneho domu v obci. V priestoroch bývalej
kinosály pokračovali práce na realizácií elektroinštalácie.
 Výstavba nájomných bytov – vo februári bola na Štátny fond rozvoja bývania a na Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR opätovne zaslaná žiadosť o výstavbu 2 x 8 bytových jednotiek v dvoch bytových domoch formou
obstarania bytových domov kúpou. Celkové predpokladané náklady na obstaranie bytových domov a prislúchajúcej technickej
vybavenosti boli vo výške 785 000 EUR. V júli 2017 sme obdržali list z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR o tom, že žiadosti boli schválené a následne boli podpísané zmluvy o poskytnutí úveru zo ŠFRB, o poskytnutí dotácie
z MDVaRR SR. V priebehu apríla 2018 začne výstavba predmetných bytových domov. Predpokladaná doba výstavby by mala
byť 18 mesiacov.
 V marci 2017 prebehla rekonštrukcia vykurovacieho systému ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča, kde v rámci prác boli
vymenené všetky vykurovacie telesá a doplnené termoregulačnými hlavicami. Celý systém bol hydraulicky vyregulovaný.
 V roku 2017 bola zrekonštruovaná kotolňa zdravotného strediska, kde boli vymenené staré plynové kotly za moderné kondenzačné plynové kotly, ktoré by mali priniesť i energetickú úsporu nákladov na vykurovanie. V rámci tejto rekonštrukcie bola
zrealizované i regulácia tohto vykurovacieho systému.
 V rámci výzvy vyhlásenej v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, obec spracovala a predložila projekt
s názvom „Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy“
a predložila na schválenie. Celková hodnota realizovaného projektu je 697 338,80 EUR a z toho žiadaných nenávratných finančných prostriedkov je 442 225,00 EUR. Spolufinancovanie obce Horná Súča predstavuje 5% z celkových oprávnených
výdavkov, čo predstavuje sumu vo výške 23 275,00 EUR a neoprávnené výdavky vo výške 231 838,80 EUR. V rámci tohto
projektu bude postavená nová materská škola so 4 triedami v areáli základnej školy a spojovacím mostom bude prepojená
s budovou prístavby ZŠ, kadiaľ budú môcť deti z MŠ navštevovať jedáleň ZŠ. Tiež bude obstarané vnútorné vybavenie
a vonkajšie detské ihrisko. V októbri 2017 bol tento projekt schválený a následne v novembri podpísaná zmluva o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku. Momentálne prebieha proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby
a interierového vybavenia. Predpokladaná doba výstavby je 6/2018 – 6/2019.
 V rámci výzvy vyhlásenej v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu obec spracovala a predložila projekt
s názvom „Modernizácia odborných učební základnej školy v Hornej Súči“ a predložila na schválenie. Celková hodnota
realizovaného projektu je 199 994,95 EUR a z toho žiadaných nenávratných finančných prostriedkov je 189 995,20 EUR.
Spolufinancovanie obce Horná Súča predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu vo výške
9 999,75 EUR a neoprávnené výdavky vo výške 75 000,00 EUR. V rámci tohto projektu bude zakúpené vybavenie do učební
základnej školy a zároveň bude využité podkrovie budovy Základnej školy, a to vytvorením nových učební a knižnice. Tento
projekt je ešte stále v schvaľovacom konaní.
Miestne komunikácie:

V rámci výzvy z cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2014 – 2020 bol v októbri 2016 predložený projekt „Spoznaj prírodné
a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli“, ktorého predmetom je rekonštrukcia komunikácií z Dúbravy do Dolinky,
a cykloturistické prepojenie obcí Horná Súča a Šanov. Celková hodnota realizovaného projektu je 1 596 945,87 EUR
a z toho žiadaných nenávratných finančných prostriedkov je 1 496 309,72 EUR. Spolufinancovanie obce Horná Súča predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu vo výške 59 058,45 EUR. Spolufinancovanie obce Šanov predstavuje 10% z celkových oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu vo výške 41 577,70 EUR. Partnerom tohto
projektu je česká obec Šanov. Realizáciou uvedeného projektu by sa mal obnovil povrch a komplexne zrekonštruovali cesty
v dĺžke 8 330 m. Počas roka 2017 prebiehal proces hodnotenia tohto projektu, ktorý bol rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v decembri 2017 schválený. Momentálne prebieha stavebne konanie na povolenie realizácie
stavby cyklotrasy Horná Súča - Šanov. Momentálne pripravujeme proces verejného obstarávania a následne v rokoch 2018
-2019 prebehne realizácia stavby.
Obecný vodovod:

V rámci výstavby kanalizácie v obci obec zrekonštruovala vodovod na Záriečí.

V rámci výstavby kanalizácie v obci obec vybudovala vodovod v častiach, kde doteraz nebola možnosť pripojiť sa na verejný
vodovod, a to na Trnávke, na dolnom konci v obci, v Dolinke.
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Životné prostredie:

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

V rámci realizácie kanalizácie sa nám podarilo zrekultivovať skládku odpadov na Dúbrave, ktorá niekoľko desaťročí bola na
ťarchu našej obce. Skládka odpadov bola zrovnaná a následne prekrytá vrstvou výkopovej zeminy.

V roku 2017 bolo dokončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a technológie pre projekt Obecná kompostáreň
Horná Súča a následne predložené na kontrolu na Ministerstvo životného prostredia.

V roku 2017 bolo dokončené verejné obstarávanie na dodávateľa stavby a technológie pre projekt Zberný dvor odpadov
Horná Súča a následne predložené na kontrolu na Ministerstvo životného prostredia.
Kultúra:

Spolupráca s partnermi na území Slovenska aj za jeho hranicami (Česká republika, Poľsko) sa prejavila v obohatení kultúrneho diania v našej obci vystúpeniami zahraničných účinkujúcich a tiež v šírení našej kultúry za hranicami obce, čím sa snaží obec zachovať a šíriť kultúrne dedičstvo našich predkov, a preto podporuje hornosúčanské organizácie v ich činnosti, ktoré si vďaka tejto podpore a svojimi vystúpeniami získavajú dobré meno vo svete.
RVS VV, s.r.o.

počas roka 2017 prostredníctvom Regionálnej vodárenskej spoločnosti Vlára Váh s.r.o. pokračovali stavebné práce projekt
na odkanalizovanie mikroregiónu Vlára Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová. V rámci tohto projektu bola v roku 2017 v obci
zrealizovaná kanalizačná sieť v centre obce a na osadách Dúbrava, Závrská, Vlčí Vrch, Trnávka a Dolinka v dlžke cca 20
km z 24 km, ktoré sú naplánované vybudovať v obci Horná Súča. Predpokladaný termín ukončenia prác je máj 2018. Následne bude prebiehať kolaudácia stavby a následne bude možné pripájať jednotlivé nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
SHS s.r.o.
 Služby Horná Súča, s.r.o. v roku 2017 poskytovala služby občanom obce a iným subjektom. V roku 2017 zabezpečovala najme stavebné práce na rekonštrukcií KD Horná Súča, rekonštrukciu vykurovacieho systému v Základnej Škole Michala Rešetku Horná Súča, realizáciu triedeného zberu odpadu v obci, výstavbu a rekonštrukciu obecného vodovodu, starostlivosť
o verejnú zeleň a mnoho iných komunálnych služieb.
 V rámci spoločnosti boli zakúpené staršie vozidlá trojstranný sklápač MAN, zberové vozidlá LIAZ, osobné vozidlo Lada Niva
Milí spoluobčania!
Na záver by som chcel vo svojom mene poďakovať členom obecného zastupiteľstva, pracovníkov obce, všetkým učiteľom a hospodárskym pracovníkom Základnej školy s materskou školou Michala Rešetku za ich prácu počas roka 2017. Ďakujem všetkým podnikateľom, živnostníkom a SHR, ktorí pôsobia na území obce. Ďakujem organizáciám a súkromným subjektom, ktorí sa podieľajú na poskytovaní služieb, základných druhov tovarov v našej obci a vytvárajú pracovné príležitosti pre našich spoluobčanov a do ďalšej práce im
prajem veľa zdravia šťastia a úspechov.
Ďakujem všetkým spoločenským organizáciám v obci za dobrú reprezentáciu obce v uplynulom roku 2017. Veľmi si vážim prácu tých,
čo obetujú svoj voľný čas popri práci pre našu obec a pre druhých ľudí. Vám všetkým ďakujem a prajem Vám veľa energie, tvorivých
síl a najmä zanietenia pre túto činnosť i v budúcnosti.
Do nastávajúcich veľkonočných sviatkov Vám želám, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku, aby ste mali stály zmysel
pre radosť z malých i veľkých vecí života, veľa zdravia, božieho požehnania, životnej sily, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych
Vášmu srdcu.
(Ing. Juraj Ondračka, starosta obce Horná Súča)

VZDUCHOM SA VZNÁŠALO HUDOBNÉ ČARO VIANOC
Stále aj s viacmesačným odstupom môžem s hrdosťou povedať, že Vianočný koncert 2017 pod patronátom HS Mladík bol opäť výnimočný.
Dať dokopy takmer 60 účinkujúcich vôbec nebolo jednoduché, ale o to viac si ceníme, že sa nám spoločne podarilo opäť dostať do nášho kostola to
správne čaro Vianoc. Kto tam bol, vie o čom píšem. V tradičnej programovej všehochuti opäť zaznelo z každého rožku trošku. Mohli ste si vychutnať
tradičné vianočné skladby z repertoáru Mladíka, vianočné koledy z Moravy, rovnako sa niesol naším kostolom operný spev, ale i populárne melódie
z filmov Muzzikanti a Anděl Páne 2. Najväčší zážitok však v nás účinkujúcich a podľa vášho neutíchajúceho potlesku aj vo vás – poslucháčoch – zane-

Spoločná fotografia účinkujúcich spolu s dirigentom V. Chovancom

chala Vánoční venskovská mše od českého skladateľa Eduarda Schiffauera. Pomyslenou čerešničkou na našom koncerte bola skladba Svet lásku má,
v ktorej sa k spevákom Mladíka – J. Chupáčovi a M. Ševčíkovi pridal aj Palo „Kabela“ Dohnan. A už tradičnú bodku tvorili Veselé Vianoce, keď slovami:
„Máme na rok na klid nárok ...“ uzatvoril náš hodinu a pol trvajúci koncert dirigent Vladko Chovanec. A kto sa na Vianočnom koncerte podieľal?
V orchestri hrali: pozauny: J. Kašlík, M. Panák, tenory: D. Stehlík, J. Cverenkár, lesné rohy: P. Arpáš, J. Čapák st., trúbky: J. Čapák ml., F. Čapák, D.
Čičák, J. Gaží, klarinety: M. Čapáková, B. Chovancová, M. Košík, tuby: M. Bulejko, M. Panák, bicie: M. Vavro, doprovodné klávesy a organ: D. Zema-
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novič, husle: Adéla a Šimon Bruštíkovci (zo Strání) Ivanka a Ľubka Kurtulíkové (z Námestova), cimbal: Gabika Krchňáčková (z Nimnice), sólo - spev:
Jaroslav Voříšek (z Kroměříža).
Spevácky zbor tvorili: bas: F. Bariš, M. Krovina, M. Ševčík, J. Zemanovič, tenor: P. Dohnan, M. Guga, J. Chupáč, M. Kramár, O. Panák, alt: M. Dohnanová, V. Gažiová, M. Kramárová, M. Lukšová, M. Michaličková, V. Panáková, L. Sabadková, M. Žúžiová, soprán: M. Bilčíková, A. Dohnanová, V. Hrouzková, A. Chovancová, K. Juricová, I. Kramárová, S. Macharová, E. Múková, Z. Orságová. Detskí sólisti: klavirista: M. Gago, huslista: A. Krovina,
akordeonista: J. Múka. Ozvučovalo: L-Jack production – J. a L. Chovancovci, fotografovali: Z. Panáková, J. Fulek, kameroval: M. Čapák, prezentáciu
obsluhovala: F. Chovancová, moderovali: V. Gažiová a M. Michaličková.
Upravoval, dirigoval a aj spieval: Vladimír Chovanec. Spievala, hrala, dirigovala a režírovala: Anna Dohnanová.
Týmto všetkým patrí naša veľká vďaka a úprimný obdiv. Pri realizácii koncertu nám však pomáhali aj mnohí ďalší, ktorým patrí naše veľké
poďakovanie, a to: Farskému úradu v Hornej Súči, Obecnému úradu v Hornej Súči a v Dolnej Súči, kultúrnej referentke – p. L. Hlávkovej, ZŠ s MŠ M.
Rešetku v H. Súči a jej p. riad. V. Laurincovi, našim šikovným pani kuchárkam – M. Zvolenskej, M. Chupáčovej a M. Čelinskej, že nám pripravili skvelé
pokoncertné pohostenie. V neposlednom rade ďakujeme rodine Dohnanovej a Chovancovej a všetkým rodinám našich účinkujúcich.
Ďakujeme aj za každú vašu pochvalu, ktorú ste nám adresovali, veľmi si to vážime. Z postrehov na Facebooku vyberáme:
„Bolo to nádherné, zázračné, nezabudnuteľné... Niečo také krásne som už dávno nezažila. Ďakujem Vám všetkým za čarovný zážitok. Slzy v očiach,
srdce mi pukalo od dojemnosti. Niečo neskutočné. ĎAKUJEM!“
Podobné pocity sme mali aj my účinkujúci, za všetkých to zhrnula Mária Michaličková:
„Pri prvotnej spomienke na Vianočný koncert Mladíka sa vo mne roztancujú krásne a hrejivé pocity z úžasne prežitého sviatočného večera. Rezonujú vo
mne o to viac, keďže som mohla byť toho všetkého súčasťou, po prvýkrát ako účinkujúca. Ešte dnes cítim tú silu a intenzitu Božej prítomnosti umocnenú vianočnou atmosférou, ktorá počas celého koncertu vládla nielen medzi spevákmi, ale aj medzi samotnými divákmi. Okrem nádherných zážitkov
a nových skúseností je mojím osobným prínosom aj príležitosť dostať sa do kolektívu šikovných, milých a najmä talentovaných mladých ľudí, v ktorých
som, pevne dúfam, získala aj nových priateľov. Však najväčším zadosťučinením je pre mňa vedomie, že všetka námaha, ktorú sme vynaložili pri nekonečných hodinách spoločných skúšok, nebola márna. Svedčí o tom aj samotný fakt, že sme si vyslúžili neutíchajúci, nadšený divácky potlesk, z ktorého
dodnes cítim zimomriavky na tele a slzy radosti sa mi tisnú do očí. Azda aj to nás presvedčilo o tom, že spojiť sa pre dobrú vec a urobiť niečo pre druhých je tým najkrajším ľudským gestom, ktoré môžeme nezištne darovať a šíriť medzi ostatnými ľuďmi. Snáď sa nám podarilo zanechať takýto pocit aj
vo vás..., pocit spolupatričnosti, lásky, vzájomného porozumenia a ľudskej dobroty. Nech sú pre vás naďalej akýmsi životným odkazom toho, že svet
ešte môže byť krajší..., že svet skutočne lásku stále má... Tak si ju chráňme najviac, ako sa dá.... 
Hudba opäť raz ukázala svoje čaro, ktoré bolo v čase Vianoc ešte prenikavejšie... Na záver už naozaj len jedno veľké ĎAKUJEME!
(AD)

TROJKRÁĽOVÝ POCHOD ZDRAVIA – 7.ročník
V deň sviatku ZJAVENIA PÁNA – TROCH KRÁĽOV zorganizovala obec Horná Súča spolu s Farským úradom Horná Súča dňa 6. januára
2018 POCHOD ZDRAVIA – Trojkráľový – putovanie za Betlehemskou hviezdou. Cieľ putovania
tentokrát bol cez náš chotár ku Slatine. Stretnutie aktívnych pochodujúcich bolo o 13,00 hod. pod
jedličkou na námestí Horná Súča, ktorých privítal miestny p. farár, Mgr. Tomáš Zelenák. Dozvedeli
sme sa, ako Traja králi išli za hlasom, hľadaním lásky – Božieho dieťaťa, ktoré sa malo narodiť.
Myšlienka tohto sviatku poukazuje na námahu a cieľavedomosť, ktorú musí každý z nás podstúpiť,
ak chce nájsť nielen Boha, ale i seba. Traja Králi s menami Gašpar, Melichar a Baltazár stelesňovali
múdrosť vtedajšieho sveta. Zaoberali sa prírodnými vedami, skúmaním hviezd. Po uvidení novej
žiarivej hviezdy vybrali sa za ňou. Zastala nad Betlehemom, mieste, kde P. Mária porodila nového
Kráľa Kráľov – Božieho syna – Ježiška. Vtedajší kráľ Herodes nenávidel zvesť o tom, že bude nový
kráľ a konal veľmi zlé veci. Aké, to viete. Veľakrát si môžeme toto obdobie premietnuť až do spoločnosti, v ktorej žijeme, koľko zla sa stále medzi ľuďom deje - žiarlivosť, závisť, pohŕdanie, pomsta,
vystatovanie sa nad druhými, a podobne. Zabúdame na čistú Božiu lásku ku nám, na porozumenie,
pochopenie, pomoc, priateľstvo, pekné slovo, povzbudenie. Všetci, ktorí sa zišli, boli nadšení. Počuli
sme nielen povzbudivé slová, no dostali sme i požehnanie k putovaniu. Viedla nás požehnaná per-

níková hviezdička až na miesto, ktoré má pre Súčanov
históriu i krásnu i chmúrnu. Ako sme sa blížili
k miestu, cieľu nášho putovania, priblížila nám predsedkyňa SZPB udalosť, ktorá sa v týchto miestach
udiala 16.9.1944, kedy v čase II. sv. vojny drobní
Pochodujúci, ktorí sa zdržali najdlhšie
roľníci si zberali dopestovanú úrodu zo svojich políčok.
Začuli zvuk lietadla, stíhačky. Veruže sa rozpŕchli
schovať medzi stromy i so svojim statkom, kravami, volmi i kozami. Zažili strach a hrôzu, keď z podstreleného lietadla boli zhodené 4 ťažké bomby,
ktoré na poliach urobili veľké krátery do hĺbky až 6 metrov. Ako sme mali možnosť vidieť, jedna jama ešte dodnes nie je zarovnaná. Zostala ako spo-
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mienka na tú hrôzu. Teraz na tomto mieste sme mohli vidieť poľovnícky posed, pri ktorom je jama voľne zarastená krovinou. Potom sme mali už iba pár
krokov ku Slatine, kde sme sa pozastavili pri Kaplnke zasvätenej sv. Michalovi Archanjelovi, ktorú zveľadil v r.1841 pôsobiaci miestny p. farár Michal
Rešetka, ktorý v tom čase vyčistil i 4 pramene vyvierajúcej slatiny. Pomenoval ich menami: Juraj, Šimom, Štefan a Ján . Neskôr po Nežnej revolúcii,
22.9.1992, slabšie pramene zlúčil do jedného silnejšieho vtedajší starosta Ing. Marián Ševčík. Dal urobiť z kameňa prístrešok. Taktiež sa zachoval ešte
ďalší prameň, ktorý slúžil pre lesnú zver hlavne v zime, keď zamrzla voda v blízkom potôčiku, pretože slatina nezamrzla. V r. 2014 Slatina dostala novú
podobu v tomto kľudnom prostredí na stretnutia i odpočinok z podnetu terajšieho p. starostu Ing. Juraja Ondračku. Riešením sú nové prístrešky na
sedenie, kde sa dá grilovať. Taktiež sú tu pre návštevníkov vymurované ohniská na opekanie s lavičkami, upravené chodníky a suché WC. V deň akcie
pri presune na toto miesto nás hasičmi zo Závrskej čakali už vyhriate ohniská k opekačke, čo nám pripomenulo pastierov v Betleheme a samozrejme
našli sme i maštaľku s malým Ježiškom pod prístreškom pred prameňom slatiny. Čakalo nás už len zamyslenie sa nad narodením Božieho dieťatka
v útulnej maštaľke, nad neľahkou cestou, ktorú zažila sv. rodina. Potom v priateľskej atmosfére nám bol predsedkyňou komisie sociálnej, zdravotnej
a bytovej ponúknutý včelí med s oblátkou, niektorí si navzájom dali i medový krížik na čelo. Ďalej prítomní zaspievali Ježiškovi uspávanku a následne
v priateľskej, milej atmosfére členky komisie ponúkali trojkráľovú kapustnicu, ktorá v prírode veľmi chutila. Akoby mala čarovnú liečivú moc. Veď kedysi
v tejto lokalite žil mních pustovník, ktorý zbieral liečivé rastliny a liečil minerálnou vodou a liečivými bylinami miestnych obyvateľov. Postupne v dobrej
atmosfére jedni odchádzali svojimi cestičkami domov do Hornej Súče, do Závrskej, na Vlčí Vrch, na Trnávku, do Repákovcov, na Dúbravu, iní zase
prichádzali neskôr z Dolnej Súče, z Nemšovej. Vystriedalo a stretlo sa nás na Pochode zdravia najviac za 7 rokov. Tešíme sa, že ste svoje pohodlie
v domácnostiach vymenili za krásnu zimnú prechádzku a pripomenuli ste si, ako putovali Traja Králi. Ako vieme svätej rodine priniesli 3 dary – zlato,
kadidlo a myrhu, čo je znak lásky, modlitby ale i utrpenia. Veríme, že i Vy ste návratom do svojich domácností priniesli lásku z narodenia Božieho dieťatka. Veď: „ V DOME, KDE JE LÁSKA, JE ŽIVOT“.
(VM, členka soc., zdrav. a byt, komisie)

PLESALO SA OPÄŤ DO RÁNA ...
Desiateho februára – pár dní pred sviatkom sv. Valentína sa kultúrny dom v našej obci neskutočne rýchlo zaplnil hosťami. Uskutočnil sa už
v poradí devätnásty ročník obecného bálu. Výzdoba v priestoroch kultúrneho domu sa niesla v znamení sviatku sv. Valentína – sviatok všetkých zaľúbených.
Na obecnom bále sa dámy ukázali
v krásnych plesových šatách, samozrejme páni so
svojimi partnerkami farebne ladili. Pri vstupe do priestorov hostí privítali hasiči Dobrovoľného hasičského
zboru a uviedli hostí k ich stolom. Pri vchode vítala
hostí dychová hudba Chabovienka. Po odohraní skladieb dychovej hudby hostí obecného bálu sa ujala
slova a zároveň privítala všetkých hostí moderátorka
Silvia Ludvíková. Predstavila hudobnú skupinu Grand,
ktorá bavila hostí do skorých ranných hodín. Po úvodnom programe sa ujal slova zástupca starostu obce
Jozef Mrázik. Všetkých privítal a prípitkom otvoril ples.
Po prípitku už nasledoval tradičný valčík. Tanečný
parket sa ihneď zaplnil, aj v ďalších tanečných kolách,
či už ľudové alebo moderné skladby v podaní členov
Grandu. To je naozaj dôkaz toho, že sa hostia naozaj
veľmi dobre zabávali. Počas prestávok zanôtilo aj
harmonikárske duo v zložení Martin Bariš a Ivan Kako.
Pred večerou sa predstavil MALÝ – VEĽKÝ MUŽ“ –
vzrastom je nižší /meria 151 cm/, ale hlasom a dušou
je veľmi veľký. To je nezameniteľný Peter „ARMSTRONG“ Ondria!
Peter sa narodil sa v roku 1971 v Prešove. Presne 9 dní po smrti velikána
džezu Louisa Armstronga, ktorého pre jeho výrazné pery a ústa volali
SATCHMO. U Petra sa ale jeho umelecké sklony prejavili naplno a venuje
sa hudbe profesionálne.
Peter hrá na bicích nástrojoch, klávesoch, akordeóne a trúbke.
Samozrejme počas valentínskeho bálu a zároveň valentínskeho
večera nemohla chýbať čokoládová volenka, kde mohli páni potešiť svoje
partnerky vo forme sladkého potešenia. Hostia si pomaly pripravovali
tombolové lístky, pomaly sa blížila polnoc, ale pred polnocou ďalší program v podaní Imitátora Luisa Armstronga. Opäť nám predviedol skladby
z iného súdka. Parket plný, tancoval a spieval medzi hosťami na parkete.
Bolo sa naozaj na čo pozerať. A po polnočnom programe sa mohlo prejsť
k losovaniu tombolových lístkov. Tombola bola naozaj bohatá. Rôzne
ceny, z ktorých by si vedela vybrať žena, ale i domáci kutil. Po vylosovaní
všetkých cien, zábava pokračovala do skorých ranných hodín.
Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o dokonalý priebeh obecnéÚčinkujúci: HS Grand a imitátor Luisa Armstronga - Peter
ho bálu, samozrejme všetkým sponzorom, bez ktorých by tombola nebola
taká bohatá. Tešíme sa opäť o rok na jubilejnom dvadsiatom ročníku
„ARMSTRONG“ Ondria
Obecného bálu.
(LH)

OPÄŤ SA PREDSTAVLI KREATÍVNE DETSKÉ MASKY
Telocvičňa základnej školy sa opäť po roku zaplnila
rôznymi maskami, v ktorých prišli deti nielen z Hornej Súče.
Stalo sa tak už po piatykrát na detskom karnevale v nedeľu 11.
februára 2018. Registrácia masiek prebiehala od 14:30 a počas
pol hodiny sa zaregistrovalo 109 detí. V rámci témy karnevalu
boli naši animátori oblečení ako dopravné značky a počas
krátkej úvodnej scénky každý animátor predstavil svoju dopravnú značku.
Po zaregistrovaní všetkých masiek sa nám začali
masky predstavovať. Žiadna zo zúčastnených masiek nebola
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rovnaká a bolo vidieť, že si rodičia aj deti dali na maskách záležať. Dalo by sa povedať, že to bola prehliadka ich kreativity a zručnosti, a preto aj porota
mala veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala iba 30 najlepších masiek. Predstavovanie masiek striedal radostný detský tanec a neskôr nasledovala aj voľná
zábava, počas ktorej si zatancovali aj deti s rodičmi. Počas celého popoludnia nás svojou hudbou zabával DJ Boris Bičan a celé podujatie moderovala
naša animátorka Veronika.
Porota, v zložení troch mladých žien, sa poradila a rozhodla, že na prvých troch miestach sa umiestnia: Ježko, Tri prasiatka a Letec. Okrem
tridsiatich udelených cien sa všetkým ostatným deťom rozdávali sladkosti,teda nikto neodišiel naprázdno.
Teší nás, že sme sa mohli takto spoločne stretnúť, porozprávať sa a zabaviť. Vďaka patrí všetkým, ktorí pomohli pri organizácii tohto milého
podujatia, sponzorom, porote, rodičom a všetkým zúčastneným deťom - maskám.
(Spolčo - Horná Súča)

ŠPORTOVÝ DEŇ PRE DETI, ALE I DOSPELÝCH ...
V priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Michal Rešetku Horná Súča členovia Komisie kultúry, školstva a šport pri OcÚ zorganizovali tretí ročník
športového podujatia, ktoré sa konalo 17. februára 2018 o 9:30tej hodine. Prezentácia hráčov sa začala o 9:00 hod. priamo v priestoroch telocvične.
Stolnotenisový turnaj si prišli zahrať naši občania, či už dospelí i žiaci. Súťažilo sa v troch kategóriách, a to: muži, ženy a mládež. Súťažiaci pomaly
prichádzali, niektorí trénovali pred samotným začiatkom. Boli nedočkaví, nemohli sa dočkať svojich súperov. Všetci prišli si zmerať sily so svojimi súpermi. Po zápise všetkých súťažiach sa losovali skupiny v kategórii muži, pretože mužské osadenstvo sa pochlapilo a prišli v peknom počte. Po vylosovaní a zaradení do skupín sa mohol začas stolnotenisový turnaj. Popriali si veľa síl a pozdravili sa pokrikom ZDAR.
Všetci súťažiaci krásne a takticky hrali, dali do zápasov všetko. Všetci netrpezlivo čakali na konečné výsledky. Rozhodcovia spočítali body. Ceny
a diplomy boli pripravené a mohlo sa
prejsť k oceňovaniu.
Súťažiaci sa umiestnili:
Kategória muži: 1.miesto – Mrázik J., 2.
miesto – Panák P., 3.miesto – Mrázik I.
Kategória ženy: 1.miesto – Barišová Z.,
2.miesto – Čelínská M., 3.miesto –
Barišová M.
Kategória mládež: 1.miesto – Krovina
A., 2.miesto - Biras C., 3.miesto – Galko
D.
Sme radi, že sme sa stretli vo väčšom
počte a strávili sme príjemné sobotné
poludnie v priestoroch telocvične. Všetci
súťažiaci bojovali zo všetkých síl
a podali krásne výkony. Dôležité je
zúčastniť sa, nie vyhrať. Ďakujem všetkým, ktorí prišli podporiť súťažiacich,
samozrejme aj za organizáciu celého podujatia. Tešíme sa na Vás opäť o rok.
(LH)

NAŠE MIKULÁŠSKE VŠEMOVŠETKO MOŽNÉ...
Opäť po roku si všetky naše deti v triede nasadili na hlavy červené Mikulášske čiapky
a takto vyparádené privítali tento dohoočakávaný deň plný sladkostí, pozorností, prekvapení,
dobrej nálady, veselosti...
V tomto čase nás tak, ako vlani, navštívila naozajstná Čertica Alica.
/Nebola ňou žiadna iná, ako naša milá, usmiata, zafúľaná od pekelných sadzí a samozrejme
s neodmysliteľnými čertovskými rožkami, rodená herečka, naša skvelá kamarátka- Alica Laurincová/. Minulý rok nám prečítala čertovsky veselú rozprávku a tentokrát nás potešila čertovsky veselými pesničkami. Radi sme si s ňou zatancovali a keďže sme jej v rytme tanca pošliapali po čertovsky dlhom chvoste- tak ako sa objavila, tak rýchlo i zmizla!
Pomaškrtili sme si na sladkostiach, poponúkali sa navzájom, zaspievali, hádanky hádali, omaľovánky vyfarbili a prežili sme spoločne výnimočné,
decembrové odpoludnie u nás- v školskom klube.

DRUHÝ ROČNÍK SÚŤAŽE V TANCOVANÍ
„NONSTOP DISKOMARATÓN.“
Keďže je v našom školskom klube tanečníkov a tanečníc až, až aj v tomto roku sa
mali možnosť zúčastniť súťaže jednotlivcov v nonstop tancovaní na pomyselnom tanečnom
parkete v triede nášho školského klubu.
Úlohou všetkých prihlásených tancujúcich bolo tancovať s mikulášskymi čiapkami na
hlavách /súťaž sa uskutočnila v decembri/, nonstop- čo možno najdlhšie bez oddychu.
Každý zo súťažiacich mohol však len jedenkrát využiť možnosť dvojminútovej prestávky na
občerstvenie sa a oddych. Farebný štipec na oblečení bol poznávacím znamením, že možnosť
oddychu súťažiaci využili.
Medzi tých, ktorí vydržali tancovať na diskotékovú hudbu nonstop neuveriteľne dlho /s využitím
len jednej dvojminútovej prestávky/. patrili:
120minút – Dorota Švajdová, Ema Kašlíková, Klaudia Panáková, Hana Habánková. Medzi
najdlhšie tancujúcich chlapcov patrili: Dalibor Panák a Damián Laurinec. 1.oddelenie školského
klubu navštevujú nielen šikovné a tvorivé deti, úspešní recitátori, speváci, talentovaní hráči na
hudobné nástroje, ale aj pohybovo- zdatní tanečníci a tanečnice.
Veď tancovať na rytmickú hudbu takmer nonstop 200 minút je výnimočný tanečný výkon, za ktorý patrí všetkým, ktorí túto tanečnú skúšku zvládli- obdiv
a uznanie.
Blahoželáme! Len tak ďalej! Dievčatá a chlapci, trénujte, tancujte, kde sa len dá, veď o rok sa u nás nonstop tancuje zas!
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PÍSALI SME LISTY JEŽIŠKOVI
Slovenská pošta tak, ako aj po iné roky organizovala v mesiaci december- výnimočný projekt „Vianočná pošta,“ ktorý sa za dlhé obdobie
svojho fungovania stal pre deti neodmysliteľnou súčasťou predvianočného času.
Tisícky detí každoročne posielajú svoje vianočné želania na adresu „JEŽIŠKO 999 99,“ pričom na každý list dostanú milú odpoveď a malý darček.
V našom školskom klube býva už tradíciou, že v tomto čase všetky deti píšu listy a kreslia obrázky, do ktorých ukrývajú svoje najtajnejšie
priania.
„Ježiško“ sa prostredníctvom týchto nádherných detských listov dozvie priania detí v podobe nakreslených hračiek, skladačiek, knižiek, spoločenských
hier, korčúľ, lyží... Nejednému z nich sa určite niekoľko prianí prostredníctvom dobrých a milých rodičov- vyplnilo. Listy od „Ježiška“ sa tesne pred Vianocami objavili v schránkach našich malých pisateľov.
Mali si v nich možnosť prečítať napríklad aj nasledujúcich pár riadkov:
„...Milý kamarát, pozri cez okienko na oblohu a uvidíš tam veľa, veľa hviezdičiek, ktoré sa budú trblietať, akoby boli zo zlata. A práve jednu z nich darujem Tebe. Vždy, keď sa budeš pozerať na oblohu, uvidíš tú svoju hviezdičku, ktorá bude pre Teba svietiť po celý ďalší rok...“
Pripojené CD Slovenské rozprávky bolo pre deti prvým, vzácnym, darčekovým prekvapením- zvestujúcim príchod najkrajších sviatkov v roku.

VIANOČNÉ TAJOMSTVO PREZRADENÉ V TRIEDE ŠKD
AJ NA SÚČANSKOM VIANOČNOM JARMOKU
Zúčastniť sa vystúpenia v kultúrnom programe, ktorý býva každoročne nedomysliteľnou súčasťou Súčanského vianočného jarmoku je už
tradične pre nás česť a potešenie zároveň.
V tomto roku sme sa predstavili rodičom, starým rodičom
a návštevníkom decembrového Súčanského jarmoku na pódiu neďalekej AgroSúče.
Pripravili sme si papierové korále, naučili sa vinšovačky, vianočné básničky,
pesničky, nacvičili tanec a plní odhodlania a dobrej vôle sme sa snažili svojím
vystúpením spríjemniť všetkým prítomným krásny, predvianočný čas.
Pripravili sme netradičné vianočné ozdoby a po vystúpení sme nimi vyzdobili
stromček pod javiskom.
Potlesk divákov bol pre nás nielen inšpiráciou k nácviku ďalších programov, ale i odmenou za veľa času, ktorý sme jeho príprave venovali. Prvé
oddelenie navštevujú aj prváčikovia, ktorí ešte nevedia čítať, a tak sa
texty učili s pomocou obetavých mamičiek, ktorým za ich obetavosť, ochotu a
pomoc patrí veľká vďaka.

Na pódiu vonku sme sa predstavili skrátenou časťou programu...
Dňa 20.decembra sme pozvali rodičov na Vianočný program do
našej triedy. Vianočné tajomstvo ukryté do vianočných piesní, ktoré
majú vždy svoje neopakovateľné čaro, vianočné starodávne vinše,
básničky, priania, vyznania... boli od všetkých účinkujúcich s láskou
venované rodičom a starým rodičom, ktorí prijali naše srdečné
pozvanie a prišli sa na vianočné vystúpenie pozrieť.
Druháčka Dorotka Švajdová previedla všetkých našich hostí rozprávkovým príbehom „Kľúč od Vianoc.“ Úloha rozprávačky jej
pristala a ostatní účinkujúci v tomto príbehu zvládli svoje úlohy tiež
výborne.
Všetci odchádzali v tento zimný podvečer zo školského klubu so sviatočným pocitom očakávania nadchádzajúcich vianočných sviatkov.

DO HRAČKÁRSTVA V ŠKD OPÄŤ DOSTALI TOVAR!
Najzaujímavejší
hračkársky
tovar prinesú deti do školského klubu
v mesiaci február... Vtedy sa naša trieda
premení
na
veľké
Hračkárstvo
s množstvom pultíkov /označené stoličky
s menom predávajúceho a logom jeho
„firmy“/a
množstvom
predávajúcich
a kupujúcich zároveň.
Deti priniesli malé i väčšie hračky,
skladačky, autíčka, bábiky, miniatúrky
z kindervajíčok,
plyšákov...
Hračky,
s ktorými sa doma pohrali, potešili
a teraz im hľadajú nových majiteľov.
S maminami ich deti doma symbolicky
ocenili a šups s nimi na predaj!
Na nakúp zavítala i naša pani zástupkyňa
Hračkárstvo bolo otvorené v čase od
Mária Filipová
l3.00- 15.30 hod. Predávalo sa, kupovalo, vymieňalo, zlacňovalo a čuduj sa svete aj darovalo!
Opäť bolo veselo! Predávajúci i kupujúci dodržali správne zásady kolobehu peňazí... Čo získali, to aj minuli. Síce predali, no aj nakúpili! Iní
zas získané peniažky odložili do peňaženky a budú v nej čakať na svoju ďalšiu cestu- napr. na otvorenie zmrzlinového stánku...
Medzi vzácnych kupujúcich, ktorí prišli do nášho Hračkárstva podporiť predávajúcich, boli aj náš pán riaditeľ Vojtech Laurinec a pani zástupkyňa Mária Filipová. Každý z nich si niečo kúpil, podporil a potešil predávajúcich
Keďže Hračkárstvo otvárame vždy len raz do roka, je to udalosť vyčarujúca u všetkých našich detí záujem a zvedavosť zároveň.
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VALENTÍNSKE SCHODY A VALENTÍNSKA POŠTA
Valentínska pošta je už neodmysliteľnou súčasťou dňa l4.februára na našej
škole.
Valentínky
a Valentínkovia zo
školského
klubu:
Dorota
Švajdová,
Hana Habánková,
Diana Chlebanová,
Filip Bariš, Kristián
Zemanovič, Herko
a Lenka Ondračkoví,
Pavol
Koprivňanský
a Klaudia Panáková
vyparádení
s vlastnoručne
vyrobenými srdiečkovými čelenkami
na hlavách rozdávaValentínke sa potešil i náš pán riaditeľ Vojtech Laurinec
li v tento deň dopoludnia v našej škole pozdravy, priania, poďakovania, pekné slová...
Valentínskou poštou potešili aj pána riaditeľa Vojtecha Laurinca v jeho kancelárii, neobišli
žiadnu triedu našej školy... Zavinšovali a odovzdali pozdravy od kamarátov, spolužiakov
aj tajných odosielateľov.
Valentínkovia- poslovia dobrých správ odovzdali takmer 600 valentínskych pozdravov.
Tie mohli vinšovníci už niekoľko dní pred sviatkom svätého Valentína vhadzovať „do
brucha známej Valentínky“, nonstop- čakajúcej vo vestibule našej školy. Nápad odvážiť túto milú dámu „Valentínku Valentínkovú“ dostal náš pán školník
Peter Birás. Vážila neuveriteľných 6,5 kg!!!
Tento rok pripravili deti zo školského klubu pre pedagógov, návštevníkov, rodičov i žiakov našej školy tzv. „Valentínske schody.“ Schody vedúce z chodby do počítačovej učebne, tried, kancelárií, jedálne i ŠKD sme vyzdobili červenými, papierovými srdiečkami.
Každý, kto po schodoch v tento deň prešiel, má nádej, že ho do roka a do dňa nájde Amorov šíp lásky, priateľstva, kamarátstva... Tí, ktorí po nich prešli
počas dňa aj viackrát, majú túto nádej samozrejme znásobenú!

OPÄŤ SME SA STRETLI V KRAJINE „KARNEVALOV

Masky, ktoré sa zúčastnili nášho karnevalu

Pomocníčky – „zabávačky“ na karnevale

Mesiac február je každoročne známy tým, že v tomto čase sa uskutočňujú plesy, zábavy,karnevaly...
Tento rok sme na náš Detský karneval pozvali aj kamarátov druhákov a tretiakov, ktorí nenavštevujú školský klub. V telocvični sa stretlo veľa rozprávkových bytostí zo známych i menej známych rozprávok.
Karneval by nebol karnevalom, keby nebol plný hudby, tancovania a zábavy.
Náš skvelý
Vďaka nášmu kamarátovi Borisovi Bičanovi, ktorý nám ako diskotékar
DJ Boris Bičan
pripravil v telocvični výbornú, veselú, tanečnú zábavu a vďaka ôsmačkam: Laure
Macharovej, Laure Vavrušovej, Júlii Zemanovičovej, Romane Mikušincovej a Alžbete
Michalíkovej, ktoré nás navštívili z krajiny „Rozprávkovo“ a zatancovali si s nami, sme
zažili
karneval taký, ako má byť! Veselý, farebný, nápaditý, pri hudbe, tanci, pesničkách,
tancovaní s veľkými srdiečkovými balónmi... Všetky masky prekvapili prítomných
divákov pesničkou s ukazovaním: „Nebol princ a nebol kráľ...“, ktorú si pre túto príležitosť spoločne nacvičili.
Výhercami boli všetci! Odmeny si zaslúžili: Princezná, Doktor, Ježibabka,
Lienka, Ninja korytnačka, Futbalista, Tanečnica, Krabica, Motýlik... Nik nebol smutný,
keď hudba dohrala... Všetci predsa vieme, že o rok je tu zas, ten veselý, karnevalový
čas!
(Eva Veber, vychovávateľka 1. oddelenia ŠKD)
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ HORNÁ SÚČA
TRENČIANSKE HODINY 2017
(Hornosúčanskí speváci v každej kategórii na stupni víťazov.)
Mesto Trenčín sa snaží uchovávať tradície a bohatstvo našich
predkov aj organizovaním obľúbenej speváckej súťaže – Trenčianske
hodiny. Jej 48. ročník sa konal v stredu – 15.11.2017 – v koncertnej sále
ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne.
Do každej kategórie sa mohli prihlásiť 2 speváci z každej školy, a tak
sme sa do Trenčína vybrali v plnom nasadení. Každý súťažiaci sa
predstavil 2 piesňami bez sprievodu hudobného nástroja, pričom jedna
musela byť z nášho trenčianskeho regiónu.
V I. kategórii súťažili za našu školu tretiačky – Karolína Gažiová a Ema
Juricová. Do II. kategórie sme zasa vyslali chlapčenské osadenstvo piatakov – Adama Krovinu a Ondreja Mikušinca. A do najstaršej kategórie nám už dorástli siedmaci Cyril Biras a Alica Laurincová.
Vystúpiť pred početné publikum a odbornú porotu si vždy vyžaduje istú
dávku odvahy a nebojácnosti. A hoci sa vo viacerých vystúpeniach
vyskytli chybičky, porota nebola prísna a ocenila najmä chuť detí venovať sa spevu ľudových piesní.
Naši hornosúčanskí speváci si odniesli nasledovné ocenenia:
I. kategória – 1. miesto – Ema Juricová
II. kategória – 2. miesto – Adam Krovina
- 2. miesto – Ondrej Mikušinec
III. kategória – 3. miesto – Cyril Biras

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
A LITERATÚRY
(Lucia Škundová- úspešná riešiteľka)
Dňa 29. novembra 2017 sa konalo okresné kolo Olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry. Súťaž pozostávala z troch častí:
1.
z práce s textom zameranej na porozumenie textu,
jazykové a gramatické vedomosti,
2.
z transformácie textu na reklamu,
3.
z ústnej časti, v ktorej si žiaci mohli preveriť svoje
rečnícke schopnosti, keďže ich úlohou bolo v krátkom čase si
pripraviť rečnícky prejav – rozprávanie na danú tému.
Našu školu reprezentovala Lucia Škundová z 9.A, ktorá
sa výborne popasovala nielen s testom či tvorbou reklamy, ale
i s neľahkou treťou časťou súťaže. Stala sa úspešnou riešiteľkou.
Blahoželáme!

Všetkým spevákom ďakujeme za výbornú reprezentáciu
a želáme aj do budúcna veľa čistých tónov, veľa smelosti a chuti spievať.

VOLEJBAL ŽIAČOK – ZÁKLADNÉ KOLO
(Po víťazstve v základnej skupine si dievčatá zahrajú
v okresnom finále.)

CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 5.ROČNÍKA
(Naši piataci dosiahli výborný výsledok)
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutočnilo celoslovenské
testovanie žiakov 5.ročníka. Už tradične sa preverovali ich vedomosti zo
slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Testy písalo spolu 45 080
žiakov, medzi nimi i 32 našich piatakov.
Dosiahnuté výsledky:
Matematika
Priemerná úspešnosť školy v % 83,8
Priemerná úspešnosť v SR
64,7
Rozdiel
+19,1

Slovenský jazyk
75,7
62,8
+12,9

V oboch predmetoch sa piatakom darilo a dostali sa vysoko
nad celoslovenský priemer. Blahoželáme.
Najlepší jednotlivci:
1. Sára Monika Stašáková
2. Vanesa Panáková
3. Alexandra Michalcová
4. Ondrej Mikušinec
5. Bianka Dražkovcová
Nina Macharová
Patrik Bartek
8. Alexandra Anna Čechovská
Mário Mrázik
10. Aneta Weisová

MAT
100%
100%
90%
93,3%
93,3%
93,3%
93,3%
86,7%
96,7%
90%

SJL
100%
93,3%
96,7%
93,3%
90%
90%
90%
93,3%
83,3%
86,7%

V základnej skupine volejbalu dievčat sme mali
20.12.2017 výhodu domáceho prostredia. Dievčatá ho využili
a postúpili z 1. miesta do okresného volejbalového finále. Aj keď
v niektorých chvíľach sa im nedarilo, veľkou bojovnosťou doviedli
zápasy do víťazného konca. Celkovo podali veľmi dobrý výkon.
Všetky 3 družstvá mali svoju kvalitu, turnaj mal výbornú úroveň.
Výsledky:
ZŠ Horná Súča : ZŠ Dolná Súča - 2:0 (25:15, 25:18)
ZŠ Trenčín, Hodžova : ZŠ Dolná Súča - 2:0 (25:18, 25:11)
ZŠ Horná Súča : ZŠ Trenčín, Hodžova - 2:1 (14:25, 25:13, 15:3)
Dievčatám blahoželáme a budeme držať palce
v okresnom finále.
Reprezentovali:
Petra Gažiová, Lívia Repová, Karolína Zemanovičová, Lea
Cverenkárová, Alica Lukšová, Ela Gagová, Michaela Zemanovičová, Lenka Habániková, Zlatica Babrnáková, Pavlína Gračková
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FUTSAL ŽIAKOV – ZÁKLADNÉ KOLO

LYŽIARSKY VÝCVIK ŽIAKOV 8. ROČNÍKA

(Chlapci postúpili do okresného finálového turnaja)

(Naši ôsmaci sa učili lyžovať v Makove.)

Do okresnej súťaže v halovom futbale (futsale) sa prihlásilo 15 základných škôl. Boli rozdelené do 5 skupín. Víťazi skupín postúpia do
finálového turnaja, ktorý sa uskutoční v ZŠ Soblahov.
Naši chlapci cestovali 17.1.2018 do ZŠ Trenčín, Východná. Mali zjednodušenú úlohu, pretože jeden z ich súperov sa nezúčastnil. Po dobrom výkone zvíťazili nad domácimi chlapcami 13:1. Ich kvality však
preverí až finálový turnaj, pretože domáci sa viac venujú iným halovým
športom.

V pondelok 22.1.2018 sa začalo dobrodružstvo nás – žiakov
8.A a 8.B triedy. Netrpezlivo sme vyčkávali na odchod rodičov, ktorí
nás vyprevádzali a na príchod pre nás hrdinskej trojice v zložení: pán
riaditeľ Laurinec a pán učiteľ Šedivý (ako naši drahí inštruktori) a pani
učiteľka Dohnanová - naša expertka na zábavu, profesionálna fotografka či dokonca aj celkom „nepríjemný“ ranný budíček.
Naloženie batožiny a kontrola žiakov prebehla úspešne, tak hurá do
autobusu a s radosťou smer Makov. Cestu sme absolvovali úspešne
a hneď po príchode do hotela Severka v obci Zákopčie sme ani
veľmi nevybaľovali, pretože nás po obede čakala prvá skúsenosť so
svahom v lyžiarskom stredisku SKI Makov. To nás ihneď očarilo
a všetci sme boli šťastní, že najbližší týždeň budeme tráviť práve tu.
Obúvanie lyžiarok a dokonca i rozcvičku sme úspešne zvládli, na rad
prišlo lyžovanie. Nohy sa triasli a vyskytli sa aj prvé pády. Všetci sme
sa veľmi snažili a prvý spoločný deň na lyžiarskom výcviku sme zakončili po večeri spoločenským programom. Rozdelili sme sa na
súťažné tímy: Pandičky bez paličky, Snehuliaci na svahu, Termo
Cukroušci a Narcisti. Každý tím si vytvoril svoje výstižné logo
i pokrik. V týchto tímoch sme súťažili celý týždeň a hrali rôzne aktivity
ako napríklad: Hádaj kto som? Just Dance! Telefón a iné. Druhý deň
prebiehal podobne ako prvý. Lyžovali sme na menšom kopci. Tretí
deň, tí odvážnejší už vyšli aj na samý vrch veľkej zjazdovky! Pomaly,
ale isto kopec prvýkrát zišli a s veľkým nadšením zlyžovali svah aj
v ostatné dni a posmeľovali k tomu aj svojich kamarátov. Naše reflexné vesty svišťali dolu kopcom a každému dávali najavo, že „Súčani“ sú
najlepší. Lyžovanie sme si užívali a na svahu sme sa zabavili aj tým,
že sme sa snažili urobiť tzv. vláčik. V piatok nás čakal veľký deň,
nielen preto, že naše tváre smutneli z odchodu, ale aj preto, že sme
pretekali v slalome! Z troch lyžiarskych skupín boli najlepšími lyžiarmi
Lucia Koprivňanská, Jakub Hlávek a Kristína Kramárová.
Vo večerných súťažiach tímov sa na prvom mieste umiestnili Narcisti
s veľkým náskokom pred ostatnými tímami. V dodržiavaní poriadku
na izbách sa výrazne lepšie darilo dievčatám a najviac bodov získala
izba č. 106, kde bývali: Jasmína Chupáčová, Nikola Čapáková,
Laura Macharová, Laura Vavrušová.
Počas lyžiarskeho sme získali aj nových kamarátov - Tomáša, nášho
„zdravoťáka“ a Patrika, tretieho inštruktora. Veľkou pomocníčkou bola
aj Pavlínkina mamina, pani Baranová, ktorá nielen super lyžovala, ale
pomáhala nám aj mimo svahu.
Na lyžiarskom výcviku sme sa všetci naučili lyžovať a zažili sme
spolu veľa zábavy, zlepšili medzi sebou vzťahy, ale hlavne, máme
ďalší spoločný nezabudnuteľný zážitok. S týmito pocitmi sme zavŕšili
lyžiarsky výcvik vo štvrtok večer poriadnou párty! 
Napísala: Lucia Koprivňanská, 8.A

Školu reprezentovali:
Tomáš Repa (1 gól), Simon Juriga (2), Jakub Cverenkár (2) Timotej
Barinec (2),Tomáš Pariš (3), Denis Galko (3) Matej Švajdleník
Blahoželáme a držíme palce v okresnom finále.

VYBÍJANÁ ŽIAČOK – ZÁKLADNÉ KOLO
(Po veľmi dobrej hre postúpili mladšie žiačky do
okresného finále.)
Naše mladšie dievčatá sa v minulom roku stali víťazkami
okresnej súťaže. Viaceré z nich sú už ôsmačky, nespĺňajú vekové
kritériá. Nové družstvo tvoria zväčša šiestačky. Z tohto dôvodu sú
naše ambície skromnejšie.
Do súťaže sa prihlásilo 19 ZŠ. Boli rozdelené do 5 skupín. Víťazné
družstvá sa zúčastnia finálového turnaja v ZŠ Trenčín, Hodžova.
23.1.2017 sme privítali v našej telocvični dievčatá zo ZŠ R.Hečku
Dolná Súča. Po veľmi dobrom výkone sme zvíťazili 15:8 (7:3, 8:5)
Družstvo zo ZŠ s.Andreja-Svorada a Benedikta Trenčín sa ospravedlnilo.
Reprezentovali:
A.Blahová, V.Barišová, N.Mikušincová, V.Michalcová, L.Juricová,
S.Faryová, V.Malýchová, N.Blahová, M.Panáková, S.Barteková,
A.Babrnáková, S.Bulejková
Blahoželáme a držíme palce v okresnom finále v Trenčíne.

OKRESNÉ KOLO SÚŤAŽE „ŠALIANSKY MAŤKO“
(Naši žiaci opäť úspešní)
V priestoroch Centra voľného času v Trenčíne sa 25. januára 2018 konalo okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti
Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7.
ročníka ZŠ.
Našu školu reprezentovali traja recitátori – Damián Laurinec
z 2.A (I. kategória), Aneta Weisová z 5. B (II. kategória), Alica Laurincová zo 7.A (III. kategória).
Všetkým sa výborne darilo. Damián Laurinec získal 1.
miesto s postupom do krajského kola súťaže, Aneta Weisová
získala tiež 1. miesto s postupom do krajského kola súťaže, Alica
Laurincová obsadila 2. miesto.
Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.
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LYŽIARSKY VÝCVIK – PRETEKY

BOWLING UČITEĽOV 2018

(Slalom preveril lyžiarske zručnosti ôsmakov.)
V tomto školskom roku sa na lyžiarsky výcvik vydali žiaci 8. ročníka
v dňoch 22.1.-26.1.2018. Centrom ich lyžiarskych snažení sa stalo
lyžiarske stredisko v krásnom prostredí Kysúc – SKI Makov.
Žiaci sa učili lyžovať pod vedením našich skúsených lyžiarskych inštruktorov – pána riaditeľa Laurinca a pána učiteľa Šedivého. Keďže
počet účastníkov bol 37, využili sme aj služby tretieho pána inštruktora
z CK Slniečko.
Lyžiari, rozdelení do 3 skupín, si v piatok mohli preveriť svoje nadobudnuté zručnosti na pripravenej slalomovej trati.
Výsledky – skupina č. 1
1. miesto Lucia Koprivňanská - 33:56 s
2. miesto Tomáš Repa - 34:25 s
3. miesto Alica Lukšová - 35:60 s
Výsledky – skupina č.2
1. miesto Jakub Hlávek - 39:00 s
2. miesto Laura Vavrušová - 39:31 s
3. miesto Alžbeta Michalíková - 39:78 s
Výsledky – skupina č.3
1. miesto Kristína Kramárová - 36:84 s
2. miesto Denisa Gažiová - 41:59 s
3. miesto Lenka Habániková - 44:74 s
Vyhlásená bola aj špeciálna cena pre lyžiarov, ktorí zaznamenali
najväčší pokrok počas lyžiarskeho výcviku. Skokanom LV sa stal
Maroš Bartek, skokankou Alica Lukšová.

(Hornosúčanskí učitelia opäť najúspešnejší.)
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Magnus Center Trenčín privítal 31.1.2018 v jubilejnom 10.
ročníku bowlingového turnaja 30 učiteľov. Súťažili v 3.kategóriách
(muži, ženy, mix). Naši učitelia sú dlhodobo veľmi úspešní. Pri neúčasti pána riaditeľa Vojtecha Laurinca však naše šance výrazne poklesli.
Výborná však opäť bola pani zástupkyňa Mária Filipová. Príjemne prekvapil pán učiteľ Ivan Steinecker. Spolu v kategórii „mix“
získali dokonca 1.miesto.
Na stupňoch víťazov stáli naši učitelia 3-krát. Z ôsmich zúčastnených
škôl sme sa stali najúspešnejšou školou.
Súťaž pozostávala z 3 kôl.
Muži:
Ženy:
1.miesto Michal Galko, 419
1.miesto Lucia Benešová, 359
2.miesto Ivan Steinecker, 394
2.miesto Mária Filipová, 333
3.miesto Jaromír Felgr, 392
3.miesto Lenka Krištofová, 327
4.miesto Marián Levák, 382
6.miesto Dušan Černek, 379
Mix:
1.miesto M.Filipová – I.Steinecker, 727
2.miesto N.Oravcová – M.Galko, 690
3.miesto L.Krištofová – M.Šumichrast, 674
Blahoželáme.

Všetkým lyžiarom však blahoželáme k zvládnutiu základného lyžiarskeho výcviku a želáme veľa zlyžovaných zjazdoviek!

VOLEJBAL ŽIAČOK - OKRESNÉ FINÁLE
(Po veľmi dobrých výkonoch obhájili dievčatá 2.miesto.)
Najlepších 6 družstiev zo základných skupín sa stretlo v ZŠ Trenčín, Novomeského vo finálovom volejbalovom turnaji (30.1.2018).
Naše dievčatá sa poctivo pripravovali a verili, že sa opäť prebojujú až
do finále. Sebavedomie však narušila neúčasť dvoch výborných hráčok základnej zostavy (A.Lukšová, L.Cverenkárová).
Dievčatá v zostave P.Gažiová, K.Zemanovičová, L.Repová,
E.Gagová, M.Zemanovičová, Alexandra Blahová na ihrisku výborne
spolupracovali, pomáhali si, povzbudzovali.
Výsledky:
V A skupine sme zvíťazili nad ZŠ Trenčianske Jastrabie 2:0. V
zápase o postup do finále sme vyhrali s výbornými dievčatami zo
ZŠ Trenčín, Hodžova 2:0. Bol to najlepší zápas celého turnaja.
Naše dievčatá neustále prehrávali, ale výborným záverom zvíťazili
v oboch setoch 26:24. Hrali veľmi dobre takticky, obetavo, zodpovedne.
Zaslúžia uznanie, obdiv, poďakovanie.
Vo finálovom zápase už nestačili na favorizované dievčatá z PG
J.Braneckého Trenčín, ktoré sa na volejbal špecializujú a prehrali 2:0.
Príležitosť dostali aj P.Gračková, Angelika Blahová, Z.Babrnáková.
Celkové poradie:
1. miesto
Piaristické gymnázium J.Braneckého Trenčín
2. miesto ZŠ M.Rešetku Horná Súča
3. miesto
ZŠ Trenčín, Hodžova
4. miesto
ZŠ Trenčianske Stankovce
5. miesto
ZŠ Trenčianske Jastrabie
6. miesto
ZŠ Trenčín, Bezručova

VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU
V HORNEJ SÚČI,
obraciame sa na Vás s prosbou o zapojenie sa do školskej
súťaže o získanie čo najviac finančných prostriedkov v rámci 2%
z Vašich daní.
V zdaňovacom období minulého roku sme aj zásluhou Vás
získali 1514,66€. Finančné prostriedky boli použité na financovanie
školských aktivít, akými sú exkurzie (350€), plavecký výcvik žiakov 3.
a 4.ročníka (740€) či nakúpenie cien úspešným reprezentantom školy
(400€).
Aj v tomto roku Vás žiadame o pomoc. Motiváciou môže byť
aj vyhlásená školská súťaž pre našich žiakov, v ktorej majú možnosť
získať zaujímavé ceny – reproduktory, USB kľúč, futbalová lopta
a žiakovi s najväčším počtom prinesených Vyhlásení odovzdáme
zaujímavú cenu – kolobežku. Zapojiť sa môžu podľa inštrukcií zverejnených na dolnej chodbe školy, prípadne na internetovej stránke.
Za Vaše 2% daní Vám vopred ďakujeme.
Občianske združenie rodičov a priateľov ZŠ s MŠ M. Rešetku,
Horná Súča

POSTUP KROKOV NA PRINESENIE VYHLÁSENIA:
1) Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie
o zaplatení dane.
2) Na ekonomickom oddelení ZŠ s MŠ Michala Rešetku si vyzdvihnite
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Na stiahnutie je
k dispozícii aj na internetovej stránke školy (potrebný je Váš podpis).
3) Obe tlačivá (Potvrdenie a Vyhlásenie) doručte najneskôr do
20.4.2015 na ekonomické oddelenie ZŠ.
4,)V prípade SZČO prosíme priniesť doklad o poukázaní 2% na ekonomické oddelenie ZŠ.
(Mgr. Vojtech Laurinec, riaditeľ ZŠ s MŠ M. Rešetku)
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VÍTAME NOVÝCH OBČIANKOV HORNEJ SÚČE
MAREC 2018
Veľa je na svete krásnych, drahých a vzácnych vecí. Svet má obrovské poklady a skvosty,
ktoré vytvoril ľudský um. A predsa niet väčšieho pokladu, akým je ľudský život, ktorý sa nedá s ničím
porovnať. V marci tohto roku privítali členovia ZPOZ – u medzi občanov Hornej Súče ďalších obyvateľov.

Martin Galád

Jakub Gaží

Marína Dudáková

Ladislav Machara

Adam Poláček

Michaela Juračková

Diana Ondračková

Barbora Bulejková

Filip
Ludvík

Ondrej Čičo

Amália
Častulínová

Sofia Barteková

Daniel
Gračka

číslo 1

www.hornasuca.sk

Izabela Dohnanová
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Nela Lišková

Filip Guga

Peter Pariš

marec 2018

Leonard Blaho

Tomáš Oriešek
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Daniel Michal

Matej Michal

Michael Gago

Peter
Švajda

Richard Ružinský

Mário Častulín

Matúš Straka

Tamara Orságová

Stela
Stašáková

Marek Mrázik

Všetky deti srdečne vítame a prajeme, aby rodičia boli hrdí na svoje ratolesti a vychovali z nich takých občanov, ktorí budú
pre svoju obec prínosom a zároveň budú hrdí na dedinu, v ktorej vyrástli.
(LH)
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USKUTOČNENÉ PODUJATIA ZA ROK 2018
Dátum

Názov

Organizátor

Spoluorganizátor

6.1.2018

Pochod zdravia - Trojkráľové putovanie

Soc., zdrav. a byt. komisia

27.1.2018

Fašiangová zábava

DH Chabovienka

4.2.2018

Výročná schôdza DFS Čajka

DFS Čajka

10.2.2018

19. Obecný bál

Obec Horná Súča

17.2.2018

Hornosúčanský stolnotenisový turnaj

Obec Horná Súča

25.2.2018

Divadelný súbor Giovanni Dolná Súča

Obec Dolná Súča

Obec Horná Súča

23.3.2018

Valašský Kumšt - výstava a predaj

Mesto Slavičín

Klub dôchodcov

PLÁNOVANÉ PODUJATIA NA ROK 2018
Dátum

Názov

Organizátor

Spoluorganizátor

1.4.2018

Veľkonočná zábava

Hornosúčanské kapely

apríl

74. výročie oslobodenie obce

VKH Biele Karpaty

30.4.2018

Stavanie mája na námestí v Hornej Súči

30.4.2018

Stavanie mája na osadách

13.5.2018

Deň matiek

25.- 27.5.2018

Vodňanské rybárske dni 2018

máj/jún

Beh Hornej Súče

ZŠ s MŠ M. Rešetku

Obec Horná Súča

1. - 3.6.2018

Wilamovskie Smiergusty

Wilamowice

Obec Horná Súča

16.6.2018

Deň detí a otcov

DHZ a FK Horná Súča

Obec Horná Súča

29.6.2018

ZPOZ Horná Súča

30.6 - 1.7.2018

Rozlúčka s deviatakmi
810. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Horná Súča

júl/august

Hudobné leto

Hornosúčanské kapely

11.8.2018

Zraz traktoristov na Dúbrave

júl/august

Pisarzowskie Sobotki

18.8.2018

Peňažná - 18. ročník

25.8.2018

Znie pieseň Závrskou dolinou

28./31.8.2018

Pochod SNP

september

Hody Dúbrava

Obyvatelia Dúbravy

9.9.2018

Dožinky

Obec Horná Súča, kapely, folklórne súbory, ...

21.10.2017

Posedenie dôchodcov so starostom obce

28.10.2018

Krojovaná zábava

10.11.2018

Festival mužských speváckych zborov

17.11.2018

Retrodiskotéka

Obec Horná Súča

24.11.2018

Poľovnícka zábava

Poľovnícke združenie Hložec

15.12.2018

Vianočné trhy

Obec Horná Súča

16.12.2018

Adventný koncert

Obec Horná Súča

december

Mikulášske posedenie so starostom obce

26.12.2018

Štefanská zábava

Obec Horná Súča

Hornosúčanské kapely, DFS Čajka

Závrská, Dúbrava, Trnávka, Vlčí Vrch
Obec Horná Súča

DFS Čajka, ZŠ s MŠ, ZUŠ Nemšová
Mesto Vodňany

Obec Horná Súča

Obyvatelia Dúbravy

Obec Horná Súča
Pisarzowice

Obec Horná Súča

Obec Rokytnice
Obyvatelia Závrská

Obec Horná Súča

ZO SZPB, VHK Biele Karpaty

Obec Horná Súča

DFS Čajka, Hornosúčnské kapely
DFS Čajka

MSS Chotár

Obec Horná Súča

Klub dôchodcov H. Súča

Obec Horná Súča

Obyvatelia Dúbravy

www.hornasuca.sk

číslo 1

SÚČANSKÝ

Milí čitatelia, do Obecnej knižnice boli v decembri 2017
a v januári 2018 zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
Ondriová I. – Kto skrotí Kláru
Pronská J. – Kumánska princezná
Gahérová L. – Sen z modrého domu
Frank O. a Pressler M. – Denník Anny Frankovej
Dán D. – Cigaretka na dva ťahy
Macková T. – Vinná láskou; Tieňohra
Wurm M. – Rockové tango
Fartelová M. – Odíď z mojich snov
Riversová F. – Istý ako úsvit
Jeffriesová S. – Stratená nevesta
Mankell H. – Záhrada smrti
Christie A. – Svedok obžaloby
Grisham J. – Svišť
Karika J. – Strach; Tma; Čierny rok
Hamzová M. – Podvedená láska
Rimová A. – Sama v búrke
Fungová M. – Pod afganským nebom
Repová H. – Boh plače potichu
Brown D. – Pôvod
Afsharová T.- Krajina mlčania
Silva D. – Dom špiónov
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Členovia ZPOZ – u gratulovali k významným
jubileám:
V mesiaci január 2018 navštívili členovia ZPOZ – u pri
príležitosti úctyhodných deväťdesiatych narodenín
oslávenca:
Jozef Krovina
narodený
08.01.1928

Členovia ZPOZ – u taktiež navštívili
pri príležitosti - výročia uzavretia manželstiev:

Krásna literatúra pre deti a mládež:



marec 2018

GRATULOVALI SME
JUBILANTOM

NOVÉ KNIHY NÁM
ROBIA RADOSŤ























HLÁSNIK

Hagmarová P. – Milla. Sen
Kellyová M. – Zvierací záchranári: Zasnežená
červienka
Brezina T.C. – Sestre už fakt šibe!
Demitrová M. – Príbehy z Trdelníkova
Walliams D. – Najhoršie deti na svete
Šefčík V. – Basta fidli
Hanlon A. – Dorka Magorka
Wagnerová D. – Zaľúbená esemeska
Hlušíková M. – Môj dedko rýchly šíp; Vežovníček
Gajdošík P. – Zverinec na siedmom poschodí
Kuglerová Z. – Veľká kniha slovenských povestí
Hevier D. – Škola po škole
Riekanky básničky pre naše detičky
Toby a jahniatka
Tomáš a jeho kamaráti
Hľadá sa Nemo. Dumbo .
Na vlásku. Alica v krajine zázrakov.
Snehulienka a sedem trpaslíkov. Ariel – malá morská
víla.
O vílach a princeznách
Na prváckom kolotoči

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
19.01.2018
Štefan Stašák
Júlia Orságová

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
02.02.2018
Augustín Ondračka
Brigita Kaková

Náučná literatúra pre deti a mládež:


Čo nevieš o zvieratkách

Prajem príjemné čítanie!
(MG)
(LH)

SÚČANSKÝ

marec 2018
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FK HORNÁ SÚČA – ROZPIS ZÁPASOV SEZÓNY JAR 2017/2018
Dospelí - 6.liga SEVER
Kolo Dátum
N16.
11.3.
17.
18.

zač.

Myjava "B" - H.Súča

12:00

18.3.

H.Súča - Kočovce

15:00

25.3.

Kľúčové - H.Súča

15:00

1.4.

H.Súča - V.Bierovce

15:00

8.4.

Čachtice - H.Súča

15:30

19.
20.
21.
22.
23.

15.4.

H.Súča - Očkov

15:30

22.4.

Turá Lúka - H.Súča

16:00

29.4.

H.Súča - Brestovec

16:00

6.5.

Opatová n/V. - H.Súča

16:30

24.

13.5.

H.Súča - Tr.Jastrabie

16:30

20.5.

Bošáca - H.Súča

14:00

27.5.

H.Súča - Záblatie

17:00

28.

3.6.

Tr.Teplá - H.Súča

17:00

29.

10.6.

H.Súča - Ľuborča

17:00

25.
26.
27.

30.

17.6.

Zamarovce - H.Súča

Odchod Kolo Dátum

26.

Dátum

14:00

14.
15.

14:00

16.
17.

14:00

18.
19.

15:15

20.
21.

12:30

22.
23.

15:30

17:00

Ut-1.5. H.Súča - Chocholná

25.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Zápas

zač.

Zápas

Odchod Kolo Dátum

zápas

16:00

S24.3.
S31.3.

S14.4.
S21.4.
S28.4.
S-5.5.
S12.5.
S19.5.
S26.5.

S-7.4.
S14.4.
S21.4.
S28.4.
S-5.5.
S12.5.
S19.5.
S26.5.

15:30

H.Súča - Ladce

15:30

Drietoma -H.Súča

14:30

15:30

H.Súča - Stará Turá

16:00

Prečín - H.Súča

14:15

16:00

H.Súča - Domaniža

16:30

Udiča - H.Súča

15:00

16:30

H.Súča - Krajné

17:00

Košeca - H.Súča
H.Súča - Klátova Nová Ves

15:30

17:00

24.

S-2.6.

Horná Poruba - H.Súča

17:00

25.

S-9.6.

H.Súča - Bošáca

17:00

26.

S16.6.

Turá Lúka - H.Súča

17:00

15:15

12.

N-1.4.

Chocholná - H.Súča

10:30

9:30

13.

8.4.

Opatová n/V.-H.Súča

10:30

9:30

14.

15.4.

H.Súča - Bobot

10:30

15.

22.4.

Melčice - H.Súča

10:30

16.

29.4.

H.Súča - V.Bierovce

10:30

17.

6.5.

H.Súča - Tr.Teplice

10:30

18.

13.5.

H.Súča - Motešice

10:30

19.

20.5.

20.

27.5.

21.

3.6.

Drietoma - H.Súča

10:30

22.

10.6.

H.Súča - Ľuborča

10:30

voľno
H.Súča - H.Srnie

Odchod Kolo

Dátum

Zápas

Ut-22.5. H.Súča - Selec

zač.

10:00

Odchod

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

H.Súča -Tr.Stankovce

10:30

12.

Pi-6.4.

V.Hradná - H.Súča

16:00

Soblahov - H.Súča

10:30

13.

Pi-13.4.

H.Súča - Kľúčové

16:00

H.Súča - Omšenie

10:30

14.

Pi-20.4.

Tr.Teplice - H.Súča

16:30

Selec - H.Súča

10:30

15.

Pi-27.4.

H.Súča - Tr.Teplá

16:30

H.Súča - V.Hradná

10:30

16.

Pi-4.5.

D. Súča - H.Súča

16:30

16:00

Záblatie - H.Súča

10:30

17.

Pi-11.5.

Záblatie - H.Súča

16:30

16:00

H.Súča - Tr.Teplice

10:30

18.

Pi-18.5.

H.Súča - Melčice

17:00

Bobot - H.Súča

10:30

19.

Pi-25.5.

20.

Pi-1.6.

H.Súča - AS Trenčín

17:00

21.

Pi-8.6.

Drietoma - H.Súča

17:00

22.

S-2.6.

H.Súča -Stará Turá

10:30

23.

S-9.6.

Melčice - H.Súča

10:30

24.

S16.6.

H.Súča - Ľuborča

10:30

17:00

9:30

9:15

9:45

9:00

9:45

Tr.Stankovce-H.Súča

17:00
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10:30

Prípravka U9+U11 Mix - SEVER I
zač.

22.



9:30

15:15

10:30






Odchod

15:00

H.Súča - Častkovce

voľno

S-7.4.

zač.

10:00

Mladší žiaci - 4.liga
Kolo

Starší žiaci - 5.liga sk.A

Dorast - 6.liga Sever

zápas

Sk
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Redakcia:
Lucia Hlávková,
starosta obce, zástupca starostu
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„Vlastníkom novín Súčanský Hlásnik je obec Horná Súča“

