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HLÁSNIK
„Iba na tom mi záleží, čo mám konať,
a nie na tom, čo si ľudia myslia.“ (R.W. Emerson)
„Nie počet, nie hŕba, ale duch je podstata vecí.
My chytili sme sa do služby ducha,
a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“ (Ľ. Štúr)
Tieto myšlienky plne vystihujú dve osobnosti blízke nám, Hornosúčanom. Prišiel čas,
keď je vhodné venovať im pár riadkov.
Dôstojný pán, ThLic. Jaroslav Ondráš, farár našej farnosti. Tento rok je preňho
jubilejný. Dožil sa medzi nami krásneho veku – polstoročnice.
Narodil sa v trenčianskej nemocnici 25. apríla 1965 rodičom Alojzovi Ondrášovi a Antónii
rod. Laššovej ako najmladší z troch synov. Povinnú školskú dochádzku absolvoval
v Neporadzi a Motešiciach. Po skončení ZŠ študoval na gymnáziu v Bánovciach nad
Bebravou. Po maturite pokračoval v nadstavbovom štúdiu na Strednej zdravotníckej
škole v Bratislave v odbore rehabilitačný pracovník. Po ukončení štúdia, v rokoch 1986 –
1988, slúžil v Pohraničnej stráži v Bratislave. Práve počas vojenskej služby sa rozhodol
pre vstup do kňazského seminára. Teologické štúdium absolvoval na Rímsko – katolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. 19. júna 1993 bol vysvätený
za kňaza nitrianskym diecéznym biskupom kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom vo
farskom kostole sv. Cyrila a Metoda v Terchovej.
Jeho prvým pôsobiskom bola farnosť Konská pri Rajci. Vo funkcii kaplána tu pôsobil
v rokoch 1993 - 1994. V rokoch 1994 – 1996 bol kaplánom v Turzovke. Od 1. júla 1996
bol menovaný za správcu farnosti v Nitrianskych Sučanoch. Tu pôsobil do júla 2002.
Rok 2002 sa do jeho života zapísal dvoma dôležitými udalosťami. Od 1. júla 2002 bol
ustanovený za správcu farnosti Horná Súča a pred príchodom na nové pôsobisko mu zomrela matka. Prechod do
novej farnosti bol ťažký. Strata najbližšieho človeka, zmena
prostredia a nástup do rozsiahlej farnosti bez kaplána.
V tomto náročnom roku ukončil aj doktorandské štúdium
a získal titul „Licenciát posvätnej teológie (ThLic.)“ Až do
roku 2008 pôsobil v našej farnosti ako jediný kňaz.
Okrem pastoračnej činnosti sa venoval i ďalším aktivitám.
Od roku 2001 je členom Celoslovenskej rady pre rodinu
a mládež, kde aktívne pracuje. V uplynulom šk. roku
(2014/2015) pôsobil vo funkcii Školského dekana
v nemšovskom dekanáte. V rozsiahlej farnosti (s tromi filiálnymi kostolíkmi) je pre kňazov skutočne veľa práce.
Dvanásť rokov sa tento skromný kňaz venoval nám, hornosúčanským farníkom. Vo farskej kronike sú zaznamenané všetky jeho pastoračné
i mimopastoračné aktivity. Nie vždy a nie u každého sa stretol s porozumením. To je osud tých, ktorí slúžia ľuďom.
Nie je ľahké dostatočne oceniť a poďakovať sa za jeho obetavú prácu pre našu obec a farnosť. Mladé dievčatá a ženy pripravili krásny kultúrny medailónik k 50 – ke pána farára. Poetické slovo, jemné melódie a ruže odovzdané 50 – imi farníkmi, to bolo v sobotňajší podvečer (25. apríla) oslavou
a poctou tomu, kto medzi nami strávil štvrtinu zo svojho doterajšieho života.
Dôstojný pán kaplán, Mgr. Anton Žovic, kaplán našej farnosti od 1.júla 2013. Narodil sa 7. júla 1986 v topoľčianskej nemocnici rodičom
Antonovi Žovicovi a Kataríne rod. Zubčákovej. Detstvo a dospievanie prežil v Hrušovanoch, okres Topoľčany. Je najstarší zo 4 detí (2 bratia 1 sestra).
Základnú školu navštevoval v Hrušovanoch a Preseľanoch. Po skončení strednej školy – Gymnázium Jána Bosca v Šaštíne Stráže – začal teologické
štúdium na Rímsko – katolíckej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Posledné tri ročníky štúdia absolvoval na Teologickom inštitúte v Nitre. 11. júna
2011 prijal kňazské svätenie v Katedrále sv. Emeráma v Nitre z rúk nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka.
Prvý rok v kňazskej službe pôsobil ako kaplán vo farnosti Trenčín – Juh a druhý rok ako kaplán vo farnosti Topoľčianky. Naša farnosť mala šťastie, že
ďalšie dva roky pôsobil medzi nami. Telom i dušou oddaný práci s deťmi, športovec, hudobník, gazda – poľnohospodár, jemný vtipkár, zanecháva za
sebou hlbokú brázdu v oblasti výchovy a duchovného pôsobenia v našej rozsiahlej kopaničiarskej obci. Za túto pomerne krátku dobu sa vžil so svojimi
„ovečkami“ a všestranne sa im venoval.
1. júla 2015 je dátum, ktorý sa zapísal do kroniky životov týchto dvoch kňazov i do kroniky našej farnosti. Prišli medzi nás, pobudli tu s nami
a odchádzajú ďalej. Idú za svojím poslaním, pôsobiť medzi iných, zatiaľ neznámych ľudí.
Zaželajme im, aby farníci, medzi ktorých prídu, boli lepší, ako sme boli my. Aby si ich obľúbili a mali ich v úcte. Dôstojní páni! Za všetko ,čo ste pre nás
urobili, Vám patrí naša úcta a srdečná vďaka. Vôkol vás nech radosť sa šíri, nech vás mier vždy sprevádza, nech slnkom lásky srdce vaše žiari, dnes,
zajtra, pozajtra ...
(Júlia Čajová)
70. VÝROČIE OSLOBODENIA
OBCE
Dňa 30. apríla 2015 sme si
pripomenuli 70 rokov oslobodenia
obce. Program bol v parku M. Rešetku, kde bola pripravená ukážka
a výstava zbraní z 2. sv. vojny.
str. 8

HISTÓRIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
V HORNEJ SÚČI - ZÁVRSKÁ
V sobotu 23. mája 2015 sa konali na osade Závrská
oslavy – 60. výročia DHZ Závrská. Organizátori pripravili
bohatý a pestrý program, ktorý bol plný adrenalínu. Počasie
bolo upršané, pochmúrne, ale i napriek tomu podujatie osláv
prebehlo výborne.
str. 9

VÍTAME NOVÝCH OBČIANKOV
OBCE HORNÁ SÚČA
Všetky deti srdečne vítame a
prajeme, aby rodičia boli hrdí na
svoje ratolesti a vychovali z nich
takých občanov, aby boli hrdí v akej
dedinke vyrástli.
str. 16
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USTAVIČNE SA RADUJTE V PÁNOVI
Dnešný svet, dnešná hektická, uponáhľaná doba nám prináša nemálo stresov, ktoré sa potom prejavujú v našich
nezdravých medziľudských vzťahoch. Pritom hrdo sa hlásime ku kresťanstvu, no nevyužívame liek, ktorý sa nám v kresťanstve
ponúka na boľavé rany dnešného moderného sveta. Tým liekom je život podľa evanjelia. Ak človek do dôsledkov žije Kristovo
evanjelium, nemôže pociťovať smútok, strach a bezradnosť, lebo s ním je Pán.
Apoštol Pavol nás vyzýva: "Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!" /Flp 4, 4/ Pavol nás touto výzvou
chce presvedčiť, že kresťan, to znamená človek, ktorý patrí Kristovi, ktorý sa rozhodol nasledovať Krista, nemôže žiť v smútku a
bolesti, lebo má mať obrovskú radosť z udalosti Kristovho zmŕtvychvstania. Pavol tento List Filipanom písal z väzenia, teda
môžeme povedať, že nemal veľký dôvod k radosti. A predsa on si radosť zachoval aj na takomto mieste. Treba podotknúť, že
Pavol, predtým ako Šavol a veľký prenasledovateľ kresťanov, po svojom obrátení úplne zmenil svoj život a dal sa naplno k
dispozícii hlásaniu Kristovho evanjelia, bez akýchkoľvek výhrad, o čom svedčia aj jeho výroky: "Viem, komu som uveril!" "Mne
žiť je Kristus a umrieť zisk."
Koncom mája sme slávili sviatok svätca, ktorý svoj život taktiež prežíval v dokonalej radosti - sv. Filipa Neriho. Tento
svätec žil v 16. storočí a pochádzal z Talianska, konkrétne z Florencie, no väčšinu svojho života prežil v Ríme, preto je aj
uctievaný ako apoštol a patrón Ríma. Žil veľmi jednoduchým, šťastným a veselým životom, pritom nemožno povedať, že to mal
v živote ľahké a musel taktiež prekonávať rôzne životné skúšky, ťažkosti a príkoria. No mal veľkú dôveru v Pána, ktorému veril,
ktorého miloval a veľkú lásku k ľuďom, najmä deťom a mladým, pre ktorých bol všetkým. O tom svedčia aj jeho výroky: "Pane,
daj mi prežiť dnešný deň, o zajtrajšok sa nebojím!" "Buďte dobrí, ak môžete, a ak nemôžete...!?" "Veselého darcu miluje Boh!"
"Smutný svätý - žiadny svätý!"
Áno, je ťažké zachovať si radosť, keď je ťažko chorý manžel, ktorého máte radi a nedokážete mu pomôcť. Je ťažké
zachovať si radosť, keď ste toľko úsilia vložili do detí a oni nežijú poriadnym životom. Je ťažké zachovať si radosť, keď ste prišli
o zamestnanie a doma čaká štvoro-pätoro nezaopatrených detí.
"Ustavične sa radujte v Pánovi!" - zaznievajú nám tieto Pavlove slová aj po 2000 rokoch. Aj napriek rozličným stresom,
starostiam a problémom, ktoré prežívame, naše srdcia majú byť upriamené k nebu, kde nám Pán pripravuje miesto.
Našu radosť v Pánovi, naše šťastie a veselosť si uchováme, keď Kristovo evanjelium bude každodenným mottom
nášho života, keď nasmerujeme svoje kroky na cestu za Kristom v každodennej modlitbe, v prijímaní sviatostí, v nedeľnej účasti
na svätej omši, v zachovávaní Božích i cirkevných prikázaní.
Túto radosť a šťastie môžeme potom rozdávať aj ľuďom navôkol, s ktorými žijeme a stretáme sa, najmä ľuďom, ktorí v
tomto živote strácajú nádej. Krásne a požehnané prázdninové a dovolenkové obdobie Vám prajú
(duchovní otcovia Jaroslav a Anton)
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SVIATOSŤ BIRMOVANIA A PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
V NAŠEJ FARNOSTI
Keď sa rodičom narodí dieťatko, prinesú ho na krst, aby sa touto prvou sviatosťou stalo Božím dieťaťom a členom katolíckej Cirkvi, aby sa
touto sviatosťou pričlenilo do farskej rodiny.
No neskôr, keď dieťa
vyrastá, len táto jedna sviatosť
nestačí. Je potrebné, aby malý
kresťan
bol
posilňovaný
Eucharistickým pokrmom a darmi
Ducha Svätého. Preto malé deti
pristupujú
k
prvému
svätému
prijímaniu, kde prijímajú Ježiša do
svojich čistých duší a väčšie deti,
resp. mládež prijímajú dary Ducha
Svätého vo sviatosti birmovania.
Prvé sväté prijímanie je v
našej farnosti každý rok. Sviatosť
birmovania je vzácnejšia. Je len raz
za tri roky. V tomto roku sa konali obe sviatosti v našej farnosti vo
veľkonočnom období.
Najskôr sa konala sviatosť birmovania. Bolo to 26. apríla na 4.
veľkonočnú nedeľu, ktorá je Nedeľou Dobrého Pastiera. Sviatosť
birmovania prijalo 110 mladých ľudí. Boli to deviataci zo základnej školy a
prváci a druháci zo stredných škôl. Sviatosť birmovania v slávnostnej
atmosfére, za krásneho počasia vysluhoval náš nitriansky diecézny biskup
Mons. Dr. Viliam Judák.
Na tretí najväčší kresťanský sviatok, na Zoslanie Ducha Svätého
- 24. mája, sa v našej farnosti konalo prvé sväté prijímanie našich detí tretiakov. Opäť za krásneho počasia prijalo Eucharistického Ježiša do
svojich čistých dušičiek 31 detí, z toho 17 chlapcov a 14 dievčat.
Buď Bohu vďaka za všetkých týchto našich mladých kresťanov.
Zahŕňajme ich svojimi modlitbami, aby tieto milosti, ktoré prijali, nezostali
nevyužité, aby prinášali bohatú úrodu po celý svoj kresťanský život.
(duchovný otec Jaroslav)

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 13. novembra 2014.
1)Obecné
zastupiteľstvo
uznesením č. 1/06/2014-OZ
schvaľuje
pridelenie
2izbového obecného bytu č. 3A
v nadstavbe Materskej školy
Horná Súča súp. č. 235 žiadateľovi
Pavlovi
Michalovi,
bytom Horná Súča č. 235 od
01. 01. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/06/2014-OZ
a) schvaľuje pridelenie 3izbového obecného bytu č. 9B
v nadstavbe Materskej školy
Horná Súča súp. č. 235 žiadateľovi
Tomášovi
Juricovi,
bytom Horná Súča č. 365 od
01. 01. 2015

b) schvaľuje pridelenie 3izbového obecného bytu č. 13
B v nadstavbe Materskej školy
Horná Súča súp. č. 235 žiadateľke
Jane
Vendžúrovej,
bytom Horná Súča č. 40 od
01. 01. 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa
hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/06/2014-OZ
berie na vedomie Zmeny
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7 k 30. 09. 2014
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefá-

nek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/06/2014-OZ
schvaľuje Zmeny rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 8 k
14. 11. 2014
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/06/2014-OZ
schvaľuje dodatok č. 2 k VZN
č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských
zariadení na území obce
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0

Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/06/2014-OZ
poveruje starostu obce Ing.
Juraja
Ondračku
upraviť
rozpočet obce Horná Súča na
rok 2014 v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne
prijatých 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 a v časti bežné príjmy podľa skutočnosti
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefá-
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nek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/06/2014-OZ
schvaľuje dodatok č. 3 k VZN
č. 2/2013 o financovaní materskej školy a školských
zariadení na území obce
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/06/2014-OZ
a) schvaľuje rozpočet obce
Horná Súča vrátane programov na rok 2015
b) berie na vedomie rozpočet
obce Horná Súča vrátane
programov na roky 2016 a
2017
c) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/06/2014-OZ
schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku pre Centrum voľného času pri Piaristickom
gymnáziu Jozefa Braneckého
v Trenčíne v sume 50,00 EUR
na 1 dieťa na rok 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/06/2014-OZ
schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku pre Centrum voľného času sv. Andreja –
Svorada a Benedikta v Trenčíne v sume 50,00 EUR na 1
dieťa na rok 2015
Poslanci:
Počet/Prítomní,
Potrebné kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
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Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/06/2014-OZ
schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku pre Centrum voľného času Katolíckej spojenej
školy v Nemšovej v sume
50,00 EUR na 1 dieťa na rok
2015
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/06/2014-OZ
berie na vedomie čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie vrátane programov od 01. 01. 2014 do 30.
09. 2014
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/06/2014-OZ
schvaľuje VZN č. 5/2014 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady v obci Horná Súča
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/06/2014-OZ
súhlasí s otvorením elokovaného pracoviska Základnej
umeleckej školy, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová, IČO:
37916173 v priestoroch Základnej školy s materskou
školou
Michala
Rešetku,
Horná Súča č. 242, 913 33
Horná Súča
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
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Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/06/2014-OZ
súhlasí s výkonom práce
zapisovateľky volebnej komisie počas volieb - prezidentské, do NR SR, do VUC a
samosprávy obce, prípadne
referenda hlavnej kontrolórky
Ing. Kataríny Orságovej v
súlade s § 18 ods. 1 Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/06/2014-OZ
a) predloženie žiadosti o FP
v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 200713 za účelom realizácie projektu „Rozvoj prihraničnej
infraštruktúry v obciach Horná
Súča a Šanov“, ktorého ciele
sú v súlade s platným
územným plánom obce a
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie
projektu po schválení žiadosti
o NFP;
c) financovanie projektu vo
výške
5%
z
celkových
oprávnených výdavkov na
projekt
t.j. vo výške 17
834,83 EUR.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
17) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 17/06/2014-OZ
schvaľuje kúpu pozemkov
8/72 CKN o výmere 36 m2,
druh pozemku ostatné plochy
a p.č. 8/73 CKN o výmere 29
m2, druh pozemku ostatné
plochy odčlenené geometrickým plánom č. 17905095065-14 zo dňa 24.10.2014
vyhotovený Ing, Jarmilou
Martíšovou a overený Okres-
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ným
úradom,
katastrálny
odbor dňa 11.11.2014 pod č.
1318/14 z pôvodného pozemku p.č. 9/2 EKN o výmere 703
m2, druh pozemku orná pôda,
zapísaného na LV č. 1736, z
dôvodu, že obec Horná Súča
plánuje
na
predmetných
pozemkoch vystavať obecné
nájomné byty v zmysle rozhodnutia o umiestnení stavby
č. OV/935/14/PR-003 vydané
mestom
Nemšová
dňa
13.10.2014, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 11.11.2014
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
18) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 18/06/2014-OZ
schvaľuje bezodplatný prevod pozemku 8/61 CKN o
výmere 631 m2, druh pozemku orná pôda odčlenené
geometrickým
plánom
č.
17905095-065-14 zo dňa
24.10.2014 vyhotovený Ing,
Jarmilou Martíšovou a overený Okresným úradom, katastrálny odbor dňa 11.11.2014
pod č. 1318/14 z pôvodného
pozemku p.č. 9/2 EKN o
výmere 703 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaného na
LV č. 1736, z dôvodu, že obec
Horná Súča plánuje na predmetných pozemkoch vystavať
obecné nájomné byty v zmysle rozhodnutia o umiestnení
stavby č. OV/935/14/PR-003
vydané
mestom Nemšová
dňa 13.10.2014, ktoré nadobudlo
právoplatnosť
dňa
11.11.2014. Na predmetnom
pozemku sa budú nachádzať
parkoviská a chodníky k
predmetným bytovým domom.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina, Vrba
(zapisovateľka
Dohnanová)
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 10. decembra 2014.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/07/2014-OZ
1. berie na vedomie
a) výsledky volieb do orgánov
samosprávy obce
b) vystúpenie novozvoleného
starostu
2. konštatuje, že
a) novozvolený starosta
obce Ing. Juraj Ondračka
zložil zákonom predpísaný
sľub starostu obce
b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
- Pavol Bilčík
- Štefan Buček
- Ing. Michal Cverenkár
- Ing. Miroslav Čapák
- Júlia Gugová
- Stanislav Habánik
- Ivan Kako
- Jakub Krovina
- Mgr. Vojtech Laurinec
- Jozef Mrázik
- Jozef Zemanovič
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. 2/07/2014-OZ
poveruje zvolávaním a vedením
zasadnutí
obecného
zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta a ods. 5
tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Hornej Súči,
článku 7 ods. 5, štvrtá veta
poslancov v poradí podľa
prítomnosti:
1. Pavol Bilčík
2. Ivan Kako
3. Júlia Gugová
4. Jakub Krovina
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. 3/07/2014-OZ
a) zriaďuje obecnú radu
b) volí za členov obecnej
rady: Jozefa Mrázika, Mgr.
Vojtecha Laurinca a Júliu
Gugovú

Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/2
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Buček, Kako
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/07/2014-OZ
zriaďuje komisie:
- finančnú
-výstavby, poľnohospodárstva
a životného prostredia
-sociálnu, bytovú a zdravotnú
- kultúry, školstva a športu
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. 5/07/2014-OZ
schvaľuje Plány hlavných
úloh komisií Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči
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. 6/07/2014-OZ
volí za predsedu Komisie
finančnej Ing. Miroslava Čapáka
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Ing. Čapák
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/07/2014-OZ
volí za predsedu Komisie
výstavby, poľnohospodárstva
a životného prostredia p.
Jozefa Mrázika
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Zemanovič

Zdržal sa: Mrázik
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/07/2014-OZ
volí za predsedu Komisie
sociálnej, bytovej a zdravotnej
p. Júliu Gugovú
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
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/07/2014-OZ
volí za predsedu Komisie
kultúry a športu p. Mgr. Vojtecha Laurinca
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik,
Kako,
Krovina,
Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Mgr. Laurinec
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/07/2014-OZ
volí členov komisie do Komisie finančnej v zložení:
Jozef Mrázik, Ing. Michal
Cverenkár, Ivan Kako, Pavol
Bilčík, Radovan Sáska, Alena
Koželová
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
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/07/2014-OZ
volí členov do Komisie výstavby, poľnohospodárstva a
životného prostredia v zložení:
Jakub Krovina, Ing. Michal
Cverenkár, Stanislav Habánik,
Ivan Kako, Ján Kašlík, Štefan
Panák, Jozef Orság, Pavol
Zemanovič
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. 12/07/2014-OZ

volí členov do Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej v
zložení:
Ing. Miroslav Čapák, Mgr.
Vojtech Laurinec, Jozef Zemanovič, Ing. Michal Cverenkár, Štefánia Cverenkárová,
Mária
Dohnanová,
Anna
Habániková, Mária Gagová
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Kako
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/07/2014-OZ
volí členov do Komisie kultúry, školstva a športu v zložení:
Štefan Buček, Pavol Bilčík,
Jozef Zemanovič, Iveta Gagová, Magdaléna Gugová,
Pavol Mikušinec, Ľuboslav
Zemanovič, Magdaléna Poláčková, Martin Gago
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Mgr. Laurinec,
Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Krovina
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/07/2014-OZ
určuje zástupcu sobášiaceho
p. Jozefa Mrázika poslanca
OZ a sobášny deň – sobotu
od 9,00 do 18,00 hod.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Zemanovič
Zdržal sa: Mrázik
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/07/2014-OZ
volí členov školskej rady v
zložení z poslancov: Jozef
Mrázik, Jozef Zemanovič, Ing.
Miroslav Čapák a Júlia Gugová
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
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16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/07/2014-OZ
schvaľuje
harmonogram
zasadnutí Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady na rok
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. 17/07/2014-OZ
schvaľuje starostovi obce
Horná Súča plat ako súčin

SÚČANSKÝ

priemernej mesačnej mzdy
zamestnanca v národnom
hospodárstve (vyčíslenej na
základe údajov Štatistického
úradu SR za rok 2013 vo
výške 824 EUR) a 2,17 násobku podľa počtu obyvateľov
v zmysle §4, ods. 1 a jeho
zvýšenie v zmysle §4, ods. 2
o 35,6% s účinnosťou od 10.
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
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18) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 18/07/2014-OZ
schvaľuje plán kontrolnej
činnosti na 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
19) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 19/07/2014-OZ
schvaľuje
Komisiu
pre
ochranu verejného záujmu
podľa zákona č. 357/2001 Zb.
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v zložení: Jozef Mrázik, Mgr.
Vojtech Laurinec a Júlia
Gugová
Poslanci:
Počet/Prítomní/potrebné kvórum
11/11/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Kako
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 16. januára 2015.
1)Obecné
zastupiteľstvo
uznesením č. 1/01/2015-OZ
ruší
uznesenia
OZ
č.
17/06/2014 -OZ
a č.
18/06/2014- OZ zo dňa
13.11.2014
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
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/01/2015-OZ
schvaľuje kúpu pozemku p.č.
9/2 EKN o výmere 703 m2,
druh pozemku orná pôda,
zapísaného na LV č. 1736, za
cenu 11,65 EUR/m2 t.j. 703
m2 za cenu 8 189,95 EUR od
Slovenský pozemkový fond
Búdková 36, 817 15 Bratisla-

va do vlastníctva obce Horná
Súča z dôvodu, že obec
Horná Súča plánuje na predmetných pozemkoch vystavať
obecné nájomné byty v zmysle rozhodnutia o umiestnení
stavby č. OV/935/14/PR-003
vydané
mestom Nemšová
dňa 13.10.2014, ktoré nadobudlo
právoplatnosť
dňa
11.11.2014

Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/11/0
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 11/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová,
Habánik, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

BILANCIA DESAŤROČNEJ ČINNOSTI SPEVÁCKEHO
ZBORU SENIOR HORNOSÚČAN
Po výročnej členskej schôdzi ZO JDS v Hornej Súči vzniká 24. februára 2005 spevácka skupina z dôchodkýň, ktorú založil
Mgr. M. Medvec s názvom „Spevácka skupina Seniorky pri ZO JDS.
Tvorili ju tieto zakladajúce dôchodkyne – speváčky : soprán - Helena
Birásová, Helena Kašlíková, Angela Múková, Anna Mráziková, Anna
Bulejková, Marienka Barišová, Valéria Mráziková – alt – Viktória
Coníková, Hedvika Kalíková, Agáta Gagová, Anna Ondrušková
Anna Gagová. Začali sme sa pravidelne schádzať, najprv v klube
dôchodcov, neskoršie
v zasadačke kultúrneho domu , kde bol
k dispozícii i klavír. Cieľom SS bolo predovšetkým sa zamerať na
nácvik súčasných ľudových i národných piesní. Oživiť nielen ich originalitu, ale aj ich bohatý repertoár. Ľudové piesne sú rôzneho žánru –
veselé, radostné, žartovné, smutné, žalostné i clivé a národné, atď.
Veď ľudová pieseň kráča s nami po celý život. Sprevádza človeka
jeho radosťami i ťažkosťami, pocitmi šťastia i úskaliami až k stavom
stareckým, spomienkovým, rozlúčkovým. Vystúpenia speváckej skupiny Seniorky:Dirigent sa rozhodol nacvičiť literárno – hudobné pásmo pod názvom „ Ochrankyňa rodu „ .Bolo potrebné nacvičiť 9 slovenských národnobuditeľských piesní s klavírnym sprievodom. Prvé
vystúpenie sa má uskutočniť 2. júna 2005 v kultúrnom programe pre
dôchodcov z Trenčianskeho kraja práve v našej obci Horná Súča.
Začali sme sa častejšie schádzať a nacvičovať tieto piesne : Kolo
Tatier čierňava, To Slovensko naše, Kto za pravdu horí, Slovenčina
moja ,krásne ty zvuky máš, Hoj, že, Bože, jak to bolí, Hej, pod Kriváňom , Hoj, vlasť moja , Sväť Slovensko sväť a Aká si mi krásna. Na
klavíri hral p. zást. riaditeľa ZUŠ z Nemšovej Karol Petr. V uvedený
termín pred 174 dôchodcami z TSK v kultúrnej časti vystúpila i SS
Seniorky s uvedeným pásmom. Recitátori: Mgr. M. Medvec, Mgr. Ján
Schultz, Helena Kašlíková a 8 speváčok. Potom vystúpili Seniorky
druhýkrát a zaspievali v dvojhlasnej úprave tieto piesne: V Hornej

Súči na kopečku, Tá stará richtárka, Bol raz jeden huncút, Jedna žena
muža bila a Pieseň o mieri v úprave dirigenta. (Celé jednodňové
podujatie dôchodcov zo dňa 2. júna 2005 je na DVD.V rámci družobných stykov medzi obcami Horná Súča a Rokytnice u Slavičína ( ČR,
Morava) sa uskutočnilo stretnutie v Rokytnici dňa 12. novembra 2005.
V kultúrnom programe vystúpila i SS Seniorky. Zaspievali tieto piesne:
Sučanská dolina, Tá stará richtárka, Hej, pod Kriváňom tam je krásny
svet, V Hornej Súči na kopečku, Bol raz jeden huncút a Pieseň
o mieri. Účinkovalo 10 speváčok.
V dňoch 23. – 25. augusta 2006 sa konal XIII. celoslovenský turistický zraz a športové hry seniorov v Trenčíne. Na podujatí sa
zúčastnilo 200 dôchodcov z celého Slovenska. Počas jednotlivých
dní prebiehala športová súťaž v jednotlivých disciplínach. Odpoludnia
a večer boli kultúrno- spoločenské podujatia a tanečná zábava. Prvý
večer hrala a zabávala prítomných známa hudobná skupina HORSUS, druhý večer to bola dychová hudba Chabovienka. Obe z Hornej
Súče. V kultúrnom programe vystúpila aj SS Seniorky s literárno –
hudobným pásmom a 6 ľudovými piesňami. Moderoval dirigent
a účinkovalo 15 speváčok: V. Coníková, A. Ondrušková, H. Kalíková,
A. Gagová, V. Mráziková, A. Mikušincová, H. Kašlíková, H. Birásová.
M. Barišová, A. Bulejková, A. Múková,, H. Ševčíková, J. Barteková,
A. Mráziková a A. Gagová.
Dňa 5. mája 2009 do speváckej skupiny pristúpili ďalší
dôchodcovia: Jozef Čapák, Juraj Mrázik, Helena Čapáková, Anna
Panáková a Eva Birásová. Veľmi pozitívne hodnotím najmä príchod p.
Jozefa Čapáka s akordeónom a Juraja Mrázika, mužský hlas.
9. mája 2010 na verejnej oslave „Dňa matiek“ vystúpili
i Seniorky. Na akordeóne hral Jozef Čapák, moderoval dirigent. Zaspievali sme tieto piesne: Jedna žena muža bila, Pieseň o mieri, Na
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jemných krídlach mája a na záver Deň za dňom pomaly sa nám
míňa.
2.- 5. júna 2010 na okresnej prehliadke speváckych zborov v Novom
Meste nad Váhom sa zúčastňuje ako hosť z OO JDS Trenčín i SS
Seniorky z Hornej Súče. Dirigentom je Mgr. M. Medvec, na akordeóne
hrá J. Čapák a konferuje. A. Panáková. Vystúpili sme s týmto programom: 1. Slovenská pieseň je vzácny dar, 2. Jedna žena muža bila
(žartovná ľudová pieseň), 3. Sučanská dolina, 4. Bol raz jeden huncút (
žartovná ľudová pieseň), 5. Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš, 6.
Okolo našej dediny, 7. Slovensko moje, 8.Pieseň o mieri v úprave
dirigenta. Účinkovali: Soprán: Helena Kašlíková, Mária Ondračková,
Valéria Mráziková, Mária Zemanovičová, Helena Čapáková, Anna
Mráziková, Anna Bulejková , Angela Mikušincová, Alt: Anna Panáková,
Anna Zemanovičová, Agáta Gagová, Hedviga Kalíková, Viktória Coníková, Anna Ondrušková a Juraj Mrázik.
Od 15. augusta 2010 nastala zmena názvu SS
Seniorky. Nový názov pomenoval dirigent takto: Spevácky zbor SENIOR Hornosúčan pri ZO JDS a neskoršie od roku 2011 pri KS (
Klub Seniorov).
Dňa 3. 9. 2010
z príležitosti
66. výročia
SNP vystúpil na Krásnom
Dube
i Senior Hornosúčan. Konferovala
Mária
Ondračková. Pri príležitosti
10. výročia založenia ZO
JDS a Klubu dôchodcov
sa uskutočnila slávnostná
členská schôdza, na ktorej
vystúpil
dňa 3. októbra
2010 aj SZ Senior Hornosúčan
s hudobným
pásmom. Na akordeóne
hral Jozef Čapák. Zaspievali sme aj 5 ľudových
piesní. Konferoval dirigent.
Slávnostné
otvorenie
krajskej prehliadky speváckych súborov, seniorov JDS Trenčianskeho kraja sa uskutočnilo 9. októbra 2010 v Centre neziskových
organizácií v Dubnici nad Váhom. Zúčastnilo sa z TSK 13 speváckych súborov: „ Znelka“ Dubnica nad Váhom, Brezová p. Bradlom,
Nové Mesto nad Váhom, Hrachovište, Horná Súča , Krásna Ves,
Zliechov, Mikušovce, Tuchyňa, Dolné Kočkovce, Púchov, Partizánske
a Dubnica nad Váhom. Prehliadka sa začala o 14,00 hodine
v Kultúrnom dome Dubnica nad Váhom. Podľa propozícií zbory mohli
mať maximálne 15 členov a zaspievať iba štyri piesne. My sme vystúpili v poradí 5. S týmto programom: 1. Okolo našej dediny, 2. Slovenská pieseň, 3. Bol raz jeden huncút, 3. Až ja to políčko, 4.Pieseň
o mieri. Účinkovali: Mgr. Mikuláš Medvec, Jozef Čapák, Mária Ondračková, Helena Kašlíková, Mária Zemanovičová, Anna Bulejková,
Valéria Mráziková, Anna Mráziková, Helena Čapáková, Angela
Mikušincová, Anna Panáková, Agáta Gagová, Anna Zemanovičová,
Viktória Coníková, Hedviga Kalíková, Anna Ondrušková a Juraj
Mrázik. Dostali sme diplom a vecnú cenu. Počas letného obdobia
v roku 2010 sa uskutočnil výmenný zájazd medzi dôchodcami
z Hornej Súče a dôchodcami z mesta Slavičín. Stretnutie našich dôchodcov s dôchodcami mesta Slavičín sa uskutočnilo dňa 21. októbra 2010. Pripravili pre nás solídny program: návšteva múzea, prehliadka mesta, kostola posedenie s pohostením v klube dôchodcov,
obed a popoludní kultúrny program, na ktorom vystúpil aj spevácky
zbor Senior Hornosúčan.
Dirigent pripravil kytičku vlasteneckých, hymnických a
ľudových piesní. Ako prvá zaznela vlastenecká pieseň Kolo Tatier
čierňava a hymnické piesne Hej, Slováci a Slovenčina moja. Prvé
dve sú od Samuela Tomášika. Ako 21 ročný študent teológie roku
1934 prišiel do Prahy . Zistil, že Praha , bašta Slovanov bola ponemčená. Sadol si za stôl a napísal prekrásne slová piesne Hej, Slováci.... duch slovenský bude žiť naveky. U vás je známa pod názvom
Hej, Slované. Ďalej Vám zaspievame Slovensko moje, otčina moja
a Slovensko naše. V druhej časti zaznejú slovenské ľudové piesne:
Okolo našej dediny v úprave nášho harmonikára Jožka Čapáka,
známeho kapelníka dychových hudieb v Hornej Súči. Potom Zvončeky, Až ja to políčko, Pieseň o mieri v úprave dirigenta a na záver
pieseň dôchodcov: Deň za dňom pomaly sa nám míňa.
5. decembra 2010 na výročnej členskej schôdzi vystúpil
i SZ Senior a zaspieval tieto piesne: Zaspievajme si veselo, Z Panny
Pán Ježiš je narodený a Slovensko naše. 12. decembra 2010
v našom kostole sa uskutočnil „Adventný koncert.“ Odzneli tieto piesne: Zaspievajme si veselo, Z Panny Pán Ježiš je narodený, Panna
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čistá, Sem pospešte, nemeškajte ... Na záver bola zaspievaná spoločná pieseň. Tichá noc, svätá noc.
Dňa 20. februára 2011 na výročnej členskej schôdzi dôchodcov zbor zaspieval tieto piesne: Slovensko naše, Na trenčianskom moste, Čo bývalo, už není, Ligoce sa moc hviezdičiek na nebi
a Znej pieseň Mária.
3. apríla 2011 na verejnej slávnosti z príležitosti súťaže:
Krájanie slížov, vystúpil aj SZ Senior. . Na akordeóne hral J. Čapák,
moderovala A. Panáková. 24. apríla 2011 v miestnom kostole zazneli na svätej omši tri sakrálne piesne. 7. mája 2011 zaspieval zbor
v našom kostole dve piesne: Každý rok, keď príde máj a Je láska
kvetina.
15. mája 2011 uplynulo jubilejných 240 rokov od posvätenia
nášho kostola a zriadenie našej farnosti. Na verejnej slávnosti vystúpil
aj zbor Senior. Zaspieval tri sakrálne piesne: Každý rok, keď príde
máj, Ó, Matka Pána a Znej pieseň Mária. Na záver zazneli dve
ľudové piesne : Dedinka moja v horách leží a Milá moja milenka.
V dňoch 17. – 20. júna 2011 zabezpečil dirigent rehabilitačný poznávací pobyt
v hoteli
U hajtmana
Šarovce v Uherskom
Hradišti. Okrem všetkých členov speváckeho zboru sa zúčastnilo ďalších
8
členov
z Klubu dôchodcov.
Navštívili
sme
aj Velehrad,
pútnické miesto na
Morave. Tu po svätej
omši pred oltárom so
súhlasom p. farára
sme zaspievali dve
mariánske piesne: Ó,
Matka Pána a Znej
pieseň Mária.V rámci
kultúrneho leta v obci
dňa 21. augusta 2011
vystúpil i zbor Senior v kultúrnom programe spolu s dychovou hudbou Chabovienka. Z príležitosti 67. výročia SNP pri pomníku na
Krásnom Dube vystúpil i SZ Senior. SZ Senior sa dňa 28. augusta
2011 zúčastnil na slávnosti v osade Závrská pod názvom: Znie pieseň
Závrskou dolinou. Na akordeóne hral J. Čapák a moderovala A. Panáková. Dňa 29. februára 2012 SZ Senior vystúpil v Dome armády
(ODA Trenčín ) na výročnej členskej schôdzi okresnej organizácie
SZPB v Trenčíne. Prijali sme pozvanie od jej predsedu p. Ondraša
a M. Jakešovej. Pochvaľovali si pekné vystúpenie.
5. júla 2012 SZ Senior vystúpil v kultúrnom programe
v rámci hudobného leta v našej obci. Na akordeóne hral J. Čapák,
moderovala A. Panáková , dirigoval M. Medvec. Dňa 28. augusta
2012 v rámci osláv 68. výročia SNP sa na osade Krásny Dub uskutočnila pietna spomienka, na ktorej nechýbal ani SZ Senior, ktorý
vystúpil v kultúrnom programe partizánskymi piesňami. Dirigoval Mgr.
Mikuláš Medvec, na akordeóne hral Jozef Čapák. Konferovala Anna
Panáková. 9. decembra 2012 sme účinkovali na Adventnom koncerte v našom kostole.
Zazneli tieto piesne: Šťastie, zdravie, pokoj svätý, Jak si
krásne Jezuliatko, Keď tá jasná hviezda, Panna čistá dnes Ježiša
Krista, Sem pospešte, nemeškajte, dobrí valasi, Zaspievajme si veselo a Z Panny Pán Ježiš je narodený.
14. apríla 2013 SZ Senior vystúpil v obecnej knižnici –
Čítanie biblie, zaspieval mariánsku pieseň : Znej pieseň Mária. 12.
mája 2013 v našom kostole (hodová nedeľa) SZ Senior vystúpil so
sakrálnymi piesňami. 5. júla 2013 na sv. Cyrila a Metoda sme na
svätej omši v sprievode organu (hral dirigent) zaspievali Cyrilometodskú omšovú pieseň, ďalej Poď k Ježišovi a Ave Mária. Po
svätej omši stretnutie na fare. Dňa 30. augusta 2013 z príležitosti
osláv SNP vystúpil opäť aj SZ Senior. Odzneli tieto piesne: Tichá noc
tmavá noc, Pieseň o partizánke, Naše Slovensko, Podaj milá rúčku,
V šírej ruskej zemi, Goral, V diaľke za horami, tíško pod Tatrami.
Konferovala A. Panáková. 9. februára 2014 na výročnej členskej
schôdzi vystúpil aj SZ Senior pod taktovkou Mgr. M. Medveca, na
akordeóne hral J. Čapák a konferovala A. Panáková. Na úvod odznela naša znelka: Slovenský spev duši kliesni cestu k horským
výšinám, kto zasvätil život piesni SLÁVA mu, nech žije nám !!
Zaspievali sme 5 piesní. Mužská folklórna skupina CHOTÁR na svoje
verejné vystúpenie z príležitosti krstu nového CD nosiča pozvala i SZ
Senior. Dirigent vyjadril poďakovanie za pozvanie a predniesol zdravicu. Potom vystúpil s bohatým prgramom Senior Hornosúčan. Na
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žiadosť predsedníčky ZO SZPB, A. Panákovej na výročnej schôdzi
vystúpil a SZ Senior a zaspieval 4 piesne.
Z príležitosti 15. výročia založenia klubu dôchodcov a klubu
seniorov v našej obci sa dňa 5. novembra 2014 konala slávnostná
členská schôdza za prítomnosti 82 členov a 10 hostí. V kultúrnom
programe vystúpil aj SZ a zaspieval tieto piesne: A v tej našej dedinôčke, Hej, pod Kriváňom, Pod Tatrou dávno, Zvončeky- ruská národná pieseň, Schubertiada, Za horami, za dolami srdca môjho rodný
kraj, Zbor židov, V šírom poli lieščina, Pieseň o mieri a Milá moja
milenka. V rámci 40. výročia založenia Miešaného speváckeho zboru
Hornosúčan, slávnostné vystúpenie sa uskutočnilo v našom kostole
sv. Jána Nepomuckého, na ktorom vystúpil aj SZ Senior Hornosúčan
s týmto programom: 1. A v tej našej dedinôčke krásne je..., 2. Zvončeky (ruská národná pieseň), 3. Večerný zvon a V dedinôčke stojí ...,
4. Zbor židov. 14. decembra 2014 na Adventnom koncerte v našom
kostole vystúpil opäť aj SZ Senior. Uviedla nás moderátorka koncertu.
Zaspievali sme 5 starých vianočných kolied. Posledné vystúpenie SZ
Senior uskutočnil v aule Trenčianskeho samosprávneho kraja 11.
februára 2015 na Oblastnej konferencii SZPB v Trenčíne. Zožali sme
pekný úspech za solídne vystúpenie. O našom vystúpení sa pochvalne
vyjadril aj primátor mesta Trenčín, ktorý sedel za predsedníckym
stolom.
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SZ Senior Hornosúčan má bohatý repertoár – 65 nacvičených skladieb rôzneho žánru.
Pri spomienkach na uplynulých 10 rokov činnosti speváckeho zboru Senior Hornosúčan musím vysloviť úctu a vďaku všetkým členom speváckeho zboru, najmä však tým, ktorí po celých desať
rokov ostali a sú aj naďalej verní nášmu spevokolu. Vďaka im patrí
za ich lásku k spevu a i napriek starostiam, rôznym chorobám, pomáhali a zveľaďovali úroveň i úspechy speváckeho zboru, a tým aj
v dobrom mene zviditeľňovať našu obec Horná Súča doma i mimo
nej. Zvlášť sa mi žiada vyjadriť vrelú vďaku p. Jozefovi Čapákovi,
nášmu harmonikárovi a p. Jurajovi Mrázikovi, ktorí oživili, spestrili
a pozdvihli umeleckú úroveň spevu a pokračujeme aj ďalej. Pieseň
slovenská ľudová, či národná. Koľko obsahuje krásy, radosti i bôľu,
spomienok i životnej reality. Inšpiruje, vychováva i utešuje. Dáva zabudnúť na trpkosť zlovôle. Podnecuje k bohatšiemu vnútornému životu. Prepletá sa stáročiami ako niť života so životom ľudí, jeho každodennými radosťami aj starosťami.
(Mgr. Mikuláš Medvec)

70. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE HORNÁ SÚČA
Obecný úrad v spolupráci s organizáciou SZPB v Hornej Súči zorganizoval a uskutočnil 30.apríla 2015 oslavy oslobodenia obce. Obec oslobodila rumunská armáda.
Slávnosť začala o 16-ej hodine pietnou spomienkou pri pomníku. Na tabuli sú
mená obetí, ktorí položili svoje životy počas druhej svetovej vojny. Za smútočného pochodu dychovej hudby položili veniec a zapálené sviece k pomníku starosta obce Ing.
Juraj Ondračka, zástupca starostu Jozef Mrázik, tajomníčka Oblastného výboru SZPB
v Trenčíne, pani Katarína Plevová. Osláv sa zúčastnila i Mgr. Oľga Kajabová, novinárka
a členka predsedníctva Oblastného výboru SZPB v Trenčíne.
Čestná stráž pri pomníku zastúpená členmi Ozbrojených síl SR umocnila vážnosť tejto
slávnosti.
Oslavy sa konali v Parku Michala Rešetku. Udalosti, ktoré sa odohrali počas druhej
svetovej vojny pripomenul pán Peter Michal.
Úryvok z kroniky obce zachytáva osud rodiny Dodorfovcov
1944 Zaistenie G. Dodorfa
„Dňa 30. októbra bol v Trenčíne menovaný Gustáv Dodorf, pred odchodom autobusu asi
o jednej hodine Dodorf už sedel v autobuse, ku autobusu prišli dva gestapáci a vyvolali
Dodorfa von načo ho pojali zo sebou.“
1944 Zaistenie občanov
„Dňa 1. novembra na všetkých svätých zavčas ráno ešte za tmy obsadilo obec motorizované nemecké vojsko s guľometmi a poľnými kanonámi,
v domnený, že v obci sa snáď zdržujú partizáni, avšak nič nenašli. Na toto keď sa rozodnilo, ktorý boli v dedine začali s neznámej príčiny zbierať niektorých ľudí. Medzi týmito Nemcami bol jeden gardista menom Gombarčik, bol to človek veľmi surovej povahy. Ako prvých zobrali Dodorfovu manželku,
syna Milana, dcéru Elzu, Karola Kalíka, Emila, Karola Starého, Viktoru, slovom celu rodinu mimo dvoch malých detí. Štefana Klinka, Štefana Sádeckého
a Alberta Barteka. Títo všetci boli dovlečený do Hostinca ku Kalíkovi kde boli hneď vyšetrovaný a pritom veľmi bitý, najviac však Albert Bartek. Pri tomto
bol zobratý aj Štefan Ondračka, ktorý tiež dostal pri mlyne u Dodorfa od Gombarčíka, bolo na neho na žalované že dával partizánom chlieb čo však
pravda nebola lebo neboli u neho. Tohto však na zakročenie sestry Pavlini prepustili. Ostatný ako je uvedené boli všetci zobratí na aute do Trenčína.“
„Po odvlečený hneď na druhý deň išiel richtár Ján Gago, veliteľ gardy B. Šínsky, Štefan Ondračka a otec Štefana Sádeckého Ján do Trenčína za účelom ich vymáhania. Prechodili všetky úrady za ich vypustenie avšak prepustenia sa domôcť nemohli. Boli podávané žiadosti za žiadosťou, chodilo sa
z úradu na úrad. Vo veci prepustenia boli viacerí činitelia 4-5 krát.“
„Po dlhom chodení podarilo sa vymôcť Štefana Sádeckého, ktorému vlastne pomohol nejaký Erleboch a Viktoru Kalíkovou manželku odvlečeného.“
Úryvok z kroniky obce zachytáva osud rodiny Šternovcov
„Dňa 15. apríla začali lietadlá bombardovať obec. Nad
dolným koncom dediny bolo zhodených 6 bomb neznámej
veľkosti ktoré spadli, 1 u Jána Kašlíka v humne, 1 u Klinku
v humne, 1 u Štefana Ondračku pri stodole, 1 u Jakuba Šterna
pred kuchynské dvere, 1 do priekopy pred Jurajom Chovancom,
1 do priekopy pred Jozefom Mrázikom. Črepy z týchto leteli až
na 1 km. Za tohto náletu bol ranený Štefan Ondračka strelou
z gulometu do kolena. Liečený bol len doma s pomocou Ondreja
Čapáka ošetrovateľa, nakoľko ísť ku lekárovi nebolo pre frontu
možné.
U Jakuba Šterna boli následky bombardovania najstrašnejšie,
bomba padla asi 2 – 3 m pred kuchynské dvere, rodinu v počte
9 členov, bola práve pri obede, túto črepy a bomby letiace cez
okno a dvere zasiahli a na mieste usmrtili Máriu Šternovú, rodenú Bizoňovú – 68. ročnú, mala zlomenú roku a tlakom vzduchu
bola usmrtená, Alojziu Súčanskú, rodenú Birásovú – 33. ročnú
matku 5 detí, ktorá bola zasiahnutá črepinou rovno cez srdce
ranou asi 8 cm, Milana – 8.ročného, ktorý mal roztrieštenú celú
hlavu, mozgom a krvou bola postriekaná celá kuchyňa. Bernard
Ukážka zbraní a výstroja z 2. sv. vojny
– 6.ročný, ktorý bol na viacerých miestach črepinami zasiahnutý,
ktorý ešte toho dňa zraneniam podľahol. Júlia – 5. ročná, bola zasiahnutá črepinami na prsiach. Hneď ju dopravili cez hory ku lekárovi Dr. Kajabovi,
v ten deň pred večerom zraneniam podľahla. Bombardovanie si v tejto rodine vyžiadalo 5 mŕtvol. Pohľad na toto bol hrozný. Dom od črepín celý rozbitý,
okná ani jedného, dvere a okná doštiepané, škridla zo strechy na 50% rozbitá, nábytok, obrazy a šaty dotrhané, slovom bol to pohľad, ktorý mohol
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vidieť len človek tvrdého srdca, mnoho a mnoho ľudí sa na toto dívať ba ani zblížiť nemohlo. Obete boli pochované na druhý deň večer o 7-mej hodine,
keďže pre stále nálety pohreb byť nemohol.
Úryvok z kroniky obce zachytáva osud Martina Barteka
„Dňa 12. novembra 1944 bol Nemcami odvlečený na gestapo do Trenčína Martin Bartek, 37 ročný, ženatý. Odvlečený bol preto, že ukrýval
osobu židovského pôvodu, lekárku MUDr. Lánsku. Zastrelený bol neznámy deň na Brezine v Trenčíne, kde bol pri hromadných vykopávkach mŕtvol
zistený a poznaný. Prevezený a pochovaný bol v rodnej obci Hornej Súči 30. mája 1945.“
V prejave pána starostu obce Horná Súča zazneli slová veľkých ľudských trápení, obetí, ale i pokojný stav bez vojny. I naša dedina rastie do
krásy v terajšom období.
V programe vystúpili deti z Materskej školy so svojou pani učiteľkou Alenou Serišovou „Na kraji lesíčka, plakala brezička, lebo tam zabili jedného tatíčka ...
Pri recitovaní textu sa mnohým prítomným tisli slzy do očí.
Pieseň „Jak je krásne na tom svete, kde je pokoj v zime, v lete ... a v závere „chceme, chceme mier, bola to výzva pre všetkých.“
Svojim vystúpením prítomných potešil aj detský folklórny súbor Čajka so svojou vedúcou Bernardou Nagyovou. Ich uznanie za prekrásny umelecký
prejav bol ocenený potleskom.
Spevácky súbor Senior Hornosúčan pod vedením Mgr. Mikuláša Medveca zaspieval piesne: V šírej ruskej, zemi, Ten súčanský kostolíček a V diaľke za
horami, tíško pod Tatrami ...
Pre prítomných si členovia z Múzea na kolesách pripravili výstavu vojenského oblečenia a výzbroje z 2. svetovej vojny. Záujemcovia z radov detí si
mohli vyskúšať streľbu z historických zbraní, konkrétne zo sovietskej druhovojnovej pušky Mossin. Za odmenu dostali vystrelený náboj. Program konferovala pani Anna Panáková, predsedníčka ZO SZPB v Hornej Súči. Všetkým organizátorom, zúčastneným, kultúrnej referentke Lucii Mrázikovej ako
i vystupujúcim patrí veľké uznanie, pretože na tak významné udalosti nesmieme nikdy zabúdať.
Po skončení osláv 70. výročia oslobodenia obce nasledovalo stavanie mája na námestí. Krojovaní členovia detského folklórneho súboru
Čajka nás potešili svojim vystúpením a zdobením mája. Na počúvanie zahrala aj dychová hudba Komoranka.
(Anna Panáková, predsedníčka ZO SZPB)

MÁJ – LÁSKY ČAS ...
Kto všetko spočíta všetky sviatky, dni pracovného pokoja, či pamätné dni? Sú farebné alebo inak výrazne vyznačené, no nie v každom môžeme nájsť ten, čo je z hľadiska ľudského bytia tým najhlavnejším – Deň matiek. Možno ho právom označíte za prvý sviatok pre každého syna, či dcéru,
vnúčatá i tie najmenšie pravnúčatá. Nie je to náhoda, že tento významný deň je zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku. Májový mesiac viac ako iný
evokuje mýtus lásky. Je najväčšou radosťou, ktorú človek rozdáva bez hraníc druhým a sám neobmedzene prijíma tento dar. Láska vchádza do človeka
cez vzťahy – správanie sa k druhému, ľudské dotyky, pohľad i pohladenie. Možno z lásky, možno z potešenia, možno z túžby po niečom krásnom
vzniká nový život – dieťa. Je vítané, očakávané i neočakávané. Klope na ženské srdce samo, oslovuje ho a dôveruje darkyni života – Matke. Matka je
jediná, ktorá pri svojom dieťati stojí, keď zablúdi, jediná,
ktorá verí, keď ho všetci odsudzujú a jediná, ktorá miluje,
keď všetci nenávidia. Pritom sama je zraniteľná, citlivá a
často unavená.
A preto i my sme v nedeľu 10. mája 2015
o 14:00 hodine oslávili tento krásny sviatok. Priestory
kultúrneho domu sa zaplnili rodičmi, starými rodičmi.
Samozrejme nemohli chýbať naši účinkujúci, ktorí pripravili krásny program v podobe tančekov, básničiek a piesní.
Moderátorka všetkých srdečne privítala. Ku Dňu matiek
prišiel gratulovať starosta obce Ing. Juraj Ondračka.. Program bol naozaj pestrý a bohatý. Po slávnostnom príhovore na pódium prišli dievčatá a chlapci zo školského klubu
pod vedením Evy Veber,.V kultúrnom dome sa ozýval dlhý
potlesk.Po starších žiakoch sa ujali svojej úlohy naši najmenší účinkujúci, deti Materskej školy. Deti uvili obrovskú
kyticu pozdravov v podobe básničiek, pesničiek a tančekov.
Deti boli šikovné a všetkým vyčarili úsmev na tvári. Svojím vystúpením s kyticou básničiek, spevu a tanca spríjemnili sviatočné, nedeľné
odpoludnie všetkým svojim mamám, babkám a tetám a takto vyjadrili svoje poďakovanie za ich lásku a starostlivosť. Na pódium prišli aj najmenší
členovia z detského folklórneho súboru Čajka, pod vedením Bernardy Nagyovej. Obohatili program ľudovými tancami, básničkami a hrami. Samozrejme
na slávnosti sme nevynechali ani hudobnú skupinu Mladík. Pod vedením Vladimíra Chovanca zahrali a zaspievali rezké skladby.
Bohatý program ku Dňu matiek určite potešil všetkých prítomných.. Pani učiteľky a vychovávateľky si prevzali z rúk pána starostu krásny kvet.
(LM)

HISTÓRIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU
V HORNEJ SÚČI – ZÁVRSKÁ
Pred
obdobím
založenia
dobrovoľného
hasičského
zboru
v Hornej Súči bola činnosť a organizácia
nekoordinovaná. O prvých začiatkoch
dobrovoľnej požiarnej ochrany vieme
veľmi málo. Z obecnej kroniky sme sa
dozvedeli, že v obci bol 27.2.1900 prvý
požiar. Pri ňom zhorela väčšia časť dediny, vrátane
dolnej školy a strechy na kostole, pri čom sa roztavili aj
kostolné zvony.
Prvá hasičská organizácia vznikla až v roku 1922
v Martine, pod názvom Zemská hasičská jednota na
Slovensku. S najväčšou pravdepodobnosťou v týchto
časoch už bola založená takáto organizácia v našej
obci. Na osadách zatiaľ hasičské organizácie neexistovali samostatne. V roku 1955 sa rozhodli občania Závrskej vytvoriť si vlastnú organizáciu na podnet vtedajšieho riaditeľa školy Štefana Reháka. Okresný výbor požiarnej ochrany vydal prvé legitimácie 6.5.1955. Oficiálny vznik je 1.6.1955. Bola to prvá organizácia zo všetkých súčanských osád.
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Zakladajúcimi členmi boli: prvý predseda – Juraj Bariš, veliteľ – Alexander Kramár, strojník – Augustín Švajdleník, pokladník – Kamil Oláš, tajomník –
Jozef Gago – Zvercovie. Ostatní členovia výboru boli: Viktor Gago – Belejovie, Imrch Gago – Belejovie, Ján Gago zo Včelínov a Martin Blaho z Hornej
Závrskej.
Pri miestnej organizácii vznikol aj divadelný súbor, ktorý viedli manželia Rehákovi. Tento divadelný súbor zahral ako prvú divadelnú hru:
Pytliakova žena od Ferka Urbánka. Bolo to 3.2.1957. Čistý zisk z nej bol venovaný na pripravovanú stavbu kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice. Zisk
bol 1721 korún.
Dňa 28.9.1957 slávnostne prevzala naša organizácia motorovú striekačku. Osobne ju prišiel odovzdať náčelník štátneho požiarneho dozoru ONV pán
Vidoman ,za prítomnosti tajomníka OV ČSPO pána Kráľa a veliteľa požiarnej ochrany v Hornej Súči pána Chovanca. Slávnostného prevzatia sa zúčastnili aj všetci obyvatelia Závrskej.
Na stavbu kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice bol zakúpený lis na výrobu tehál, a to z finančných prostriedkov hlavne členov výboru. Tehly sa začali
robiť na Pažiťách v Dubovskom. Pri tomto sa stala tragická udalosť. Počas obedňajšej prestávky bol zasypaný hlinou a zomrel Jozef Častulín. Zanechal po sebe ženu a malé deti. Základy pre KD a hasičskú zbrojnicu sa začali kopať v roku 1958. Tehly boli pripravené. Väčšie problémy robilo zakúpenie stavebného dreva. Neboli takmer žiadne finančné prostriedky. Napokon sa na túto stavbu skladali obyvatelia Závrskej, kto ako mohol. Za prácu
sa tu neplatilo. Každá rodina mala odpracovať určité množstvo hodín. Muži pracovali na stavbe a ženy vždy v inej domácnosti im z vlastných zdrojov
navarili obed. Nikto neprotestoval, nikto sa nesťažoval, všetci sa tešili, že sa budú mať kde stretávať. Toto všetko si pamätajú už iba najstarší spoluobčania a im patrí aj vďaka nás všetkých, najmä zakladajúcim členom výboru. Prvá zábava sa konala na fašiangy 1960 v ešte nedorobenom kultúrnom
dome.
Vráťme sa však k našej organizácii. Ďalší pokračovatelia vo funkciách boli. Predstavitelia: 1956 – 1969 Augustín Švajdleník, 1969 – 1974
Jozef Čelínsky, 1974 – 2008 Viktor Švajdleník, 2008 až doteraz túto funkciu vykonáva Martin Gago. Velitelia sa po Alexandrovi Kramárovi vystriedali:
Jozef Seriš, Vladimír Bariš a od roku 1974 až doteraz funkciu vykonáva Ján Vašíček. V roku 1974 sa všetci starší členovia vzdali svojich funkcií
v prospech mladších. Im nič iné neostávalo, len pozbierať všetky svoje sily a schopnosti a využiť ich v prospech organizácie a pokračovať v začatej
práci.
Naša organizácia mala do roku 1975 prívesnú, prenosnú striekačku – osmičku. S touto technikou chodili na zásahy ešte naši predchodcovia. V roku
1975 sme prevzali od Základnej organizácie Dolná Súča Tatru 805. Ďalšie obnovenie našej techniky bolo 20.1.1989. Bolo k nám preradené vozidlo Avia
30 od požiarneho útvaru Merina – Trenčín. Toto auto udržujeme odvtedy v prevádzke tak, aby slúžilo nielen k zásahom, ale i k súťažiam.
Naša organizácia sa zapájala aj v minulých rokoch, aj teraz do hasičských súťaží. Bolo obdobie, keď sme mali tri družstvá: mládežníkov, ženy a mužov.
Súťažiť sme začínali v roku 1976 s mladými pod názvom Plameň. Mali sme v nej každoročne zastúpenie a stále máme doteraz. Za starších hasičov
bolo založené družstvo civilnej ochrany, ktoré sa pravidelne zúčastňovalo školenia v Liešnej.
Členovia miestnej jednoty ČSPO aj občania zakladali počas žatevných prác požiarne hliadky v počte troch osôb. Ich zloženie bolo: jeden hasič a dvaja
občania. Dvaja členovia vykonávali obchôdzky a jeden člen ostával v zbrojnici. Kniha kontroly a evidencie bola tak k dispozícii pre hliadky i kontroly na
stanovišti v zbrojnici. Medzi naše ďalšie úlohy patrila prevencia vzniku požiarov. Cestou miestneho rozhlasu sa vysielali relácie, najmä v jarných mesia-

Profesionální hasiči z Trenčína – ukážka zásahu
coch v období vyhrabávania suchých tráv. V nich sme upozorňovali spoluobčanov na nebezpečenstvo vypaľovania rovnako pre prírodu ako i pre človeka. Boli vykonávané prehliadky obytných domov pred vykurovacím obdobím. Osobitná pozornosť sa venovala starším obytným budovám. Proti požiarom sa stavali hydranty a dodnes sa staráme o ich údržbu. Aj preto požiarov nebolo veľa. Spomeniem tieto požiare, ktoré boli na obydliach alebo stodolách. A to u Jána Seriša v Hornej Závrskej. U Jozefa Seriša – Búdoviech v Dolnej Závrskej. U Michala Švajdleníka v Hornej Závrskej. U Jána Švajdleníka vo Včelínoch horela stodola. Najvážnejšie prípady boli dva. V roku 1981 požiar zachvátil obytný dom Jozefa Barteka vo Včelínoch. Ten počas požiaru zomrel. Ďalší vážny prípad bol rozsahom neveľký, požiar u Jána Seriša – Škutovie v roku 1984. Ten však zomrel na jeho následky v nemocnici.
Medzi najčastejšie výjazdy našej techniky patrilo a patrí hasenie menších, či väčších požiarov, ktoré vznikli pri vypaľovaní trávy alebo smetísk. Členovia
PO od svojho založenia odpracovali nespočetné množstvo brigádnických hodín. Začalo sa to výstavbou kultúrneho domu a hasičskej zbrojnice. Pokračovalo výstavbou cesty, vodovodu a elektrifikáciou osady. Po roku 1970 sme sa každoročne zúčastňovali kosenia málo dostupných lúk v okolí Závrskej
pre Štátny majetok v Hornej Súči.
A teraz niekoľko štatistických údajov. V 80. rokoch sme mali okolo 55 členov. Po roku 1989 sa stav členov znížil na 30. Bolo to zapríčinené odchodom
mladších občanov do väčších miest a slabšími populačnými ročníkmi. Posledné údaje dokazujú, že sa vystriedalo v zbore veľa členov a dnes máme
počet 57.
Naša organizácia od samého vzniku spolupracovala a spolupracuje so všetkými spoločenskými organizáciami v obci. Sú to Únia žien Slovenska, predtým Slovenský zväz žien, kde spolupracujeme hlavne pri príprave a uskutočnení festivalu – Znie pieseň Závrskou dolinou. Spolupracovali sme aj
s organizáciou červeného kríža. Naša organizácia je úzko spätá aj s Klubom jednoty dôchodcov Slovenska, kde členmi sú aj naši hasiči. Od začiatku
nášho vzniku sme spolupracovali s miestnou Základnou školou. Pomáhali sme hlavne pri oprave oporného múra a kosení záhrady. Od roku 1984 pôsobil na škole aj krúžok Mladý požiarnik, ktorý viedol Ferdinand Gago a Ján Vašíček. Po ďalšie roky na príprave členov mladých hasičov pracovali napríklad: Miroslav Hamaj, Jaroslav Bariš, či Ferdinand Gago ml. Naša spolupráca posledné roky pokračuje aj s Obecným úradom Horná Súča, Futbalovým
klubom Horná Súča a Komisiou sociálnou, bytovou a zdravotnou, kde sme nápomocní pri rôznych aktivitách.
Nedá sa nespomenúť i mladšiu generáciu, ktorá pokračuje v krokoch svojich predkov posledné desaťročie. Snažíme sa udržiavať techniku, ktorej nie je
málo, v prevádzky schopnom stave. Tak isto aj údržby hasičskej zbrojnice či okolia kultúrneho domu. Každoročne pripravujeme súťažné družstvá mladých hasičov, žien, mužov a tento rok aj kategóriu mužov nad 35 rokov. Naša technika je nápomocná pri rôznych zásahoch a podľa možnosti použitia.
Či je to už pri požiaroch, povodniach, technických výjazdoch alebo na pomoc našim spoluobčanom. Snažíme sa držať krok s dobou, a preto využívame
rôzne možnosti, ktoré ponúka. Či už je to čerpanie dotácii na nákup zásahovej techniky alebo školenie našich členov v základnej príprave členov hasičských jednotiek. Poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí prebrali funkcie po starších a rozhodli sa venovať tejto práci, ako napríklad Tibor Švajdleník či
Adrián Hamaj.
Žiada sa mi povedať, že naša organizácia bola prvou spoločenskou organizáciou u nás a patrí k tým, ktoré majú najväčší počet členov. Nebojme sa povedať, že patrí medzi najaktívnejšie. Najväčšou zásluhu majú na tom prví funkcionári od jej založenia, ktorí sú uvedení na začiatku, ale aj
ostatní, ktorí sa striedali v priebehu rokov. Boli to členovia pokračujúceho výboru, spomeniem aspoň ich mená: Viktor Švajdleník, Ján Vašíček, Jozef
Seriš, Milan Švajdleník, Milan Dražkovec, Ladislav Gago, Pavol Blaho, Alojz Gago, Vladimír Bariš, Ivan Čelinsky, Ferdinand Gago a Michal Bariš.
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Súčasný výbor pracuje v zložení: predseda – Martin Gago, veliteľ – Ján Vašíček, pokladník – Milan Švajdleník, tajomník – Michal Malina, referent mládeže – Adrián Hamaj, strojník, vodič – Tibor Švajdleník, preventivár – Ivan Čelinsky.
23. mája 2015 v areáli kultúrneho domu na osade Závrská, sme zorganizovali oslavy k 60 –emu výročiu Dobrovoľného hasičského zboru –
Závrská. V programe sme pripravili ukážky hasičskej techniky a zásahu. Profesionálni hasiči z Trenčína si pre návštevníkov osláv pripravili reálny
zásah a vyprosťovanie z horiaceho auta. Konala sa výročná schôdza s pohostením a do tanca hrala skupina Kaňon zo Závrskej. 60 rokov je dlhá doba,
ale z pohľadu dejín iba krátka. My sme si tieto predchádzajúce roky pripomenuli z úcty k tým, čo tu pri budovaní diela a záchrane majetku a zdravia
iným neváhali obetovať nielen čas, vlastné finančné prostriedky, zdravie, ba aj život.
Poďakovanie patrí všetkým žijúcim i tým, ktorí nie sú už medzi nami, najradšej by sme však boli, keby v našich šľapajach kráčala mladá generácia.
A na záver čo dodať? Ostáva len poďakovať všetkým, čo sa pridali k prvému nápadu založiť u nás na osade Závrská organizáciu, ktorá združuje tých
správnych ľudí, čiže jedným slovom HASIČOV.
(Martin Gago)

HORÚCE ŠPORTOVÉ POPOLUDNIE
7. júna 2015 sa uskutočnilo športové popoludnie z príležitosti
MDD a Dňa otcov. Športové popoludnie organizovali Obec Horná Súča,
Dobrovoľný hasičský zbor Horná Súča a Futbalový klub Horná Súča. Na
začiatku členovia hasičského zboru pripravili ukážku zásahu. Organizátori pripravili pre deti rôzne súťaže, kde si deti mohli otestovať svoju
športovú zdatnosť. Na každom stanovišti boli pripravené rôzne sladké
odmeny. Spestrením programu bolo vystúpenie kynologického krúžku
z Trenčína. Členovia tohto krúžku predviedli prvky poslušnosti a obrany
svojich štvornohých priateľov.
V programe sa predstavili hasičským útokom mladší členovia
a ženy Dobrovoľného hasičského zboru Závrská. Na záver si zmerali sily
vo futbalovom zápase členovia Dobrovoľného hasičského zboru
a členovia dychovej hudby Chabovienka. Tu sa ukázalo, že muzikanti
majú dobrú kondičku. Počas celého popoludnia spríjemňovala program
dychová hudba Chabovienka.
Ďakujeme v mene organizátorov všetkým sponzorom, ktorí podporili toto športové podujatie. Tešíme sa na všetkých opäť o rok!
(LM)

Maľovanie na tvár

BURZA KNÍH, KNIŽIEK A KNIŽOČIEK...
Každé dieťa má určite vo svojej detskej knižnici niekoľko takých kníh, ktoré už dávno prečítalo, poprezeralo a dlhšie obdobie ich nevzalo do
rúk. Dieťa nemá problém rozlúčiť sa s ňou, zvlášť keď vie, že si z burzy kníh domov prinesie inú, zaujímavú knižku.
V našom školskom klube deti každoročnú burzu kníh, ktorú pre ne pripravujem, vždy s radosťou očakávajú a tešia sa na ňu. Marec je
oddávna Mesiacom knihy, a tak sa pri tejto
príležitosti v jedno marcové odpoludnie premenil náš školský klub na blší trh s knihami,
knižkami, knižočkami...
Deti si pripravili svoje predávajúce pultíky zo
stoličiek, prilepili na ne svoje menovky, cenovky, vystavili ponúkané knižky... Dohodli sme
sa, že oceníme knižky najviac do sumy 3,- Eur.
A tak sa na pultíkoch objavili ceny knižiek,
omaľovánok leporél, detských časopisov..v.
cene od 0,10 centov do 3,- Eur. Veľa knižiek si
našlo svojich nových majiteľov a na tie, ktoré
ešte zostali na pultíkoch, čakalo tzv. „ zlacňovanie.“
Dievčatá a chlapci zažili „licitovanie“ kníh,
ktoré zatiaľ nepredali. Ceny sme postupne
znižovali, a tak tí, ktorí predávali, všetko vypredali a tí, čo kupovali, všetko vykúpili! Dobrá
I pán riaditeľ nakupoval
nálada a rušná atmosféra na burze znásobovali úspech predaja. Ako každoročne, tak aj
v tento rok, navštívil našu burzu pán riaditeľ Mgr. Dušan Černek a opäť odchádzal s plnou náručou kníh.
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V to odpoludnie išli deti domov s trochu ťažšími školskými taškami. Niesli v nich poklady, ktoré im určite spríjemnia voľné chvíle prázdninových dní alebo si ich prinesú v septembri do školského klubu a budú im robiť spoločnosť pri každodennej chvíľke čítania na koberci!
(Eva Veber)

APÍLOVÁ SMIECHPARÁDA V NAŠOM ŠKOLSKOM
KLUBE A VTIPPARÁDA VO VESTIBULE
Deti z nášho školského klubu sú veru, ako sa hovorí, „veselá kopa!“ To, že majú zmysel pre humor, mi už dokázali veľakrát. Veselú zábavu
vytvorili , napr. aj počas Halloweenskej noci, tvorivých dielní , púšťaní šarkanov, športového randezvous, karnevalu, discomaratónu... A tak som
v jedno aprílové odpoludnie pripravila pre mojich vtipkárov- súťaž v rozprávaní vtipov- „SMIECHPARÁDU.“
Zmysel pre humor a dobrú náladu má aj náš pán riaditeľ, Mgr. Dušan Černek, ktorý prijal naše pozvanie do poroty. Ďalšími porotcami boli p.
M. Chupáčová, p. učiteľky Mgr. M. Bulejková, Mgr. Ľ. Orságová a žiačky Alica Laurincová, Alžbeta Michaliková a Laura Vavrušová. Súťažilo l5 dievčat
a chlapcov školského klubu. Úlohou poroty bolo hodnotiť výber vtipov, ich prezentovanie, celkový dojem z rozprávača. Každý súťažiaci sedel na stoličke s vlastnoručne zhotoveným logom vo forme karnevalovej masky. A tak spolu s rozprávačmi sedeli na stoličkách aj kuchárik, žabka, pirát, medvedík,
morská víla, psík...
Všetci súťažiaci svojimi výbornými rozprávačskými a hereckými výkonmi podporili veselú a zábavnú atmosféru tohto aprílového odpoludnia. Hoci mali
členovia poroty naozaj ťažkú úlohu vyhodnotiť najlepších rozprávačov vtipov, diplom „Najrozprávača- Najrozprávačku vtipov“ získali:
1.miesto – Ondrej Mikušinec, 2.miesto – Denis Galko, 3.miesto – Aneta Weisová, 4. Tatiana Ondrušková, 5. Matej Švajdleník, 6.Tadeáš Balala.
Keďže sa deti zo ŠK chceli o dobrú náladu, ktorú mávame pri čítaní vtipov , podeliť aj so svojimi kamarátmi v škole, pripravili pre nich velikánsky pútač s názvom: „APRÍLOVÁ VTIPPARÁDA“ Ten bol plný vtipov z rôznych novín a časopisov, ale aj tých napísaných rukou, ktorý celý aprílový mesiac spríjemňoval prestávky žiakom vo vestibule našej školy. Súťaž o najviac vystrihnutých a prinesených vtipov vyhrali Aneta a Adriana Weissové.
(Eva Veber)

Porotcovia aprílovej vtipparády

VŠETKO PEKNÉ, ČO MY VIEME, S VĎAKOU MAMÁM UKÁŽEME - A ČO POVEDAŤ IM CHCEME, AJ NA PAPIER NAPÍŠEME..
Stalo sa už tradíciou, že dievčatá a chlapci zo školského klubu každoročne pripravia kultúrny program, s ktorým sa predstavia svojim mamám
a babkám pri príležitosti Dňa matiek. Aj tento rok sme sa im v druhú májovú nedeľu predstavili v kultúrnom dome v programe z básní, pesničiek
a tancov pod názvom: „Vyznanie pre moju mamu.“ V školskom klube deti pripravili pre svoje mamy vyzdobené listy plné vďaky, vinšov, prianí a pekných
obrázkov. Všetky vlastnoručne zhotovené pohľadnice viseli celý májový mesiac vo výklade potravín na námestí. Mamičky sa mohli potešiť z napísaných
pozdravov od svojich detí a prečítať si ich úprimné slová. Ďakovali im v nich za lásku, starostlivosť, obetavosť, pomoc, spoločné hry, výlety, výborné
desiaty, úsmevy... Naše srdečné poďakovanie patrí pani Vierke Mrázikovej- vedúcej COOP Jednota v Hornej Súči za jej veľkú ochotu, porozumenie
a podporu pri našich aktivitách.
Stalo sa už viackrát, že sme svoje práce mali možnosť prezentovať či už v starom obchode potravín a po prvýkrát v tomto roku nám umožnila využiť priestor a ukázať „VYZNANIE PRE MOJU MAMU“ v novootvorenom obchode na námestí.
(Eva Veber)

„STOJÍ, STOJÍ,
ZÁMOČEK...“
Dramatizáciu tejto známej a veselej rozprávky Samuila
Maršaka o zvieratkách, ktoré chceli spolu bývať v zámočku- nacvičovali dievčatá a chlapci divadelného krúžku už od októbra minulého
roka. Trpezlivo sa učili texty, piesne, tance, pohybovať sa v priestore,
pracovať s hlasom... Pomáhali pri zhotovovaní scény, vystrihovali,
lepili, maľovali.
Obetavé mamy pripravili svojim hercom a herečkám krásne
a nápadité kostýmy, ktoré výrazne podporili atmosféru a herecké
výkony malých divadelníkov. Po úspešnej premiére
v jedálni našej
školy ponúkli svoje nedeľné vystúpenie širokej verejnosti a 1. júna na
MDD sa predstavili škôlkarom a žiakom 1.- 4. ročníka. Smajlíkovou
tortou som odmenila všetkých šikovných hercov za ich skvelé herecké
výkony.
Detskú divadelnú sezónu sme ukončili spoločnou návštevou
Hoplalandu v OC MAX, kde opäť prežili zábavné a úsmevné chvíle.
(Eva Veber)
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ HORNÁ SÚČA
BOWLING UČITEĽOV
Magnus Center v Trenčíne privítal 28. januára 2015 školských zamestnancov v okresnej súťaži v bowlingu.
7. ročníka sa zúčastnilo 18 súťažiacich. Naši učitelia potvrdili, že
v tomto športe sa im darí. Získali najviac medailových umiestnení.
Pani učiteľka Mária Filipová získala 1. miesto v kategórii žien.
Výsledky: 1. miesto Mária Filipová, (kat. ženy)
2. miesto Monika Múčková, (kat. ženy)
2. miesto Vojtech Laurinec, (kat. muži)
2. miesto M.Múčková – V.Laurinec, (kat. mix)

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Už pred Vianocami si Veronika Gažiová z 9.A a Alexandra
Mikušincová z 8.A začali pripravovať svoje projekty. Dlhé hodiny
sedeli nad vyhodnocovaním svojich rastlín, ktoré vážili, merali a fotili.
Písali správu a zhotovovali poster predpísanej veľkosti. Vo februári
dostali ich projekty finálnu podobu. Predstavili ich nášmu učiteľskému
zboru, ktorý ich posmelil do súťaženia.
4.2. 2015 sa zúčastnili na okresnom kole, kde si dievčatá odniesli:
1.miesto – Veronika Gažiová – s témou : Vplyv mobilného žiarenia
na žeruchu siatu
2. miesto – Alexandra Mikušincová – s témou: Vplyv chloridu sodného na jačmeň jarný
K úspechu im blahoželáme a prajeme úspech aj na krajskom kole
v Považskej Bystrici 13.3., kde obe postúpili.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
Šesť víťazov školského kola cestovalo 4.3.2015 do Trenčína na spádové kolo recitačnej súťaže „Hviezdoslavov Kubín“, ktorého
sa zúčastnili žiaci zo 17 škôl.
Vedeli sme, že naši žiaci sú veľmi dobre pripravení, ale až také výborné umiestnenia sme nečakali. Päť žiakov sa umiestnilo v prvej
trojke.
Výsledky: 1. miesto - Aneta Weisová (poézia, I.kat.)
1. miesto - Alica Laurincová (poézia II.kat.)
1. miesto - Jozef Chupáč (próza III.kat.)
3. miesto - Ondrej Mikušinec (próza I.kat.)
3. miesto - Adriana Koprivňanská (poézia III.kat.)
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
Trojica našich žiakov postúpila do okresného kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Jozef Chupáč, Aneta Weisová
a Alica Laurincová cestovali24.3.2015 do Melčíc-Lieskového.
Recitovali veľmi pekne.
Porotu najviac zaujala Aneta Weisová, ktorá obsadila pekné 3.
miesto.
Blahoželáme.
KRAJSKÉ KOLO V STREĽBE ZO VZDUCHOVKY
CVČ Považská Bystrica organizovalo 18.3.2015 krajské
kolo v streľbe zo vzduchovky na strelnici v Domaniži.
Naši žiaci ako víťazi okresného kola reprezentovali okres Trenčín.
Dlhodobá pravidelná príprava sa odrazila vo veľmi dobrej výkonnosti
a v peknom celkovom umiestnení.
Súťaž družstiev (mladší žiaci):
3. miesto starší žiaci (L.Palušná, J.Habánik, M.Guga)
4. miesto mladší žiaci (V.Laurinec, M.Vendžúrová, N.Bulejko)
Súťaž jednotlivcov:
3. miesto Michaela Vendžúrová (mladšie žiačky)
4. miesto Lucia Palušná (staršie žiačky)
4. miesto Vojtech Laurinec (mladší žiaci)
Spolu súťažilo 51 chlapcov a dievčat.
Blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy.

Biologická olympiáda – krajské kolo
Po úspešnom okresnom kole biologickej olympiády v C
kategórii postúpili dve naše žiačky, Veronika Gažiová a Alexandra
Mikušincová, do krajského kola, ktoré sa konalo v Považskej Bystrici.
Naše dievčatá so v silnej konkurencii nestratili. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami. Veronika sa umiestnila na krásnom 3. mieste
a Alexandra obsadila 6. miesto.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Biologická olympiáda v kategórii „E“ mala svoje okresné
kolo 9.4.2015 v CVČ Trenčín. Šesť našich žiakov sa snažilo uspieť v
kategóriách zoológia, botanika, geológia.
Tradične najviac sa nám darilo v botanike a zoológii.
Výsledky: 1. miesto Veronika Gažiová (botanika)
2. miesto Klaudia Faryová (botanika)
2. miesto Andrea Škundová (zoológia)
3. miesto Matúš Guga (zoológia)
MATEMATICKÝ KLOKAN
Najväčšou matematickou žiackou súťažou na svete je
Matematický klokan.
23.3.2015 spolu s miliónmi spolužiakov sa súťaže zúčastnilo i 20
najlepších žiakovz našej školy.
Najviac sa im darilo v kategórii KADET 9, kde patrili
k najlepším. Nesklamali ani mnohí iní. Najdôležitejšie bolo, že mohli
porovnať svoje matematické schopnosti so žiakmi z celého Slovenska.
Sedmička najúspešnejších:
Monika Michalíková - 100 %, 1. - 23. miesto, Kadet 9
Samuel Gago - 100 %, 1. - 23. miesto, Kadet 9
Alica Laurincová - 94,4 %, 27.- 42. miesto, Klokanko 4
Matúš Guga - 85,8 %, 75.- 83. miesto, Benjamín 7
Eliška Bulejková - 85,8 %, 75.- 83. miesto, Benjamín 7
Adriana Weisová - 91,1 %, 93.-100. miesto, Klokanko 2
Jozef Múka - 90 %, 101.-120.miesto, Klokanko 2
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SLÁVIK SLOVENSKA 2015 – OKRESNÉ KOLO
Tohtoročný 25. ročník speváckej súťaže „Slávik Slovenska“ sa konal v peknom dátume, 5.5.2015. Keďže naša porota sa
zhodla na výbere čisto „mužskej“ speváckej trojice reprezentantov,
do ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne cestovali: Ondrej Mikušinec z 2.B,
Cyril Biras zo 4.tr. a Jozef Chupáč zo 7.B. Podmienkou účasti
v okresnom kole je spev jednej ľudovej piesne a cappella (bez sprievodu) a druhej s povinným sprievodom hudobného nástroja. Úlohu
nášho korepetítora v tomto školskom roku výborne zvládol klavirista
Matúš Guga zo 7.B. Chlapci podali kvalitné výkony a vzorne reprezentovali nielen našu školu, ale aj Hornú Súču. Porotu z nášho tria
najviac zaujal mladý talent – Ondrej Mikušinec, ktorý obsadil pekné
3. miesto.
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FLORBALOVÝ TURNAJ MLADŠÍCH ŽIAKOV
Príjemne nás prekvapila pozvánka od M-SPORT,
SPORTKEMP Trenčín na florbalový turnaj mladších žiakov.
S obavami a s myšlienkou prvej konfrontácie so školami, ktoré
florbal hrávajú, sme sa 17.3.2015 vybrali do haly M-SPORT Ostrov
Trenčín. Družstvo zväčša tvorili žiaci 5.ročníka.
Presvedčili, že po 4 rokoch sa v ZŠ tvorí ďalší veľmi ambiciózny športový kolektív, ktorý bude schopný nadviazať na úspechy
súčasných deviatakov. Kolektívny výkon, bojovnosť, obetavosť, ale
aj herné majstrovstvo prinieslo nečakaný úspech vo finálovom zápase s hokejovými nádejami Dukly Trenčín zo ZŠ Trenčín, Hodžova.
Turnaja sa zúčastnilo 11 škôl.
Po dvoch víťazstvách v základnej skupine sme vo finálovej dosiahli
tieto výsledky:
ZŠ Horná Súča : ZŠ Trenčianske Teplice 2:2
ZŠ Horná Súča : ZŠ Trenčín, Hodžova 3:1
Celkové poradie: 1. miesto ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča
2. miesto ZŠ Trenčín, Hodžova
3. miesto ZŠ A.Bagara Trenčianske Teplice
Školu reprezentovali:
Alica Lukšová (kapitánka), Tomáš Repa, Simon Juriga, Jakub Cverenkár, Šimon Bariš, Jozef Pariš, Timotej Barinec, Martin Škunda,
Jakub Hlávek, Sebastián Martiška, Cyril Birás, Simon Stehlík.

VEDOMOSTNÉ OLYMPIÁDY (ÚSPEŠNÍ RIEŠITELIA)
Fyzikálna olympiáda: 7. miesto Monika Michalíková
Chemická olympiáda: 8. miesto Samuel Gago
11. miesto Monika Michalíková
Geografická olympiáda: 9. miesto Matúš Guga
13. miesto Michal Gago
18. miesto Alžbeta Michalíková
Matematická olympiáda: 7. miesto Lenka Škundová
VÝTVARNÉ SÚŤAŽE
Vršatec očami detí : 2. miesto Sabína Barteková
3. miesto Aneta Ondračková
cena
Alena Múková
Vesmír očami detí : cena Natália Barteková
Máme radi šťastné konce (rozprávky): cena Alena Múková
ATLETIKA
Okresnej súťaže v atletike sa 12.5.2015 na štadióne
Osemročného športového gymnázia Trenčín zúčastnilo 16 ZŠ
a osemročných gymnázií. Naši chlapci obhajovali minuloročné víťazstvo. Nepodarilo sa, ale 2. miesto je vynikajúcim umiestnením,
pretože nemáme vhodné podmienky na väčšinu atletických disciplín.
Boli sme jedinou školou, ktorá konkurovala trenčianskym školám.
Družstvo dievčat tvorili zväčša mladšie žiačky, obsadili 7. miesto.
Celkové poradie:
1. miesto ZŠ Trenčín, Novomeského - 789 bodov
2. miesto ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča - 730 bodov
ZŠ Trenčín, Kubranská - 730 bodov
Najlepšie výsledky:
2. miesto Samuel Gago (60 m) - 7,68 s
3. miesto Samuel Gago (300 m) - 41,20 s
3. miesto Marianna Čapáková (300 m) - 48,90 s
4. miesto Erik Blaho (výška) - 155 cm
4. miesto Marek Kučerák (1.000 m) - 3,11,19 min
BEŽECKÉ SÚŤAŽE
Beh Chocholnej:
2.miesto – Dominik Fary
2.miesto – Lea Cverenkárová
Beh Soblahova:
1.miesto – Soňa Panáková
2. miesto – Lea Cverenkárová

FUTBALOVÝ TURNAJ STARŠÍCH ŽIAKOV
(JEDNOTA CUP)
Futbalového turnaja starších žiakov sa zúčastnilo 24 ZŠ. K
úspechu viedla dlhá cesta od základného kola až po finálový turnaj.
Našim chlapcom sa to podarilo a po 7 zápasoch si zahrali vo finálovom turnaji.
Postupne zvíťazili v základnej skupine nad ZŠ Trenčín - Kubranská
(9:1 a 8:0), ZŠ Melčice-Lieskové (4:1 a 3:1). V semifinále remizovali
so ZŠ Trenčín-Hodžova (2:2) a zvíťazili nad ZŠ Svinná (5:0) a ZŠ
Trenčianska Turná (4:2)
Finálového turnaja sa zúčastnili 4 najlepšie ZŠ:
Naše výsledky:
ZŠ Trenčín, Hodžova (7:3), ZŠ Dolná Súča (1:3), ZŠ Trenčín, Novomeského (0:3),
Góly: M.Machara (3), S.Gago (2), D.Zvolenský (2), A.Coník (1)
Celkové poradie:
1. miesto ZŠ Trenčín, Novomeského - 9 bodov
2. miesto ZŠ s MŠ R.Hečku Dolná Súča - 6 bodov
3. miesto ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča - 3 body
4. miesto ZŠ Trenčín, Hodžova - 0 bodov
Reprezentovali:
A.Remenár, A.Haluska, D.Zvolenský, L.Macura, M.Guga, S.Gago,
A.Coník, M.Machara, M.Kučerák, T.Pariš.
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MAJSTROVSTVÁ SR VO FUTBALE (DÔVERA CUP)
V národnom tréningovom futbalovom centre SFZ
v Poprade sa 2. a 3. júna 2015 stretlo 8 najlepších chlapčenských
a 8 dievčenských družstiev v Školskom pohári Dôvera cup. Celkovo
sa súťaže zúčastnilo 1.525 ZŠ a 8-ročných gymnázií. Trenčiansky
kraj reprezentovali naše dievčatá. Odchádzali so skromným cieľom
vyhrať aspoň jeden zápas. Nakoniec pri kvapke šťastia mohli stáť
na stupni víťazov. V prvý deň sme hrali výborný futbal, 3-krát zvíťazili a získali si sympatie organizátorov i pochvaly od odborníkov.
Naše výsledky:
ZŠ Horná Súča : ZŠ Banská Bystrica, Golianova 8:0,
ZŠ Bratislava, Tilgnerova 5:0, ZŠ Bardejov, Ševčenkova 3:2
Semifinále: ZŠ Horná Súča : ZŠ Ľubochňa 0:2
O 3. miesto: ZŠ Horná Súča : ZŠ Bardejov 1:2
Celkové poradie: 1. miesto ZŠ Senica, Sadová
2. miesto ZŠ Ľubochňa
3. miesto ZŠ Bardejov, Ševčenkova
4. miesto ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča
Celý turnaj bol výnimočne organizovaný. Každé družstvo
získalo sadu dresov, pekné tričká s logom organizátora, diplomy,
poháre. Dievčatá boli ubytované v hoteli Satel, mali zabezpečený
vstup do Aquacity Poprad, výbornú stravu, hrali na krásnom novom
štadióne. Stretli sa s reprezentačných futbalovým trénerom Jánom
Kozákom a reprezentantom Martinom Jakubkom. Diskutovali so
Šebou - černoškou žijúcou na Slovensku. Prežili dva krásne
a úspešné dni.
Školu reprezentovali:
Lea Cverenkárová, Eliška Bulejková, Karolína Zemanovičová, Daša
Babrnáková, Michaela Vendžúrová, Soňa Panáková, Alica Lukšová,
Lívia Repová.
Súperom i odborníkom sa najviac páčila hra E.Bulejkovej
a K.Zemanovičovej.
Veľmi pekne ďakujeme OcÚ Horná Súča za poskytnutie obecného
automobilu na všetky turnaje. Osobitne šoférovi Jozefovi Mrázikovi,
zástupcovi starostu obce, za ústretovosť a povzbudzovanie.

LADY CUP – FUTBALOVÝ TURNAJ DIEVČAT
Veľmi dobrá atmosféra, kvalitná konkurencia, pekné ceny
a vždy slnečné počasie. Preto sa každoročne do Dolnej Súče tešíme. Deň po úspechu v Poprade (4.6.2015) naše dievčatá pokračovali vo výborných výkonoch, zvíťazili vo všetkých stretnutiach so
skóre 13:0.
Výsledky:
ZŠ Horná Súča : ZŠ Trenčín, Kubranská 8:0, ZŠ Drietoma 4:0, ZŠ
Dolná Súča 1:0.
Obsadili sme 1. miesto. Víťazkami turnaja sme sa stali už 5-krát
po sebe.
Najlepšia strelkyňa : Eliška Bulejková - 8 gólov
Najlepšia obrankyňa : Karolína Zemanovičová
Reprezentovali: V.Gažiová, M.Čapáková, E.Bulejková,
M.Vendžúrová, K.Zemanovičová, L.Cverenkárová,
D.Babrnáková
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BEH HORNEJ SÚČE 2015
Preteku sa zúčastnili chlapci a dievčatá zo 7 škôl okresu Trenčín.
Výsledky:
Najmladší žiaci (1.stupeň)
1. miesto
Matúš Fabo
ZŠ Trenčín, Kubranská
2. miesto
Mário Červenka
ZŠ Soblahov
3. miesto
Lukáš Vitko
ZŠ Trenčín, Kubranská
Najmladšie žiačky (1.stupeň)
1. miesto Júlia Havierová
ZŠ Trenčín, Kubranská
2. miesto Soňa Panáková
ZŠ Horná Súča
3. miesto Sandra Faryová
ZŠ Horná Súča
Mladší žiaci:
1. miesto Pavol Puna
ZŠ Trenčín, Kubranská
2. miesto Miroslav Cverenkár
ZŠ Dolná Súča
3. miesto Adam Urban
ZŠ Soblahov
Mladšie žiačky:
1. miesto
Renáta Hiklová
ZŠ Soblahov
2. miesto
Eliška Bulejková
ZŠ Horná Súča
3. miesto
Lea Cverenkárová
ZŠ Horná Súča
Starší žiaci:
1. miesto Marek Kučerák
ZŠ Horná Súča
2. miesto
Ondrej Pruška
ZŠ Soblahov
3. miesto Samuel Gago
ZŠ Horná Súča
Staršie žiačky:
1. miesto
Natália Lišková
ZŠ Dolná Súča
2. miesto
Nikola Chovancová
ZŠ Trenčín, Kubranská
3. miesto
Marianna Poláčková ZŠ Horná Súča
Súťaž škôl (družstiev):
1. miesto ZŠ Trenčín, Kubranská- 12 bodov
2. miesto ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča - 11 bodov
3. miesto ZŠ s MŠ Soblahov - 8 bodov
VOLEJBALOVÝ TURNAJ ŠKOLSKÝCH ZAMESTNANCOV
V školskom roku 2014/2015 sa opäť uskutočnil tradičný
turnaj vo volejbale školských zamestnancov. Organizovalo ho CVČ
Trenčín v spolupráci s OZPŠaV Trenčín.
Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl (ZŠ Trenčín - Veľkomoravská, ZŠ Trenčín - Dlhé Hony,
ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča, ZŠ Trenčianske Jastrabie, Piaristické gymnázium J.Braneckého Trenčín, ZŠ Trenčín - Novomeského.
Uskutočnili sa základné kolá. Finálový turnaj sa za účasti 3 najlepších družstiev uskutočnil v telocvični ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná
Súča.
Poradie najlepších:
1. miesto ZŠ Trenčín, Dlhé Hony
2. miesto ZŠ Trenčín, Veľkomoravská
3. miesto ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
Súčasťou ŠkVP sa stal národný štandard finančnej gramotnosti. Realizuje sa začlenením obsahu do jednotlivých predmetov, formou blokového vyučovania i kurzami.
V našej ZŠ sme pre žiakov 8. ročníka pripravili seminár v spolupráci
s občianskym združením Zlatá tehlička, o.z. na základe grantového
programu Škola rodinných tradícií. Hlavným cieľom projektu bolo
priblížiť žiakom oblasť bankovníctva, poisťovníctva, rodinných financií a spotrebiteľských práv.
V dňoch 8.6.-10.6.2015 na seminároch pod vedením
lektorky Ing. Vavríkovej prebiehali praktické cvičenia a hry, ktoré
vychádzali z vedomostí a skúseností žiakov.
Po absolvovaní seminárov absolvovali testy, ktoré zvládli nadmieru
úspešne a boli odmenení diplomom.
Zvyšovanie finančnej gramotnosti sa stalo trvalou súčasťou vzdelávania žiakov v našej škole.

(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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VÍTAME NOVÝCH OBČIANKOV HORNEJ SÚČE
APRÍL 2015
Veľa je na svete krásnych, drahých
a vzácnych vecí. Svet má obrovské
poklady a skvosty, ktoré vytvoril ľudský um. A predsa niet vačšieho

Filip Gago

Adela Gagová

Mia Gagová

Karolína Kopčanová

pokladu, ako je ľudský život, ktorý sa nedá s ničím porovnať. V apríli
tohto roku privítali členovia ZPOZ – u medzi občanmi Hornej Súče
ďalších obyvateľov. Do našej obce pribudli nasledovní malí občania:

Nela Krovinová

Samuel Seriš

Martin Ondračka

Anetta Mráziková

Oliver Machara

Sofia Holčáková

Zuzana Galádová

Alica Juračková

Karolína Zigová

Nikolka Ševčíková
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Mathias Kurtiš

Marco Škunda

Alex Jurica

Milan Tomáš

Klára Zuzana Santerová

Peter Orság

Róbert Guga

Matej Ozimy

Eliška Panáková

Sabinka Anna Fraňová

Matúš Ondračka

Tomi
Slovák

Martin Suchánek

Dorota Grófová, Martin Gróf
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FUTBALOVÝ KLUB HORNÁ SÚČA –
FUTBALOVÉ OKIENKO
UMIESTNENIE NAŠICH MUŽSTIEV PO SKONČENEJ SEZÓNE 2014/2015
Dospelí – MO 6.liga : 10. miesto - skóre 63 : 74 – 38 bodov
V sezóne odohrali 30 zápasov / 10x – výhra, 8x – remíza, 12x - prehra /
Najlepší strelci: Dohnan Ján – 11 gólov, Repa Jakub – 9 gólov, Dohnan Pavol a Bartek Martin po 7 gólov, Kučerák Jozef – 6 gólov
Trénerom mužstva sa po 7.kole stal Dohnan Pavol st.,ktorý nahradil predchádzajúceho trénera Vlada Birasa, ktorému aj touto cestou chceme poďakovať za jeho odvedenú prácu. Dlhoročným vedúcim mužstva je Mrázik Branko.
Dorast – Jeseň odohral v MO 6.liga : 6. miesto - skóre 34 : 25 – 14 bodov
Jesenná bilancia 4x – výhra, 2x – remíza, 4x – prehra a vzhľadom k tomu, že sa neumiestnili do 4.miesta boli preradení do novo vytvorenej 7.ligy Sever,
ktorú na jar suverénne vyhrali bez straty bodu a zvíťazili vo všetkých 12-tich zápasoch. Získali 36 bodov a dosiahli skóre 61 : 13.
Najlepší strelci : Bariš Martin – 18 gólov, Zvolenský David – 17 gólov,
Gago Samuel - 12 gólov, Horečný Nikolas – 10 gólov
Trénerom a zároveň aj vedúcim mužstva bol človek v jednej osobe Panák Marián st., ktorý sa tejto náročnej vekovej kategórii nepretržite venuje štyri
sezóny.
Žiaci – MO 4.liga : 5. miesto - skóre 89 : 43 – 45 bodov
Počas sezóny odohrali 26 zápasov / 13x – výhra, 6x – remíza, 7x – prehra /
Najlepší strelci: Remenár Adam – 29 gólov , Kučerák Marek – 21 gólov
Stražák Samuel – 10 gólov, Zemanovič Adam – 9 gólov
Trénerom mužstva bol skúsený harcovník Coník Dušan, ktorý po 8-ich sezónach pri žiackom mužstve končí, chce si dopriať trocha odpočinku a dať
šancu novému trénerovi /zanietencovi/, ktorý by pokračoval v jeho práci. Dušan, ďakujeme za tvoju dobre odvedenú prácu.
Vedúcim mužstva žiakov pri domácich zápasoch bol Žáček Jozef, ktorý je zároveň aj hospodárom nášho futbalového ihriska. Na ihriskách súperov
vypomáhal ako vedúci mužstva Mrázik Jozef.
Vzhľadom k veľkému počtu malých žiakov ročník narodenia 2004 a mladší sme sa prvýkrát v histórii nášho klubu rozhodli zaregistrovať a prihlásiť do
súťaže Žiacku prípravku „kategória U-11“, ktorej trénermi sa stali Mrázik Branko a Coník Dušan. Vedúceho mužstva im robil Mrázik Jozef.
Súťaž sa hrala turnajovým systémom jeseň - jar, a odohrali sme 40 zápasov /2x15 min./, z ktorých sme 27x- vyhrali, 6x-remizovali a 7x- prehrali / .
S počtom 87 bodov a so skóre 87 : 44 sme túto súťaž vyhrali a obsadili sme v Severnej časti 1.miesto. O tento výborný úspech sa pričinili nasledujúci
hráči:
Haluska Tomáš /brankár-3 góly/, Galko Denis-11 gólov, Zemanovičová Karolína-4 góly, Panáková Soňa-3góly, Farý
Dominik-6gólov, Gago Šimon-4 góly,Bariš Šimon-8 gólov,
Zemanovič Lukáš-12 gólov/najlepší strelec/, Birás Cyril-8
gólov, Mrázik Mário-3 góly, Kučerák Adam-2 góly, Žúži Ján
Tadeáš-8 gólov, Balala Tadeáš-2 góly, Martiška Timotej-3
góly, Gago Samuel-1 gól, Stehlík Šimon-2 góly, Boháčiak
Timotej-6 gólov, Cverenkár Jakub-4 góly, Juriga Simon, Cverenkár Mikuláš, Barinec Patrik, Jurica Patrik a Žúži Miroslav.
V prestávke posledného domáceho zápasu dospelých
/H.Súča-V.Hradná 5:3/ boli naši malí víťazi odmenení medailami, víťazným pohárom a sladkosťami.
Starí páni – mužstvo bolo v sobotu 13.6.2015 pozvané na
hodový futbalový turnaj legiend do Ľuborče, kde naši hráči
dosiahli nasledovné výsledky :
1.zápas: Ľuborča – Horná Súča 2 : 1 /pomocné 11-tky 5 : 5/
gól : Panák Ľuboš
2.zápas: Nemšová – Horná Súča 3 : 4 / pomocné 11- tky 4 : 4 /
Góly: Biras Vlado – 2, Janči Branislav a Sádecký František
Konečné poradie: 1.miesto-Ľuborča , 2.miesto-Horná Súča, 3.miesto-Nemšová
Ďakujeme všetkým futbalovým kategóriám za úspešnú reprezentáciu nášho klubu a do novej sezóny 2015/2016 prajeme hráčom pevné
zdravie a veľa športových úspechov.
(JM)

FUTBALOVÉ POZVÁNKY POČAS LETNEJ PRESTÁVKY.
11.7.2015 – Futbalový turnaj dospelých v družobnej obci Šanov
25.7.2015 – Oslavy 50.výročia cezhraničnej družby so Sokolom Šanov v Hornej Súči
Program: Mládežnícky futbalový zápas
Futbalový zápas Horná Súča st. páni - Šanov
Ocenenie oboch klubov od Oblastného futb.zväzu Trenčín
Ocenenie hráčov a funkcionárov od FK Horná Súča
Futbalový zápas dospelých Horná Súča - Šanov
Spoločenské posedenie s hudbou a občerstvením
PEŇAŽNÁ 2015
Srdečne Vás pozývame na 15. ročník
Medzinárodného
česko – slovenského stretnutia.
Podujatie sa uskutoční dňa 22. augusta 2015,
Ďalšie informácie budú dostupné pre všetkých
občanov.
TEŠÍME SA NA VÁS!

Obec Horná Súča a Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov
Vás pozýva na
Pamätný pochod k pamätníku na Krásnom Dube
pri príležitosti 71. výročia SNP.
Pamätný pochod sa uskutoční dňa 28.augusta
2015, v prípade nepriaznivého počasia 29. augusta
2015. Ďalšie informácie budú spresnené.
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Smútočné poďakovanie

NOVÉ KNIHY
NÁM ROBIA
RADOSŤ
V mesiaci marec, apríl a máj 2015 boli zakúpené tieto
knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1. Povedať prepáč nestačí – Koscelanská, S
2. Život na pôžičku – Fartelová, M.
3. Priznanie –Grisham, J.
4. Mafia v Bratislave – Murín, G.
5. Ketamínový fantóm – Fabian, P.
6. Kroky k slnku – Addison, C.
7. Za dverami mojich snov – Rimová, A.
8. Slzy muža – Hamarová, D.
9. Čerešňa na šľahačku – Riečanská, L.
10. Miluje, nemiluje, idem – Monošová, M.
11. Nevinné klamstvá – Hlavatá, D.
12. Vydaté – Havranová, I.
13. Život sa nás nepýtal – Scherhauferová, R.
14. Nikdy viac sama – McKinley, T.
15. Na Slovensku je to tak – Brnčal, M.
16. Závistlivý mesiac – Greene, T.Ch.
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1. Prázdniny s delfínom – LeGloahec, F.
2. Dračie srdce: Pomsta železných havranov
Kliatba slepého mága - Brezina, T.
3. Opice z našej police – Bendová, K.
4. O Štoplíkovi , kým do školy nechodil – Ponická, H.
5. Veselí prváci – Pavlovič, J.
6. Sloní chobot, levia laba , nech je zo mňa ježibaba!
7. Pinocchio a iné rozprávky
8. Rozprávkové počítanie
9. Princ Bajaja a iné rozprávky
10. 12 zlatých rozprávok
11. Filipove prázdninové dobrodružstvá – Fischer, M.
a D.
12. Korytnačka a zajac a iné rozprávky
13. V hlavnej úlohe Tracy Beakerová - Wilsonová, J.
14. Neznášam, keď ma hladkajú po hlave – Hlušíková,
M.
15. Nezblázni sa mamička – Futová, G.
16. Štyri kosti pre Flipra – Futová, G.
17. Sedem zhavranelých bratov – Nellis, A.
Náučná literatúra pre dospelých:
1. Prišiel, zomrel, zvíťazil – Daniel, R.
2. Začalo sa to sklamaním ... a končí nádejou – Furst,
V.
3. Objav svoju hodnotu – Melgosa, J.
4. Lásky a škandály v našich panovníckych rodoch –
Múcska, V.
5. Život Panny Márie vo videniach blahoslavenej Anny
Kataríny Emmerichove
Náučná literatúra pre deti a mládež:
1. Krížikové výšivky na štyri ročné obdobia
2. Zakvitnutá Veľká noc – Radics, M.
3. Jarné a veľkonočné papierové ozdoby
4. Vieš to? – Vojnits, A.
5. Viazané šperky – Katona, B.
6. 1000 tipov pre krásu – Fábián, B.

Dňa 12.6.2015 sme sa v Novej Bani navždy rozlúčili s pani
učiteľkou Mgr. Helenou Tencerovou. Zomrela vo veku 73 rokov.
Pani Tencerová žila v Hornej Súči 46 rokov. V základnej škole pôsobila
35 rokov. Bola výnimočnou učiteľkou. Rozdávala svoje hlboké vedomosti, bohaté skúsenosti, viedla svojich žiakov k úcte k vzdelaniu,
k rodnému jazyku, literatúre. Vychovala množstvo výnimočných recitátorov, viedla deti k vlastnej tvorbe, k samostatnosti, k viere vo vlastné
sily. Mala rada svoju prácu, školu, deti. S láskou im rozdávala múdre
a priateľské rady, udržiavala vieru v dobro, krásno i v správne ideály.
Historickú mozaiku každej školy tvorí veľa drobných kamienkov
a kameňov. Jedným z najväčších a najcennejších kameňov v mozaike
novodobej školy v Hornej Súči bola práve pani Elena Tencerová.
Úprimne za všetko ďakujeme.
Česť jej pamiatke.
Kolektív zamestnancov ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča

GRATULOVALI SME JUBILANTOM
V mesiaci máj tohto roku 2015 navštívili členovia ZPOZ –u pri
príležitosti úctyhodných deväťdesiatych narodenín nasledovnú oslávenkyňu:
Mária Gagová
narodená
20.05.1925.

V mesiaci máj 2015 sa dožili životného jubilea – výročia sobáša
nasledovní oslávenci:
Diamantová svadba
60.výročie sobáša
28.05.2015
Ján Zemanovič
Ľudmila Bučková
ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
Končiaci žiaci ZŠ si prevzali z rúk starostu obce Ing. Juraja Ondračku a triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia. Spoločne
im všetci zaželali veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných
školách, na ktoré žiakov prijali.

(LM)

Prajem príjemné čítanie.
(MG)
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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.

Predám, kúpim a vymením pozemok
v katastri Dolná a Horná Súča.

Hľadám brigádnika (aj študenta) na občasnú montáž a demontáž párty stanov.

Kontakt: 0949/416 596

Kontakt: 0907/063 373

Záujemcovia o výrobu súčanského klobúka – tralaláčka prihláste sa na
tel. čísle: 032/6519 619 alebo osobne v Obecnej knižnici u
Magdalény Gugovej.
ÚRADNÉ HODINY OBECNÉHO ÚRADU HORNÁ SÚČA
PONDELOK:

7:00 – 12:00

12:30 – 15:00

UTOROK:

NESTRÁNKOVÝ

STREDA:

7:00 – 12:00

12:30 – 16:00

ŠTVRTOK:

7:00 – 12:00

12:30 – 15:00

PIATOK:

7:00 – 12:00

12:30 – 14:00

DEŇ

Obedná prestávka: 12:00 – 12:30
Noviny obce Horná Súča – ročník XIX. – číslo 2 – júl 2015 – cena 0,40 € / 12,05 Sk
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