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Náš ďalší slovenský rekord
Čítajte na str. 11

PRÍLOHOU JE PROGRAM OBRADOV POČAS
VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
OSLÁVILI SME PÄŤDESIATROČNÉ JUBILEUM HORNOSÚČANSKÉHO FUTBALU
Pre futbalovú obec boli oslavy päťdesiatročného jubilea nezabudnuteľným zážitkom.
str. 7

OPÄŤ SME SI PRIBLÍŽILI TRADIČNÉ FAŠIANGOVÉ
ZVYKY NA OSADE VLČÍ VRCH

NÁŠ ĎALŠÍ SLOVENSKÝ REKORD

Veselosť a neviazaná zábava – tá na osade Vlčí Vrch
nechýbala ani v prvú februárovú sobotu. Po fašiangovom
sprievode sa pokračovalo v kultúrnom dome v tradičnej
fašiangovej veselici.
str. 9

Dňa 15. januára 2013 pán Svitok
skontroloval a premeral reťaz pospájanú z 2222 kusov vianočných pohľadníc a prianí.
str. 11
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VEĽKONOČNÉ RÁNO V JERUZALEME A PRÁZDNY
HROB – DÔVOD RADOSTI KAŽDÉHO KRESŤANA
Každý z nás už vo svojom živote prežíval nejakú radosť radosť z vydarenej práce, z krásneho darčeka, zo vzácnej návštevy
alebo vydareného výletu, radosť z príjemne prežitého dňa a mnohé iné.
Človek sa vie tešiť z mnohých vecí.
No v dnešnej dobe čím častejšie nachádzame menej a menej
radosti. Na tvárach ľudí prevláda nuda, smútok, sklamanie, bezradnosť.
Čo je toho príčinou? Je zaujímavé vidieť unudenú, smutnú tvár dieťaťa z
bohatej rodiny, obklopeného rozličnými najmodernejšími hračkami,
presýteného najchutnejšími maškrtami, dieťa, ktoré vo svojom živote
môže mať naozaj všetko, čo si len zažiada a na druhej strane čierne deti
z krajín tretieho sveta, ich úprimný radostný úsmev s bielymi zúbkami a
žiariace očká, ktoré hovoria o ich radosti, napriek tomu, že svoj život
prežívajú v chudobe a v biede a ich malý žalúdoček azda nikdy nie je
dostatočne nasýtený.
Z tohto môžeme usúdiť, že opravdivá radosť nespočíva v tom,
čo vlastníme, alebo aké postavenie zastávame na tejto zemi. Opravdivá
radosť spočíva v uvedomení si svojej ľudskej dôstojnosti, svojej hodnoty
na tejto zemi, ako stvorenia stvoreného na Boží obraz a v uvedomení si
zmyslu ľudského života, poslania, ktoré nám Boh určil na tejto zemi.
Človek má prirodzený strach zo smrti. No v poslednej dobe pozorujeme,
že človek má ešte väčší strach zo života. A to nielen kvôli finančným
problémom, nezamestnanosti, rodinným problémom. Často pozorujeme,
že človek má všetko a nie je na tomto svete šťastný, neprežíva radosť. Z
toho vidíme, že opravdivé hodnoty radosti a šťastia pramenia v niečom
inom, ako je postavenie v spoločnosti a vlastnenie vecí. Opravdivé
šťastie spočíva v radostnom uvedomení si, že ktosi ma má rád. A ten

ktosi je Boh. Nikdy nebudeme môcť splatiť, čo nám Boh dáva v našom
živote, najmä to, že nám dal svojho Syna, aby sme my mali večný život.
Najkrajšie to vystihuje evanjelista Ján v rozhovore Nikodéma s Ježišom:
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh
neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet
spasil.” /Jn 3, 16-17/ Tento výrok z Jánovho evanjelia je azda jedným z
najkrajších výrokov zo Svätého písma, ktorý nám hovorí o veľkej,
bezhraničnej láske Boha k človeku. Z Biblie poznáme, že Boh ušetril
Abrahámovho syna Izáka, ale vlastného Syna neušetril, ale obetoval ho
na kríži z lásky k nám. Touto krvavou obetou bola splatená dlžoba
prvých ľudí z raja.
Avšak do ťažkých chvíľ utrpenia sa vplieta radosť
veľkonočného nedeľného rána. Radosť z prázdneho hrobu, ktorý našli
nábožné ženy. Ježiša v hrobe niet. “Prečo hľadáte živého medzi
mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.” /Lk 24, 6-7/ Bezradné ženy
dostávajú jasné vysvetlenie od anjelov. A to stačilo. S veľkou radosťou
vybehli z hrobu a ako prvé začali túto radostnú správu ohlasovať.
Najskôr pochybujúcim apoštolom a potom aj ostatným. A nezabránili im
v tom ani hordy vojakov, ktorí podplatení židovskými predstaviteľmi, šírili
falošné správy o ukradnutí Ježišovho tela z hrobu.
A od tej chvíle sa táto radostná správa šíri po celej zemi už dve tisícročia
a nemôžu ju zastaviť žiadni odporcovia Ježišovho učenia, hoci sa o to
mnohí pokúšali, ako sme zakúsili aj v bývalom totalitnom komunistickom
režime.
„Ježiš žije!” - je to tá najradostnejšia udalosť, ktorú nám nik
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nemôže vziať a z nej máme žiť, z nej sa radovať. „Veď ak Kristus nevstal
z mŕtvych, márne je naše učenie, márna je naša viera. Ale Kristus vstal z
mŕtvych, ako prvotina zosnulých.” /1 Kor. 15, 14 – 20/
Apoštol Pavol bol po svojom obrátení preniknutý nesmiernou radosťou
nad Kristovým zmŕtvychvstaním. To vyznieva vo všetkých jeho listoch,
ale azda najviac v liste Filipanom, kde vyzýva kresťanov k radosti:
„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!” /Flp 4,4/ Pritom
Pavol zaiste nemal dôvod k radosti. Veď písal tento list z väzenia.
Radosť z Kristovho zmŕtvychvstania však bola väčšia, ako jeho útrapy
vo väzení.

ODDYCH V KRÁSNEJ
HISTORICKEJ PRAHE
Po

krásne

prežitom

dni

vysluhovania

sviatosti

birmovania, ktorá sa uskutočnila v našej farnosti na Misijnú
nedeľu 21. októbra 2012, dobre padne oddych a „niekde
vypadnúť“. V sobotu 10. novembra 2012 sa uskutočnil výlet z
Hornej Súče do Prahy – do niekdajšieho hlavného mesta našej
krajiny, keď sme boli ešte Československo. Výletu sa zúčastnili
najmä animátori birmovancov so svojimi rodinnými príslušníkmi
a ďalej pracovníci farnosti a tí, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomohli alebo pomáhajú v živote farnosti.
Vyrazili sme v sobotu v nočných hodinách. V skorých
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Možno nás v živote ťaží naša choroba, problémy v rodine s
deťmi, zlé susedské vzťahy, problémoví kolegovia v práci, možno tú
prácu vôbec nemáme a boríme sa ako nezamestnaní s finančnými
problémami. Napriek tomu nech udalosť prázdneho hrobu v to nedeľné
ráno, udalosť Ježišovho zmŕtvychvstania je pre nás kresťanov
opravdivou radosťou po celý náš život.
(Vaši duchovní otcovia Jaroslav a Peter)

PROGRAM POČAS
VEĽKONOČNÝCH
SVIATKOV 2013
Zelený štvrtok – 28. marec
Sv. omša 17:45 hod.
Adorácia do 23:00 hod.

Veľký piatok – 29. marec
Krížová cesta 7:45 hod.
Veľkopiatočné obrady 17:45 hod.
Sviatosť Oltárna vyložená do 22:00 hod.

ranných hodinách sme už boli v centre Prahy. Prezreli sme
najmä najdôležitejšie a najznámejšie miesta tohto veľkomesta:
Václavské námestie s dominantou - sochou sv. Václava, ktorý je
hlavným patrónom českého národa, starobylý Karlov most, kde

Biela sobota – 30. marec
Sviatosť oltárna vyložená od 7:00 hod.
Veľkonočná vigília 17:45 hod.

sme sa pristavili najmä na mieste, odkiaľ bol údajne zhodený do
Vltavy sv. Ján Nepomucký, patrón nášho farského kostola i celej
našej farnosti. Nenechali sme si ujsť svetoznámy pražský orloj,
práve vo svojom pohybe, keď sa v okienku predstavili všetci
apoštoli. Úžasne na nás zapôsobili Hradčany - sídlo prezidenta
Českej republiky i sídlo pražského arcibiskupa. V krátkosti sme
pozorovali vojsko hradnej stráže v ich profesionálnej službe. V

Veľkonočná nedeľa – 31. marec
sv. omše
Farský kostol
7:45, 10:45 hod.
Vlčí Vrch
8:00 hod.
Dúbrava
9:30 hod.
Trnávka
11:00 hod.

milom kostolíku karmelitánov, známom pražským Jezuliatkom,
sme slávili svätú omšu. Popoludní bol voľný program, ktorý sme
využili na nákupy, či posedenie v tomto veľkomeste, ktoré
možno právom nazvať jedným z najkrajších európskych
veľkomiest. Príjemné jesenné počasie a dobrá pohoda spestrili
náš celodenný výlet. V neskorých nočných hodinách sme

Veľkonočný pondelok – 1. apríl
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka

7:45, 10:45 hod.
8:00 hod.
9:30 hod
11:00 hod.

dorazili do našej milovanej Hornej Súče.
Naša vďačnosť patrí našim sprievodcom – rodákom,
ktorí sa obetavo o nás počas celého dňa starali - Adriane Michaličkovej, ktorá tu pracuje a Tomášovi Habánikovi z Dúbravy študentovi Lekárskej fakulty na Karlovej univerzite. O bezpečnú
jazdu tam i naspäť sa postaral náš vodič Jaroslav Orság.
(Váš duchovný otec Jaroslav)

ŠIKOVNOSŤ, ZRUČNOSŤ A RÝCHLOSŤ DRUŽSTVÁM
NECHÝBALI...
V mesiaci marec sa v priestoroch kultúrneho domu
uskutočnil už v poradí ôsmy ročník súťaže v krájaní slížov. Nedeľné popoludnie sa nieslo v znamení jarnej nálady, na podujatí
boli vystavené výrobky dôchodkýň z Klubu dôchodcov, ale tiež
svoje výrobky prezentovali žiaci zo školského klubu.
Podujatie otvorila dychová hudba Komoranka, po oficiálnom otvorení nasledovala samotná súťaž, v ktorej si zmerali
sily učiteľský zbor, konkrétne pani učiteľky z MŠ a ZŠ. Všetky
potrebné suroviny nachystané, súťažiace pripravené. Mohli sme
sa pustiť do súťaženia. Čas plynul veľmi rýchlo. Naša porota
hodnotila vzhľad a tvar cesta, vzhľad a tvar slížov, čistota a čas.
Prítomní diváci povzbudzovali všetkých súťažiacich. Po samotnej
súťaži, dostali opäť priestor členovia Komoranky. Počas hrania
porota vyhodnotila výsledky.
Porota ohodnotila všetkých súťažiacich, na prvom
mieste skončili pani učiteľky zo ZŠ a na druhom pani učiteľky z
MŠ. Všetky boli odmenené cenami a diplomami. Dôchodkyne si
pre súťažiacich pripravili taktiež ceny z ich vlastnej výroby. Po
súťaži boli všetci účinkujúci a súťažiaci pozvaní na fazuľovú
polievku a makové slíže.
(LM)
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NOVOSTAVBA, KTORÁ MÁ UŽ VIAC AKO
PÄŤDESIATROČNÚ HISTÓRIU
O tom, že pri základnej škole bude stáť telocvičňa sa hovorilo nepretržite od otvorenia novej budovy školy v 60-tych rokoch, keď
dostali pani učiteľky, ktoré v tom čase nastúpili do našej školy učiť,
prísľub, že telocvičňa sa stane v blízkej budúcnosti súčasťou budovy
školy. Hoci tieto pani učiteľky sú už na zaslúženom dôchodku, nikdy
neprestali veriť myšlienke resp. snu o novej telocvični. A tu je vidieť
silu spoločného cieľa, ktorý sa dokáže pretaviť do skutočnosti.
Obec ako zriaďovateľ školy sa snažila každoročne finančne prispievať
na rozvoj školy a získavať prostriedky zo štátnych i európskych fondov. Toto úsilie nebolo márne, a tak dnes môžeme konštatovať, že
naša škola k jej 50. výročiu otvorenia, ktoré sme si pripomenuli pred 2
rokmi, dostala nový vzhľad, bola zateplená, boli vymenené okná, bola
splynofikovaná a zariadená novým nábytkom a učebnými pomôckami.
Pretože pre predstaviteľov obce je vzdelávanie prioritou číslo jedna,
úsilie vynaložené na získanie finančných prostriedkov neskončilo pri jej
rekonštrukcii s investíciou 763 000 EUR.
Obec požiadala o finančné prostriedky z fondov EÚ
na prístavbu ZŠ a rekonštrukciu MŠ. Už pri podaní projektu sme museli hľadať vhodnú formuláciu cieľov projektu, pretože v tom čase sme
mali schválený projekt na rekonštrukciu ZŠ a žiadať na jednu školu
druhý projekt z eurofondov bola veľká odvaha, keďže vieme, že na
Slovensku sú školy, ktoré žiadali niekoľkokrát a nedostali ani raz. Ale
ako sa hovorí, odvážnym a pripraveným i šťastie praje a na konci roka
2009 bol schválený projekt Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ v objeme
999 900 EUR.
V roku 2010 prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa
stavebných prác, ktorú vyhrala s najnižšou ponukou spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. a v júni 2010 sa začalo s prácami. To sme však
ešte nevedeli, s kým sme sa pustili do napĺňania cieľov projektu. Od
začiatku realizácie sme počas kontrolných dní okrem klasických problémov riešili navyše práce, ktoré od nás dodávateľ požadoval zaplatiť,
za častokrát vymyslené alebo dobre nenaštudované práce, ktoré boli
v projekte. Alebo svojvoľné zmeny materiálov, ktoré boli v rozpore
s projektom. Tieto problémy vyvolával dodávateľ, aby natiahol čas
a dostal nás do časovej tiesne s termínom ukončenia projektu.
Pôvodný termín ukončenia stavby bol 11/2011, kedy mala byť stavba
odovzdaná a pripravená na kolaudáciu, bohužiaľ v tomto čase ešte
chýbalo na dokončenie zrealizovať 10 % prác na stavbe. Pri ukončení
projektu ku dňu odovzdania mala množstvo nedorobkov a vád. Ku
kolaudácií dodávateľ spoločnosť EURO-BUILDING, a.s. neodovzdal
revízne správy na elektroinštalácie, tlakové nádoby a plynoinštalácie.
Obec dala dodávateľovi k dispozícii ešte 2,5 mesiaca na odstránenie
zistených nedorobkov a vád. Ani tento termín nebol dodržaný, a tak
následne muselo zasadnúť Obecné zastupiteľstvo a riešiť tieto problémy. Nakoniec obci zostala nedokončená stavba, chýbajúca dokumentácia ku kolaudácií a tým pádom musela obec zabezpečiť chýbajúce práce na vlastné náklady a získať potrebné dokumenty. Toto

všetko sa nám podarilo, a tak dnes môžeme konštatovať, že stavba je
skolaudovaná a plne užívaniaschopná.
V rámci projektu bola v roku 2010 zrekonštruovaná materská
škola, vymenené okná a zateplený obvodový plášť budovy. V rámci
prístavby ZŠ bola postavená telocvičňa, tri učebne, z toho jedna
s počítačovými rozvodmi, sociálne zariadenia, šatne pre chlapcov
a dievčatá, kabinety pre učiteľov a spojovacia chodba, ktorá spája
telocvičňu s budovou ZŠ. V rámci projektu bolo dodané tiež IKT vybavenie a interiérové vybavenie učební, šatní, kabinetov a telocvične.
Poďakovanie patrí všetkým subdodávateľom spoločnosti EUROBUILDING, a.s. za práce, ktoré vykonali pri realizácii prístavby ZŠ
a rekonštrukcii MŠ. Poďakovanie patrí i dodávateľovi IKT interiérového
vybavenia spoločnosti Active Technology, s.r.o. Poďakovanie patrí
projektantom, ktorí pripravili projektovú dokumentáciu, a to konkrétne
Ing. arch. Milanovi Kocajovi a jeho spolupracovníkom. Touto cestou
ďakujem Ing. Jurajovi Sedláčkovi, ktorý z funkcie stavebného dozoru
dozeral na kvalitu a proces výstavby.
„Regenerácia centrálnej zóny obce Horná Súča“
V rámci regenerácie centrálnej zóny obce bolo vybudované
verejné osvetlenie v parku Michala Rešetku, v centre obce na námestí
a novej autobusovej zastávke. V rámci projektu bol zrekonštruovaný
a rozšírený most pri námestí s vytvorením autobusových zastávok,
obnovou námestia s vytvorením parkoviska pred obchodným domom,
rekonštrukcia parku Michala Rešetku a chodníkov od školy až po
námestie a vybudovanie detského ihriska s preliezačkami pre deti.
Výsadba zelene, kríkov a stromov v centre obce. Celý projekt bol
realizovaný na ploche približne 20000 m 2 (2 ha). Projekt bol predložený na schválenie v roku 2009, v nasledujúcom roku prebehlo verejné
obstarávanie, v ktorom najnižšiu ponuku predložila spoločnosť Fallbo,
s.r.o., s ktorou bola následne uzatvorená zmluva o dielo. V auguste
2010 bolo odovzdané stavenisko dodávateľovi. Všetky práce, ktoré
vykonával dodávateľ stavby boli neustále pod dohľadom verejnosti
a z mnohých názorov občanov, ktoré sa ku mne dostali môžem konštatovať, že práce boli zrealizované k plnej spokojnosti obyvateľov
obce. Stavba bola ukončená v zmysle projektu vo februári 2012
a v nasledujúcich mesiacoch skolaudovaná. Momentálne už prebehla
i kontrola na mieste zo strany SO/RO. Celková výška investičných
nákladov projektu bola 999 900 EUR.
Za realizáciu projektu Regenerácia centrálnej zóny obce Horná Súča
srdečne a úprimne ďakujem stavebným spoločnostiam Fallbo, s.r.o.,
osobne konateľovi Jánovi Tichému za ich veľmi zodpovedný prístup k
zabezpečovaniu jednotlivých odborných činností, za kvalitu prác na
regenerácii centra obce. Ďakujem tiež projektantom, ktorí pripravili
projektovú dokumentáciu pre tento projekt, a to Ing. Petrovi Mančíkovi
a Ing. arch. Milanovi Kocajovi a ich spolupracovníkom. Poďakovanie
patrí i všetkým ďalším dodávateľom služieb, ktorí sa podieľali na realizácii týchto projektov.
(Ing. Juraj Ondračka, starosta obce)

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2012
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/07/2012-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 14.
09. 2012
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/07/2012-OZ
schvaľuje odkúpenie pozemku parcelné číslo:

13510/3 CKN – trvale trávnaté
plochy - vo výmere 400 m2, v
podiele 1906/8095, v k.ú.
Horná Súča, obec Horná
Súča, od Vladimíra Mikušinca,
bytom Horná Súča č. 26, LV
č. 6768, , za cenu 0,33 eur/
1m2, t.j. spolu 94 m2 za cenu
31,02 EUR pre Obec Horná
Súča, za účelom vysporiadania pozemku pod ochranným
pásmom vodného zdroja.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0

Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/07/2012-OZ
schvaľuje odkúpenie pozemku parcelné číslo:
8513/3 CKN – zastavané
plochy - vo výmere 179 m2, v
k.ú. Horná Súča, obec Horná
Súča, odčlenený z pôvodného
pozemku CKN č. 8513 –
trvalé trávnaté porasty s
výmerou 1051 m2 vo vlastníctve Júlie Švajdovej, ul. SNP
73/8, 018 51 Nová Dubnica,
LV č. 1690, podľa geometric-

kého plánu č. 51/09 zo
17.9.2009, overený Správou
katastra 23.10.2009 pod č.
1129/2009, za cenu 4,00 eur/
1m2, t.j. spolu 179 m2 za
cenu 716 EUR pre Obec
Horná Súča, za účelom vysporiadania časti pozemku
pod cestou.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,

www.hornasuca.sk
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/07/2012-OZ
a) schvaľuje podľa § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva pozemku parc.č.
15106/3 s výmerou 1 m² pod
stavbou
rodinného
domu
súp.č.
597 na pozemku
parc.č.
2551/2,
2548/2,
15106/3 v k.ú Horná Súča,
ktorej vlastníkmi sú Vladimír
Čechovský, bytom Horná
Súča č. 1303, Jozef Čechovský, bytom Horná Súča č.
551, Pavlína Čechovská,
bytom Horná Súča č. 597 a
Darina Habániková, bytom
Horná Súča č. 1136. Uvedenú
parcelu žiadatelia (ako aj
predchádzajúci
vlastníci)
dlhodobo užívajú, nakoľko sa
jedná o časť pozemku pod
stavbou súp. č. 597.
b) schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcelné číslo
15106/3 CKN, druh pozemku
zastavané plochy s výmerou 1
m2, v k.ú. Horná Súča, obec
Horná Súča, odčlenený z
pôvodného pozemku EKN č.
15106 druh pozemku, zastavané plochy s výmerou 1054
m2 vo vlastníctve Obce Horná
Súča, LV č. 993, podľa geometrického
plánu
č.
31321704-389/2012 zo dňa
05.09.2012, overený Správou
katastra 12.09.2012 pod č.
883/12 a znaleckého posudku
č. 225/2012, vypracovaného
Ing. Lenkou Ďurechovou –
znalcom v odbore stavebníctvo, J. Halašu 1, 911 08 Trenčín, za cenu 3,35 eur/ 1m2,
t.j. spolu 1 m2 za cenu 3,35
EUR pre Vladimíra Čechovského, r.č.: 660512/6462,
bytom Horná Súča č. 1303,
913 33 Horná Súča, v podiele
¼, Jozefa Čechovského, r.č.:
710808/7217, bytom Horná
Súča č. 551, 913 33 Horná
Súča, v podiele ¼, Pavlínu
Čechovskú, r.č: 815603/7219,
bytom Horná Súča č. 597,
913 33 Horná Súča, v podiele
¼, a Darinu Habánikovú, r.č.:
7054287229, bytom Horná
Súča č. 1136, 913 33 Horná
Súča, v podiele ¼,. Poplatky
súvisiace s prevodom hradia
kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/07/2012-OZ

číslo 1
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odročuje odpredaj obecného
pozemku p.č. 15126/6 CKN –
ostatné plochy – vo výmere
168 m2 na žiadosť p.Janky
Jablončíkovej, bytom Žilinská
ul. č.648/12, 911 01 Trenčín,
pokiaľ sa nevypracuje nový
geometrický plán s vecným
bremenom.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/07/2012-OZ
a) schvaľuje vypísanie verejnej súťaže :
k odpredaju časti obecného
pozemku parc.č. EKN 15128 ostatné plochy s výmerou
1652 m2, vo vlastníctve Obce
Horná Súča (bývalá stará
cesta), a to novovytvorené
parcely č. 15128/13 s výmerou 5 m² a 15128/11 s výmerou 130 m² . Žiadateľ si chce
majetkovo – právne vysporiadať vlastníctvo pozemku,
ktoré dlhodobo užíva
Verejná súťaž sa vyhlasuje z
toho
dôvodu, že žiadateľ
Jozef
Zemanovič,
bytom
Adamovské Kochanovce 268,
je v priamom príbuzenskom
pomere k členovi stavebnej
komisie a zároveň poslancovi
obecného
zastupiteľstva
Pavlovi Zemanovičovi (bratia).
b) schvaľuje vypísanie verejnej súťaže :
k odpredaju časti obecného
pozemku parc.č. EKN 15128 ostatné plochy s výmerou
1652 m2, vo vlastníctve Obce
Horná Súča (bývalá stará
cesta), a to novovytvorená
parcela č. 15128/12 s výmerou 36 m² . Žiadateľka si chce
majetkovo – právne vysporiadať vlastníctvo pozemku,
ktoré dlhodobo užíva.
Verejná súťaž sa vyhlasuje z
toho dôvodu, že žiadateľka
Jaroslava
Zemanovičová,
bytom Horná Súča 475 je v
priamom príbuzenskom pomere k členovi stavebnej
komisie a zároveň poslancovi
obecného
zastupiteľstva
Pavlovi Zemanovičovi (manželia).
c) schvaľuje zloženie členov
komisie na otváranie ponúk
verejnej súťaže :
k odpredaju pozemku parc.č.
15128/11 s výmerou 130 m² a
15128/13 s výmerou 5 m² v
k.ú. Horná Súča, obec Horná
Súča, Jozefovi Zemanovičovi,
bytom Adamovské Kochanovce 268
a k odpredaju pozemku
parc.č. 15128/12 s výmerou
36 m² v k.ú. Horná Súča,
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obec Horná Súča, Jaroslave
Zemanovičovej, bytom Horná
Súča 475
v zložení:
MRÁZIK Jozef,
HABÁNIK
Stanislav, ŠTEFÁNEK Augustín, ČIČÁK Milan, ORSÁG
Jozef, PANÁK Štefan, KAKO
Ivan, KAŠLÍK Ján a POLÁČKOVÁ Katarína.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/07/2012-OZ
schvaľuje
pridelenie
3izbového obecného nájomného bytu č. 6B nad Materskou
školou Horná Súča 235 žiadateľke Veronike Baďurovej,
bytom Horná Súča 246 od
1.1.2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
(TAJNÉ HLASOVANIE)
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/07/2012-OZ
schvaľuje VZN č. 3/2012 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 7/2/1
Za: Ing. Čapák, Čičák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Zemanovič
Proti: Ing. Švajda, Vrba
Zdržal sa: Buček
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/07/2012-OZ
schvaľuje VZN č. 4/2012 o
nakladaní s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/07/2012-OZ
schvaľuje VZN č. 5/2012 o
úhradách za služby poskytované obcou Horná Súča
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/1/0
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Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič
Proti: Vrba
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/07/2012-OZ
berie na vedomie Čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 30. 09. 2012
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/07/2012-OZ
berie na vedomie Zmeny
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 k 27.09.2012
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/07/2012-OZ
a) schvaľuje Zmeny rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 6 k
14.12.2012
b) poveruje starostu obce
Ing. Juraja Ondračku: upraviť
rozpočet obce Horná Súča na
rok 2012 podľa skutočne
pridelených finančných prostriedkov od štátu, v prípade
nevyhnutných
výdavkov
upraviť rozpočet v programoch na jednotlivých funkciách a položkách podľa
skutočnosti, upraviť rozpočet
rozpočtovej organizácie v
časti bežné výdavky do výšky
vlastných príjmov rozpočtovej
organizácie
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/1/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič
Proti: Vrba
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/07/2012-OZ
a) schvaľuje Rozpočet obce
Horná Súča vrátane programov na rok 2013
b) berie na vedomie Rozpočet obce Horná Súča vrátane
programov na roky 2014 a
2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
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Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/1
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik, Ing.
Švajda, Vrba, Zemanovič
Zdržal sa: Štefánek
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/07/2012-OZ
schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Horná Súča
Poslanci:
Počet/Prítomní/Zdržal sa hlasovania 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/1
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik, Ing.
Švajda, Vrba, Zemanovič
Zdržal sa: Štefánek
16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/07/2012-OZ
schvaľuje Plán zasadnutí
Obecného zastupiteľstva na
rok 2013

Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
17) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 17/07/2012-OZ
berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok
2013
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
18) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 18/07/2012-OZ

schvaľuje Zmluvu o prevode
správy – prevod majetku
obstaraného v rámci projektu
„Prístavba ZŠ a rekonštrukcia
M.Š Horná Súča“ v celkovej
obstarávacej cene 987 453,83
EUR
s
účinnosťou
od
1.1.2013
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
19) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 19/07/2012-OZ
schvaľuje zvýšenie hodnoty
stravných lístkov na 3,50 EUR
od 01.01.2013
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6

Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
20) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 20/07/2012-OZ
schvaľuje vyradenie časti
stavby súp. č. 1324 z majetku
obce a odstránenie stavby z
dôvodu rozšírenia námestia
resp. komunikácie popri potoku
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik,
Štefánek, Ing. Švajda, Vrba,
Zemanovič
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 11. januára 2013
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/01/2013-OZ
berie na vedomie skončenie
funkčného obdobia hlavného
kontrolóra Radovana Sásku
dňa 28.2.2013
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/9/6
Hlasovanie:
Za/Proti/Potrebné
kvórum
9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/01/2013-OZ
a) schvaľuje vyhlásiť konanie
voľby hlavného kontrolóra
obce Horná Súča na deň 22.
február 2013 o 18:00 hod
b) schvaľuje vyhlásiť deň
konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli,
webovej stránke obce a v
regionálnej tlači spolu s podmienkami pre uchádzačov na
uvedenú funkciu
c) určuje Obecnú radu na
posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra v súlade
so Zákonom č.369/1990 Zb
na deň 11.2.2013 o 18:00
hod.
d) schvaľuje pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce
Horná Súča: 0,5 t. j 20 hodín
týždenne
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0

Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/01/2013-OZ
schvaľuje VZN č. 1/2013 o
podmienkach držania psov v
Obci Horná Súča
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/01/2013-OZ
a) Ruší uznesenie obecného
zastupiteľstva č. 19/01/2008OZ zo dňa 1. Februára 2008,
ktorým schvalilo odpredaj
pozemkov
parcelné
číslo
15221/16 – zast. plochy o
výmere 226 m2 a p. č.
15216/6 zastavané plochy o
výmere 31 m2, a parc. č.
15221/3 zast. plochy o výmere 39 m2 v cene 70,- Sk/m2.
b) Schvaľuje odstúpenie od
kúpnej zmluvy č.j. 910/2008
zo dňa16.júna 2008 k realizácií predaja v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva č.
19/01/2008-OZ zo dňa 1.
Februára 2008 z dôvodu, že
do dnešného dňa kupujúci
nepredložil obci Horná Súča
nasledujúce doklady:
a. Rozhodnutie z Obvodného
pozemkového úradu v Trenčíne o vyňatí pozemku p. č

12113/48 CKN, 12113/49 z
poľnohospodárskeho pôdneho fondu
b. stanovisko k zmene druhu
pozemku pozemkov p. č.
15221/15 CKN, 15221/3 s
poukazom na ustanovenie §
17 zákona č. 220/2004 o
ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom
znení
c. Rozhodnutie obce Horná
Súča o určení súpisného k
stavbe postavenej na pozemkoch p.č. 15220/15 CKN,
15221/3 CKN, 12113/49
d. Súhlas so zápisom geometrického plánu č. 31041833044/06 vyhotoveným Ing.
Michalom Matzom od ostatných dotknutých vlastníkov
parciel s poukazom na ustanovenie § 67 ods. 1 katastrálneho zákona
c) Schvaľuje vrátenie prijatej
čiastky 687,78 EUR (20720,Sk) za predmet kúpy v zmysle
kúpnej zmluvy č.j. 910/2008
zo dňa16.júna 2008
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/01/2013-OZ
schvaľuje
a) predloženie
čo-

jektu „Rozvoj prihraničnej
turistickej
infraštruktúry
v
obciach Horná Súča a Ša-

gramom

hospo
oja obce;
b) zabezpečenie
o NFP;
c) financovanie projek
5%
z
celkov
18211,83
eur.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/01/2013-OZ
berie na vedomie správu o
výsledku ukončených kontrol
hlavného kontrolóra obce ku
dňu 31. 12. 2012
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 22. februára 2013
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/02/2013-OZ
volí do funkcie hlavného
kontrolóra Ing. Katarínu Orsá-

govú na obdobie od 1.3.2013
do 28.2.2019.
Uznesenie prijaté v tajnom
hlasovaní v druhom kole:

Poslanci:
čet/Prítomní/Potrebné
rum10/9/5

Pokvó-

Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 5/0/0
(zapisovateľka Margaréta
Dohnanová)

OSLÁVILI SME PÄŤDESIATROČNÉ JUBILEUM
HORNOSÚČANSKÉHO FUTBALU
Na sobotu 1.
lovom dianí v obci, v oblasti
decembra 2012 budeme
hráčskej, trénerskej, funkešte dlho spomínať. Bol
cionárskej,
sponzorskej
to pre futbalovú obec
a propagačnej.
nezabudnuteľný zážitok.
Z pozvaných hostí
Slávnostne sme si priboli prítomní Jozef Suchápomenuli 50 rokov zalonek z TJ Sokol Šanov,
ženia
organizovaného
rímsko-katolícky farár ThLic.
futbalu v Hornej Súči.
Jaroslav Ondráš, predseda
Začiatky futbalu sú však
FK Horná Súča Ing. Peter
zaznamenané už oveľa
Guga, tajomník FK Horná
skôr.
Súča Jozef Mrázik, Mgr. Ján
Zaujímavé bolo pozoroŽitňan – sekretár ObFZ
vať pozvaných účastníTrenčín, Mgr. Jozef Pecho –
Ocenení hostia, ktorí si prebrali ďakovné listy a plakety za aktívnu prácu a pomoc pri
kov, vrelé stisky rúk,
predseda ObFZ Trenčín,
futbalovom dianí v obci
úsmevy, živé rozhovory.
riaditeľ ZŠ s MŠ Michala
V sále kultúrneho domu hrala skupina DŠ – Band, no a kde sa objaví
Rešetku Horná Súča Mgr. Dušan Černek, starosta obce Horná Súča
táto skupina, znamená to úspech podujatia. Títo traja členovia skupiny
Ing. Juraj Ondračka, starosta obce Dolná Súča Ing. Pavol Kvasnica.
neodmysliteľne patria aj k futbalu.
Medzi významných hostí patril aj pán Viliam Solovič, bývalý futbalový
Prítomní v sále KD vyzdobenej futbalovými dresmi a loptami si so
rozhodca a v súčasnosti redaktor týždenníka „Kopaničiar expres“
zaujatím pozerali fotografie na paneloch, kde sa nachádzali fotky
vychádzajúceho v podbradlansko-podjavorinskej a myjavskej oblasti.
našich futbalových mužstiev s trénermi, fanúšikmi, rôzne plagáty,
Práve v týchto novinách opísal a fotografiami zdokumentoval naše
fotografie z futbalových turnajov a futbalových zájazdov, ktoré náš klub
oslavy – srdečná vďaka za zviditeľnenie. Vo svojom príhovore poďačasto organizoval.
koval funkcionárom FK Horná Súča za pozvanie a ocenenie, pospoPodujatie moderoval náš rodák František Bizoň, ktorý teraz žije
mínal na zápasy, ktoré nám rozhodoval a ostali pre neho nezabudnuv Bratislave. Celú športovo- sviatočnú akciu odmoderoval na vysokej
teľné dodnes. Keď sa vo svojom príhovore lúčil s veľkou hornosúčanprofesionálnej úrovni.
skou futbalovou rodinou, poprial všetkým hlavne veľa zdravia do ďalV úvode deti z MŠ pod vedením pani učiteľky Katonovej
ších rokov, nech sa nám darí, nech máme všetci radosť z futbalových
a Mrázikovej vystúpili s nacvičeným programom, ktorý bol ladený vo
úspechov a tiež nech vieme prijať i prehru, pretože tá futbalová nie je
futbalovom štýle, čo potvrdila i zaspievaná pieseň – hymna hornosútragédiou. Najťažšia prehra je tá, ktorá nás čaká každého, lebo taký je
čanského futbalu. Technika vedenia lopty a hra detí s loptou nasvedzákon prírody a vtedy po nej zostávajú už iba spomienky.
čuje tomu, že z nich môžu vyrásť nové hviezdy súčanského futbalu.
Na záver oficiálnej časti vystúpil a odovzdal darčekový kôš
Potlesk za ich vystúpenie bol neutíchajúci. Vďaka za vystúpenie
funkcionárom futbalového klubu starosta obce Ing. Juraj Ondračka. Vo
a pekný kultúrny zážitok patrí deťom i pani učiteľkám.
svojom príhovore poďakoval všetkým za vzornú reprezentáciu obce
Po tomto programe nasledovalo premietanie DVD o 50 – ročnej histórii
a zaželal jubilujúcemu futbalovému klubu veľa ďalších športových
hornosúčanského futbalu, ktoré spracoval Milan Vrba. Určite mu to
úspechov, aby zapájal do športovej činnosti mládež našej obce, vyzabralo veľa času, pracovného nasadenia, pretože venovať toľko
chovával kvalitných, čestných a úspešných športovcov – futbalistov
voľného času pri tvorbe tohto dokumentu, to si zaslúži vrelé poďakoa naďalej šíril dobré meno našej obce.
vanie a uznanie, čo mu vyjadrili i prítomní diváci a poslucháči v sále.
Je ku cti bývalým aj súčasným, zomrelým ako aj žijúcim funkcionárom
Ešte raz srdečná vďaka. V dokumente sa určite našiel takmer každý
a hráčom, ktorí aj v premenách času vydržali a odolali náporom rôzfutbalista, za čo patrí poďakovanie i poskytovateľom fotografií
nych ťažkostí a nepriazní a zachovali hornosúčanský futbal dodnes.
a dokumentov. Záujem o zakúpenie DVD od prítomných účastníkov
Všetkým tým, ktorí sa na tejto náročnej a obetavej práci podieľali
bol veľký.
a podieľajú, patrí veľké uznanie a poďakovanie.
Krstilo sa v netradičnom štýle – nastrihanou zelenou trávou z ihriska
Zvlášť veľké ďakujem patrí i organizátorom podujatia, ktorými boli: Ing.
v Močidlách.
Peter Guga, Ing. Marián Guga, Jozef Mrázik, Milan Vrba, Ľudovít
Krstní otcovia: Ing. Marián Guga a Ľudovít Sáska.
Sáska, Pavol Mikušinec, Dušan Coník. Tento skvelý tím pre nás zaPri príležitosti jubilea pamätné listy pre FK Horná Súča
bezpečil nezabudnuteľný zážitok. Vrelá vďaka patrí obecnému úraodovzdali: predseda ObFZ v Trenčíne Mgr. Jozef Pecho a z družobnej
du, sponzorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
obce Šanov /ČR/ pán Jozef Suchánek. Ďalej boli ocenení dvaja naši
o usporiadanie a úspešný priebeh tejto slávnosti.
členovia FK Ľudovít Sáska a Jaroslav Dohnan, ktorí z rúk predsedu
Do ďalších rokov hornosúčanskému futbalu želám veľa
a sekretára ObFZ v Trenčíne prebrali pamätné plakety za svoj prínos
zdravia,
šťastia,
športových
úspechov,
aktívnych
hráčov
pri rozvoji futbalu. Nasledovalo odovzdávanie ďakovných listov In
a funkcionárov, slušných fanúšikov a hlavne vybudovanie nového
Memoriam už nežijúcim bývalým členom, za ktorých ocenenia prevzali
futbalového štadióna – čo je snom nás mnohých.
ich rodinní príslušníci. Ďalej zástupcovia FK Horná Súča Ing. Peter
Guga a Jozef Mrázik odovzdali 25-tim oceneným členom a hosťom
Športu zdar a futbalu zvlášť!!!
pri príležitosti 50. výročia vzniku organizovaného futbalu v Hornej Súči
(Anna Panáková)
ďakovné listy a plakety za dlhoročnú aktívnu prácu a pomoc pri futba-
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TROJKRÁĽOVÁ SÁNKOVAČKA
Obec Horná Súča, Komisia sociálna, zdravotná a bytová
s Rímskokatolíckou farnosťou Horná Súča opäť pozvali občanov na
stretnutie sa v krásnej súčanskej zimnej prírode v deň pred sviatkom
Troch Kráľov, dňa 5. januára 2013, úpravou programu: „Výstup na
vrch Chabová na Vlčom Vrchu.“
Pozvanie prijali i hasiči zo Závrskej a 117. zbor svätého
Františka z Assisi – oddiel skautov z Hornej Súče a Dolnej Súče, ktorí
nezaváhali a akciu obohatili svojím programom.
Zimné zasnežené polia a lúky oteplením začali naberať jarnú farbu.
Usporiadatelia však do poslednej chvíle verili, že najvyššie položené
miesto Hornej Súče na Vlčom Vrchu bez snehu nezostane a akcia sa
uskutoční. Program sánkovačky so stavaním snežného betlehemu bol
upravený, čo však nenarušilo priebeh akcie.
V uvedený deň sme sa stretli na konečnej zastávke na
Vlčom Vrchu pri Kaplnke
Lurdskej P. Márie, kde
po privítaní Ing. Alojzom
Švajdom,
predsedom
komisie dostal slovo
miestny p. farár ThLic.
Jaroslav Ondráš. Okrem
iného podporil prítomných slovami: „Je správne vytvárať spoločenstvá
založené
na
láske
a vzájomnej
dôvere.“
Dostali sme požehnanie
a putovali sme s Tromi
Kráľmi za betlehemskou
hviezdou k betlehemskej
maštaľke /chatka Detského mestečka/
k
Jezuliatku uloženému na šuchotavom, voňavom sene v kolíske. Príhovor pokračoval v myšlienke, že keď nás niečo upúta, ideme za tým,
aby sme to prebádali. Traja učenci od Východu videli hviezdu, znamenie, ktoré im poslal Boh. Vybrali sa putovať za touto hviezdou, ktorá
ich zaviedla až do betlehemskej maštaľky, kde uvideli Kráľa Kráľov,
poklonili sa mu a odovzdali mu zlato, kadidlo a myrhu.
Žijeme v kresťanskej krajine a takúto duchovnú atmosféru sme si
vytvorili i my výstupom na horu Chabová, aby sme si uvedomili, že raz
urobíme duchovný výstup do nebeského kráľovstva, ktoré nám Ježiš
priniesol.
Nadišiel čas, keď sa i naši Traja Králi – Gašpar, Melichar
a Baltazár /Marek Guga, David Zvolenský, Matúš Vranák/ - poklonili
a prihovorili Božiemu dieťatku a zaspievali mu koledu. Následne akoby

zázrakom sa chmúrne počasie zmenilo o 100%. Vyšlo slniečko
a uprene vysielalo svoje hrejivé lúče upierajúce sa k našej imitujúcej
maštaľke, kde sa nám narodil Boží Syn. Cítili sme dôkaz Božej lásky.
Následne členky komisie pripravili prítomným už tradičné pohostenie,
omastený chlieb s cibuľou, sladkosti a hasiči zo Závrskej stihli v poľnej
kuchyni rozvariť vodu na čaj a pripravili ohnisko na opekanie špekáčikov. Po zaspievaní piesne „Búvaj dieťa krásne uložené v jasle“ seniorkami z Hornej Súče a pridaním sa ostatných zúčastnených k piesni už
ani trocha nezaváhal oddiel skautov Hornej Súče a Dolnej Súče. Tí
zobrali betlehemské dieťa s kolískou na plecia a v sprievode ostatných
prítomných ho vynášali na jedno z najvyšších miest Hornej Súče - na
vrch Chabová. Vtedy nás takmer neuveriteľne strmým kopcom poháňal od chrbta vietor a náročný výstup sa zdal jednoduchším. Na vrchole si prítomní nafúkali balóny, na ktoré napísali svoje želania a poslali
ich s vetrom do nebies.
Potom sa časť prítomných pustila dolu lúkou
späť ku chatke, deti sa
zviezli na svojich lopatách a boboch, netrpezlivo čakali na pokyn,
kedy už dostanú vrecia
naplnené slamou, aby
sa mohli voziť na vreci.
To bolo radosti, výskali,
šantili a nevadil im ani
mokrý zostatkový sneh.
Hlavne že bol. Kým deti
šantili, oddiel skautov
s p. farárom a s Božím
dieťaťom putovali horskými chodníkmi horou
Chabová. Keď sa vrátili k nám ku chatke, už vládla pri speve a opekaní
špekáčikov dobrá nálada. Ešte pár spomienok, vymenených radostných zážitkov pri dohorení ohníka a po signáli z hasičského auta sme
sa rozchádzali každý svojou cestou.
Veríme, že naše spoločné akcie v krásnej súčanskej prírode
budú pokračovať ďalšími stretnutiami. Tá najbližšia by mala byť po
Veľkej noci 7. apríla 2013 so stretnutím sa SÚČANOV Hornej Súče
a Dolnej Súče /SÚČANSKÉ DERBY/, cestou radosti /deti budú cestou
objavovať zvieratká/ za Krásin do Holého Vrchu na lúku Pupáčka.
Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí spoluobčania.
(VM, členka soc., zdrav. a byt. komisie)

Z TELOCVIČNE SA OZÝVAL
BOJOVÝ POKRIK...
Konečne sme sa dočkali – v novootvorených priestoroch
telocvične sme zorganizovali športové podujatie, ktoré sa konalo 27.

Súťažiaci, ktorí sa zúčastnili štvrtého ročníka v stolnotenisovom
turnaji v priestoroch telocvične
januára 2013 o 14tej hodine. Uskutočnil sa už v poradí štvrtý ročník
stolnotenisového turnaja medzi Hornou a Dolnou Súčou. Súťažiaci
pomaly prichádzali, niektorí trénovali pred samotným začiatkom. Boli
netrpezliví, nemohli sa dočkať svojich súperov. Všetci si prišli zmerať
sily so svojimi súpermi. Súťažiaci i priestory pripravené, a tak mohli
starostovia obcí Horná a Dolná Súča otvoriť 4. ročník. Popriali si veľa
síl a pozdravili sa bojovým pokrikom ZDAR. Súťažilo sa v troch kategó-

riách: muži, žiaci, žiačky. Samozrejme v priateľskom turnaji si zmerali
sily aj predstavitelia obcí. Všetci netrpezlivo čakali na konečné výsledky, rozhodcovia spočítali body,
ceny a diplomy boli pripravené
a mohlo sa prejsť k oceňovaniu.
Ceny odovzdávali predstavitelia
obcí. Končené výsledky: na
prvom mieste sa umiestnili súťažiaci obce Dolná Súča s počtom
bodov 45 a na druhom, ale
peknom mieste naši domáci
súťažiaci s počtom bodov 9.
V kategóriách
muži,
žiaci, žiačky boli taktiež úspešnejší súťažiaci z obce Dolná
Súča.
Nám
Hornosúčanom
neostáva nič iné, ako viac trénovať. Všetci súťažiaci bojovali zo všetkých síl a podali krásne výkony aj
napriek tomu, že nevyhrali. Dôležité je zúčastniť sa, nie vyhrať.
Ďakujem všetkým, ktorí prišli podporiť súťažiacich, samozrejme aj za organizáciu celého podujatia.
(LM)
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OPÄŤ SME SI PRIBLÍŽILI TRADIČNÉ FAŠIANGOVÉ
ZVYKY NA OSADE VLČÍ VRCH
Prvá tohtoročná februárová sobota sa na
Vlčom Vrchu niesla v znamení ožívania ľudových
tradícií a zvykov. Obdobie fašiangov, ktoré predchádza 40 – dňovému pôstu bolo od nepamäti
spojené s veselou a neviazanou zábavou. Tá na
Vlčom Vrchu nechýbala ani v spomínanú sobotu 2.
februára 2013. Už po tretíkrát sa fašiangový sprievod tvorený mládežou, ale i staršou generáciou
v tradičných súčanských
ľudových
krojoch
a v originálnych
a nápaditých maskách vybral navštíviť každý dom na
Vlčom Vrchu, aby
domácim priniesol
živelnú
veselosť,
radosť
a zábavu
hodnú vyvrcholenia fašiangového
obdobia.
Pretože s myšlienkou, priblížiť si fašiangové zvyky na Vlčom Vrchu práve
takouto formou prišli práve muzikanti,

aj tento ročník sa na realizácii tohto podujatia podieľali dve hudby – Chabovienka
a Vlčovanka. Scenár „fašiangov“ bol
podobný, ako po iné roky. Fašiangový
sprievod, ktorý sa uberal z horného konca
sa niesol pod taktovkou Chabovienky.
Súčasne Vlčovanka so svojím sprievodom
zabávala dolný koniec. Všetci účastníci
fašiangového sprievodu sa
stretli až
v podvečerných hodinách, aby sa v dobrej
nálade a za zvukov hudby, spevu a tanca
premiestnili do priestorov kultúrneho
domu.
Dôkazom pohostinnosti gazdiniek a gazdov bolo množstvo slaniny
a klobás
nastoknutých
na
ražňoch
v rukách
„krojovaných“
mládencov
a košíky plné sladkých šišiek a fánok ako
neodmysliteľných fašiangových pochutín,
ktoré niesli usmievavé dievčatá.
Dobrá nálada a chuť zabávať nielen seba, ale i ostatných sa
nevytratila ani v sále kultúrneho domu. Pravá fašiangová veselica
spolu s Chabovienkou a Vlčovankou trvala až do skorých ranných
hodín.
(Dušan Stehlík)

PLESOVÁ SEZÓNA V PLNOM PRÚDE...
Deviateho februára sa kultúrny dom v našej obci neskutočne rýchlo zaplnil hosťami. Uskutočnil sa už v poradí štrnásty ročník obecného bálu.
Výzdoba v priestoroch kultúrneho domu sa niesla v znamení sviatku
sv. Valentína – sviatku všetkých zaľúbených.
Na obecnom bále sa dámy ukázali v krásnych plesových šatách,
samozrejme páni so svojimi partnerkami farebne ladili.
Pri vstupe do priestorov KD hostí privítali hasiči z dobrovoľného hasičského zboru. Hasiči hostí priviedli k ich stolom. Pri príchode hrala
mládežnícka hudobná skupina Mladík. Po odohraní skladieb hudobnej
skupiny hostí obecného bálu privítala moderátorská dvojica Silvia
Ludvíková a Marek Jurica,
ktorí uviedli ďalší vstup.
Ďalšími účinkujúcimi boli
deti z Detského folklórneho súboru Čajka. Po
našich najmenších účinkujúcich
zaplnili
parket
tanečníci
z Tanečného
klubu Aura dance z Trenčína, ktorí sa nám predviedli v rôznych tanečných žánroch.
Po záverečnej bodke úvodného programu sa mohol štrnásty ročník obecného bálu otvoriť slávnostným valčíkom. Tanečný parket sa ihneď zaplnil. Celým večerom sa o dobrú zábavu postarali členovia
z hudobnej skupiny Horsus. Počas prestávok zanôtilo aj harmonikárske duo v zložení Martin Bariš a Ivan
Kako. Samozrejme počas valentínskeho bálu nemohla chýbať čokoládová volenka, počas ktorej mohli páni
potešiť svoje partnerky vo forme sladkého potešenia. Ešte pred polnocou nás svojím vystúpením potešilo
muzikálové duo Mária Lechmanová a Ján Hyža, ktorí si vo svojom programe pripravili skladby zo známych
muzikálov. Bolo to naozaj krásne vystúpenie. Po polnoci sa mohlo prejsť k losovaniu tombolových lístkov.
Tombola bola naozaj bohatá. Rôzne ceny, z ktorých by si vedela vybrať žena, ale i domáci kutil. Zábava pokračovala do skorých ranných hodín.
Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o dokonalý priebeh obecného bálu, samozrejme všetkým sponzorom, bez ktorých by tombola nebola taká
bohatá. Tešíme sa opäť o rok na pätnásty ročník.
(LM)

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Detský karneval je už tradične v našom školskom klube súčasťou mesiaca február. Deti sa naň vždy tešia, vymýšľajú čo najordinálnejšie
a najnápaditejšie masky a veselé karnevalové kostýmy. Vždy pomôžu aj šikovné a zručné mamy! Tento rok sa naše karnevalové tancovanie netradične uskutočnilo v našej novej telocvični. Tá sa, ako mávnutím čarovného prútika, premenila v jedno februárové fašiangové odpoludnie na veselé
rozprávkové kráľovstvo, v ktorom nechýbali princezné, čarodejníci, ježibaby, vodník, lentilka, kráľovná noci, korytnačka, brušná tanečnica, a ďalší
známi rozprávkoví kamaráti.
K dobrej nálade tohto veselého stretnutia prispela karnevalová diskotéka, predstavovanie masiek, hry „Kráľ nie je doma...“ a „ Prilepení“,
spoločné zaspievanie pesničky „Karneval“ spojené s pohybom... Náš karneval nikdy nemá víťaza kategórie o najkrajšiu masku! U nás sú víťazmi
všetci, ktorí sa na karneval tešili, obliekli si veselé, netradičné oblečenie a prispeli tak k dobrej nálade, veselosti a radosti z fašiangového času.
Odmeny vo forme karnevalových škrabošiek, pasteliek, detských kariet, kľúčeniek.., určite potešili všetky naše zabávajúce sa deti,.
Je možné, že na oblečenie si farebných karnevalových kostýmov, ktoré nám vždy vyčaria dobrú náladu, nebudeme čakať až na budúci
rok, ale vyparádime sa do nich na veselú párty pri príležitosti ukončenia školského roka v našom školskom klube. Určite zas bude dobre, veselo
a všetci budú mať veľa dôvodov na úsmev.
(Eva Veber)
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ
OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY
(súťaž jednotlivcov)
V rámci okresnej súťaže boli vyhodnotení aj najlepší
jednotlivci. Výkony našich chlapcov boli výborné, preto sa
objavili i vo výsledkových listinách jednotlivcov. V každej kategórii súťažilo po 27 jednotlivcov, dokonca i 5 dievčat.
Z našich žiakov vynikol Andrej Škunda, stal sa okresným
víťazom v kategórii mladších žiakov.
Výsledky:
Mladší žiaci:
1.miesto – Andrej Škunda, 65 bodov, ZŠ Horná Súča
2.miesto – Peter Mikušínec, 60 bodov, ZŠ Horná
Súča
Starší žiaci:
3.miesto – Jakub Žúži, 65 bodov, ZŠ Horná Súča

EURÓPA V ŠKOLE
Do známej okresnej súťaže žiačky našej školy napísali viacero básni a poslali ich do súťaže.
Uvidíme, či sa budú páčiť odbornej porote.
Monika Michalíková: Muzikanti
Pieseň znie súčanskou dolinou,
ľudí do tanca pozýva.
Tancuje už šuhaj s dievčinou.
Spev sa odvšadiaľ ozýva.
Hudba sa každému páči,
je to muzika ľúbezná.
Tancujú tí, ktorým sa ráči.
Ktože tých muzikantov zná?
Sú to chlapci z nášho kraja,
zanôtili pieseň vrtkú.
Tancujú aj trubkári dvaja,
krútia sa na opätku.
Ej, rezko tančí jeden starec,
točí sa i drobná žienka,
keď do tanca im zahraje,
tá dychovka Chabovienka.

OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ V STREĽBE ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY
(súťaž družstiev)
Okresnú súťaž už tradične veľmi dobre zorganizovala
ZŠ Drietoma, uskutočnila sa 16. januára 2013. Zúčastnilo sa
jej 9 ZŠ v kategórii mladších žiakov a 9 ZŠ v kategórii starších
žiakov.
Mladší žiaci obhajovali pekné 3. miesto. Naše družstvá však tvorili zväčša iní žiaci ako v minulom roku. Výborné
a vyrovnané výkony všetkých členov oboch družstiev prekvapili nielen ich samých, ale hlavne súperov a všetkých prítomných. Po prvýkrát sa naši žiaci stali majstrami okresu, dokonca v oboch kategóriách.
Výsledky:
Mladší žiaci:
1. miesto – ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča, 185
bodov. Družstvo tvorili Andrej škunda (65 b), Peter Mikušínec (60 b), Andrej Fabo (33 b).
Starší žiaci:
1. miesto – ZŠ s MŠ M. Rešetku, Horná Súča, 177
bodov. Družstvo tvorili Jakub Žúži (65 b), Martin Mikušínec
(60 b), Adrián Čikel (52 b).

ŠALIANSKY MAŤKO
(okresná súťaž v prednese povesti)
CVČ v Trenčíne privítalo 22. januára 2013 24 recitátorov (3 kategórie) z 10 základných škôl okresu Trenčín. Našu
školu reprezentovali víťazi školského kola Juraj Čapák – 3.A,
Vojtech Laurinec – 5.A, Ema Mráziková – 6.B.
Všetci traja podali veľmi pekné recitačné výkony. Porotu
presvedčili o svojom talente.
Výsledky:
2. miesto – Vojtech Laurinec (II. kategória)
3. miesto – Juraj Čapák (I. kategória)

Zvíta sa tu brat so sestrou,
tancuje otec i mamka.
Zabaví aj ženícha s nevestou,
dychová hudba Vlčovanka.
Každému tu veselo je
a všetkým sa ťažko lúči,
keď Hornosúčanská kapela zahraje
pieseň o našej Súči.
Muzika stíchni v neskorej noci,
doznela posledná súhra tónov.
Už sa aj muzikantom zatvárajú oči.
Poberajme sa pomaly domov.
Bowling učiteľov
Magnus Centrum bolo i tento rok dejiskom bowlingového turnaja zamestnancov škôl okresu Trenčín.
30. januára sa uskutočnil už 5. ročník. Súťažilo 9 dvojíc zo 7
ZŠ a CVČ v 3 kategóriách – muži, ženy, mix. V doterajšej
histórii sa na stupni víťazov najčastejšie objavovali učitelia zo
ZŠ Horná Súča a ZŠ Trenčín, Kubranská. Svoju dominanciu
obe školy potvrdili aj v tomto ročníku. Úspešnejší boli Kubrania, zvíťazili vo všetkých troch kategóriách.
Umiestnenie našich učiteľov:
muži:
2. miesto – Černek D.
3. miesto – Laurinec V.
ženy:
3. miesto – Filipová M.
mix:
2. miesto – Chupáčová Černek
3. miesto – Filipová –
Laurinec

(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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VIANOČNÁ ROZPRÁVKA
Stalo sa už tradíciou, že deti zo školského klubu pozývajú
každoročne vždy v predsviatočný vianočný čas, svojich rodičov
a starých rodičov na svoj vianočný program. Minulý rok krstili Knižku
vianočných receptov a tento rok sa opäť predstavili v programe „Vianočná rozprávka“, ktorý bol plný básničiek, vinšov a pesničiek
s tancom.
Prvé vystúpenie sa uskutočnilo 19. decembra v školskej
jedálni a druhé pri príležitosti sviatku Svätej rodiny dňa 30. decembra
2012 v našom kostolíku. Spestrením programu bolo zaspievanie
piesne od známej slovenskej skupiny Elán: „Len kým tu si...“
a pesničky: „Půlnoční“, ktorú poznáme v podaní Václava Neckářa.
Deti prišli na sviatočné vystúpenia vyparádené a navyše
s vlastnoručne zhotovenými papierovými čelenkami. Svoju tvorivosť,
zručnosť a fantáziu ukázali aj pri realizácii veľmi pekných a nápaditých
zimných motívov, ktoré namaľovali na výkres a pripli na oblečenie.
Vianočný program sa stretol s ocenením, uznaním a pochvalou od
rodičov a navyše deti ukázali, že v školskom klube prežívajú svoj
voľný čas tvorivo, poučne, zábavne, ale aj s možnosťou predviesť svoj
talent.
(Eva Veber)

NÁŠ ĎALŠÍ SLOVENSKÝ REKORD
Možno si pamätáte, ako pred dvoma rokmi žila naša obec
slovenským rekordom, do ktorého sa zapojili všetci žiaci školy. Vtedy
zhotovili biele papierové reťaze, ktoré pospájali a držiac ich v rukách lemovali chodníky a uličky Hornej Súče. Pán Svitok oprávnený komisár zo Slovenskej knihy
rekordov uznal prekonaný slovenský rekord
a zapísal do nej tento náš úspech.
V tomto roku naši žiaci už od
novembra hľadali, zbierali a do školy nosili
staré i novšie pohľadnice s vianočnou tematikou. Žijeme v čase, kedy v našich poštových schránkach nájdeme vianočné či novoročné prianie už naozaj len výnimočne
a zriedkavo. Je v nenávratne čas, keď sme
v predvianočnom čase držali v rukách
pekné, farebné pohľadnice s rôznymi zaujíVystavené pohľadnice
mavými motívmi a prianiami od našej rodiny,
priateľov, či známych. Nahradili ich smsky a mailové priania, ktoré ani
zďaleka nemajú v sebe to neopakovateľné čaro.
Rozhodli sme sa teda zozbierať pohľadnice a urobiť z nich reťaz
a zároveň výstavu v priestoroch našej nedávno otvorenej, novej telocvične. So záujmom si ju pozreli nielen naši žiaci a pedagógovia, ale

bola sprístupnená aj rodičom a ostatným obyvateľom Hornej Súče.
Pozvaní boli prostredníctvom obecného rozhlasu a pozvánky
v potravinách na námestí. Keďže podobná výstava nebola zrealizovaná
nikde inde na Slovensku, opäť sme sa
pokúsili uskutočniť slovenský rekord
a zapísať tak meno našej školy a našej
obce do Slovenskej knihy rekordov.
Udialo sa tak 15. januára
2013, keď pán Svitok skontroloval
a premeral reťaz pospájanú z 2 222
kusov vianočných a novoročných pohľadníc a prianí a zapísal jej dĺžku
246,60 m. Na svete je tak náš ďalší,
jedinečný, slovenský rekord! Určite nie
je posledný! Ak v budúcnosti opäť niečo
netradičné a zaujímavé vymyslíme, radi
vás budeme o tom informovať! Medzi
najúspešnejšie triedy v počte zozbieraných pohľadníc patrili žiaci p.
učiteliek: Bulejkovej, Holičkovej a Filipovej.
(Eva Veber)

POSLEDNÝ JANUÁROVÝ DEŇ NEBOL,
AKO KAŽDÝ INÝ...
Tento deň bol v našom
školskom klube určite výnimočný
a netradičný!
„Prvý rok sa plavíš na lodi menom
Škola a práve dnes si na nej preplával polovicu mora...“
Takýto text mali na svojom prvom
vysvedčení zo školského klubu
napísaný všetci prváci. Na netradičnom vysvedčení vo forme maľovanky, ktorú si naši najmladší
žiaci vlastnoručne vyfarbili, im
pribudlo aj hodnotenie ich práce,
správania, nápaditosti, tvorivosti,
kamarátstva a šikovnosti od ich p.
vychovávateľky.
Tento deň nebol zaujíVysvedčenia vo forme maľovanky
mavý len tým, že sa vysvedčenia
rozdávali aj v školskom klube, ale aj tým, že sa v ňom uskutočnil náš
prvý veľký Bazár hračiek. Spočíval v tom, že každé dieťa si prinieslo
do klubu hračky, s ktorými sa už nehráva. Boli to rôzne plyšové hračky, autíčka, bábiky, detské hudobné nástroje, ale aj kinderkové zvie-

ratká, kľúčenky, kapsičky...
Naše
dievčatá
a chlapci si pripravili
pultíky na predávanie so
svojimi
menovkami
a ocenili ponúkané hračky za symbolické, centíkové
ceny.
V rámci
finančnej
gramotnosti
detí sa v školskom klube
porozprávali
o histórií
mincí, o význame peňazí,
v minulosti, o výmennom
a bártrovom obchode, o
finančných prostriedkoch
v súčasnosti.
Školský klub sa
v toto odpoludnie premenil na hračkársky obchod,
v ktorom sa predávalo, kupovalo, ale i vymieňalo a dohadovalo
o cenách. Keď sa niektoré prinesené hračky nepredali v prvom kole,
pani vychovávateľka uskutočnila vyvolávaciu dražbu a ich ceny postupne klesali tak, že si svojho majiteľa predsa len našli! Na záver
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všetky pultíky zostali prázdne a všetci kupujúci a predávajúci boli
veľmi, veľmi spokojní! Teplý čajík, veselé diskotance a sladké pohostenie im určite na konci tohto príjemného dňa dobre padli.
Domov tak odchádzali prváci s maľovaným prekvapením pre
rodičov vo forme svojho netradičného vysvedčenia a všetci s rôznymi
hračkami a maličkosťami pre potešenie.
Podobnú, zábavnú aktivitu, a to Burzu kníh a časopisov plánujeme
v mesiaci marec pri príležitosti mesiaca knihy!
(Eva Veber)

Bazár hračiek

POLÍCIA OZNAMUJE:
Alkohol a návykové látky za volantom
Pod vplyvom alkoholu je vedenie vozidla zakázané, preto pred jazdou a počas jazdy nepožívajte alkoholické nápoje alebo iné návykové
látky.
Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s požitím alkoholu alebo inej návykovej látky sa dopustí ten, kto:








Ako vodič nemotorového vozidla (bicyklista) sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu, hoci by to nebolo
spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.
Takémuto vodičovi môže byť uložená rozkazom pokuta do 650 EUR, v správnom konaní mu môže byť uložená pokuta od 300
EUR do 1300 EUR.
Ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode (aj keď ju nezavinil), bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy
požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto
miesto nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody.
V správnom konaní môže byť uložená pokuta od 300 EUR do 1300 EUR a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo od jedného
do piatich rokov.
Ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa alkohol ešte nachádza
v jeho organizme (vtedy, keď prístroj pri dychovej skúške ukáže hodnotu menej ako 0,48mg/l, čo je menej ako jedno promile).
Vodičovi motorového vozidla môže byť za takýto priestupok uložená pokuta od 150 EUR do 800 EUR a zákaz činnosti do
troch rokov.

Bicyklistovi, ktorý jazdí pod vplyvom alkoholu, ale má menej ako 0,48mg/l, môže policajt uložiť na mieste blokovú pokutu vo výške 50
EUR. Ak nafúka viac, ako 0,48mg/l, prejedná jeho priestupok správny orgán, ktorý mu môže uložiť pokutu až do 800 EUR.
Keď osoba vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu
(prístroj pri dychovej skúške ukáže hodnotu 0,48mg/l a viac), dopúšťa sa trestného činu - Ohrozenie pod vplyvom návykovej
látky, za ktorý mu súd môže uložiť trest odňatia slobody na jeden rok. Ak sa vodič motorového vozidla dopustí takéhoto
trestného činu opakovane, spôsobí niekomu ublíženie na zdraví alebo spôsobí väčšiu škodu na cudzom majetku, môže mu súd
uložiť trest odňatia slobody až na dva roky. Vodičovi autobusu hrozí za takýto skutok trest odňatia slobody na dva až päť
rokov.
Trestného činu sa tiež dopúšťa vodič motorového vozidla, ktorý sa odmietne podrobiť dychovej skúške alebo lekárskemu vyšetreniu na alkohol. Súd mu môže za takýto skutok uložiť trest odňatia slobody na jeden rok.
Vodič motorového vozidla, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu, okrem toho, že musí zaplatiť pokutu a nesmie viesť motorové
vozidlo (v prípade trestného činu môže ísť aj do väzenia), musí sa podrobiť vyšetreniu u psychiatra, či nie je závislý od alkoholu. Ak psychiater nezistí závislosť od alkoholu, musí ďalej absolvovať odborné poradenstvo u psychológa, ktoré pozostáva zo
štyroch skupinových sedení po tri hodiny a jedného individuálneho výstupného pohovoru. Vyšetrenie a poradenstvo si samozrejme platí sám a predstavuje to celkovú sumu asi 350 EUR.
Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený zákaz vedenia motorových vozidiel, je povinný pred vrátením vodičského preukazu podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti formou testov. Ak nesmel viesť motorové vozidlo dlhšie ako dva roky, musí
sa pred vrátením vodičského preukazu podrobiť okrem preskúšania odbornej spôsobilosti (testy + jazda, a držitelia vodičského
oprávnenia na skupinu C, D, T aj náuke o vozidle a jeho údržbe) aj preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
Držitelia vodičských preukazov si musia dávať pozor, aby sa opakovane nedopúšťali závažných priestupkov.
Ak sa v priebehu 12 mesiacov ako vodiči motorového vozidla dopustia trikrát závažného priestupku, za ktorý im bola uložená
pokuta 60 EUR a viac, orgán Policajného zboru rozhodne o povinnosti podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu, preskúšaniu
odbornej spôsobilosti a preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
Tomu, kto ako vodič motorového vozidla v priebehu posledných piatich rokoch trikrát spôsobí dopravnú nehodu, sa odoberie vodičské oprávnenie. Odobraté vodičské oprávnenie je možné vrátiť až po absolvovaní novej prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole, po preukázaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
Vodičské oprávnenie sa odoberie tiež tomu, kto ako vodič motorového vozidla v posledných piatich rokoch dvakrát jazdil pod
vplyvom alkoholu, alebo sa odmietol podrobiť dychovej skúške, ktoré je možné vrátiť až po absolvovaní novej prípravy na
vedenie motorového vozidla v autoškole a po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti psychiatrom osobitne vo vzťahu
k závislosti od alkoholu, a po podrobení sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.
(Zdroj polícia OO PZ Nemšová)
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POLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
VZN obce o miestnych daniach a miestom poplatku za KO a DSO v Obci Horná Súča č. 3/2012 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči dňa
14. 12. 2012 uznesením 8/07/2012 – OZ.
Sadzba poplatku na rok 2013 je 0,0439 EUR/osoba/kal. deň t. j. 16,02 EUR/rok.
Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, môžu predložiť žiadosti
spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku do 30 dní odo dňa vzniku nároku.
§10 ods. 20: Obec v zmysle § 82 ods. 2 zákona, zníži poplatok nasledovne:
a) o 25%, ak poplatník študuje mimo obce (s výnimkou študentov denne dochádzajúcich) a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo
nezdržiaval na území obce a je ubytovaný v zariadení poskytujúcom ubytovanie. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je potvrdenie
o návšteve školy a o ubytovaní v ubytovacom zariadení, na internáte, prípadne iný preukázaný spôsob ubytovania v mieste štúdia.
b) o 25 %, ak poplatník pracuje mimo obce (s výnimkou denne dochádzajúcich) a viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa z tohto dôvodu nezdržiaval
na území obce. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia je potvrdenie od zamestnávateľa a potvrdenie o ubytovaní v ubytovacom zariadení poskytujúcom ubytovanie, potvrdenie o pobyte, prípadne iný preukázaný spôsob ubytovania v mieste pracoviska.
c) o 10%, ak poplatník vlastní na území obce nehnuteľnosť a nemá na území obce trvalý alebo prechodný pobyt a viac ako 90 dní v zdaňovacom období neužíva túto nehnuteľnosť. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia je čestné prehlásenie.
§10 ods. 21: Obec zníži poplatok pre poplatníkov FO - obyvateľov:
a) o 25%, ak je poplatník občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, prevažne alebo úplne bezvládny. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je žiadosť o zníženie a preukaz ZŤP, rozhodnutie o posúdení zdravotného stavu.
b) o 25 %, ak je poplatník v hmotnej núdzi. Dokladom preukazujúcim dôvod zníženia poplatku je žiadosť o zníženie a rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o priznaní dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi.
c) o 25 %, ak poplatník dovŕšil k 1. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia vek 70 rokov (platí pre poplatníkov podľa §10 ods. 2 písmeno a) tohto VZN,
ktorí sú evidovaní v evidencii obyvateľov obce Horná Súča).
d) do výšky 2 % z poplatku za zdaňovacie obdobie, podľa množstva odovzdaných vytriedených odpadov z kombinovaných kovových obalov v predchádzajúcom zdaňovacom období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča.
e) do výšky 10 % z poplatku za zdaňovacie obdobie, podľa množstva odovzdaných vytriedených odpadov z plastu v predchádzajúcom zdaňovacom
období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča.
f) do výšky 8 % z poplatku za zdaňovacie obdobie, podľa množstva odovzdaných vytriedených odpadov z papiera v predchádzajúcom zdaňovacom
období, ktoré sú evidované elektronickým systémom zberu odpadov obce Horná Súča.
g) o 15 % z poplatku za zdaňovacie obdobie pre poplatníkov podľa § 10 ods. 2 písmeno a) tohto VZN, ktorí odovzdávajú komunálny odpad v plastových vreciach na obcou určené zberné miesta. Uvedení poplatníci sú povinní z dôvodu nedostupnosti motorového vozidla pre zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu zabezpečiť zvoz komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek odpadu
k stanovišťu zberného miesta určeného obcou.
§10 ods. 22: Doklady preukazujúce dôvod zníženia poplatku podľa § 10 ods. 20 a ods. 21 písm. a) a b) tohto VZN je poplatník povinný predložiť správcovi poplatku v lehote do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia alebo v lehote do 30 dní od skutočnosti zakladajúcej zníženie poplatku.
V prípade oneskoreného predloženia dokladu, bude tento akceptovaný ku dňu doručenia a od tohto dňa bude poplatníkovi uplatnené zníženie. Poplatníkovi, ktorý žiada zníženie podľa § 10 ods. 21 písm. a) a predložil preukaz ZŤP v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a tento je bez
časového obmedzenia, bude uplatnené zníženie automaticky. Čestné vyhlásenie správca poplatku nepovažuje za doklad preukazujúci nárok na uplatnenie zníženia poplatku okrem § 10 ods. 20 bod c). Neuplatnenie zníženia má za následok zánik nároku na zníženie poplatku okrem ustanovení § 10
ods. 21 písm. c), d), e), f) a g), ktoré uplatňuje za poplatníka automaticky obec Horná Súča.
§10 ods. 23: Jednotlivé druhy zníženia poplatku podľa § 10 ods. 20 a ods. 21 písm. a), b) a c) tohto VZN nie je možné uplatniť súčasne.
§10 ods. 26: Obec v zmysle § 82 ods. 2 zákona odpustí poplatok za obdobie v bežnom zdaňovacom období, v ktorom poplatník:
a) preukáže, že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú aktuálne potvrdenia z príslušného zdaňovacieho obdobia od zamestnávateľa, potvrdenie o štúdiu, o pobyte na území iného štátu alebo čestné prehlásenie poplatníka.
Obec akceptuje potvrdenia v slovenskom alebo anglickom jazyku.
b) preukáže, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, v zariadení sociálnych služieb, v ústave
na výkon trestu odňatia slobody mimo územia obce. Dokladom preukazujúcim uvedenú skutočnosť sú potvrdenia o umiestnení poplatníka v takomto
zariadení a iné doklady, v ktorých bude uvedený dátum preukazujúci nárok na uplatnenie odpustenia poplatku a dátum kedy nárok zaniká.
§10 ods. 27: Doklady preukazujúce dôvod odpustenia poplatku podľa § 10 ods. 26 je poplatník povinný predložiť správcovi poplatku v lehote do 31.
januára zdaňovacieho obdobia alebo do 30 dní od vzniku skutočnosti preukazujúcej odpustenie poplatku. V prípade oneskoreného predloženia dokladu,
bude tento akceptovaný ku dňu doručenia a od tohto dňa bude poplatníkovi odpustený poplatok.
§10 ods. 28: Obec ustanovuje, že zníži poplatok v zmysle § 10 ods. 20, ods. 21 a ods. 24 tohto VZN a odpustí poplatok v zmysle § 10 ods. 26 tohto
VZN len v prípade, ak si poplatník plní riadne poplatkovú povinnosť a nemá evidované nedoplatky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§10 ods. 29: Obec v zmysle § 83 zákona ustanovuje, že ak poplatok už bude poplatníkovi vyrubený a on v priebehu zdaňovacieho obdobia požiada
o zníženie alebo odpustenie poplatku a toto nepresiahne sumu 3,00 EUR, obec také zníženie alebo odpustenie neposkytne.

AKTIVITY MAS VRŠATEC
Miestna akčná skupina Vršatec, ktorá pôsobí na našom
území, pričom jej sídlo je v obci Horná Súča, v roku 2012 pripravila
počas celého roka pre obyvateľov regiónu zaujímavé podujatia
a aktivity. Veľmi veľkej priazni sa opäť tešil druhý ročník výtvarnej
súťaže s názvom „Očami detí“ pre žiakov ZŠ. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v Dome kultúry Ilava a pre zapojené školy bol pripravený
zaujímavý program, bohaté občerstvenie a nikto neodišiel bez ocenenia. Všetci, ktorí radi zachytávajú život, udalosti či prírodu na našom
krásnom území, sa mohli zapojiť do fotografickej súťaže s názvom
„MAS Vršatec v objektíve“. Všetky fotografie boli vystavené na vernisáži, ktorá sa spolu s vyhodnotením a odovzdávaním cien konala
v Dolnej Súči. Počas leta pripravila MAS Vršatec, nielen pre priazniv-

cov dobrých klasických filmov, aktivitu s názvom „Letné kino“. Premietalo sa v členských obciach, pre divákov bolo okrem filmovej klasiky
pripravené aj občerstvenie. Premietanie pod hviezdami sa spolu
s vôňou pukancov podpísali na nezabudnuteľnej atmosfére. Šikovné
gazdinky a zruční gazdovia sa mohli zapojiť do ďalšej súťaže z dielne
MAS s názvom „Chute a vône Vršatca“. Súťažilo sa v pečení tradičných sladkých a slaných pochúťok a v najlepšej domácej pálenke,
v rámci ktorej boli vyhlásené dve kategórie, a to slivovica a ostatné
ovocné destiláty. Slávnostné vyhodnotenie spojené s degustáciou
najrozličnejších chutí sa konalo v kaštieli v Bohuniciach (Múzeum
regiónu Bielych Karpát).
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Pre zúčastnených bola okrem degustácie pripravená aj prehliadka
zrekonštruovaného kaštieľa. V roku 2013 plánuje MAS pokračovať
v aktivitách pre obyvateľov z regiónu. Na jarné mesiace pripravujeme
súťaž v čistení územia a zbere odpadkov. Chystáme sa opäť pokračovať v súťaži „Očami detí“, pričom pôjde o tretí ročník tejto súťaže.
Tento rok však nebude výstupom pexeso, ale zaujímavá
zbierka povestí s kresbami. Nechajte sa prekvapiť. Rovnako chceme
zapájať do diania aj najmenšie detičky, čo znamená, že pripravujeme
súťaž medzi materskými školami. Z receptov, ktoré boli zaslané do
súťaže „Chute a vône Vršatca“, budeme zostavovať Receptár spod
Vršatca, predtým však prebehne druhý ročník tejto súťaže.
Taktiež dúfame, že sa nám podarí usporiadať „Letné kino“,
ktoré má veľmi veľa priaznivcov. V rámci projektu spolupráce budú do
všetkých obcí MAS umiestnené infotabule s plánikmi obcí

a atraktívnymi miestami. Naďalej pokračujeme v budovaní cyklotrás na
území a ich značení.
Počas letných mesiacov plánujeme usporiadať športovú
súťaž vo viacerých disciplínach, ktorá by mala byť spojená so súťažou
vo varení gulášu. Naším zámerom je však predovšetkým zatraktívniť
celé územie. Rovnako sa snažíme prilákať turistov či návštevníkov,
pretože náš región je nádherný a rozhodne má čo ponúknuť. Na Pôdohospodársku platobnú agentúru bolo v novembri 2012 zaslaných
ďalších 9 ŽoNFP a momentálne bolo ukončených ďalších 5 výziev,
v rámci ktorých sme taktiež prijali veľmi zaujímavé projekty.
Do rozvoja nášho územia sa môžete zapojiť aj vy, pričom
naozaj veľmi radi privítame vašu spoluprácu. Všetky dôležité informácie nájdete na našej internetovej stránke www.masvrsatec.sk alebo na
Facebooku MAS Vršatec.
(ĽS)

USKUTOČNENÉ PODUJATIA ZA ROK 2013
Názov

Organizátor

Spoluorganizátor

19. 1. 2013

Hasičská zábava

DHZ Závrská

Obec Horná Súča

26. 1. 2013

ZO SZPB - výročná schôdza

ZO SZPB

Obec Horná Súča

27. 1. 2013

Stolnotenisový turnaj v Hornej Súči

Obec Horná Súča

Obec Dolná Súča

27. 1. 2013

Fašiangové posedenie DFS Čajka

DFS Čajka

2. 2. 2013

Fašiangy na Vlčom Vrchu

Obyvatelia Vlčí Vrch

2. 2. 2013

Maškarný ples - Dúbrava

Osada Dúbrava

3. 2. 2013

Fašiangové posedenie Klub dôchodcov

9. 2. 2013

14. obecný bál

Obec Horná Súča

17. 3. 2013

Krájanie slížov - 8. ročník

Obec Horná Súča

Dátum

Klub dôchodcov

Obec Horná Súča

PLÁNOVANÉ PODUJATIA NA ROK 2013
Dátum

Názov

Organizátor

Spoluorganizátor

28. 3. 2013

Valašský Kumšt - výstava a predaj

Obec Slavičín

Klub dôchodcov

31. 3. 2013

Veľkonočná zábava

DŠBand

Obec Horná Súča

7. 4. 2013

Pochod zdravia cestou radosti

Obec Horná Súča

Obec Dolná Súča

30. 4. 2013
30. 4. 2013

Stavanie mája na námestí v Hornej Súči

Obec Horná Súča

DFS Čajka, HS Mladík

Stavanie mája na osadách

Závrská, Dúbrava, Trnávka, Vlčí Vrch
Divadelný súbor „Giovanni“
Dolná Súča
Obec Horná Súča

apríl

Divadelné predstavenie „Spravodlivosť pod papučou“

12. 5. 2013

Deň matiek

DFS Čajka, ZŠ s MŠ, HS Mladík

Obec Horná Súča

17.-18. 5. 2013

Vodňanské rybárske dni 2013

Mesto Vodňany

Obec Horná Súča

máj/jún

Beh Hornej Súče

ZŠ s MŠ M. Rešetku

Obec Horná Súča

2. 6. 2013

Deň detí a otcov

FK Horná Súča

Obec Horná Súča

28. 6. 2013

Rozlúčka s deviatakmi

ZPOZ Horná Súča

30. 6. 2013

XXIII. Okolo Súče

Obec Horná Súča

júl/august

Hudobné leto

hornosúčanské kapely

10. 8. 2013

Zraz traktoristov na Dúbrave

Obyvatelia Dúbravy

Obec Horná Súča

24. 8. 2013

13. Peňažná

Obec Horná Súča

Obec Rokytnice

28./30. 8. 2013

Pochod SNP

Obec Horná Súča

ZO SZPB

31. 8. 2013

Obyvatelia Závrská

Obec Horná Súča

22. 9. 2013

Znie pieseň Závrskou dolinou
SLNKO - SÚČA – SLNEČNICA - dary zeme, tradície a hry
detí

Obec Horná Súča

Farský úrad Horná Súča

20. 10. 2013

Posedenie dôchodcov so starostom obce

Obec Horná Súča

HS Mladík, DFS Čajka

23. 11. 2013

Katarínska zábava

PZ Hložec

Obec Horná Súča

december

Festival speváckych zborov

Obec Horná Súča

TNOS

december

Mikulášske posedenie so starostom obce

Klub dôchodcov

Obec Horná Súča
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM

NOVÉ KNIHY
NÁM ROBIA
RADOSŤ

V minulom roku 2012 poslanci Obecného zastupiteľstva na riadnom
zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 14. decembra 2012, gratulovali
našej občianke k životnému jubileu 70 rokov a poďakovali za
dlhoročné pôsobenie ako zdravotnej sestre v ambulancii v našej

V mesiaci november 2012 boli pre čitateľov zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1.Tá druhá – Keleová – Vasilková, T.
2.Charles Street č. 44 – Steel, D.
3. Predohra – Coddington, A.
4. Osídla lásky – Featherová, J.
5. Na hranici života a smrti – Moody, R. + Perry, P.
6. Svetlo na druhom brehu – Moody, R.
7. Dieťa zmierenia – Riversová, F.
8. Návrat do chatrče – Kruger, B.
9. Reesova nevesta – Martinová, K.
10. Rulova nevesta – Martinová, K.
11. Prvý dojem (ne)klame – Deverauxová, J.
12. Dom pri jazere – Mortonová, K.
13. Materská – Fulmeková, D.
14. Nemiluješ, zomrieš – Bazalová, B.
15. Nevzdaj sa svojich snov – Woodová, B.
16. Zlodeji labutí – Kostovová, E.
17. Židovská krv – Opremčáková, Š.
18. Mesto zlodejov – Benioff, D.
19. Na smrť – Karika, J.
20. Pruhované beštie – Dunaj, R.
21. Bol som posledný Hitlerov vojak – Lucks, G. +
Stutte, H.
22. Nevarím, nevaríš, nevaríme! – Satinský, J.
23. Edita Steinová – Kochová, U.

obci
Agnese Ondračkovej,
narodenej
7. decembra 1942.

Agnesa Ondračková, rodená Ondrišáková. Narodila sa 7. decembra
1942 v obci Dolná Súča.
Povinnú osemročnú školskú dochádzku ukončila v obci Dolná

Krásna literatúra pre deti a mládež:
1.Môj anjel strážny – Chovancová, M.
2. Macko snehuliakom
3. Robinsonov návrat – Holeinone, P.
4. Baby na mizine – Brezina, T.
5. Hviezda si ty! – Brezina, T.
6. Kleopatra a jej kobra – Simpsonová, M.
7.Spartakus a jeho udatní gladiátori – Brown, T.
8. Julius Caesar a jeho zákerní priatelia –Brown, T.
9. Výprava za tajomným rytierom – Popová Osbornová,
M.
10.Výprava na ostrov pirátov – Popová Osbornová, M.
11. Raban Hrdina – Masannek, J.
12. Žuvačkový kráľ – Rúčková, E.

Súča, po skončení pokračovala na Strednej zdravotníckej škole
v Trenčíne. Po maturitných skúškach nastúpila na Interné oddelenie v Trenčíne.
V roku 1962 sa vydala za Juliana Ondračku. V roku 1964 prišla
pracovať do obce ako zdravotná sestra. V obci pracovala nepretržite až do svojho odchodu na dôchodok. Jej práca nespočívala len
na pracovisku v našej obci, ale chodila aj do Pohotovostnej lekárskej služby v Trenčíne. Aktívne žije v našej obci od svojho vydaja. Počas celého života sa venovala chorým ľuďom. Vo svojom
dôchodcovskom veku pracuje ako členka Klubu dôchodcov. Zúčastňuje sa každej aktivity

Náučná literatúra pre deti a mládež:
1. Moja prvá Kniha lesov s Mackom Puf – Disney, W.
2. Moja prvá Kniha rastlín s Mackom Puf – Disney, W.
3. Moja prvá Kniha cicavcov s Mackom Puf – Disney,
W.
4. Moja prvá Kniha hmyzu s Mackom Puf – Disney, W.
5. Vianočné ozdoby z prírodných materiálov – Radicsová, M.
6. Loďky z papiera – Schuylenburgová, J.
7. Dinosaury malá kniha – Benton, M.

Prajem príjemné čítanie!

uskutočňovanej organizáciou dôchodcov. Je členkou Sociálnej,
zdravotnej a bytovej komisie.
V roku 2008 jej bola udelená „Cena obce“, momentálne sa venuje
svojej rodine, synom a ich rodinám, vnúčatám a pravnúčatám.

(LM)

(MG)
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INZERTNÉ OKIENKO
Kúpim, predám, hľadá sa,
našiel sa, ...

PRAJEME KRÁSNE PREŽITIE VEĽKONOČNÝCH
SVIATKOV, NECH SÚ VAŠE DOMOVY NAPLNENÉ
LÁSKOU A POKOROU. PRAJEME PEVNÉ ZDRAVIE A BOŽIE POŽEHNANIE.
(redakčná rada Súčanského Hlásnika)

FK HORNÁ SÚČA – ROZPIS JARNEJ ČASTI SEZÓNY 2012 – 2013
Kolo Dátum
17.
18.
19.
20.
21.
22.

24. 3.
31. 3.
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.

23.

5. 5.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

8. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.

Dospelí

Zač.

H. S. - Očkov
Pobedim - H. S.
H. S. - Kálnica
V. Hradná - H. S.
H. S.-Tr. Jastrabie
Chocholná - H. S.

15,00
15,00
15,30
15,30
16,00
16,00

H. S. - Čachtice

16,30

D. Súča - H. Súča
H. S. - H. Srnie
Bošáca - H. S.
H. S. - V. Bierovce

16,30
16,30
17,00
17,00
Dubodiel - H. S.
17,00
H. S. – Tr. Turná 17,00
Skalka n/V - H. S. 17,00

Zač.

Aut.

Tr. Teplice - H. S.
H. S. - Omšenie
Selec - H. S.
H. S. - H. Srnie
Ľuborča - H. S.

12,30
13,00
13,00
13,30
13,30

11,15 14. Omšenie - H. S.
15. H. S. - Podolie
11,30 16. Selec - H. S.
17. H. S.- Stankovce
12,30 18. D. Súča - H. S.

H. S. - D. Súča

14,00

Svinná - H. Súča
H. S. - Záblatie
Tr. Teplá - H. S.
H. S.- Tr. Jastrabie

14,00
14,00
14,30
14,30
14,30

Aut.
13,30
14,00
15,00
15,45
15,30
15,30

Dorast

Kočovce - H. S.

Žiaci

Zač.
N-10,30
N-10,30
N-10,30
N-10,30
N-10,30

12,30
13,15
13,00

20. Bošáca - H. S.
21. H. S. - Záblatie
22. Krajné - H. S.
23. Drietoma - H. S.
24. H. S. - Tr. Turná
25. Melčice - H. S.
26. H. S. - Opatová

N-10,30
N-10,30
N-10,30
N-10,30
N-10,30
N-10,30
N-10,30

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.
Noviny obce Horná Súča – ročník XVII. – číslo 1 – marec 2013 – cena 0,40 € / 12,05 Sk
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19. H. Súča- H. Srnie N-10,30

16,00

Súčanský

Aut.

Redakcia:
Ing. Ľubica Ondračková, Lucia Mráziková
starosta obce, zástupca starostu,
ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča,
Mgr. Anna Dohnanová
farský úrad, členovia komisií OZ
Príspevky posielajte na e-mail:
kultura@hornasuca.sk

„V súlade s par. 6 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. uverejňujeme, že vlastníkom novín Súčanský Hlásnik je obec Horná Súča“
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