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HLÁSNIK
VIANOCE, SVIATOK RADOSTI!
Vianoce, sviatok radosti! Pre mnohých ľudí je to tak. Ale keď sa pozeráme okolo seba, treba doplniť, že pre mnohých iných sú to dni žiaľu,
pretože je to len spomienka na dávnu udalosť, z ktorej zostalo tak málo. Vidno bôľ aj u tých, ktorí trpia v tento deň viac ako inokedy svojou samotou. Bôľ
a smútok u tých, ktorí počas roka stratili milovaného človeka, alebo zažili ťažké údery v ich živote. Ženy a muži, ktorým sa rozpadlo manželstvo, veľkí
ale aj malí, ktorí v tento sviatok trpia o to viac v bolesti, ktorú im život priniesol. Aj keď sa môže zdať, že sa najmenší uspokoja s nejakým vysvetlením
prečo nie je ich „tato“ pri štedrovečernom stole, predsa len nechápu a stále sa pýtajú ,prečo je tomu tak.
Tak rád by som hovoril v tejto adventnej a predvianočnej dobe len o radosti a nádeji, a predsa viem, že Vianoce vyvolávajú u mnohých ľudí
len trpký úsmev. Možno sme si zvykli akceptovať určitú vianočnú rétoriku. Len zo zvyku si priať sviatky, požehnanie a pokoj, veď sa to patrí byť ku sebe
milí. No o pár týždňov to už akosi neplatí. Môže sa ešte celkom vážne hovoriť o „nevinnosti“, „údive“, „nežnosti“, o „úteche“ a o „pokoji“?
Aj napriek všetkému sú Vianoce sviatkami radosti. Vianoce prinášajú jedinečné posolstvo radosti. Dovoľme, aby nás zasiahlo, aby našlo cestu
z Betlehema k nám do našich sŕdc, do našich otázok a radosti, do našej nádeje a smútku, skrátka, aby sme zažili posolstvo, ktoré nám prináša Božie
dieťa.
Rok, čo rok, znova a znova počúvame príbeh, ktorý nám rozpráva o začiatku, o narodení. O jednej matke a Božom Dieťati. O anjeloch, pastieroch,
zvieratách... A tento príbeh nám všetkým hovorí: „Bol raz začiatok, v ktorom sa končia naše staré cesty. Niekto spôsobil zmenu a my sme sa spojili
s tým, ktorý sa stal Slovom. S Bohom, ktorý sa stal človekom, ktorý miluje.“
Oslavujeme Jeho narodenie a želáme si, aby sme mu boli podobní a aby sa aj v nás uskutočnilo jeho narodenie, jeho začiatok. Sláva Bohu
teda nanovo!
Nech sú pre Vás všetkých Vianoce sviatky pravej, nefalšovanej radosti. Radosti z nového začiatku. Dovoľme, nech sa Kristus narodí v nás
nanovo a učme sa s ním robiť prvé kroky a rásť a kráčať s ním každý deň v roku.
To vám zo srdca vyprosujú a želajú vaši kňazi.

Spoločná pieseň SZ, dirigovala pani Pavlovičová
Čítajte na str. 13

Ženský SZ Srňan
KROJOVANÁ BATÔŽKOVÁ
ZÁBAVA
V našej dedine dýchajúcej
kultúrou a tradíciami to stále žije,
členovia DFS Čajka sa rozhodli
zorganizovať Krojovanú batôžkovú
zábavu.
str.7

Domáci SZ Hornosúčan
„MUŽSKÉ SPEVÁCKE SÚBORY SA VESELILI“
V sobotu, 14. novembra 2015 sa konalo v Kultúrnom dome v Hornej Súči premiérové podujatie prehliadky
mužských speváckych súborov pod názvom MSS FEST
2015. Podujatie bolo organizované z iniciatívy Mužskej speváckej skupiny Chotár z Hornej Súče. Predstavili sa nám
súbory zo Slovenska a Česka.
str. 8

HALLOWEENSKÁ NOC V ŠKOLE?
Prežiť jedinú noc v roku
a spať v našej škole sa veru nepodarí hocikomu. Už niekoľko rokov
majú takú možnosť len deti zo školského klubu. Tento rok bola Halloweenská noc iná, netradičná!
str. 12
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VYBERÁME Z OBSAHU ČÍSLA:
Program počas vianočných sviatkov

2 Halloweenská noc v škole? Nie, ale

Z rokovaní obecného zastupiteľstva

3 v OC MAX v Trenčíne

12

Hravá jeseň – Horná a Dolná Súča

6 Spevácke zbory sa opäť stretli ...

13

Krojovaná batôžková zábava

7 Gratulovali sme jubilantom

14

„Mužské spevácke súbory sa veselili“

8 Nové knihy nám robia radosť

15

Úspechy a dianie v našej ZŠ v MŠ

10 Pozvánky, Oznamy

15

„Ovocníčkovo – zeleninová párty 2015“ 12 FK Horná Súča – rozpis jarnej časti

16

PROGRAM POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
Štedrý deň - štvrtok
24. december
sv. omša 7.45
/posviacka betlehemov/
Po rannej sv. omši a počas celého dňa je možnosť
odniesť
si
z kostola
Betlehemské
svetlo
k štedrovečernému stolu.
Polnočné sv. omše:
Trnávka
22.00
Dúbrava
22.00
Vlčí Vrch
24.00
Farský kostol
24.00
Narodenie Pána - piatok
25. december
sv. omše
Farský kostol
7.45, 10.45
Vlčí Vrch
8.00
Dúbrava
9.30
Trnávka
11.00
Odpoludnia jasličkové pobožnosti: Farský kostol –
15.00
Na filiálkach Dúbrava, Vlčí Vrch budú časy ešte
upresnené.
Sv. Štefan - sobota
26. december
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka

sv. omše
7.45, 10.45
8.00
9.30
11.00

Rozposlanie koledníkov Dobrej noviny:
Farský kostol – po sv. omši 10.45,
Na filiálkach – po sv. omšiach.

Sv. Ján – nedeľa
27. december
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka

sv. omše
7.45, 10.45
8.00
9.30
11.00

Počas svätých omší - obnovenie manželských sľubov.
Starý rok – sv. Silvester
31. december - štvrtok
sv. omša so záverečnou pobožnosťou 17.00
Polnočná adorácia vo farskom kostole 23.00 - 24.00
Nový rok – piatok
1.január - Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
sv. omše
Farský kostol
7.45, 10.45
Vlčí Vrch
8.00
Dúbrava
9.30
Trnávka
11.00
Zjavenie Pána – Traja králi - streda
6. január
sv. omše
Farský kostol
7.45, 10.45
Vlčí Vrch
8.00
Dúbrava
9.30
Trnávka
11.00
Pri svätých omšiach požehnanie trojkráľovej vody,
kriedy a kadidla.
Popoludní posviacka domov.
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči- Dúbrava
ktoré sa konalo 12. júna 2015.
1)Obecné
zastupiteľstvo
uznesením č. 1/04/2015-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 13.
03. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/04/2015-OZ
ruší uznesenie OZ pod č.
04/05/2013-OZ
zo
dňa
14.06.2013
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/04/2015-OZ
schvaľuje
osobitný zreteľ
podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí, ktorým je usporiadanie vlastníctva pozemkov:
parcela č. 15060/2 CKN –
zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 5 m², odčlenená z
pôvodného pozemku parc.č.
15060 EKN – ostatné plochy s
výmerou 8296 m², zapísaná
na LV č. 993, ktorého vlastníkom Obec Horná Súča a
parcela č. 15254/2 CKN –
zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 18 m², odčlenená z
pôvodného pozemku parc.č.
15254 EKN – vodná plocha s
výmerou 99 m², zapísaná na
LV č. 993, ktorého vlastníkom
je Obec Horná Súča, Horná
Súča 233. 913 33 Horná
Súča, IČO: 00311561 pod
hospodárskou budovou
pri
rodinnom dome súp.č. 139 na
pozemku parc.č. 348/3 v k.ú.
Horná Súča, vo vlastníctve
Miroslava Juricu, rod. Juricu,
Horná Súča č. 343 v podiele
1/10, Márie Zvolenskej, rod.
Juricovej, Horná Súča č. 139
v podiele 8/10, Zuzany Poláčkovej, rod. Juricovej, Horná
Súča – Trnávka č. 933 v
podiele 1/10. Uvedené parcely sú zastavané stavbou
hospodárskej
budovy
pri
rodinnom dome súp.č. 139 v
obci Horná Súča.

Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa
hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/04/2015-OZ
schvaľuje odpredaj obecných
pozemkov:
p.č. 15060/2 CKN – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m², odčlenená z pôvodného pozemku parc.č.
15060 EKN – ostatná plocha
s výmerou 8296 m², a
p.č. 15254/2 CKN – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m², odčlenená z
pôvodného pozemku parc.č.
15254 EKN – vodná plocha s
výmerou 99 m², zapísané na
LV č. 993, vo vlastníctve
Obce Horná Súča, Horná
Súča 233, 91333 Horná Súča,
IČO: 00311561 podľa geometrického
plánu
č.
31041833-063-10 zo dňa
3.9.2010, overeného Správou
katastra pod číslom 852/2010
dňa 13.09.2010 pod hospodárskou budovou pri rodinnom dome súp.č. 139 na
pozemku parc.č. 348/3 v k.ú.
Horná Súča, vo vlastníctve
kupujúcich za cenu 165,37
EUR za výmeru 23 m², určenú podľa znaleckého posudku
č. 31/2015, vypracovaného
Ing. Dušanom Matejkom. Do
vlastníctva
Miroslava Juricu rod. Juricu,
r.č. 670529/6213, Horná Súča
č. 343, 913 33 Horná Súča v
podiele 1/10,
Máriu Zvolenskú rod. Juricovú, r.č. 725506/7226, Horná
Súča č. 139, 913 33 Horná
Súča v podiele 8/10,
Zuzanu Poláčkovú rod. Juricovú,
r.č.
755528/7256,
Trnávka č. 933, 913 33 Horná
Súča v podiele 1/10.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/04/2015-OZ

berie na vedomie čerpanie
rozpočtu obce a základnej
školy k 31. 03. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/04/2015-OZ
berie na vedomie Stanovisko
hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Horná Súča
za rok 2014
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/04/2015-OZ
berie na vedomie správu
nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej
závierky za obdobie od 01.
01. 2014 do 31. 12. 2014
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/04/2015-OZ
schvaľuje Záverečný účet
obce Horná Súča a celoročné
hospodárenie za rok 2014 bez
výhrad
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa
hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/04/2015-OZ
schvaľuje použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia
za rok 2014 na tvorbu rezervného fondu vo výške 16
752,00 EUR
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6

Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/04/2015-OZ
schvaľuje odpis pohľadávok:
odoslaná
faktúra
č.
20120187 za zmluvné pokuty
v sume 103 300,00 EUR,
vystavená 04. 07. 2012,
splatná 11. 07. 2012, odberateľ EURO – BUILDING, a. s.
Bratislava,
odoslaná
faktúra
č.
20122003 za spotrebu plynu a
elektriny v sume 3 525,58
EUR, vystavená 21. 05. 2012,
splatná 28. 06. 2012, odberateľ EURO – BULIDING, a. s.
Bratislava
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/0/4
Za: Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Bilčík, Buček, Ing.
Cverenkár, Kako
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/04/2015-OZ
berie na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Horná
Súča podľa prílohy:
Bežné príjmy: 41 871 EURBežné výdavky: 40 157 EUR
z toho RO: 650 EUR
z toho RO: 31 423 EUR
Kapitálové príjmy: 4 446 EUR
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa
hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/04/2015-OZ
schvaľuje zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 4 v
zmysle Zásad hospodárenia s
finančnými prostriedkami obce
Horná Súča podľa prílohy:
Bežné príjmy: 39 999 EURBežné výdavky:46 159 EUR
z toho RO: 0 EUR
z toho RO: 0 EUR
Kapitálové príjmy: 0 EUR
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
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Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/04/2015-OZ
schvaľuje VZN č.1/2015 o
podmienkach
poskytovania
dotácií z prostriedkov obce
Horná Súča
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/04/2015-OZ
schvaľuje VZN č. 2/2015 o
povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán
záchranných prác
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/04/2015-OZ
a) prerokovalo plat starostu
obce
b)schvaľuje starostovi obce
Horná Súča plat ako súčin
priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom
hospodárstve (vyčíslenej na
základe údajov Štatistického
úradu SR za rok 2014 vo
výške 858 EUR) a 2,17 násobku podľa počtu obyvateľov
v zmysle §4, ods. 1 a jeho
zvýšenie v zmysle §4, ods. 2
o 30,24% s účinnosťou od
01. 01. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
hlasovania 10/0/1

Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Zemanovič
Zdržal sa: Mrázik
16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/04/2015-OZ
berie na vedomie Správu
kontrolnej činnosti za I. polrok
2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
17) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 17/04/2015-OZ
schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti na II. polrok 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
18) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 18/04/2015-OZ
schvaľuje predĺženie platnosti aktuálneho PHSR 2007 2013 do doby schválenia
PHSR na obdobie 2016 2020
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
19) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 19/04/2015-OZ
a) nesúhlasí s úhradou faktúry členského pre MAS Vršatec
z dôvodu nevypracovania
PHSR ku dňu 12. 06. 2015 a
odkladá splatnosť členského
poplatku do schválenia PHSR
obecným zastupiteľstvom

b) odporúča starostovi obce
vrátiť faktúru
c) odporúča starostovi obce
vyzvať MAS Vršatec k predloženiu pracovnej verzie PHSR
do 15. 08. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/1/3
Za: Buček, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
Proti: Bilčík
Zdržal sa: Ing. Cverenkár,
Kako, Krovina
20) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 20/04/2015-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ
podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí, ktorým je usporiadanie vlastníctva garáži a
vypratanie pozemku vo vlastníctve obce 11/1 vzájomnou
dohodou o urovnaní
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
21) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 21/04/2015-OZ
schvaľuje urovnanie vzájomných práv a povinností v
súlade s ustanoveniami zmluvy o urovnaní pozostávajúcich
zo vzájomnej dohody zmluvných strán o splnení nasledujúcich kumulatívnych podmienok:
a) zmluvná strana 1 vyhlasuje, že najneskôr do 30 dní odo
dňa podpísania tejto zmluvy
zmluvnými stranami protokolárne odovzdá zmluvnej strane 2 a zmluvnej strane 3, a to
každému osobitne, objekt
určený na garážovanie v
rozsahu 1x motorového vozidla, vrátane jeho aktivácie a
práce so žeriavom v celkovej
hodnote 1 919,04 Eur pre
každého nich

b) zmluvná strana 2 a
zmluvná strana 3 súhlasne
vyhlasujú, že najneskôr do 30
dní odo dňa podpísania tejto
zmluvy zmluvnými stranami
protokolárne
odovzdajú
zmluvnej strane 1, a to každý
z nich osobitne, garáže vymedzené v čl. I ods. 4 zmluvy
o urovnaní, a to v stave ako
stoja a ležia, vypratané a bez
akýchkoľvek finančných alebo
iných majetkových nárokov
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
22) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 22/04/2015-OZ
schvaľuje po podpísaní a
zrealizovaní tejto zmluvy o
urovnaní odstránenie garáži
na školskom pozemku p. č.
11/1
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Gugová
23) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 23/04/2015-OZ
neschvaľuje
parkovanie
osobného motorového vozidla
TN 555 DD pred rodinným
domom súp. č. 272
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 5/0/6
Za: Ing. Čapák, Gugová,
Habánik,
Mgr.
Laurinec,
Mrázik,
Zdržal sa: Bilčík, Buček, Ing.
Cverenkár, Kako, Krovina,
Zemanovič
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči - Dúbrava
ktoré sa konalo 7. augusta 2015.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/05/2015-OZ
schvaľuje:
a) predloženie ŽoNFP v
rámci opatrenia 2.2 OP KaHR
na realizáciu projektu „ Obnova verejného osvetlenia v obci
Horná Súča“

b) zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
c) zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových
výdavkov projektu a poskytnu-

tého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0

Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina
(zapistovateľka Margaréta
Dohnanová)
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči- Dúbrava
ktoré sa konalo 11. septembra 2015.
1)Obecné
zastupiteľstvo
uznesením č. 1/06/2015-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 12.
06. 2015 a 07. 08. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/06/2015-OZ
schvaľuje kúpu pozemku p.č.
3990/12 CKN, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 55 m², zapísaný na
LV č. 6452 katastrálne územie
Horná Súča, obec Horná
Súča,
vedený
Okresným
úradom Trenčín, katastrálny
odbor v bezpodielovom vlastníctve manželov Ing. Karola
Pajdu, nar. 28. 11. 1976,
bytom Agátova 7 D, 841 01
Bratislava s manželkou Mgr.
Monika Pajdová, rod. Horníková, nar. 04. 08. 1986, bytom Agátova 7 D, 841 01
Bratislava odiel 1/1 v prospech
kupujúceho
Obec
Horná Súča, sídlo Horná
Súča 233, 91333 Horná Súča,
IČO 00311561 za cenu 300
EUR za účelom plánovanej
výstavby autobusovej zastávky na osade Dúbrava.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/06/2015-OZ
navrhuje stavebnej komisii a
finančnej komisii pripraviť
návhr VZN o prenájmoch
pozemkov obce do decembra
2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/06/2015-OZ
a) berie na vedomie doporučenie zaradenia pozemkov do
zmien a doplnkov UPN-O,

b) poveruje starostu obce,
aby zadal požiadavku odborne spôsobilej osobe na spracovanie podkladov k začatiu
procesu spracovania zmien a
doplnkov UPN-O
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/2
Za: Bilčík, Buček, Gugová,
Habánik, Kako, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Ing. Cverenkár,
Krovina

Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič

5) Obecné zastupiteľstvo
Obce Horná Súča uznesením č. 5/06/2015-OZ
podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom
znení
a) schvaľuje prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 338
000,00 EUR, poskytnutého zo
strany Všeobecnej úverovej
banky, a.s., Mlynské nivy
1,829 90 Bratislava25, Slovenská republika, (Ďalej len
banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu: „Rozvoj prihraničnej
infraštruktúry v obciach Horná
Súča a Šanov“, s podporou
projektu formou nenávratného
finančného príspevku
b) schvaľuje zabezpečenie
úveru
vystavením
blankozmenky a súhlas s blokáciou peňažných prostriedkov na
Osobitnom účte, zriadenom
pre účely refundácie peňažných prostriedkov z finančného príspevku poskytnutého na
Projekt
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič

8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/06/2015-OZ
berie na vedomie správu
nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej
závierky za obdobie od 01.
01. 2014 do 31. 12. 2014
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič

6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/06/2015-OZ
berie na vedomie Dodatok
správy audítora o overení
súladu výročnej správy s
účtovnou závierkou
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,

7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/06/2015-OZ
schvaľuje výročnú správu
obce Horná Súča za rok 2014
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič

9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/06/2015-OZ
berie na vedomie čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 30. 06. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/06/2015-OZ
a) schvaľuje monitorovaciu
správu programového rozpočtu na rok 2015 k 30. 06. 2015
b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k
monitorovacej správe programového rozpočtu na rok 2015
k 30. 06. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/06/2015-OZ
schvaľuje návrh na zloženie
inventarizačných a inventúr-

nych komisií pre vykonanie
inventarizácie k 31. 12. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/06/2015-OZ
schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku obce Horná
Súča a rozpočtovej organizácie k 31. 12. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/06/2015-OZ
berie na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 v zmysle Zásad
hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce Horná
Súča podľa prílohy.
Bežné príjmy 4 451 EUR
Bežné výdavky 1 277 EUR
Kapitálové príjmy 532 EUR
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/06/2015-OZ
a) berie na vedomie protest
prokurátora
b) ukladá Komisii kultúry,
školstva a športu pripraviť v
súlade so zákonom a s protestom prokurátora návrh VZN
o vzdelávaní na území obce
Horná Súča do 30. septembra
2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta
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HRAVÁ JESEŇ – HORNÁ A DOLNÁ SÚČA
PESTOVANIE FAZULE, SÚŤAŽ, ĎAKOVANIE ZA ÚRODU
Už názov napovedá, čo sa dialo 26. a 27. septembra 2015. Občania, členovia komisie sociálnozdravotnej a komisií kultúrnych z oboch obcí
s predstaviteľmi oboch farských úradov dali hlavy dokopy a vznikla veľká
2-dňová akcia HRAVEJ JESENE s pestovaním fazule od jari
a výstavou, súťažou a poďakovaním za úrodu v jeseni. Program sme sa
rozhodli obohatiť ďalšími zložkami, ktoré pôsobia v Hornej i Dolnej Súči.
Dňa 26.septembra 2015 v Deň sv. Vincenta – misionára lásky
sa HRAVÁ JESEŇ uskutočnila v DOLNEJ SÚČI výstavou fazule.
Vypestovali 49 druhov a súťažili o najlepšiu KVAKOVÚ POLIEVKU,
ktorej základom je fazuľa, kvaka a koreňová zelenina. Súťaže sa zúčastnili 3 družstvá. Dve domáce, jedno hornosúčanské. Predsedkyňa sociálnej komisie p. Gugová Júlia, kuchárku vybrala z kultúrnej komisie.
Všetky tri družstvá sa s chuťou pustili do varenia. Každé družstvo malo
svoj vlastný recept, svoje suroviny, kotlíky. A neobišlo sa to ani bez
mudrovania prítomných. Odborným porotcom bol dolnosúčasnký pán
farár Mgr. Jozef Kuna. Čo nás prekvapilo? Hornosúčanské družstvo
v zložení: Magdaléna Poláčková, Helena Kaková, Andrea Mráziková,
Júlia Gugová, Vilma Michaličková – zvíťazilo. Bolo to príjemné prekvaHornosúčanské družstvo vyhralo vo varení kvakovej polievky
penie. Ďakujeme Dolnosúčanom za víťazstvo. Nasledovala voľná zábava
krásne 1.miesto v Dolnej Súči
a zároveň pozvanie na HRAVÚ JESEŇ v HORNEJ SÚČI, ktorá sa
konala v nedeľu, dňa 27.septembra 2015.
Program otvorila dychová hudba KOMORANKA. V miestnom kostole sv. Jána Nepomuckého boli zhotovené sypané obrazy zo semienok. Obrazy boli k dispozícii po celý mesiac. Znázorňujú Kalich
s Eucharistiou, Božiu Rodičku a Božské srdce. Deti zo Školského
klubu ZŠ Michala Rešetku Horná Súča pripravili krátky jesenný program s divadielkom
„Janko Fazuľa“ pod
vedením p. učiteľky
Mgr. Evy Veber.
Popoludní,
o 15 -tej hodine sa
k prítomným prihovorili naši duchovní
otcovia, miestny p.
farár Mgr. Tomáš
Zelenák spolu s p.
kaplánom ThLic. Jaroslavom Mujgošom. Všetci sme sa spoločne modlili „KORUNKU BOŽIEHO
MILOSRDENSTVA“ z príležitosti prípravy k Roku Božieho milosrdenstva, ktorý vyhlásením Pápeža
Františka začína 8.decembra 2015. Prosili sme o milosti, požehnanie vystavovanej fazule a ostatnej
úrody od občanov z ústredia Hornej Súče a osád.
Po nábožnej piesni speváckeho zboru SENIOR HORNOSÚČAN konferencierka so Seniorkami
predstavili jednotlivé stánky:
VČELÁRSKY, BYLINKÁRSKY, ZDRAVOTNÍCKY, POĽOVNÍCKY, RYBÁRSKY, SKAUTSKÝ, HASIČSKÝ, FARMÁRSKY, ZÁHRADKÁRSKY.Pri
každom stánku boli pre deti pripravené rôzne súťaže.
V ďalšej časti vystúpil detský folklórny súbor ČAJKA. Pre deti mali pripravené hru o fazuľky. Ďalej sa hrali na ovce a vlkov, skačkanky a kráčanie na
chodúloch. Záver programu obohatila mužská spevácka skupina CHOTÁR. Predstavili sa v súčanských krojoch s typickými súčanskými piesňami pri
heligónkach.
Program sa chýlil ku koncu .Čakalo sa na vyhodnotenie pestovateľov fazule .Do súťaže sa zapojilo 47 pestovateľov, z toho bolo 15 ohodnotených. Najviac druhov fazule -41- priniesla p. Agnesa Ondračková.
Následne dobrovoľníci vyrezávali tekvice, vyberali zrniečka a osvetlili tekvice sviečkami. Prítomným sa podávala fazuľová polievka, dolky s lekvárom –
džemom, jablková šťava, guláš z diviny, zemiaky s cesnakom, oblátky s medom.
Deti si so sebou odniesli súťažiace bloky, kde odpovedali na rôzne hádanky a otázky pri jednotlivých stánkoch. Až vyrastú, možno sa do nich
prizrú a budú pokračovať v jednotlivých záľubách, ktoré sú nielen pre zábavu, zážitok, ale prinášajú i osoh pre naše zdravie a prostredie, v ktorom
žijeme. Ďakujeme organizátorom a účinkujúcim za 2 prežité jesenné víkendy v Hornej a Dolnej Súči.
(VM, členka soc., byt. a zdrav. komisie)
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STRETNUTIE NAŠICH SENIOROV
Človek sa často vracia k tomu, čo prežil. Spomienky sú potrebné, aby pripomínali všetky pekné chvíle. A v spomienkach je ukrytý veľký kus
vášho života. Chvália vás výsledky vašej práce, ktoré ste dosiahli v produktívnom veku. Tí ,ktorým ste venovali svoju prácu a život, vám dnes chcú
poďakovať. Chcú vám povedať svoje veľké ďakujem za krásne chvíle detstva, za lásku a obetavosť, v ktorej ste nepoznali ani obmedzenia ani únavu...
V nedeľu 18. októbra 2015 o 16.- ej hodine sa zaplnila sála Kultúrneho domu v Hornej Súči našimi staršími občanmi, pre ktorých bol pripravený program..
Naši seniori prišli medzi nás vo veľkom počte.. Spríjemniť si nedeľné popoludnie, a troška si oddýchnuť. Stráviť príjemné chvíle so svojimi vrstovníkmi
a so zástupcom starostu obce. Porozprávať sa, troška rozveseliť, zmeniť prostredie.
´Uvod stretnutia patril hudobnej skupine Mladík. Po zvučných skladbách sa ujal slova zástupca starostu obce Jozef Mrázik.. Taktiež pár slovami sa
prihovoril pán Mgr. Mikuláš Medvec.
Samozrejme nemohli chýbať i naši najmenší z detského folklórneho súboru Čajka.. Pripravili si krásny, bohatý program, ktorý upútal pozornosť a vyčaril úsmev na tvárach všetkých prítomných. Po najmenších členov DFS Čajky boli už Mladíci z hudobnej skupiny opäť pripravení, aby mohli
seniorom svojimi skladbami spríjemniť atmosféru. Po programe bolo pre seniorov pripravené občerstvenie. i. Keď sa všetci nasýtili, tak mládež
z hudobnej skupiny Mladík ešte zahrala pár rezkých skladieb.
Želáme vám, nech jeseň vášho života je prežiarená šťastím, zdravím, láskou a spokojnosťou s tými, s ktorými sa denne stretávate, ktorí sa
o v vás každodenne starajú.
(LM)

KROJOVANÁ BATÔŽKOVÁ ZÁBAVA
Keďže v našej dedine, dýchajúcej kultúrou a tradíciami, to stále žije, členovia DFS Čajka sa rozhodli k tomu ešte viac prispieť. Zorganizovali
1. ročník Krojovanej batôžkovej zábavyZábava sa uskutočnila v nedeľu 11.októbra 2015 o 15.-ej hodine v KD v Hornej Súči.
Zo začiatku, keď sa prví krojovaní účastníci len schádzali, si mohol každý v kľude poobzerať krásnu „starodávnu“ výzdobu v sále. Aby sme si
pripomenuli, ako to bývalo na zábavách v minulosti, všetko bolo poňaté minimalisticky. V sále bolo len zopár stolov so stoličkami, po obvode boli
umiestnené drevené lavičky a stoličky, najmenšie deti mali na sedenie pripravené kocky zo slamy. Na oživenie boli použité dekorácie zo sezónneho
ovocia a zeleniny, z rôzneho starodávneho pracovného náradia. Na stoloch nesmeli chýbať ručne vyšívané obrusy a steny boli ozdobené taktiež ďalšími
výšivkami. Čo sa týkalo občerstvenia, či už niečo po zub alebo nejaký ten „zápitok“, všetko si hostia museli doniesť so sebou z domu, nebol tu žiaden
výčap. Tí najhorlivejší účastníci si potrebný „proviant“ priniesli v prútených košíkoch a batôžkoch, ako to naozaj kedysi bývalo.
Do tanca hrala DH Chabovienka a v prestávkach sa činil DFS Čajka, ktorý svojimi tanečnými číslami spestril túto krojovanú zábavu, dokonca
niektoré starodávne tance účastníkov Čajkári aj naučili tancovať. Zahanbiť sa nenechala ani MSS Chotár. Vo večerných hodinách sa kultúrnym domom
niesli zvučné melódie
v ich podaní.
Medzi
krojovanými účastníkmi,
ktorých tvorili najmä
čajkárske
rodiny
(rodičia a deti), sa
vyskytli aj ľudia „v
civile“.
Svoje
kroje
oprášili aj naši starší
občania (seniori), avšak
smutné bolo, že počtom
najmenšie zastúpenie
mala veková skupina
mladých (15 – 30
rokov). Mnohých možno
odradil deň a čas
konania tejto akcie –
nedeľné
poobedie.
Sama
som
tomu
nemohla prísť na chuť,
ale po vysvetlení, že
naozaj takto to kedysi
bývalo a cieľom takejto zábavy bolo oprášiť staré tradície so všetkým, čo k nim patrí, som to prijala.
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Z ohlasov zúčastnených môžem povedať, že Krojovaná batôžková zábava mala úspech, svoj cieľ splnila a všetci veríme, že v budúcnosti sa
zúčastní ešte viac ľudí a stane sa to každoročnou tradíciou v našej obci.
(EG)
Ohlasy zúčastnených:
„Bola to lepšia zábava ako nekrojovaná aj kvôli tomu, že v kroji sa lepšie tancuje ako v rifliach.“ (DZ)
„Schvaľujem nápad oživenia tradícii. Nabudúce by som to však dala sobotu, aby sme na druhý deň nemuseli ísť do práce a škôl a mohli sa dlhšie
zabaviť.“ (DŠ)
„Bolo to super, veľmi sa mi na zábave páčilo.“ (účastníčka z TN)
„Veľmi rada sa zúčastňujem ľudových zábav, nakoľko ich mám radšej ako klasické diskotéky. Krojová zábava sa mi veľmi páčila o to viac, že všetci
zúčastnení mali na sebe náš tradičný kroj, ba dokonca som si všimla aj pár ľudí z iného „kraja“. Bolo to nielen potešenie z hudby ale aj potešenie pre
oči. Cítila som sa ,ako keby sa čas posunul o pár rokov dozadu. Som rada, že sa v Súči ešte takéto akcie konajú a že ľudia sú ochotní sa zúčastňovať a
podporovať tradície, ktoré sú pre našu dedinu typické.“ (MM)
„Hornosúčania ma znova milo prekvapili vášňou v udržiavaní svojich tradícií. Aj keď som sa ľudovému folklóru nikdy v minulosti nevenoval, príležitosť
zúčastniť sa Krojovanej batôžkovej zábavy v Hornej Súči, som veľmi rád využil. Už len obliecť si kroj znamenal pre mňa zážitok, ktorý dnešný moderný
človek nezažije tak často a taktiež pocit, že ma Súčania snáď aj prijali medzi seba. Krojovaná zábava z môjho pohľadu splnila svoj cieľ, ktorý si niesla
vo svojom mene na 100%. Na akcii sme sa zabavili a hlavne vytancovali v krásnych súčanských krojoch, ktoré ešte viac vyzdvihli krásu súčanských
dievok. Šikovné deti z DFS Čajka veľmi príjemne vyplnili prestávky medzi tanečnými kolami a ukázali svoj talent a úctu k ľudovým tradíciám. Teším sa
na ďalší ročník.“ (Michal "Oravák" Hnojčík)
Na túto zábavu sme chceli ísť celá rodina ,čo sa nám aj podarilo. Dalo nám to aj trocha zabrať ,pokiaľ sme sa všetci nastrojili do krojov, ale poviem vám,
že to stálo za to.  Sme radi, že sme mohli prežiť jedno pekné nedeľné popoludnie pri tanci a speve a to ešte aj s našou súčanskou kapelou.
Nás starších teší, že deti a mládež majú záujem a chuť zachovávať ľudové zvyky a tradície. Konečne, veď to bolo vidieť aj pri tej škole tanca, kde ukážkou oživili spomienky pomaly už na dávno zabudnuté tance mazurku a špacírpolku.
Určite by stálo za to, keby sa našlo zopár rodičov a o rok by spestrili túto zábavu o ich prevedenie mazurky
alebo špacírpolky. Čo vy na to rodičia ? Dáme sa na to? Veď tancom a spevom potešíme nielen druhých,
ale urobíme radosť aj sebe.

„MUŽSKÉ SPEVÁCKE SÚBORY SA VESELILI“
V sobotu,
14.
Organizátori – členovia MSS Chotár
novembra 2015 sa konalo
v Kultúrnom dome v Hornej
Súči premiérové podujatie
prehliadky mužských speváckych súborov pod názvom MSS FEST 2015.
Postupne sa začali schádzať
prví diváci a krátko pred 15tou hodinou popoludní už
bola hlavná sála plná ľudí.
Podujatie bolo organizované
z iniciatívy Mužskej speváckej skupiny Chotár z Hornej
Súče. Okrem divákov podujatie podporili svojou prítomnosťou aj predstavitelia obce - zástupca starostu Jozef Mrázik s manželkou, kultúrna referentka Lucia Mráziková, duchovný
otec, dôstojný pán, Mgr. Tomáš Zelenák a Ing. Alojz Švajda s manželkou. Medzi pozvanými hosťami boli aj verní a štedrí fanúšikovia Mužskej speváckej skupiny Chotár a jej veľkí priaznivci – Ing. Štefan Kotásek s manželkou a p. Jozef Zemanovič s manželkou.
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Hlavným cieľom tohto podujatia bola nielen snaha o vyzdvihnutie domácej či zahraničnej tradície, ale tiež ambícia nájsť spojitosť v tom, čo
majú všetci účinkujúci navzájom spoločné –
čiže spev a zmysel pre tradičný folklór. A to
bol podstatný zmysel celej tejto myšlienky.
Spoločné niekoľkoročné priateľstvo, ktoré
spája jednotlivé mužské súbory, prispieva
nielen k udržiavaniu medzinárodných kontaktov, ale aj k rozširovaniu poznania
o nové a nové prvky ľudovej tradície v jej
rôznych formách a podobách v jednotlivých
obciach, krajoch a regiónoch, z ktorých
k nám speváci prišli. Boli to najmä rôzne
folklórne podujatia, čo podnecovali charakter vzájomných stretnutí; súbory sa tu
navzájom stretávali, spoznávali a vzniknuté
kamarátstva tak pretrvali dodnes. Návštevy
u jedných či druhých nadobudli formu
MSSk Lidovec zo Solčian
tradície a muži z Chotára sa rozhodne
nenechali zahanbiť.Ochotne podporujú tento zvyk ako aj jeho ďalšie pokračovanie. A tak sme si aj my opäť raz pripomenuli dedičstvo našich starých
mám a otcov i dôležitosť jeho udržiavania.
Podujatie oficiálne otvoril zástupca starostu, p. Jozef Mrázik. Potom sa ujala slova
Mária Michaličková, moderátorka programu. Spomedzi šiestich účinkujúcich súborov sa ako prví predstavili mužáci z obce Bulhary v Českej republike, teda Mužský
zbor Pulgarčané v sprievode svojej mládežníckej cimbalovej hudby. Ďalším účinkujúcim bola Folklórna skupina Latovec, zo susednej Dolnej Súče, ktorej členovia
spestrili svoj hudobný program aj o krátke ukážky ľudového rozprávania
a humorných príhod. Tretím v poradí bol Mužský zbor z Vápenic z Českej republiky a po nich sa predstavila Mužská spevácka skupina Lidovec zo Solčian v okrese
Topoľčany. Zahanbiť sa nenechali ani mužáci z Nosislavy – Folklórna skupina
Švarcavan, ktorí, ako správna partia Moravanov, rozveselili obecenstvo nielen
speváckym prednesom, ale aj vtipnými vzájomnými dialógmi, ktoré neraz vyvolali
smiech u všetkých divákov. Nuž, a šesticu týchto súborov uzatvoril samotný orgaMužácky zbor z Vápenic
nizátor podujatia – Mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče. Najvýraznejšou črtou ich vystúpení je predovšetkým dobrá nálada, ktorú dokážu na pódiu vytvoriť a šíriť nielen medzi skalnými divákmi, ale často aj medzi nezainteresovanými pozorovateľmi, čo
napokon opäť potvrdili aj tentokrát. Radosť a pozitívna energia,
ktoré sa niesli ich speváckym
prednesom, bolo cítiť aj medzi
divákmi, ktorí ich odmenili naozaj
búrlivým, intenzívnym potleskom.
Nuž, raz darmo, máme tých
„našich chotárskych chlapov“
radi. 
Mužácky zbor Pulgárčané
Po programe boli na pódium
pozvaní
vedúci
jednotlivých
súborov, aby si prevzali spomienkové predmety, ako pamiatku na tento deň.
Čas tohto kultúrneho popoludnia sa tak pomaly naplnil a v jeho závere odzneli mnohé poďakovania. Vedúci Mužskej speváckej skupiny Chotár, p. Jozef
Ranko, vyslovil veľké poďakovanie
všetkým spoluorganizátorom, sponzorom a Obecnému úradu Horná Súča
za finančnú, ako aj materiálnu pomoc
a podporu, ktorú poskytli pri organizovaní tohto podujatia. Vo svojich poďakovaniach nevynechal ani manželky
mužov z Chotára, ktoré piekli, varili
a obsluhovali;
nezištne a ochotne
pomáhali zabezpečovať mnohé zákulisné, no nemenej dôležité organizačné
činnosti pre všetkých účastníkov.
FS Latovec z Dolnej Súče – mužská časť
Pevne veríme, že ste sa medzi nami
príjemne cítili. Veď vaša spokojnosť je
tou najväčšou zárukou úspešného
podujatia. Sme presvedčení, že MSS
FEST 2015 takým bol a jeho priebeh
splnil svoj účel – zachovať, ale aj
naďalej pokračovať v tradícii, ktorá
od nepamäti píše folklórnu históriu
našej obce. Aj vďaka tomu sa tak
šíri stále ďalej a ďalej povedomie
o hlbokých, nevyčerpateľných zdrojoch kultúrne rozmanitého bohatstva
nás,
Hornosúčanov,
čo
je
v dnešných časoch veľmi vzácne.
Našou úlohou je toto bohatstvo
FS Švarcavan
naďalej zveľaďovať, aby tak radosť,
ale i hrdosť z jeho nadobudnutia nikdy nezhrdzavela. 
(MM)
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ HORNÁ SÚČA
BEH O MATÚŠOV GROŠ

BESEDA S KRONIKÁRKOU OBCE

Mesto Trenčín má nové preteky - Trenčiansky polmaratón.
Súčasťou bol i beh pre žiakov 1.stupňa ZŠ „Beh o Matúšov groš“.
Odštartoval 11.9.2015 na Mierovom námestí, trať viedla historickými
uličkami. Behu sa zúčastnilo 60 detí.
Naše družstvá (1.-2.ročník a 3.-4.ročník) tvorilo 14 žiakov. Do súťaže
škôl sa započítavali výsledky všetkých žiakov. Sčítanie umiestnení
nakoniec rozhodlo, že sme sa umiestnili na 1.mieste. Pekný pohár
putoval do ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča. 2. miesto obsadila ZŠ
Trenčín, Kubranská.
V súťaži jednotlivcov sa najlepšie umiestnili a na stupni víťazov stáli:
1. miesto Ľudmila Hoťková - 2.tr.
1. miesto Soňa Panáková - 4.B
3. miesto Matúš Repa - 4.B

V rámci vyučovania predmetu občianska náuka preberáme v 6. ročníku učivo o histórii obce, školy, o kronikách
i významných osobnostiach. Dobre poznáme našu školskú kroniku,
jej textovú i obrazovú časť.
5.10.2015 obe šieste triedy čakala na OÚ Horná Súča
kronikárka obce pani Mária Ondračková. Podrobne nám priblížila
históriu písania kroniky, mená kronikárov, obsah zápisov a veľa
zaujímavostí. Odpovedala na naše otázky a samozrejme, že sme
mohli nahliadnuť do starej kroniky, najnovšej kroniky a kroniky
fotografií.
Okrem obsahu zápisov sme obdivovali i krásny rukopis
pani kronikárky.
Videli sme kus histórie našej krásnej obce. Ďakujeme
pani Ondračková.

Ostatní členovia družstva: J.Hoťko, D.Žúži, L.Juricová,
T.Ondrušková, V. Panáková, Aneta Weisová, M.Gago, R.Repa,
D.Farý, A.Krovina, J.Múka.
Blahoželáme.

CEZPOĽNÝ BEH
Prvou okresnou súťaže je už tradične cezpoľný beh. Na
Ostrove v Trenčíne sa 30.9.2015 stretli chlapci a dievčatá z 20 škôl.
Naše 3 členné družstvá chlapcov a dievčat tvorili: Adam Remenár,
Matej Zvolenský, Jakub Cverenkár, Eliška Bulejková, Michaela
Vendžúrová a Lea Cverenkárová.
V silnej konkurencii sa lepšie darilo družstvu dievčat, ktoré
obsadili 4. miesto. Chlapci obsadili 5. miesto.
Z jednotlivcov sa najlepšie umiestnil Adam Remenár (6.
miesto) a Michaela Vendžúrová (10.miesto).

OKRESNÝ FLORBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV
Okresného turnaja sa zúčastnilo 20 základných škôl.
V základnej skupine naši chlapci zvíťazili nad ZŠ Trenčín, Východná 15:1, ZŠ Trenčianske Stankovce 6:2.
V semifinálovom turnaji v domácej telocvični remizovali so ZŠ
Nemšová, J.Palu 2:2 a so Športovým gymnáziom Trenčianske
Teplice 3:3.
V ZŠ Soblahov sa vo finálovom turnaji stretlo 5 najlepších škôl.
S bilanciou 1 víťazstvo a 3 prehry sme získali slušné 4. miesto.
Okresným víťazom sa stala ZŠ Trenčín, Hodžova.
Školu reprezentovali:
A.Remenár, S.Stražák, T.Repa, M.Zvolenský, A.Zemanovič,
F.Nápoký, B.Chupáč, J.Chupáč, S.Juriga, T.Pariš, D.Poláček,
T.Barinec
Výborným výkonom zaujal Samuel Stražák (20 gólov)
a brankár Adam Remenár.
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SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY
Na našej škole bola dňa 16.10. 2015 vyhodnotená súťaž
v rámci Svetového dňa výživy. Súťažilo sa v 4 kategóriách:
1. Najťažšia mrkva
2. Najťažšia hruška
3. Najkrajšie vyzdobená trieda s jesennou tematikou
4. Najväčší počet druhov plodov
Triedy aj jednotlivci celý týždeň prinášali jesenné plody na výzdobu.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Najkrajšie vyzdobená trieda
1. miesto 9.A
2. miesto 6.B
3.miesto 8.A
Najťažšia mrkva: L. Škundová
Najťažšia hruška: p uč. E. Balajová
Najväčší počet plodov: 7. trieda
Pre väčšiu objektívnosť súťaž hodnotili učitelia
i nepedagogickí zamestnanci. Vybrať víťaza najkrajšie vyzdobenej
triedy bolo veľmi náročné. Pochvala patrí všetkým triedam za originálne a estetické stvárnenie výzdoby.
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OKRESNÉ FINÁLE VO FLORBALE STARŠÍCH
ŽIAČOK
Po prvýkrát sa naše dievčatá prebojovali do finálovej časti
florbalu dievčat okresu Trenčín. Úspech to nie je náhodný, je to
výsledok pravidelného tréningu dievčat na florbalovom krúžku, ktorý
aj tento školský rok funguje na našej škole. Dievčatá sa do finále
prebojovali cez základnú skupinu, ktorú tvorili ZŠ s MŠ Michala
Rešetku Horná Súča, ZŠ Trenčín – Bezručova a ZŠ s MŠ Trenčianska Turná. Neprehrali ani jeden zápas a z prvého miesta postúpili do
finále. To sa uskutočnilo 27.10.2015 v Soblahove. Našimi súperkami
boli postupne ZŠ Nemšová – J.Palu, ZŠ Trenčín – Hodžova, ZŠ
s MŠ Soblahov a ZŠ s MŠ Omšenie.
Dievčatá hrali zodpovedne, pekne kombinovali, vytvárali si gólové
príležitosti – len zakončenie v podobe gólu nebolo v tento deň našou
najsilnejšou stránkou. Aj keď konečné štvrté miesto trošku mrzí, je to
veľmi pekný úspech dievčat a najlepšie umiestnenie dievčenského
florbalu. Dievčatá, ďakujeme a veríme, že v budúcom školskom roku
vytúženú medailu doveziete.
Družstvo školy tvorili :
Eliška Bulejková, Marianna Čapáková „C“, Marianna Poláčková,
Miroslava Gagová, Alena Šulhánková, Alica Lukšová, Adriana
Koprivňanská, Zuzana Panáková, Veronika Fabová, Dáša
Babrnáková, Michaela Vendžúrová.

MESTSKÝ BEH HORYZONTY
V rámci filmového festivalu HoryZonty sa v sobotu
14.11.2015 za pekného jesenného počasia uskutočnil 6. ročník
mestského behu v Trenčíne. Pretekov sa zúčastnili žiaci z okresov
Trenčín, Ilava a Púchov, zo ZŠ, atletických oddielov a športového
gymnázia. Preto bolo veľmi ťažké uspieť. V niektorých kategóriách
štartovalo až 28 pretekárov. Darilo sa nám však lepšie ako
v minulom roku. Traja naši žiaci stáli na stupni víťazov, ďalší štyria
obsadili 4. miesta, ktoré nás v tomto roku akosi prenasledujú. Preteky boli výborne organizované s cenami pre všetkých pretekárov
a hodnotnými cenami pre najlepších. Pretekalo sa
v 4 kategóriách.
Výborným výkonom zaujala Michaela Vendžúrová, ktorá
v konkurencii viacerých dievčat z atletických oddielov vystúpila na
stupeň víťazov.
Výsledky:
3. miesto - Kristián Machara,
4. miesto - Matej Švajdleník
3. miesto - Michaela Panáková,
4. miesto - Tobiáš Krivda
3. miesto - Michaela Vendžúrová, 4. miesto - Barbora Kučeráková
4. miesto Lea Cverenkárová

(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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NAŠE SEPTEMBROVÉ VYSTÚPENIE
„ Mesiac, Súča, fazuľa...“ Pod týmto názvom pripravil obecný úrad pekné, jesenné podujatie pre občanov Súče spojené s ochutnávkou
výbornej, pravej, domácej fazuľovice. Predchádzal mu 1. ročník uskutočnený uplynulý rok v jeseni pod názvom: Slnko, Súča, Slnečnica...
V pripravenom programe na pódiu v parku vystúpili aj dievčatá a chlapci z nášho školského klubu.
Zaspievali pesničku „O jabĺčku“, zatancovali pri piesni „Sošovička, hrášok, fazuľa...“, zahrali scénku „O repe“ a predstavili sa aj v rozprávkovom príbehu
„O Jankovi a jeho zázračnej fazuľke.“
Anetka Weisová, Ondrejko Mikušinec, Dominik Fary a Tánička Ondrušková predviedli svoje herecké schopnosti a ako hlavné postavy rozprávky spolu
s ostatnými deťmi ŠK zahrali príbeh o vzácnom dare /fazuľke/, ktorú od Zeleného mužíčka /za predaj kravky/ dostal mládenec Janko, a tak zachránil
seba i svoju dobrú matku pred biedou a chudobou...
Ondrejko Mikušinec spolu s Barborkou Kučerákovou skvele predviedli postavy dedka a babky v scénke o tom, ako im zvieratká /deti ŠK/ na poli spoločnými silami pomáhali pri ťahaní repy...
Verím., že všetci prítomní rodičia vystupujúcich detí odchádzali spoločne domov s dobrým pocitom, že ich šikovné deti dokážu svojím vystúpením podporiť príjemnú atmosféru tohto zaujímavého a pekného jesenného podujatia v našej dedine.

„OVOCNÍČKOVO - ZELENINOVÁ PÁRTY 2015“
Stalo sa už zvykom, že si v našom školskom klube každý rok v októbrovom čase užívame „Ovocníčkovo- zeleninovú párty.“
Deti priniesli jesenné ovocie a zeleninu zo záhradky. Každý si zhotovil netradičné, jesenné, farebné- papierové hodinky na ruku s obrázkom- logom
jabĺčka, hrušky, slivky, hrozna i orechov. Mali sme ich na ruke počas celého odpoludnia. Rozprávali sme sa o význame ovocia a zeleniny pre zdravie
človeka, pomenovávali jednotlivé druhy jesennej úrody. Pesničky, básničky a hádanky o ovocí potešili a zabavili všetkých. Zahrali sme sa hru: „V zelovoci“ a spoločne uskutočnili test, kto má aké ovocie a zeleninu najradšej. U detí sú najviac obľúbené jablká! Hrušky, hrozno a orechy získali rovnaký
počet hlasov. Spomedzi 5 druhov jesenného ovocia - podľa hodnotenia detí, najmenej chutia slivky. Prekvapujúce zistenie, ale je to tak! A aký úspech
má surová zelenina? Mrkva získala najvyšší počet hlasov. Ďalej im rovnako chutí kaleráb a paprika.V rebríčku obľúbenosti zeleniny nasledujú paradajka
a kapusta v rôznych jej podobách.
Deti mali na miskách pripravené umyté a nakrájané aj ovocie, aj zeleninu. Ich úlohou bolo vedieť ich správne pomenovať a samozrejme
ochutnávať. Každý si pripravil svoj ovocno- zeleninový špíz. Niektorí mali možnosť po prvýkrát jesť napríklad surový zemiak, červenú repu, petržlen...
Nemali problém ochutnať ani cibuľu, cesnak a štipľavé papričky. Niektoré chute prekvapili, iné zachutili. Hádanie názvu ponúkaného ovocia a zeleniny
so zaviazanými očami malo ako vždy- úspech. Potešili sme sa návšteve pána riaditeľa Mgr. Dušana Černeka, ktorý prijal pozvanie na párty. Patrí mu
naša velikánska jednotka za všetky jeho správne odpovede! So šatkou zaviazanými očami dokázal uhádnuť a pomenovať všetky ponúknuté vitamínové dobroty a správne pomenoval aj ponúkanú ovocnú šťavu.
V školskom klube sme spoločne prežili príjemné, jesenné odpoludnie. Trieda nám voňala inak ako inokedy. Občerstvili sme sa ovocným
čajíkom a ochutnávanie ovocia nám spríjemňovalo chvíle v našom školskom klube ešte niekoľko nasledujúcich dní.

HALLOWEENSKÁ NOC V ŠKOLE?
NIE, ALE V OC MAX V TRENČÍNE!
Prežiť jedinú noc v roku a spať v našej škole sa veru nepodarí hocikomu. Už niekoľko rokov majú takú možnosť len deti zo školského klubu.
Toto podujatie spojené s kúzlom a dobrodružstvami Halloweenskej noci má svojich stálych záujemcov a veru každoročne patria medzi nich aj odvážni,
najmladší žiaci.
Kto počul od svojich kamarátov alebo sám už zažil: kreslenie pri sviečkach, Chodníček odvahy, vankúšovú vojnu, laserovú diskotéku, stretnutie s Dobrými duchmi školy, tanec víly Súčanky, pitie nápoja múdrosti a hádanky od Baby Ježibaby, získanie indícií k získaniu pokladu pri pirátovi Majrádovi, hľadanie čarodejných sĺz víly Lily premenených v tráve na krásne sklíčka, ktoré zabezpečia jeho majiteľom odvahu a rozvahu, pálenie starostí
a trápenia v ohni, pyžamovú párty, hľadanie Halloweenského pokladu v tmavých, nočných chodbách školy, rozprávanie nevysvetliteľných príbehov v
Katovom dome, nočnú prehliadku Trenčianskeho hradu, posedenie pri sviečkach v Čajovni, púšťanie balóna priateľstva a šťastia o polnoci, nočné
vystúpenie na najvyššiu vežu v Trenčíne, veselé a hravé chvíle v Hopllalande, sprievod v halloweenských kostýmoch s lampášikmi... Ten chce opäť
zažiť chvíle napätia, smiechu, prekvapenia a neopakovateľných zážitkov!
Tento rok bola Halloweenská noc iná, výnimočná, netradičná! 26 detí sa môže pochváliť a porozprávať zážitky z „Noci pre nebojácnych“
v Obchodnom centre MAX v Trenčíne.
V poslednú októbrovú stredu odpoludnia navštívili námestie v Hornej Súči halloweenské strašidielka a veselé, rozprávkové bytosti. A keďže čarovný,
lietajúci koberec si zabudli v školskom klube, do Trenčína cestovali autobusom.
Na námestí všetkých odvážlivcov nasledujúcej noci, ktorých od všetkého nebezpečného chránili rozprávkové kostýmy, privítal náš pán riaditeľ Mgr. Dušan Černek. Odprevadil nás do Čajovne pod hradom, kde pre nás pripravili naozaj rozprávkový čaj nezvyčajnej chuti.
Ten nás povzbudil na ďalšie putovanie za zaujímavými zážitkami nastávajúcej noci.
Pizza na večernom námestí chutila všetkým!
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Ticho- každý so svojimi myšlienkami,
s rozsvietenými lampášikmi sme vyšli
po Farských schodoch ku kostolíku
pod Trenčianskym hradom. Očaril
nás výhľad na večernú krásu mesta!
Keďže postavy z rozprávok majú vždy
svoju čarovnú moc, všetkým bolo
dopriate nájsť na nádvorí pred kostolom ligotavé kamienky. Skryté v ruke
alebo vo vrecku určite zabezpečia
odvahu, smelosť a len pozitívne
myšlienky všetkým ich majiteľom!
Skupinky detí ticho s lampášikmi
v rukách putovali blízkym lesom
a cestu im ukazovali svetielka mušky
Svetlušky. Les v noci nie je obyčajný!
Medzi vysokými stromami niečo
zapraskalo... Neďaleko chodníka za
konármi stromov sa putujúcim na
pár sekúnd ukázal Dobrý duch hory...
Cestou smerujúcou do Obchodného
centra MAX si deti medzi sebou
rozprávali zážitky
zo stretnutia

s nezvyčajnou postavou...
Do Hopllalandu v OC MAX chodia deti vždy veľmi rady! Prežili sme tam spoločne hodinku
príjemnej zábavy a dobrej nálady.
O 20.30 hod. začala pre nás Noc v detskom kútiku- „Noc pre nebojácnych.“ Deti sa
zúčastnili súťaže „Hádaj, čo bude ďalej?“ Hádali, aké pokračovanie v deji budú mať im premietnuté rozprávky, v kreatívnej časti programu si zhotovili halloweenské strašidielka
a netrpezlivo čakali na zhasnutie všetkých svetiel a svetielok v obchodnom centre.
Ich úlohou bolo v skupinkách nájsť v priestoroch obchodného centra úkryt zlého čarodejníka,
ktorý vzal z detského kútika Halloweenský poklad. O moc Čarodeja súperia jeho sesternice,
ktoré vedia, že jeho sila je ukrytá v jazere. A tak chlapcom a dievčatách rozdelených do skupiniek pomáhali čarodejnica Paskuda, Pačmaga a Trma- Vrma. Naši odvážlivci hľadali podľa
mapy indície a plnili úlohy, ktorých splnenie bolo odmenené nájdením jednotlivých častí čarodejnej udice, pomocou ktorej z jazera s Pyraňou Trhaňou- vylovili vajíčko a získali Čarodejníkovu moc. Dozvedeli sa tak tajomstvo, kde je ukrytý Poklad pokladov! Získali ho a zažili
dobrý pocit zo svojej šikovnosti, nápaditosti a odvahy!
O 02.30 hod. skončili v Detskom kútiku filmové rozprávky a ozvalo sa: „Dobrú
noc!“
Skoro ráno nás čakala cesta na autobusovú stanicu. Spríjemnili sme si ju pesničkou
a pohybovou hrou. Autobus nás síce nevyspatých, no s množstvom zážitkov odviezol do
Hornej Súče. V škole nás čakali výborné raňajky, teplý čajík a sladkosti za odmenu. Rozprávali sme sa o nezvyčajne prežitej noci...
Každý dostal svoj osobný diplom s hodnotením správania, šikovnosti, kamarátstva, odvahy,
rozvahy, múdrych nápadov...
O 10.15 hod. sa skončila naša cesta za Halloweenským pokladom! Bola veselá,
tajuplná, voňavá, hravá, súťaživá, kamarátska, neopakovateľná, zaujímavá...
Veľké a srdečné poďakovanie patrí: pánovi Marekovi Stražákovi a Samkovi Stražákovi, ktorí ochotne autom odviezli všetky naše spacáky a tašky do OC MAX a vynosili ich až
do Detského kútika, pani Faryovej za to, že skoro ráno čakala na parkovisku pred OC a
V Hoplalande je nám vždy veselo
odviezla všetky naše veci a batožinu do školy. Ďakujeme všetkým šikovným a obetavým
maminám, ktoré nám „vyčarovali“ koláčiky, bábovky a všeličo dobré na jedenie.
Žiaci školy, spolužiaci , kamaráti, pedagógovia a rodičia si v nasledujúcich dňoch mali možnosť pozrieť pripravenú reportáž z Halloweenskej
noci vo forme napísaných a nakreslených slaidov, ktoré dokumentovali všetky naše zážitky.
(Eva Veber)

SPEVÁCKE ZBORY SA OPÄŤ STRETLI V NAŠOM KOSTOLE
Druhú adventnú nedeľu 6. decembra 2015 sa konal v Rímsko – katolickom kostole sv. Jána Nepomuckého v Hornej Súči Festival speváckych
zborov. Ešte pred samotným začiatkom všetky zúčastnené spevácke zbory absolvovali v kostole zvukové skúšky. Ozvučené priestory kostola,
pripravené svetlá, spevácke zbory a samozrejme diváci netrpezlivo čakali na začiatok festivaluv. Programom sprevádzala moderátorka Katarína
Orságová. Hosťom bola riaditeľka Trenčianského osvetového strediska v Trenčíne
Mgr. Ing. Žaneta Matúšová, pracovníčka TNOS pani Jarka Kohútová. Zástupca
starostu obce Jozef Mrázik privítal hostí, účinkujúcich a všetkých prítomných. Potom
sa už ujala slova Katarína Orságová, moderátorka programu.
Ako prvý sa predstavil zbor svätej Cecílie z Nového Mesta nad Váhom.
Ďalším účinkujúcim speváckym zborom bol Ženský spevácky zbor Srňan z Horného
Srnia. V poradí tretí účinkoval domáci spevácky zbor Hornosúčan. Štvrtým
účinkujúcim bol spevácky zbor CANTABILE z Nového Mesta nad Váhom. Festival
speváckych zborov ukončil posledný Trenčiansky spevácky zbor. Po každom
vystúpení dirigentom speváckych zborov odovzdala riaditeľka TNOS a zástupca
starostu kvety a pamätné predmety. Čerešničkou na torte bola spoločná pieseň „Daj
Boh štastia tejto zemi“, ktorú zaspievali všetky zúčastnené zbory. Dirigovala pani
SZ CANTABILE, Nové Mesto nad Váhom
Pavlovičová, ktorá vedie spevácky zbor Cantabile z Nového Mesta nad Váhom.
Všetky zúčastnené zbory a taktiež hostia sa presunuli do Kultúrneho domu v Hornej Súči, kde ich čakala slávnostná večera. Tam dirigent
PaedDr. Jozef Vakoš vyhodnotil celý priebeh Festivalu speváckych zborov
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o úspešný a dokonalý priebeh Festivalu speváckych zborov.
(LM)
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM
Členovia ZPOZ – u gratulovali k významným jubileám:
-

výročie uzavretia manželstva:
Diamantová svadba
60. výročie sobáša
1.10.2015
Cyril Panák
Eva Mikušincová

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
2.10.2015
Anton Mikušinec
Filoména Brázdová

-

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
2.10.2015
Jozef Ondračka
Helena Strápková

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
27.11.2015
Ján Gračka
Mária Barteková

životné jubileum:
Barišová Júlia
narodená 14.7.1918
97 rokov – najstaršia občianka obce
zomrela – 10.10.2015
Chupáčová Johana
narodená
2.10.1925
90 rokov

Birás Imrich
narodený
4.11.1918
97 rokov – najstarší občan obce

Poláčková Kristína
narodená
24.10.1925
90 rokov

Serišová Katarína
narodená
14.11.1925
90 rokov

Gažiová Mária
narodená
25.10.1920
95 rokov

Gago Jozef
narodený
20.11.1925
90 rokov
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Hudobná skupina Mladík&hostia
Vás srdečne pozývajú
na Vianočný koncert,
ktorý sa uskutoční 27.12.2015
(t. j. nedeľa) o 15:00 hod.
v kostole Jána Nepomuckého v Hornej Súči.
Príďte s nami prežiť čaro Vianoc!

V mesiaci september a október 2015 boli zakúpené
tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1 .Smutnokrásny rok – Laurinčíková, Z.
2. Verenica – Pronská, J.
3. Spievaj v mojom náručí – Trappová, M.A.
4. Čierny havran – Škľar, V.
5. Vražda v End House – Christie, A.
6. Šváby – Nesbo, J.
7. V pravej chvíli – Breslinová, K.
8. Učiteľova dcéra – Klassenová, J.
9. Surové diamanty – Džuppová, O.
10. Neuvidíš ma plakať – Fechová, L.
11. Soňa – Ježovičová, K.
12. Takmer dokonalý muž – Pavelková, K.
13. Prebudená – Marsová, E.
14. Podvodníčka – Ježovičová, K.
15. On – Markovičová, Z.
16. Ona – Brezinská-Čuperková, T.
17. Hodinový manžel bez záruky – Graterová, J.
18. Zabi tú mrchu – Hlavatá, D.
19. Smrť na zájazde – Hamricková, J.
20. Slepá viera – CJ Lyons
21. Talizman – Scott, W.
Náučná literatúra pre dospelých:
1.
2.
3.
4.

Posolstvo nádeje od anjelov – Byrneová, L.
Svätá Rita – dych odpustenia – Piccolomini, R.
Prvá a druhá svetová vojna – Roseová, A.
Prebúdzanie obra – Repko, J.

Krásna literatúra pre deti a mládež:
1. Ema je na všetko sama – Wilsonová, J.
2. Sólo pre lásku – Haas, M.
3. Kto by sa bozkával pod vodou? – Geisler, D.
4. Dračie srdce: Únos dračieho rytiera – Brezina,
T.C.
5. Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej –
Futová, G.
6. Šaľo a päť mudrlantov – Beňo, J.
7. Ľadové kráľovstvo – Disney, W.
8. Zvierací záchranári: Plachý poník – Hawkinsová, S.
9. Zvierací záchranári: Mačiatka a ich nový domov
– Mongredien, S
10. Julinka – malá zverolekárka 3. – Johnson, R.
11. Džínsový denník 5. – Šulajová, Z.
Náučná literatúra pre deti a mládež:
1. Čo budem dnes maľovať a kresliť? – Watt, F.
2. Vieš že? Astronómia, Podľa koho, podľa čoho
je to nazvané?
3. Putovanie prírodou – Howell,
4. Kone
Prajem príjemné čítanie!

(MG)

OBEC HORNÁ SÚČA Vás srdečne pozýva na
sedemnásty ročník Obecného bálu,
ktorý sa uskutoční
v sobotu dňa 6. februára 2016 o 19:00 hod.
v sále Kultúrneho domu v Hornej Súči.
Rezervácia vstupeniek na tel. číslach 032/6519 616,
0915/793 663 alebo osobne u kultúrnej referentky na
OBECNOM ÚRADE.
Tešíme sa na Vás!

OZNAM – MIESTNE DANE a POPLATKY
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Občania, ktorým v roku 2015 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností t. z. skolaudovali, predali, kúpili, zdedili, darovali
nehnuteľnosť (pozemok alebo stavbu), sú povinní do
31.januára 2016 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
DAŇ ZA PSA
Občania, ktorí v roku 2015 nadobudli do vlastníctva psa alebo
sú držiteľmi psa, príp. ktorým uhynul pes sú povinní do 31.
januára 2016 podať priznanie k dani za psa.
Občania, ktorí vlastnia psa a nemajú známku, sú povinní si ju
vyzdvihnúť v úradných hodinách na Obecnom úrade v Hornej
Súči.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad v zmysle VZN Obce Horná Súča,
môžu žiadosti spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaslať na Obecný úrad
v Hornej Súči najneskôr do 31. januára 2016 alebo do 30 dní
odo dňa vzniku nároku na zníženie alebo odpustenie
poplatku.
Tlačivá – priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, žiadosti na zníženie a odpustenie poplatku za KO a DSO sú k
dispozícii na Obecnom úrade v Hornej Súči.
Informácie: Tel: 032/6519620,
e-mail: paula.skundova@hornasuca.sk
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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.

FK HORNÁ SÚČA – ROZPIS JARNEJ ČASTI SEZÓNY
2015 - 2016
Kolo Dátum

Dospelí

Zač.

Aut.

Dorast

Zač.

Aut.

13:30

-

-

Jarná časť

-

-

súťaže bude

-

bude

-

vylosovaná

-

začiatkom

16.

6.3

Kľúčové - H. Súča

14:30

17.

13.3

H. Súča - Očkov

14:30

18.

20.3

H. Srnie - H. Súča

15:00

19.

27.3

H. Súča - V. Hradná

15:00

20.

3.4

V. Bierovce - H. Súča

15:30

14:15 DubodielJastrabie- H. S.

N-13:00

21.

10.4

H. Súča - Kočovce

15:30

H. S.- Bobot/Neporadza

N-13:00

22.

17.4

Opatová - H. Súča

16:00

23.

24.4

H. Súča - D. Súča

16:00

24.

1.5

Čachtice - H. Súča

16:30

25.

8.5

H. Súča - Bošáca

16:30

26.

15.5

Dubodiel - H. Súča

17:00

27.

22.5

H. Súča - Zamarovce

17:00

28.

29.5

Nová Ves - H. Súča

17:00

29.

5.6

H. Súča - Ľuborča

17:00

30.

12.6

Jastrabie - H. Súča

17:00

13:45 Omšenie - H. Súča

N-12:30

Mladší žiaci

11:00

voľno
11:30

Zač.

12.H. Súča - TTS TN

S-10:30

13. Stankovce- H. Súča

S-10:30

14.H. S. - Chocholná

S-10:30

22. Mel. Lieskové - H.S

Str.4.5

16. H. S.- Považany

S-10:30

17. Mor. Lieskové -H.S

S-10:30

N-14:30

18. H. Súča - Kálnica

S-10:30

N-14:30

19. Bobot/Motešice- H.S.

S-10:30

Kvalif.S1-J1 a S2-J2

Sobota

20. H. Súča - Záblatie

S-10:30

15:45 Odveta J1-S1 J2-S2

Sobota

21. H.S. - Častkovce

S-10:30

14:45 H. Srnie - H. Súča
H. Súča - Soblahov
15:00 Zamarovce - H. Súča
H.S. - Melčice/Ivanovce
15:30 V. Hradná - H. Súča
H.S.- Teplice/D. Poruba
15:30 H. Súča - Ľuborča

N-13:30

12:15

N-13:30
N-14:00

13:00

N-14:00
N-14:30

13:00

Aut.

Prípravka

roka 2016
9:30

16:15

9:15

9:15

PRAJEME PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOC, ZDRAVIE, OSOBNÚ POHODU A RODINNÉ
ŠŤASTIE V NOVOM ROKU.
VEĽA ÚSPECHOV V OSOBNOM I PRACOVNOM ŽIVOTE.
(Redakčná rada Súčanského Hlásnika)
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