Noviny obce Horná Súča – ročník XXI. – číslo 2 – júl 2017 – 0,40 €/12,05 Sk

Súčanský

www.hornasuca.sk

HLÁSNIK

„TOTO JE DEŇ, KTORÝ DAL NÁM PÁN, RADUJME SA A VESEĽME SA V ŇOM!“

„Toto je deň, ktorý dal nám Pán, radujme sa a veseľme sa v ňom!“ Týmito slovami sa rozoznel náš chrám v úvode slávenia sviatku Turíc dňa 4. júna 2017. Pamiatka zoslania Ducha Svätého
však tento raz nebola jediným dôvodom k radosti. Dvadsaťštyri našich detí malo totiž ešte ďalší
veľký dôvod „radovať a veseliť sa“ práve v tento deň. Po rokoch vzdialenej prípravy vo vlastných
rodinách a mesiacoch, na hodinách náboženstva a pri nácvikoch v kostole, konečne nadišla tá chvíľa,
kedy práve nad nimi zazneli Ježišove slová: „Nechajte maličkých prísť ku mne!“. Nechajte ich prísť,
lebo už ich netreba nosiť. Už vedia ísť samé a vedia aj kam majú ísť. Vedia, kto som a čo im ponúkam. Veľakrát videli pri sv. omšiach, ako ich otec, mama, dedko, či babka kráčajú k oltáru, aby dostali tú malú oplátku a oni by tiež radi... No až teraz, keď ich rozum a viera o kúsok podrástli a sú ako
tak schopné pochopiť, že to sa tu nerozdávajú „cukríky“ za dobré správanie, ale Ježišovo ukrižované
telo a jeho vyliata krv na odpustenie hriechov a zároveň posila tieto hriechy už nepáchať, až teraz
môžu prísť! Môžu prísť, aby jedli a pili, aby mali v sebe život. A oni prišli. Hoci ešte v sprievode nás
rodičov a krstných rodičov, ale po svojich. Prišli oblečení v rúchu nevinnosti a pekne upravení, aby aj
takto navonok ukázali, ako sú vnútorne pripravení. Vstúpili do krásne vyzdobeného chrámu a do
sviatočne naladeného spoločenstva veriacich, ktoré sa už nevedelo dočkať, ako budú mať spoločnú
účasť na tomto veľkom tajomstve našej viery.
Stáli sme len zopár krokov od nich a cítili, ako ten Boží život, ktorý v krste dostali cez našu
vieru začína v ich srdciach rásť vlastným životom. Spravili prvý veľký a dôležitý krok na vlastnej ceste
s Ježišom, ale uvedomujeme si, že ich v tom ešte nemôžeme nechať samých. V závere sv. omše
spievali milú pieseň: „Ovečkou že Božou som ...“ Naozaj, pripadali nám v tých bielych tunikách, ako
také malé ovečky, ktoré doteraz žili ešte len z materského mlieka, no teraz prvý raz okúsili nový pokrm. Musia sa ešte veľa naučiť o tom, ako často sa ním sýtiť, ako ho správne spracovať a ako
s úžitkom stráviť. V tomto im chceme aj naďalej pomáhať, hlavne svojím príkladom, keď sami budeme kráčať za hlasom nášho pastiera, ktorý nás pri každej svätej omši pozýva na výživné pastviny
eucharistie. K tomu nech nám Pán Boh pomáha a naši duchovní otcovia povzbudzujú.
Zároveň chceme touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, organizácii
a priebehu slávnosti prvého svätého prijímania. Pán Boh odmeň!
(rodičia prvoprijímaných detí)

JA UŽ PATRÓNA MÁM A TO JE
SV. JÁN NEPOMUCKÝ
Refrén známej piesne
z JKS sa v dňoch 27. a 28. mája
2017 často ozýval z úst pútnikov,
ktorí sa vybrali po stopách svojho
patróna. Plný autobus pútnikov.
str.2

FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB BOL OPÄŤ BOHATÝ
NA PROGRAM A ZÁŽITKY
Tento rok sme organizovali už v poradí 27. ročník Festivalu dychových hudieb Okolo Súče. Videli sme rôzne muzikantské talenty, uviedli sme nové CD do života, oceňovalo
sa, obdarovávalo sa. Vypočuli sme si krásne skladby podaní
nielen našich domácich, ale i zahraničných kapiel.
str. 7

POĎAKOVANIE
Mgr. Dušan Černek – riaditeľ,
zástupca, pedagóg, predseda odborných komisií, nositeľ najvyšších
pedagogických vyznamenaní. 36
rokov svojho profesijného života
venoval pedagogickej činnosti na
miestnej ZŠ.
str.8
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HODY V NAŠEJ FARNOSTI
V liturgickom kalendári 16.mája nájdeme spomienku na patróna našej farnosti sv. Jána Nepomuckého. V nedeľu po tejto slávnosti sa konajú
v našej farnosti hody. Tento rok pripadli na nedeľu 21.mája. Náš pán farár pozval k nám vzácneho hodového kazateľa – bývalého správcu našej farnosti – dnes už dekana Mgr. Petra Hluzáka. Prihovoril sa k nám svojím príslovečným humorom a zaspomínal na časy, keď u nás pôsobil. Zaskočil nás
otázkou, koľko hviezd má sv. Ján
Nepomucký okolo hlavy. V erbe
obce ich má 5, ale na oltári má 7
hviezd okolo hlavy. Možno preto
sme zostali takí prekvapení.
S otcovskou láskou nám vysvetlil,
že 5 hviezd poukazuje na 5 Kristových rán. Podľa ikonografie
tohto svätca to môže tiež znamenať päť písmen latinského slova
TACUI teda „mlčal som“ pri odkaze na neporušenie spovedného
tajomstva. Tento fakt býva tiež
zdôraznený, keď je zobrazovaný
s prstom pred ústami. Ďalšia
verzia súvisí s legendou, ktorá
hovorí, že jeho telo našli rybári na
mieste piatich tajomných svetiel
nad hladinou Vltavy. Inak hviezdy
okolo hlavy svätca sú veľmi neobvyklým atribútom, okrem nášho patróna sa vyskytujú len v mariánskej ikonografii.
Hovorí sa, že každý má takého patróna, akého potrebuje. Naši predkovia nie bez vedenia Ducha Svätého zvolili si za patróna práve sv. Jána
Nepomuckého. My s vďačnosťou môžeme spievať: „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!“
(AB)

JA UŽ PATRÓNA MÁM, A TO JE SVÄTÝ
JÁN NEPOMUCKÝ
Refrén známej piesne z JKS sa v dňoch 27. a 28. mája 2017 často ozýval
z úst pútnikov, ktorí sa vybrali po stopách svojho patróna. V sobotu v skorých ranných hodinách vyštartoval plný autobus pútnikov všetkých vekových kategórií (980r.) - smer: Praha.
Prvé zastavenie sme mali na Karlovom moste, na mieste, odkiaľ bol 20.3.1393 sv.
Ján Nepomucký zhodený do Vltavy. Dozvedeli sme sa, že Ján zomrel následkom
krutého mučenia a do vody bolo vhodené poviazané už mŕtve telo. Už v roku 1683
tu bola nainštalovaná socha s jeho podobizňou ako prvá na pražskom moste.
Dnešná bronzová socha je zhotovená podľa tej pôvodnej. Týči sa do výšky 2,5m
a váži 2000kg. Reliéf vľavo zobrazuje kráľovninu spoveď a reliéf vpravo zhodenie
svätca do Vltavy. Barokových kamenných sôch svätca s krížom v ruke stojacich na
mostoch je v celej Európe cca 30 000. Svätý Ján Nepomucký je uctievaný ako
ochranca pred vodným živlom, ochranca mostov a prístavov, pltníkov, práva
a kňazov, pomocník vdov, sirôt a chudobných. Pomodlili sme sa tu litánie k nášmu
patrónovi.
Pamätajúc
na
všetkých,
ktorých
sme
nechali
doma.
Ako sme sa dostali chrámu sv. Víta sa cez všetky bezpečnostné opatrenia
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a množstvo turistov zostane určite ešte dlho vryté v našich spomienkach. V chráme sv. Víta sme obdivovali nielen krásy gotickej architektúry,
ale Organovej kapli nám náš pán farár odslúžil svätú omšu. Pre všetkých zúčastnených to bol veľmi silný zážitok.
Potom sme sa spoločne vybrali k monumentálnemu hrobu sv. Jána Nepomuckého, ktorý sa nachádza priamo
v CJráme sv. Víta na pravej strane oltára. Svätcovo telo odpočíva v náhrobku z rýdzeho striebra, ktorý Jozef
Wurth dokončil v roku 1736. Tu sme si piesňou uctili jeho pamiatku. Krásne sobotné odpoludnie sme si ešte užili
stovežatú Prahu s voľným programom.
V centre Nepomuku sme sa ubytovali v útulnom hoteli U zeleného stromu, kde bolo o nás výborne (na
pútnikov až luxusne) postarané. Podávalo sa tradičné české zelí s knedlíkmi, tak sme si mohli povedať
v „Nepomuku do popuku“. Vo večerných hodinách nás vítali zvony, ktoré bili na počesť pútnikov – teda nás.
Miestny arcidekan nám pripravil rozjímavú adoráciu o živote a smrti najznámejšieho českého svätca, ktorý výrazne presahuje hranice Českého štátu. Je patrónom Bavorska. Vďaka misionárom ho poznajú aj v Južnej Amerike. Adorácia sa konala v barokovom pútnickom kostole sv. Jána Nepomuckého, ktorý je podľa tradície postavený na mieste jeho rodného domu. Je to prvý chrám na svete, ktorý mu je zasvätený od roku 1660.
V nedeľu ráno sme navštívili Svätojánske múzeum, nachádzajúce sa v priestoroch arcidekanstva
v jeho rodisku s expozíciou svätojánskych pamiatok. Spoločne s veriacimi z Nepomuku sme sa zúčastnili nedeľnej svätej omše vo farskom kostole sv. Jakuba, kde náš patrón prijal sviatosť krstu. Domáci nás prijali
s nadšením. Netajili, že je pre nich veľkým povzbudením vidieť také množstvo veriacich putujúcich za ich slávnym rodákom.
Cestou späť sme sa zastavili na najznámejšom českom mariánskom pútnickom mieste - Svatá Hora u Příbrami.
Toto miesto je opradené mnohými legendami. Jedna z nich rozpráva, že pôvodnú kaplnku dal postaviť už v 13.
storočí rytier Malovec vďačný Panne Márii za vypočutú modlitbu, keď ho ochránila pred zbojníkmi, ktorí ho
prenasledovali. Od tých čias tam zavítalo už mnoho pútnikov. My sme si tu vykonali pobožnosť krížovej cesty
a mali sme priestor aj na osobnú rozjímavú modlitbu. Keď sme potom nastúpili do autobusu, cieľ bol jasný – domov. Vo večerných hodinách sme dorazili do Súče a z vďačnosti Pánu Bohu sme v našom chráme zaspievali slávnostné Te Deum.
Aj touto cestou chceme vysloviť úprimné „Pán Boh Zaplať!“ nášmu pánu farárovi Mgr. Tomášovi Zelenákovi za nápad, zorganizovanie
a výborne zvládnutý priebeh celej púte s bohatým duchovným programom. Bolo to prvý raz, čo sa veriaci z Hornej Súče vybrali do Nepomuku, ale
veríme ,že nie posledný....
(vďační pútnici)

Spoločná fotografia pútnikov z našej obce

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 18. januára 2017.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/01/2017-OZ
a) schvaľuje - výstavbu novej
budovy a vznik novej materskej školy, ktorá bude vybudovaná v areály Základnej
školy Michala Rešetku Horná
Súča v rámci projektu s názvom „Rozšírenie kapacity
infraštruktúry materských škôl
v obci Horná Súča“ výstavbou
novej materskej školy
b) súhlasí so zaradením
novej materskej školy do siete

škôl a školských zariadení v
zmysle § 18 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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. 2/01/2017-OZ
súhlasí, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie
„Zmeny a doplnky č. 1/2016
územného plánu obce Horná
Súča“ potrvá najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o
poskytnutí dotácie.

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
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 26. januára 2017.
1)Obecné
zastupiteľstvo
uznesením č. 1/02/2017-OZ
ruší uznesenie obecného
zastupiteľstva č. 3/02/2016OZ zo dňa 23.02.2016

Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0

Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik

2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/02/2017-OZ
a)
schvaľuje
investičný
zámer obce realizovať kúpu
obecných nájomných bytov v
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bytových
domoch
stavby
„Bytové domy Horná Súča“, v
počte 16 b.j., ktoré budú
zhotovené v bežnom štandarde podľa požiadaviek zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 Z.
z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení neskorších
predpisov a ktoré bude vybudované na pozemkoch KN-C
parc. č. 8/1, 8/61 ( E KN 9/2 ),
11/37, 11/1, 11/42, 15244/11,
4/2, 10/3 ( E KN 9/1) a 8/4 ( E
KN 8 ) evidovaných na liste
vlastníctva č. 1, na pozemku
KN-C parc. č. 11/38 ( E KN
9/1 ) evidovanom na liste
vlastníctva číslo 993 a na
pozemku 15244/6 evidovanom na liste vlastníctva číslo
4104, situovaných v katastrálnom území Horná Súča, obec
Horná Súča, okres Trenčín a
ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovaným architektom Ing. Arch.
Borisom Oprchalom, autorizačné číslo 2018AA v kancelárii ProLea s.r.o., Dolný Val
121/56, 010 01 Žilina a schválenou v stavebnom povolení
č. S 531/2016 na základe
zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve od spoločnosti E –
RAN Development, s.r.o., so
sídlom: Astrová 2/A, 821 01
Bratislava, IČO: 46 292 977,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I., oddiel: Sro, vložka č.:
104589/B, konajúca prostredníctvom konateľa Ing. Andreja
Demjanoviča,
b) schvaľuje investičný
zámer obce realizovať kúpu
súvisiacej technickej vybavenosti k bytovým domom stavby „Bytové domy Horná Súča“, ktorá podmieňuje užívanie 16 nájomných bytov v
bytových domoch v zložení :
• SO 104 Komunikácie a
spevnené plochy
• SO 204 Rozvody NN
• SO 301 Prípojka vody
• SO 302 Prípojka kanalizácie
• SO 303 Vnútroareálová
kanalizácia
• SO 304 ČOV
• SO 307 Odvodnenie parkoviska
• SO 401 Sadové úpravy,
ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou autorizovaným architektom Ing. Arch.
Borisom Oprchalom, autorizačné číslo 2018AA v kancelárii ProLea s.r.o., Dolný Val
121/56, 010 01 Žilina a schválenou v stavebnom povolení
č. S 531/2016, S 532/2016 a v
povolení na uskutočnenie
vodnej stavby č.: OU-TN-

OSZP3-2016/008152-004
TPJ na základe zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve od
spoločnosti E – RAN Development, s.r.o., so sídlom:
Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 46 292 977, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel:
Sro,
vložka
č.:
104589/B, konajúca prostredníctvom konateľa Ing. Andreja
Demjanoviča,
c) schvaľuje účel, na ktorý
bude žiadaná:
- Podpora zo Štátneho fondu
rozvoja bývania (ďalej len
„ŠFRB“) – U413 – kúpa nájomného bytu v bytovom
dome na základe zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve s
dotáciou a úverom, v bytových domoch stavby „Bytové
domy Horná Súča“, v počte
16 b.j., ktoré budú zhotovené
v bežnom štandarde podľa
požiadaviek
zákona
č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších
predpisov a podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 Z. z.
o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení neskorších
predpisov a ktoré bude vybudované na pozemkoch KN-C
parc. č. 8/1, 8/61 ( E KN 9/2 ),
11/37, 11/1, 11/42, 15244/11,
4/2, 10/3 ( E KN 9/1) a 8/4 ( E
KN 8 ) evidovaných na liste
vlastníctva č. 1, na pozemku
KN-C parc. č. 11/38 ( E KN
9/1 ) evidovanom na liste
vlastníctva číslo 993 a na
pozemku 15244/6 evidovanom na liste vlastníctva číslo
4104, situovaných v katastrálnom území Horná Súča, obec
Horná Súča, okres Trenčín,
- Dotácia z Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „MDV
SR“) – kúpa nájomných bytov
v bytovom dome na základe
zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve s dotáciou a úverom, v
bytových
domoch
stavby
„Bytové domy Horná Súča“, v
počte 16 b.j., ktoré budú
zhotovené v bežnom štandarde podľa požiadaviek zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 Z.
z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení neskorších
predpisov a ktoré bude vybudované na pozemkoch KN-C
parc. č. 8/1, 8/61 ( E KN 9/2 ),
11/37, 11/1, 11/42, 15244/11,
4/2, 10/3 ( E KN 9/1) a 8/4 ( E
KN 8 ) evidovaných na liste
vlastníctva č. 1, na pozemku
KN-C parc. č. 11/38 ( E KN
9/1 ) evidovanom na liste
vlastníctva číslo 993 a na
pozemku 15244/6 evidova-

nom na liste vlastníctva číslo
4104, situovaných v katastrálnom území Horná Súča, obec
Horná Súča, okres Trenčín,
- Podpora zo Štátneho fondu
rozvoja bývania (ďalej len
„ŠFRB“) – U413 – kúpa nájomných bytov na základe
zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve so 100 % úverom v
prípade, ak nebude dotácia
poskytnutá, v bytových domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča“, v počte 16 b.j.,
ktoré budú zhotovené v bežnom štandarde podľa požiadaviek zákona č. 443/2010 Z.
z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v
znení neskorších predpisov a
podľa požiadaviek zákona č.
150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení
neskorších predpisov ktoré
bude vybudované na pozemkoch KN-C parc. č. 8/1, 8/61 (
E KN 9/2 ), 11/37, 11/1,
11/42, 15244/11, 4/2, 10/3 ( E
KN 9/1) a 8/4 ( E KN 8 ) evidovaných na liste vlastníctva
č. 1, na pozemku KN-C parc.
č. 11/38 ( E KN 9/1 ) evidovanom na liste vlastníctva číslo
993 a na pozemku 15244/6
evidovanom na liste vlastníctva číslo 4104, situovaných v
katastrálnom území Horná
Súča, obec Horná Súča,
okres Trenčín,
d) schvaľuje spôsob financovania
kúpy
obecných
nájomných bytov v bytových
domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča“ podľa zmluvy o
budúcej kúpnej zmluvy so
spoločnosťou E – RAN Development, s.r.o., so sídlom:
Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 46 292 977, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel:
Sro,
vložka
č.:
104589/B, konajúca prostredníctvom konateľa Ing. Andreja
Demjanoviča, nasledovne:
v prípade kúpy s dotáciou a
úverom prostredníctvom
- úveru zo ŠFRB na kúpu
obecných nájomných bytov v
bytových domoch vo výške
60% z obstarávacej ceny
nájomných bytových domov,
t.j. vo výške 427 800,- EUR,
- dotácie z MDV SR na kúpu
obecných nájomných bytov v
bytových domoch vo výške
40% z obstarávacej ceny
nájomných bytových domov,
t.j. vo výške 285 200,- EUR,
v prípade kúpy so 100%
úverom zo ŠFRB, ak nebude
dotácia poskytnutá, prostredníctvom
-úveru zo ŠFRB na kúpu
obecných nájomných bytov v
bytových domoch vo výške
100% z obstarávacej ceny
nájomných bytových domov,
t.j. vo výške 713 000,- EUR,

e) schvaľuje spôsob financovania kúpy technickej
vybavenosti
podmieňujúcej
užívanie nájomných bytov v
bytových
domoch
stavby
„Bytové domy Horná Súča“
podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy so spoločnosťou E
– RAN Development, s.r.o., so
sídlom: Astrová 2/A, 821 01
Bratislava, IČO: 46 292 977,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I., oddiel: Sro, vložka č.:
104589/B, konajúca prostredníctvom konateľa Ing. Andreja
Demjanoviča, nasledovne:
1. SO 104 Komunikácie a
spevnené plochy
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
24500,- EUR
2. SO 204 Rozvody NN
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
7000,- EUR
3. SO 301 Prípojka vody
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
5060,- EUR
4. SO 302 Prípojka kanalizácie, SO 303 Vnútroareálová
kanalizácia
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
14920,- EUR
5. SO 304 ČOV
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
10060,- EUR
6. SO 307 Odvodnenie parkoviska
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
8460,- EUR
7. SO 401 Sadové úpravy
- vlastné zdroje z rozpočtu
obce Horná Súča vo výške
2000,- EUR
f) súhlasí s predložením
žiadosti o úver zo ŠFRB
nasledovne:
- predloženie žiadosti o
poskytnutie štátnej podpory z
prostriedkov ŠFRB na kúpu
16 obecných nájomných bytov
podľa zákona č. 150/2013 Z.
z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení zákona č.
276/2015 Z. z. v bytových
domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča“ na pozemkoch
KN-C parc. č. 8/1, 8/61 ( E KN
9/2 ), 11/37, 11/1, 11/42,
15244/11, 4/2, 10/3 ( E KN
9/1) a 8/4 ( E KN 8 ) evidovaných na liste vlastníctva č. 1,
na pozemku KN-C parc. č.
11/38 ( E KN 9/1 ) evidovanom na liste vlastníctva číslo
993 a na pozemku 15244/6
evidovanom na liste vlastníctva číslo 4104, situovaných v
katastrálnom území Horná
Súča, obec Horná Súča,
okres Trenčín, vo výške 427
800,- EUR (60% Obstarávacej
ceny),
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- predloženie žiadosti o
poskytnutie štátnej podpory z
prostriedkov ŠFRB na kúpu
16 obecných nájomných bytov
podľa zákona č. 150/2013 Z.
z. o Štátnom fonde rozvoja
bývania v znení zákona č.
276/2015 Z. z. v bytových
domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča“ na pozemkoch
KN-C parc. č. 8/1, 8/61 ( E KN
9/2 ), 11/37, 11/1, 11/42,
15244/11, 4/2, 10/3 ( E KN
9/1) a 8/4 ( E KN 8 ) evidovaných na liste vlastníctva č. 1,
na pozemku KN-C parc. č.
11/38 ( E KN 9/1 ) evidovanom na liste vlastníctva číslo
993 a na pozemku 15244/6
evidovanom na liste vlastníctva číslo 4104, situovaných v
katastrálnom území Horná
Súča, obec Horná Súča,
okres Trenčín, vo výške 713
000,- EUR (100% Obstarávacej ceny),
g) súhlasí s predložením
žiadosti o dotáciu z MDV SR
- predloženie žiadosti o
poskytnutie dotácie z MDV SR
na kúpu 16 obecných nájomných bytov podľa zákona č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších
predpisov v bytových domoch
stavby „Bytové domy Horná
Súča“ na pozemkoch KN-C
parc. č. 8/1, 8/61 ( E KN 9/2 ),
11/37, 11/1, 11/42, 15244/11,
4/2, 10/3 ( E KN 9/1) a 8/4 ( E
KN 8 ) evidovaných na liste
vlastníctva č. 1, na pozemku
KN-C parc. č. 11/38 ( E KN
9/1 ) evidovanom na liste
vlastníctva číslo 993 a na
pozemku 15244/6 evidovanom na liste vlastníctva číslo
4104, situovaných v katastrálnom území Horná Súča, obec
Horná Súča, okres Trenčín,
vo výške 285 200 ,- EUR
(40% Obstarávacej ceny),
h) súhlasí so zabezpečením
záväzku obce Horná Súča
voči ŠFRB zriadením záložného práva k obstarávaným
nájomným bytom v bytových
domoch stavby „Bytové domy

číslo 2

SÚČANSKÝ

Horná Súča“, ktoré budú
zhotovené na pozemkoch KNC parc. č. 8/1, 8/61 ( E KN 9/2
),11/37,11/1, 11/42, 15244/11,
4/2, 10/3 ( E KN 9/1) a 8/4 ( E
KN 8 ) evidovaných na liste
vlastníctva č. 1, na pozemku
KN-C parc. č. 11/38 ( E KN
9/1 ) evidovanom na liste
vlastníctva číslo 993 a na
pozemku 15244/6 evidovanom na liste vlastníctva číslo
4104, situovaných v katastrálnom území Horná Súča, obec
Horná Súča, okres Trenčín a
v ktorých budú nájomné byty
zhotovené v bežnom štandarde podľa požiadaviek zákona
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách
na rozvoj bývania v znení
neskorších predpisov a podľa
požiadaviek
zákona
č.
150/2013 Z. z. o Štátnom
fonde rozvoja bývania v znení
neskorších predpisov, vrátane
pozemkov prislúchajúceho k
bytovým domom – Zastavané
pozemky a vrátane pozemkov
pod technickou vybavenosťou
podľa potreby ŠFRB v zmysle
zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve so spoločnosťou E –
RAN Development, s.r.o., so
sídlom: Astrová 2/A, 821 01
Bratislava, IČO: 46 292 977,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I., oddiel: Sro, vložka č.:
104589/B, konajúca prostredníctvom konateľa Ing. Andreja
Demjanoviča,
i) súhlasí s prijatím záväzku
obce Horná Súča
- dodržať nájomný charakter
bytov v bytových domoch
stavby „Bytové domy Horná
Súča“ po dobu lehoty splatnosti úveru zo ŠFRB, najmenej však po dobu 40 rokov,
- zriadiť záložné právo na
nájomné byty v bytových
domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča“ vrátane pozemkov prislúchajúcich k bytovým
domom – Zastavané pozemky
a vrátane pozemkov pod
technickou
vybavenosťou
podľa potreby ŠFRB, v prospech ŠFRB,
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- dodržať pri prenájme
nájomných bytov v bytových
domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča“ ustanovenia
osobitného predpisu (§ 22
zákona č. 443/2010 Z.z. o
dotáciách na rozvoj bývania a
o sociálnom bývaní),
- zriadiť záložné právo na
dodržanie nájomného charakteru bytov v bytových domoch
stavby „Bytové domy Horná
Súča“ v prospech MDV SR v
zmysle § 11 zákona č.
443/2010 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní,
j) schvaľuje zapracovanie
splátok úveru zo ŠFRB do
rozpočtu obce Horná Súča v
súlade s termínom kolaudácie
stavby „Bytové domy Horná
Súča“,
k) schvaľuje záväzok obce
Horná Súča vyčleňovať v
budúcich rokoch finančné
prostriedky v rozpočte obce
na splátky úveru zo ŠFRB a
zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru zo ŠFRB počas
celej doby jeho splatnosti,
l)
schvaľuje
vyčlenenie
vlastných zdrojov z rozpočtu obce na spolufinancovanie
projektu stavby „Bytové domy
Horná Súča“ vo výške 72
000,- EUR,
m) súhlasí s podmienkami
na
poskytnutie
dotácie
ustanovenými zákonom č.
443/2010 Z. z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní platnými v čase podania žiadosti na kúpu nájomných bytov v bytových domoch stavby „Bytové domy
Horná Súča“,
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Ing. Cverenkár, Ing.
Čapák, Gugová, Habánik,
Kako, Krovina, Mgr. Laurinec,
Mrázik

5
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/02/2017-OZ
schvaľuje uzatvorenie zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve
medzi spoločnosťou E – RAN
Development, s.r.o., so sídlom: Astrová 2/A, 821 01
Bratislava, IČO: 46 292 977,
DIČ: 2023316526, IČ DPH:
SK 2023316526 ako budúcim
predávajúcim a obcou Horná
Súča, Horná Súča č. 233, 913
33
Horná
Súča,
IČO:
00311561, DIČ: 202191479
ako
budúcim
kupujúcim,
ktorou sa upravujú podmienky
uzatvorenia budúcej kúpnej
zmluvy na kúpu 16 obecných
nájomných bytov v bytových
domoch a súvisiacej technickej vybavenosti v rámci projektu „Bytové domy Horná
Súča“, ktoré budú vybudované na pozemkoch KN-C parc.
č. 8/1, 8/61 ( E KN 9/2 ),
11/37, 11/1, 11/42, 15244/11,
4/2, 10/3 ( E KN 9/1) evidovaných na liste vlastníctva č. 1,
na pozemku KN-C parc. č.
11/38 ( E KN 9/1 ) evidovanom na liste vlastníctva číslo
993 a na pozemku 15244/6
evidovanom na liste vlastníctva číslo 4104, a na pozemku
KN-C parc. č. 8/4 ( E KN 8 )
evidovanom na liste vlastníctva číslo 3850, situovaných v
katastrálnom území Horná
Súča, obec Horná Súča,
okres Trenčín, za predpokladu, že obci bude poskytnutá
dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR a podpora (úver)
zo ŠFRB a v súlade s uznesením č. 02/02/2017-OZ
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
11/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa
hlasovania 8/0/1
Za: Bilčík, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik
Zdržal sa: Ing. Cverenkár
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

NEUTÍCHAJÚCI DÁŽĎ NÁM NEPREKAZIL ÚSPEŠNÉ
OSADENIE MÁJA
Koniec mesiaca apríl sme plánovali privítať jar, ale namiesto krásnych slnečných lúčov nás sprevádzal silný a neutíchajúci
dážď. Program bol pripravený, pódium postavené, aj napriek dažďu
sme máj úspešne postavili. Ani nečas neprekazil, aby sa námestie
v obci nezaplnilo mnohými divákmi. Podujatie otvorili členovia hudobnej skupiny Mladík pod vedením dirigenta Vladimíra Chovanca
zanôtili rezké piesne. Vysoký máj čakal už len na ozdobenie pestrofarebnými stužkami. Zdobenie zostalo na dievčatách z detského
folklórneho súboru Čajka. K zdobeniu im zaspievali chlapci zo súboru a na harmonike im vyhrával Martin Bariš. Keď bol máj ozdobený a
pripravený na osadenie, mohlo sa pomaly prejsť k zdvíhaniu. Potom
spevu a tanca sa ujali členovia z občianskeho združenia Seniorklub

Seniorklub Družba z Trenčína
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Družba z Trenčína. Ani diváci sa nedali zahanbiť a aj napriek dažďu si mnohí aj zatancovali.
(LM)

PIETNA SPOMIENKA K 72.VÝROČIU
OSLOBODENIA OBCE
Dňa 29.4.2017 sa pri pamätníku obetiam II. svetovej vojny v parku Michala Rešetku uskutočnila malá pietna spomienka spojená s kladením
vencov, venovaná obetiam vojny a zároveň k 72.výročiu oslobodenia
našej obce rumunskou armádou.
Oslobodzovanie miest a obcí okresov Trenčín Sovietskou a Rumunskou kráľovskou armádou v marci a v apríli 1945 bolo súčasťou
veľkej vojenskej operácie pomenovanej Bratislavsko-Brnianska
operácia. Územie našich okresov oslobodzovali vojská viacerých
armád v severnej časti zoskupených v 2. Ukrajinskom fronte pod
velením maršala Sovietskeho zväzu R. J. Malinovského. Konkrétne
40. armáda generálporučíka F. F. Žmačenka a rumunská 4. armáda
generála Dascanesca. V oslobodzovacích bojoch v Trenčíne a okolí
padlo 1380 rumunských a 1255 sovietskych vojakov.
Akciu organizovala Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hornej Súči a VHK Biele Karpaty. Pri pomníku držala čestnú stráž jednotka oblečená v dobových uniformách s
výzbrojou. Na úvod predsedníčka základnej organizácie p. Panáková
privítala prítomných a oboznámila ich s priebehom oslobodzovania
obce Rumunskou armádou. Potom nasledovalo položenie vencov k
pomníku a poklonenie sa pamiatke padlým. Nasledovala víťazná
Položenie venca a zapálenie sviec
salva na počesť hrdinov oslobodenia.
Vzdať hold a vyjadriť vďaku osloboditeľom, ale aj uctiť si
pamiatku, je v našej obci tradíciou, ktorá sa dedí z generácie na generáciu.
(Roman Poláček, člen VHK Biele Karpaty)

PRE NAŠE MILOVANÉ MAMIČKY A BABIČKY
Deň matiek - deň, kedy si pripomíname dôležitosť žien, matiek. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, človek, ktorý nám dáva nezištnú
lásku a starostlivosť po celý život. Každý vie, čo matka preňho znamená.
Mama, je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako prvé. Je ospievané v poézii, zhmotnené v umení a navždy
zachované v každom srdci. Mama - to je láska sama, prevtelená do ženy. Je to láska, ktorá nás sprevádza celým životom. Je nevýslovne trpezlivá,
chápavá, milá a obetavá. Naša mama, ktorá nám ofúkava naše boliestky, ktorá sa teší z našich úspechov, ktorá sa trápi pre naše starosti a to aj dnes,
keď sme už dávno vyrástli z detských dupačiek... Mamička - pracovitá, starostlivá, trpezlivá, obetavá, láskavá, milujúca, oddaná...
Pri slove - mama si každý z nás predstaví svoju matku. Bola a je to mama, ktorá vedela a vie dať slovám najkrajšiu a najláskavejšiu podobu. A je to tá
istá mama, ktorej slová sme toľkokrát nevzali vážne a potom sme ju s ľútosťou prosili o odpustenie.
Deň matiek je príležitosťou poďakovať za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahŕňa svoje deti, za opateru a nekonečnú
trpezlivosť a obetavosť.
A preto i my sme v nedeľu 7. mája 2017 o 14:00 hodine oslávili tento deň. Priestory kultúrneho domu sa zaplnili rodičmi, starými
rodičmi. Samozrejme nemohli chýbať naši účinkujúci, ktorí pripravili bohatý kultúrny program.
Moderátorka všetkých srdečne privítala. V slávnostnom príhovore starosta Ing. Juraj Ondračka oslovil prítomné mamy, staré mamy, poďakoval za ich
starostlivosť a zablahoželal im k ich sviatku. Po slávnostnom príhovore sa ujali svojej úlohy naši najmenší účinkujúci, deti materskej školy. Deti uvili
obrovskú kyticu pozdravov v podobe básničiek, pesničiek a tančekov. Svojím vystúpením kyticou básničiek, spevu a tanca spríjemnili nedeľné odpoludnie všetkým svojim mamám, babkám a tetám poďakovali za ich lásku a starostlivosť. Najmenších účinkujúcich vystriedali na pódiu dievčatá a chlapci
zo školského klubu pod vedením Evy Veber. Pani učiteľka Eva Veber pripravila s mladšími deťmi z prvého oddelenia školského klubu tance, básničky
a piesne.
V druhej časti programu sa predstavili deti z druhého oddelenia pod vedením pani učiteľky Lívii Plevovej so skvelým slnečným cirkusom, v ktorom sa
predstavili gymnastky, baletné umelkyne a veselí klauni. Program ukončili deti so svojou vlastnou tvorbou – básňami, ktoré si samy vymysleli pre svoje
mamičky.
Na pódium prišli aj najmenší členovia z detského folklórneho súboru Čajka pod vedením Bernardy Nagyovej, obohatili program ľudovými tancami, básničkami a hrami. Na slávnosti nechýbala ani hudobná skupina Mladík, ktorí doplnili program rezkými skladbami. Sviatok dňa matiek s bohatým
kultúrnym programom určite potešil všetkých prítomných. Na záver pani učiteľky, vychovávateľky a vedúci súborov dostali kvet od pána starostu.
(LM)

Slnečný cirkus v podaní žiačok z 2.oddelenia ŠKD
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FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB BOL OPÄŤ BOHATÝ
NA PROGRAM A ZÁŽITKY
27. ročník festivalu dychových hudieb Okolo Súče sa konal
25.júna 2017 na námestí v obci. Začiatok bol stanovený na 14.hodinu.
Slávnostná fanfára zaznela a po nej starosta obce Ing. Juraj Ondračka
oficiálne otvoril 27.ročník FDH. Okolo Súče. V krátkom príhovore privítal
nielen všetkých účinkujúcich, ale aj divákov. Potom odovzdal slovo moderátorke pani Márii Michaličkovej.
Ako prvá vystúpila domáca dychová hudba Komoranka. Rezké skladby
v podaní tejto kapely odmenili diváci potleskom.
Po hornosúčanskej kapele vystúpila dychová hudba Vozokanka, ktorá
pôsobí v obci Veľké Vozokany. Aj vystúpenie tejto kapely sa stretlo so
záujmom divákov.
Dychová hudba Komoranka
Ďalším účinkujúcim bola hudobná skupina Mladík. Ich repertoár je veľmi rôznorodý a u publiku má primeranú odozvu. Do diania festivalu sa zapojili aj mažoretky Nemezis, ktoré potešili divákov viacerými vstupmi
do programu. Každoročné účastníčky zo súboru Pisarzowianky
(Poľsko) oživili festival rezkými skladbami a tancami. Po ich vystúpení dostali slovo naši včelári a odovzdali zástupcom včelárov
z Pisarzowíc vlastnoručne vyrobený úľ. Úľ vyrobil včelár Augustín
Seriš. Priateľov z Poľska vystriedala domáca dychová hudba
Chabovienka, ktorá okrem svojho vystúpenia pokrstila nové CD
s názvom „My chceme HU“. Krstnými rodičmi sa stali Ing. Juraj
Ondračka a Ing. Stanislav Bíroš.
Hlavným hosťom festivalu dychových hudieb Okolo Súče bola
dychová hudba Gloria z Vracova (Česká republika). Okrem svojho
koncertného vystúpenia hrali potom na tanečnej zábave, ktorá
bola na záver festivalu. I keď počasie trošku zazmätkovalo, po
krátkom daždi členovia dychovej hudby Glorie vyhrávali do polnoci. Aj naši poľskí susedia si opäť pripravili ochutnávku tradičných
poľských jedál a dobrôt.
V rámci festivalu odovzdali predstavitelia obce Horná
Uvedenie do života nového CD nosiča DH Chabovienky s názvom
Súča pani Márii Ondračkovej – kronikárke obce ocenenie.
„My chceme HU“
Mária Ondračková - za vedenie kroniky obce, ktorá má historický
a dokumentačný význam. Funkciu kronikárky vykonáva od roku 1983 až doteraz s menšou prestávkou. Retrospektívne dopisovala roky 1979-1982,
ktoré neboli vypracované, Od roku 1998 píše aj cirkevnú kroniku „Historia domus“ farnosti obce Horná Súča. Od roku 1969 pracovala ako učiteľka
materskej školy v Hornej Súči až do odchodu do dôchodku. V minulosti pracovala v ZPOZ-e a v komisiách obecného zastupiteľstva. Ocenenie jej bolo
odovzdané za vedenie kroniky obce, za dlhoročnú prácu v obecnej samospráve pri
príležitosti životného jubilea - 70.rokov
Druhým oceneným bol riaditeľ tunajšej ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča
Mgr. Dušan Černek.
Mgr. Dušan Černek - za dlhoročné pôsobenie na ZŠ v Hornej Súči, na ktorej pôsobil
ako učiteľ od roku 1981, za udržanie družobných kontaktov so ZŠ Šumice, za rozvoj
telesnej výchovy a športu mládeže v obci, za dlhoročné vedenie ZŠ v obci, v ktorej
pôsobil ako riaditeľ od roku 1991 až doteraz. Škola získala v roku 1995 čestný názov
„ZŠ M. Rešetku Horná Súča.
Mgr. Dušanovi Černekovi bolo udelené ocenenie „Čestné občianstvo obce Horná Súča“
Pán starosta vo svojom príhovore poďakoval oceneným za spoluprácu, za všetky roky,
ktoré venovali obci
v oblasti školstva,
kultúry, športu.
Naši súčanskí včelári si
Udeľovanie ocenení
pripravili
výstavu
a ochutnávku
medových výrokov. Samozrejme medové výrobky si mohli návštevníci zakúpiť,
porozprávať sa, poradiť ohľadom chovu včiel, výroby medu, ...
Tešíme sa opäť na ďalší ročník Festivalu dychových hudieb Okolo Súče
2017, kedy si pripomenieme 810. výročie prvej písomnej zmienky našej obce
Mažoretky NEMEZIS z Pisarzowíc
Horná Súča.
(LM)

Dychová hudba Gloria – hlavný hosť FDH. Okolo Súče
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POĎAKOVANIE
Mgr. Dušan Černek – riaditeľ, zástupca, pedagóg, predseda odborných komisií, nositeľ
najvyšších pedagogických vyznamenaní „Plaketa Jána Amosa Komenského“(2013) a „Medaila
svätého Gorazda“ (2014). Všetkými týmito prívlastkami sa môže pochváliť osobnosť, ktorá 36 rokov
svojho profesijného života venovala pedagogickej činnosti na miestnej základnej škole. Za záslužnú
prácu a dlhodobé pôsobenie mu bol dňa 25.6.2017 udelené ocenenie „Čestné občianstvo obce
Horná Súča“.
Absolvoval štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Trnave, odbor slovenský jazyk
a občianska výchova, neskôr si aprobáciu rozšíril o tretí predmet – etická výchova. Na tunajšej základnej škole začína svoje pôsobenie 1.9.1981. Po deviatich rokoch pedagogickej praxe sa stáva
zástupcom riaditeľky školy. O rok neskôr Rada školy ocenila jeho prácu a riadiace schopnosti
a zvolila ho za riaditeľa.
Základná škola sa pod jeho vedením stáva pokrokovou. 17.novembra 1995 ako prvá štátna škola v Trenčianskom kraji získava
dekrét o prepožičaní Čestného názvu
ZŠ Michala Rešetku. V nasledujúcich
rokoch prešla mnohými rekonštrukciami
– oprava strechy, sociálnych zariadení,
plynofikácia, výmena okien, zateplenie, ,
nové učebne. Vďaka európskym fondom sa budova školy rozšírila
o prístavbu s učebňami a telocvičňou.
Vybudované bolo aj multifunkčné ihrisko
s umelým povrchom.
Pokrokovosť škola nezískava
Udelenie ocenenia
však iba vďaka modernizácii priestorov,
„Čestné občianstvo obce Horná Súča“
ale najmä zásluhou riadiacej práce Mgr.
Dušana Černeka. Už dlhodobo škola dosahuje veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky
a mimoriadne úspechy vo vedomostných a umeleckých súťažiach. Len v poslednom roku
stálo 6 súťažiacich na stupni víťazov, 5 si odniesli druhé, ďalší 5 tretie miesto, 10 žiakov
postúpilo do krajského kola vedomostných súťaží. Osobitnou kapitolou sú športové súťaže.
Ako aktívny športovec sám žiakov výrazne motivoval. Darilo sa im na okresných, krajských,
ba aj celoslovenských súťažiach.
V mene pedagogického kolektívu, generácie žiakov, rodičov i občanov našej obce mu do ďalších rokov života prajeme pevné zdravie, šťastie a spokojnosť v kruhu najbližších.

„MY CHCEME HU“
Bola zima a my sme sa rozhodli, že natočíme nové CD. Cieľ bol jasný. Piesne z nášho regiónu. Niečo známe, niečo nové, niečo „zapadnuté
prachom“ a hlavne slovenské.
A tak sme oslovili viacerých autorov, ktorí piesne píšu alebo upravujú. Adam Vavro doniesol valčíky Prosba, Hádanka a polku Vydaj od svojho otca Vladimíra Vavra, ktorý tieto piesne dal do „hráčskej“ podoby. Už dávnejšie ich vymyslela p. Mária Novomestská . Aj tieto sa radia medzi tie
staršie.
Ja osobne som jedného upršaného dňa navštívila p. Júliu Stašákovú. Čakala na mňa aj so svojou sestrou Annou Habánikovou. Vybalili na
mňa veľa, veľa piesní, ktoré som nikdy nepočula. Predsa len, učíme sa celý život. Medzi ne patria aj valčíky V širokom súčanskom poli a Súčanské
vršky. Piesne naspievané v telefóne som doma pustila môjmu manželovi, Petrovi Orságovi a ten sa s radosťou pustil do ich úprav. A tak vznikli ďalšie
staro-nové skladby. Rozpísal sa dostatočne, keď pod jeho rukou vznikla aj úplne nová rezká polka Keď som šiel zvečera.
Pár piesní sme použili aj z nášho repertoáru. Napríklad valčík, Počúvajte mamko napísal asi pred 15timi rokmi náš bývalý kapelník a trumpetista Stanislav Bulejko. Ostatné skladby sme čerpali od kamarátov muzikantov.
Ako vznikol názov „My chceme hu“?
Klasická, veselá zábava na Vlčom Vrchu a výkriky, my chceme hu... Práve toto nám vnuklo nápad na nevšedný a myslím, že originálny nápad, dať CDčku taký názov.
A tak sme nový CD nosič uviedli do života 25.júna 2017 na XXVII. ročníku Festivalu dychových hudieb Okolo Súče.Pevne veríme, že náš nový CD nosič bude tešiť všetkých, ktorí si ho kúpia. Veríme, že každý si tu nájde svoju obľúbenú skladbu a možno pri HU, urobí aj drep.
(speváčka DH Chabovienka, Zuzana Orságová)

Časť členov DH Chabovienky pri nahrávaní
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ HORNÁ SÚČA
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
(Matúš Guga a Gabriela Nápoká úspešnými riešiteľmi
okresného kola)
Náročnosť chemickej olympiády si 23.3.2017 vyskúšalo 16
žiakov. Z našej školy sa olympiády zúčastnil Matúš Guga a Gabriela
Nápoka (9.B). Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi.
Matúš Guga obsadil pekné 8. miesto.
FYZIKÁLNA A MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
(Lenka Škundová, Matúš Guga a Lucia Koprivňanská
– úspešní riešitelia)
Možno najnáročnejšia, a preto málo obľúbená je fyzikálna
olympiáda.
Útrapy prípravy vydržali až do konca Lenka Škundová a Matúš
Guga (9.ročník). Svoje schopnosti prezentovali v okresnom kole. Boli
veľmi dobrí. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi.
Obsadili výborné delené 6.-9. miesto.
Výsledok im zabezpečil účasť v krajskom kole olympiády.
Veľmi dobrá bola v okresnom kole matematickej olympiády
Lucia Koprivňanská, získala 8.miesto. Stala sa úspešnou riešiteľkou.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
(Príjemné chvíle v prítomnosti budúcich školákov)
Budúcich prváčikov sme v našej škole zapisovali 6.4.2017.
„Veľkú skúšku“ absolvovali bez trémy a strachu. Všetko zvládnuť im
pomáhali pani učiteľky z materskej i základnej školy. Ochotne kreslili,
počítali, spievali, recitovali a odpovedali na všetky otázky.
Za pekné výkony si odniesli malý darček a krásny uvítací list.
Tešíme sa, že v budúcom roku pribudnú 2 triedy veľmi dobre pripravených dievčat i chlapcov. Spolužiaci sa môžu tešiť na 34
milých a zlatých detí.
Držíme im palce v presvedčení, že z nich budú vyrastať výborní a šťastní školáci.

SLÁVIK SLOVENSKA
(Na súčanskom nebi sa objavila nová spevácka hviezdička)

PYTAGORIÁDA
(Mário Mrázik na peknom 7.mieste)
Okresné kolo matematickej súťaže „PYTAGORIÁDA“ sa
uskutočnilo 14.3.2017. Z našej školy boli pozvaní 3 úspešní riešitelia
školského kola.
Najviac sa darilo Máriovi Mrázikovi (4.B).
Vo vyrovnanej súťaži získal 19 bodov
a získal pekné 7.miesto.Iba jeden bod ho
delil od deleného 1.miesta.
Blahoželáme a veríme, že sa
Máriovi bude dariť v matematike rovnako
dobre i v budúcnosti.
GYMNASTIKA
(Vo všetkých troch kategóriách na stupňoch víťazov)
Gymnastiku doteraz poznali naše žiačky iba z hodín telesnej výchovy. Žiadnej súťaže sa nikdy nezúčastnili. Pripravovali sa
krátko, ale veľmi intenzívne. O náročnosti súťaže svedčí i menší
záujem zo strany škôl.Súťažili dievčatá z 5 základných škôl. Príjemne
nás prekvapili.
Výsledky:
3.miesto:najmladšie žiačky (S.Barišová, D.Blahová, S.Jurikovičová,
D.Michalová, L.Orságová)
2. miesto: mladšie žiačky (A.Blahová, K.Ďurišová, N.Jurikovičová,
B.Macharová, M.Panáková)
1.miesto: staršie žiačky (B. Beranová, L.Vavrušová, R.Mikušincová,
L. Macharová, D. Babrnáková)
Výborne dievčatá. Veríme, že v tomto krásnom športe
budete pokračovať.
VYBÍJANÁ ŽIAČOK
(Dievčatá získali v okrese 1. miesto, v regióne 2.miesto))
V domácom prostredí sme 10.4.2017 privítali v základnej
skupine dievčatá zo štyroch základných škôl.
Postupne zvíťazili nad ZŠ Drietoma, ZŠ Trenčín, Východná, ZŠ
Trenčín, Bezručova, ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta).
Rovnako suverénne zvíťazili v okresnom kole nad ZŠ Trenčín,
Hodžova a ZŠ Trenčín, Dlhé Hony.
V regionálnom finále obsadili pekné 2.miesto.

Celoslovenská súťaž v speve
ľudovej piesne „Slávik Slovenska“
má už 27 rokov. Jej zakladateľmi
bol básnik Peter Štilicha a operný spevák
Peter Dvorský.
V súčasnosti ju organizuje
občianske združenie Slávik Slovenska.
V okresnom kole krásne spievala
Ema Juricová. Získala 1. miesto.
Predstavila sa i v náročnej konkurencii
v rámci Trenčianskeho kraja.
Opäť zaujala divákov i odbornú
porotu a získala výborné 3.miesto.
FUTBAL STARŠÍCH ŽIAČOK
(1.miesto v okresnom finálovom turnaji)
Ihriská ZŠ Trenčín, Novomeského privítali 7.4.2017 víťazky
základných kôl v malom futbale žiačok. Naše dievčatá sa netajili
najvyššími ambíciami.
Vo všetkých zápasoch mali jasnú prevahu, hrali výborne.
Výsledky:
ZŠ M.Rešetku Horná Súča : ZŠ Trenčín, Bezručova
8:0
ZŠ M.Rešetku Horná Súča : ZŠ Trenčianske Stankovce 2:0
ZŠ M.Rešetku Horná Súča : ZŠ Trenčín, Novomeského 2:1
Poradie: 1. miesto ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča
2. miesto ZŠ Trenčianske Stankovce
3. miesto ZŠ Trenčín, Novomeského
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
(Matúš Guga – okresný víťaz)
S botanikou i zoológiou si naši žiaci v okresnom kole olympiády výborne rozumeli.
Získali: 1.miesto Matúš Guga
2. miesto Lucia Škundová
3. miesto Eliška Bulejková
4. miesto Alena Múková
V krajskom kole obsadil Matúš
Guga výborné 4.miesto.
Lucia Škundová obsadila
9. miesto, stala sa úspešnou riešiteľkou.
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FUTBAL ŽIAČOK
(1.miesto v okresnom finále vo futbale)

Súťaž „Mladí záchranári civilnej ochrany“ sa uskutočnila
10.5.2017 na Brezine v Trenčíne. V minulosti sa naši žiaci stali 3-krát
jej víťazom. Po ročnej prestávke sa štyria žiaci siedmeho ročníka
opäť súťaže zúčastnili. Pripravovali sa veľmi krátko, preto je 3. miesto príjemným prekvapením.
Musia ovládať stovku testových otázok, vedieť poskytovať
prvú pomoc, orientovať sa v topografii, strieľať zo vzduchovej pušky,
poznať signály civilnej ochrany a činnosti s nimi spojené (ochranná
maska, evakuačná batožina, improvizované prostriedky chemickej
ochrany), zvládnuť hasenie požiarov. A okrem toho musia byť veľmi
dobrými bežcami.
Za námahu boli najlepší súťažiaci odmenení veľmi hodnotnými cenami a peknými pohármi.
Družstvo tvorili:
Lucia Koprivňanská, Laura Vavrušová, Simon Juriga, Michal
Gago.

Poslednou okresnou športovou súťažou organizovanou
CVČ Trenčín bol futbalový turnaj žiačok. Vo finálovom turnaji mali
privítať na ihrisku TJ Horná Súča 5 najlepších družstiev.
Nakoniec sme sa stretli iba s dievčatami zo ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku
Dolná Súča.
Výsledok bol jednoznačný. Zvíťazili sme 11:1 (polčas 6:1).
Dievčatá sa stali majsterkami okresu Trenčín.
Našim dievčatám úprimne blahoželáme ku skvelému futbalovému roku. Hrali výborný futbal, rozdávali radosť a šírili dobré
meno školy a obce Horná Súča v blízkom i ďalekom okolí. Družstvo
tvorilo až 7 dievčat, ktoré školu opúšťajú (stredné školy, športové
gymnázium).
Bude skoro nemožné nahradiť Michaelu Vendžúrovú, Elišku Bulejkovú, Soňu Panákovú a úspechy zopakovať.
Základnú zostavu tvorili:
Dáša Babrnáková, Veronika Fabová, Karolína Zemanovičová,
Alena Šulhánková, Lívia Repová, Soňa Panáková, Petra Gažiová
Alica Lukšová, Lea Cverenkárová, Michaela Vendžúrová, Eliška
Bulejková
Striedali: Denisa Hoťková, Paulína Gračková, Alica Laurincová
Ďakujeme a veríme, že o ich futbalovom umení bude ešte
veľa počuť.
ŠTÚROV A DUBČEKOV RÉTORICKÝ UHROVEC
(Ďalší významný úspech súrodencov Laurincovcov)

BEH HORNEJ SÚČE 2017
Po školských pretekoch sme privítali 12.mája 2017 kamarátov z 5 základných škôl, aby si zmerali sily s našimi najlepšími bežcami. Sme radi, že na stupne víťazov sa postavili žiaci z každej školy
a odniesli si krásne poháre.
Venovala ich Obec Horná Súča. Samozrejme najviac sme
sa tešili z výsledkov našich žiakov, ktorí boli nakoniec v hodnotení
škôl najúspešnejší.
Výsledky v I.kategórii (3.-5.ročník)
Dievčatá:
1.miesto - Soňa Panáková, ZŠ M.Rešetku Horná
2. miesto - Júlia Maliariková, ZŠ Trenčín, Kubranská
3. miesto - Timea Sedláčková, ZŠ R.Hečku Dolná Súča
Chlapci:
1. miesto - Radovan Král, ZŠ Soblahov
2. miesto - Matej Horňák, ZŠ R.Hečku Dolná Súča
3. miesto - Oliver Ukuš - ZŠ Soblahov
Výsledky v II.kategórii (6.-7.ročník)
Dievčatá:
1. miesto - Simona Červeňanová, ZŠ Soblahov
2. miesto - Viktória Mikulajová, ZŠ Soblahov
3. miesto - Ráchel Bučeková, ZŠ Trenčín, Kubranská
Chlapci:
1. miesto - Simon Juriga, ZŠ M.Rešetku Horná Súča
2. miesto - Juraj Čapák, ZŠ R.Hečku Dolná Súča
3. miesto - Adrián Niko - ZŠ Trenčín, Kubranská
Výsledky v III.kategórii (8.-9.ročník)
Dievčatá:
1. miesto - Paulína Husárová, ZŠ Trenčín, Kubranská
2. miesto - Lea Cverenkárová, ZŠ M.Rešetku Horná Súča
3. miesto - Dagmar Čulenová, ZŠ R.Hečku Dolná Súča
Chlapci:
1. miesto - Jakub Nápoký, ZŠ M.Rešetku Horná Súča
2. miesto - Nikolas Kňazovčík, ZŠ J.Smreka Melčice-Lieskové
3. miesto - Aleš Lukšo, ZŠ R.Hečku Dolná Súča
Celkové hodnotenie škôl:
1. miesto - ZŠ Michala Rešetku Horná Súča
2. miesto - ZŠ Soblahov
3. miesto ZŠ Trenčín, Kubranská

Súča

Naša škola je už tradičným účastníkom veľmi náročnej
okresnej súťaže v rétorike Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec.
Je to zaujímavá súťaž, v ktorej žiaci prezentujú svoje rétorické
schopnosti v dvoch kategóriách. Mladší žiaci dostanú nedokončený
text. Ich úlohou je text rozviť, dokončiť prerozprávať. Starší žiaci
prednesú vlastnú úvahu, potom si vyžrebujú tému, ktorú prezentujú
(vlastný žáner) pred porotou.
Od žiakov si súťaž vyžaduje
tvorivosť, improvizáciu, fantáziu,
bohatú slovnú zásobu i výborné
rečnícke schopnosti. Práve v tomto
vynikajú súrodenci Alica a Vojtech
Laurincovci. Obaja boli výborní.
V náročnej konkurencii sa
umiestnili medzi najlepšími.
Mladší žiaci:
2. miesto Alica Laurincová
Starší žiaci:
3. miesto Vojtech Laurinec
FUTBAL - MLADŠIE ŽIAČKY
(Aj mladšie žiačky sú najlepšie v okrese)
Mladšie dievčatá oplývajú veľkou snahou uspieť a vyrovnať
sa vo futbalových úspechoch svojim starším spolužiačkam . Jasne
dominovali v základnom kole. Vo finále hrali veľmi dobre, každému
súperovi strelili 4 góly. Strelecky sa darilo Soni Panákovej (6 gólov)
a Alici Laurincovej (4).
Výsledky :
Postupne sme zvíťazili nad ZŠ Motešice 4:0, ZŠ Trenčín, Hodžova
4:0, ZŠ Trenčín, Bezručova 4:3
Konečné poradie:
1. miesto ZŠ M.Rešetku Horná Súča - 12:3, 9 bodov
2. miesto ZŠ Trenčín, Hodžova - 6: 5, 6 bodov
3. miesto ZŠ Trenčín, Bezručova - 8: 7, 3 body
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BEH SOBLAHOVA
(Na stupňoch víťazov Simon Juriga, Jakub Nápoký,
Barbora Kučeráková)
Každoročne sa okresné športové
súťaže končia Behom Soblahova.
Na novej zaujímavejšej trati sa uskutočnil
už 45. ročník.
Pretekali žiaci zo 7 základných škôl.
Zo sedmičky našich bežcov sa najviac
darilo:
2. miesto Simon Juriga
2. miesto Jakub Nápoký
3. miesto Barbora Kučeráková
EURÓPA V NÁS
(Všetky 1. miesta pre žiakov našej školy)
Ďalší výnimočný úspech získali naši žiaci v okresnej súťaži
„Európa v nás“.
Súťaž vyhlásilo CVČ Trenčín. Mala 2 časti – výtvarnú a literárnu.
Motto súťaže: Čistá Európa – ochrana životného prostredia očami
detí.
Do súťaže sa zapojilo 7 ZŠ. Odborná porota ocenila 16 súťažných
prác.
Všetky práce, ktoré získali 1.miesto vytvorili naši žiaci.
Celkovo sme získali 11 ocenení.
Úspešní boli:
1. miesto Vanesa Panáková (V zelenom kráľovstve)
1. miesto kolektív 4.A triedy (Otvoriť v roku 3017)
1. miesto Michaela Vašíčková (Raj na zemi)
1. miesto kolektív 6.A triedy (Čo robíme pre prírodu)
1. miesto R.Mikušincová, N.Novomestská, E.Stražáková
(Ľudia, zobuďte sa)
2. miesto Alica Mikušincová (Zachráňme bociany)
2. miesto Michaela Zemanovičová (Zelené myšlienky)
3. miesto Nikola Mikušincová (Hviezdne poslanie)
mimoriadne ceny: Sára Stašáková (Pozdrav od Sárky)
Veronika Jančiová(Splnený sen)
kolektív 9.A triedy
OČAMI DETÍ 2017
(Vo výtvarnej súťaži ceny pre Alžbetu Michalíkovú a
Alicu Mikušincovú)
Miestna akčná skupina Vršatec usporiadala už 7. ročník regionálnej výtvarnej súťaže „Očami deti“. V Kultúrnom dome Pruské sa
30.5.2017 uskutočnila výstava prác. Súčasťou bol kultúrny program,
po ktorom nasledovalo ocenenie najkrajších prác. Z našej školy boli
úspešné 2 dievčatá.
2.miesto získala Alžbeta Michalíková,
cenu za originálny prístup získala Alica Mikušincová.
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COCA-COLA CUP
(3.miesto pre naše dievčatá v celoslovenskom finále v skupine
„východ“.)
Vo futbalovej súťaži „Coca-Cola Cup“ sa naše dievčatá
opäť prebojovali až do
celoslovenského finálového turnaja. Postupne zvíťazili vo všetkých 6
zápasoch v okresnom, regionálnom i krajskom kole so skóre 28:1.
Organizátori nás nečakane zaradili do náročnejšej skupiny „východ“,
ktorá sa hrala 1.6.2017 v obci Hybe v okrese Liptovský Mikuláš.
Do Česko-Slovenského finále postupoval iba víťaz. Jednoznačnými
favoritkami boli dievčatá z Bardejova, minuloročné víťazky.
Naše dievčatá obsadili pekné 3. miesto.
Výsledky:
ZŠ Horná Súča : ZŠ Štiavnik 1:1,CZŠ Trebišov 4:0, ZŠ Bardejov
0:6
Všetky dievčatá si zaslúžia obdiv, veľké uznanie
a poďakovanie. Hrali počas celého roka výborný futbal. Našimi súperkami boli zväčša dievčatá zo škôl ažs 3-násobným počtom žiačok,
ktoré často hrali v žiackych a dorasteneckých futbalových družstvách.

OKRESNÉ A KRAJSKÉ KOLO V ATLETIKE
(Filip Machara 2-krát na stupni víťazov v skoku do výšky)
V okresnom kole v atletike sa z našich žiakov najviac darilo:
1. miesto Marek Machara skok do výšky (168 cm)
2. miesto Eliška Bulejková skok do výšky (140 cm)
3. miesto štafeta 4x 60 m (S.Juriga, M.Jurica, F.Machara,
J.Nápoký)
3. miesto Jakub Nápoký
Na štadióne v Dubnici nad Váhom sa 6.6.2017 stretli najlepšie družstvá a jednotlivci Trenčianskeho kraja na krajskom kole. Našu školu
reprezentoval okresný víťaz v skoku do výšky Filip Machara.
Opäť podal veľmi výborný výkon a získal krásne 2.miesto (výkon
165 cm).
Takéto umiestnenie v KK z našej školy nezískal doteraz ani jeden
žiak.

MEDZINÁRODNÉ ŠPORTOVÉ STRETNUTIE ŽIAKOV
ZŠ HORNÁ SÚČA - ZŠ ŠUMICE
(Priateľom zo Šumíc sme oplatili prehru z roku 2016)
Po tradičných vzájomných športových stretnutiach učiteľov
sme privítali 2.6.2017 v našej škole 44 dievčat a chlapcov zo ZŠ
Šumice (Česká republika, Zlínsky kraj). V minulom roku sme obnovili
športové stretnutia na pôde ZŠ Šumice. Súťažili sme v 6 športových
disciplínach. Domáci zvíťazili 4:2.
V tomto roku sme sa ešte v marci dohodli na 7 súťažiach vo
futbale, florbale, vybíjanej a streľbe zo vzduchovej pušky.
Výborné boli najmä naše dievčatá, ktoré suverénne zvíťazili vo
všetkých troch stretnutiach.
Pekný pohár za celkové víťazstvo 5:2 prevzala kapitánka najúspešnejšieho družstva (vybíjaná) Kristína Kramárová.
Ďakujeme žiakom oboch škôl za výborné výkony
a príkladné športové správanie.
O rok sa tešíme na stretnutie v Šumiciach.

LADY CUP V DOLNEJ SÚČI FUTBALOVÝ TURNAJ DIEVČAT
(Rozlúčka s futbalovým rokom úspešná - opäť 1.miesto)
Záver futbalového roka je tradične v ZŠ R.Hečku Dolná Súča.
6 družstiev bojovalo 14.6.2017 na 2 ihriskách o hodnotný pohár
i individuálne ocenenia hráčok. Naše dievčatá potvrdili tohtoročnú
okresnú dominanciu a získali aj v piatom tohtoročnom turnaji 1. miesto.
Výsledky našich dievčat:
ZŠ Trenčín, Kubranská 4:1 ZŠ Dolná Súča 6:0
Finále: Horná Súča : ZŠ Soblahov 4:1
Najlepšia strelkyňa turnaja : Michaela Vendžúrová ( 6 gólov)
(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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NAŠA 2. „NOC S ANDERSENOM“
Čo ste možno nevedeli...
Deň narodenín H. Ch. Andersena 2. apríl je sviatkom
detskej knihy.
H. Ch. Andersen, bol najväčším rozprávkárom všetkých
čias. Najdôležitejšie udalosti zo svojho života zachytil v
knihe Rozprávka môjho života. Je to kniha, ktorá má viac
ako 500 strán.
Narodil sa v Odense dňa 2.4. 1 805. Otec bol nesmierne
nadaný a mal veľmi rád svojho syna, ktorému vyrábal
hračky, čítal mu rozprávky a kreslil obrázky.
Andersen bol od detstva zasnívaným rojkom a mával
často pri potulkách mestom prižmúrené oči. Z tohto dôvodu si ľudia o ňom mysleli, že má zlý zrak. H. Ch. Andersen už od detstva sníval, že sa stane slávny. Jednu z najkrajších rozprávok Slávik inšpirovala
jeho beznádejná láska k slávnej švédskej opernej speváčke Jeny Lindovej, ktorú nazývali „švédskym slávikom“.
Ani Andersen, ani nikto z jeho priateľov netušil, že svetovú slávu možno získať písaním rozprávok. Veľkým a nesmrteľným sa stal práve vďaka svojim
rozprávkam, ktoré si najskôr ani sám veľmi nedocenil. Jeho rozprávky čítajú mladí i starí, deti i dospelí. Ich pôvab spočíva v neobyčajnom rozprávačskom umení autora, ktorý dokázal vylúdiť cit a krásu v dotyku s jednoduchymi vecami. Určite poznáme aspoň niektoré z jeho najznámejších rozprávok:
Malá morská panna, Statočný cínový vojačik, Cisárove nové šaty, Červené topánky, Snehová kráľovná, O mrzkom káčatku, Slávik , Dievčatko so
zápalkami...
Je zaujímavé, že doma v Dánsku si získal uznanie a úspech oveľa ťažšie a pomalšie ako v cudzine. Najkrajším dôkazom lásky, akú voči
Andersenovi cítili rodáci, bol nezabudnuteľný 6. 12.1867, „najkrajší sviatok môjho života“, kedy ho mestská rada rodného mesta Odense zvolila za
čestného občana.
V to významné piatkové - aprílové odpoludnie si deti zo školského klubu zasúťažili v kvíze: „O živote a diele najväčšieho rozprávkara všetkých
čias“ a nakreslili pekné obrázky ako ilustrácie k jeho rozprávkam. Cestou po Trenčíne nás privítala Čajovňa pod hradom, kde sme si v podaní Nikolky
Mikušincovej, občerstvení výborným čajíkom, ležiac na mäkkých vankúšoch, vypočuli jednu z jeho krásnych rozprávok.
Mestská knižnica Michala Rešetku na Palackého ulici pripravila vo svojich priestoroch pre nás, účastníkov slávnosti pri príležitosti narodenia tohto
významného rozprávkara. Podujatie pokračovalo v Hornej Súči. Deti si „zatancovali“ na trampolínach pod vedením pani Eleny Stražákovej. Ešte občerstvenie v školskom klube a šups na koberec s vankúšmi. O 21.30 hod. začalo detské, rozprávkovo Andersenovské premietanie.
O 23.00hod. nás potešili všetci tí milí a obetaví rodičia, ktorí spoločne s nami
vypustili na športovom ihrisku balóny šťastia a priateľstva. Zablahoželali sme oslávencovi Matejkovi Kučerákovi. Deti zo školského klubu išli v tento
večer naozaj veľmi neskoro spať. Ich starší kamaráti
prežili odpoludnie našej spoločnej „Noci s Andersenom“ na športovo- turistickej prechádzke s pani vychovávateľkou Líviou Plevovou.

iHRYsko a Trenčianske
HRAdosti
Netypický názov- netradičné podujatie... V Trenčíne ma na informačnom paneli
zaujala pozvánka pre deti a ich rodičov do jedálne Gymnázia Ľ. Štúra na aprílový
sobotný deň plný spoločenských hier pod názvom: „Trenčianske HRAdosti.“
Deti zo školského klubu vždy láka niečo zaujímavé, a tak ma potešilo, že
im môžem ponúknuť príležitosť prežiť pár hodín marcovej soboty v priestore plnom
hier a zábavy. Jedáleň sa sťaby šibnutím čarovného prútika premenila na kráľovstvo
300 spoločenských hier a zábavy.
Na stoloch nás privítala spústa nových, neznámych hier z celého sveta.
Šikovní a veselí animátori vysvetlili pravidlá a pridali sa medzi spoluhráčov.
Veselo, zábavne, poučne a súťaživo nám veľmi rýchlo uplynuli 3,5 hod. zábavy
s kamarátmi. Hoci nás pri ceste domov prekvapil marcový dáždik, nik z nás neľutoval, že si v sobotu za svojich spoločníkov vybral cestu do Trenčína
a hru, zábavu, súťaže a príjemné posedenie pri spoločenských hrách s kamarátmi.

BURZA KNÍH A BURZA HRAČIEK
V marci a júni už každoročne uskutočňujeme v priestoroch nášho školského klubu
burzy.
V marci sa tešíme na burzu kníh.
Školský klub si
premeníme
na
naše malé kníhkupectvo. Deti si
na svoje stoličkové pultíky vystavia
ponúkané knihy,
časopisy,
omaľovánky... Otváracie hodiny nášho
obchodíka spustia
predaje,
kúpy,
vymieňanie,
zjednávanie cien... Často nakuknú do obchodu aj „okoloidúci.“ Pravidelným návštevníkom, no predovšetkým kupujúcim býva náš pán riaditeľ.
Zväčša odchádza s náručou plnou kníh. Tento rok kúpil knižočky pre
svojho malého vnúčika Mateja. Kupujúci i predávajúci si prídu vždy na
svoje. Niečo predajú, niečo kúpia... No najdôležitejšia je radosť
z príjemných zážitkov!
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Jún si vždy spríjemníme otvorením „Hračkárstva“ v školskom klube. Skladačky,
autíčka, puzzle, plyšáky, bábiky, loptičky, korále, taštičky... potešia nielen oko,
ale aj srdiečko kupujúcich. Ku koncu tzv. otváracích hodín kupujúci zjednávajú,
predávajúci zlacnievajú...
Na záver však bývajú všetci spokojní!
Domov si odnášajú maličkosti pre potešenie počas
prázdninových dní a niektorí aj vlastné „zarobené“
peniažky na obľúbenú zmrzlinu.

APRÍLOVÁ „FRKPARÁDA“
Už v jeseni začali naše dievčatá a chlapci z obidvoch oddelení školského klubu zbierať vtipy vystrihnuté z novín a časopisov.
Začalo sa takmer polročné súťaženie o najšikovnejšieho „Vtipkára.“ Deti nosili vtipy vystrihnuté z novín i časopisov, napísané na počítači, ale aj rukou.
Pri jednotlivých menách detí tak postupne pribúdali čísla s počtom prinesených vtipov...
Súťaž vyvrcholila ako inak, v najzábavnejší mesiac v roku- v apríli!
Panel pod názvom „FRKPARÁDA“ dlho spríjemňoval prestávky našim žiakom. Pristavovali sa pri ňom učitelia, rodičia, návštevníci školy a všetkým
vyčaril úsmev na tvári. Najúspešnejšími „Vtipkárkami“ sa stali dievčatá, ktorým sa smeje nielen tvár, ale i oči a svojou dobrou náladou nám spríjemňujú
chvíle v školskom klube. Sú nimi: Dorotka Švajdová – 529 vtipov, Marianka Stašáková – 382 vtipov, Anetka Weisová – 222 vtipov
Ako sa hovorí „S úsmevom je svet krajší!“ Ak sme rozveselili čo len jedného človiečika, tak sme Misiu dobrej nálady splnili a o to nám predsa
išlo!

„MAMULIENKA MOJA MILÁ...“
Vystúpenie našich žiakov školského klubu v kultúrnom programe ku Dňu matiek už neodmysliteľne patrí k 2.májovej nedeli v priestoroch kultúrneho domu.
Aj v tomto roku sa naň tí
najmladší žiaci starostlivo pripravovali.
Nacvičovali básničky, piesne, tančeky...
Prváčikovia úspešne zvládli svoje prvé,
veľké vystúpenie na pódiu. Vyparádení
sa na javisku s úsmevom predstavili
svojim mamám a babkám, ktoré si za
ich starostlivosť, obetavosť a lásku
zaslúžia naozaj velikánske poďakovanie!
Deti z l. oddelenia školského
klubu pripravili pre svoje mamy vlastnoručne vymaľované a vypísané „Diplomy
pre najlepšiu mamu“, ktoré určite potešili a zohriali pri srdiečku!
(Eva Veber, vychovávateľka ŠKD, 1.oddelenie)

NOC S ANDERSENOM V PODANÍ 2.ODDELENIA
Dňa 31.3.2017 sa v našej škole konalo podujatie Noc s Andersenom. Obidve oddelenia sa zúčastnili úvodného kvízu o Andersenovi a maľovaním na tému
rozprávky Iduškine kvety. Potom sa druhé oddelenie ŠK vydalo na ľahšiu turistiku po
cestách necestách, ktoré poznala iba p.uč.Lívia. Na prvé občerstvenie sme sa zastavili na chate u sv. Jána a ďalej sme pokračovali smerom do Repov. Tam chlapci
nazbierali drevo na oheň a dievčatá vetvičky, aby nezaostávali. Cestu sme ukončili
spoločnou opekačkou na Slatine. Celý čas nám bolo veselo. Spievali sme a žartovali.
Keď sa zotmelo, prišli na rad strašidelné príbehy za svetla baterky. Keď sme odchádzali zo Slatiny, bola už úplná tma. Naša cesta však neviedla po ceste, ale opäť sme
sa vracali cestou necestou. Dievčatá pišťali a chlapci boli za hrdinov. Samozrejme
strašidelné príbehy sa neminuli účinku a všetci poľovníci v ten večer, ktorí sa rozhodli
poľovať, mali jednoznačne smolu. V zdraví sme sa vrátili do ŠK, kde sme si ešte
spoločne zahrali vybíjanú a o 22:00 pozreli rozprávku o Zúfalčekovi. Poslednou bodkou za náročným dňom bolo vypúšťanie lampiónov šťastia. Tým sme ukončili Noc
s Andersenom. Bolo supeeer.
(Lívia Plevová, vychovávateľka SKD, 2.oddelenie)
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FUTBALOVÝ KLUB HORNÁ SÚČA - FUTBALOVÉ OKIENKO
Umiestnenie našich mužstiev po skončenej sezóne 2016/2017
Dospelí – MO 6.liga : 13. miesto - skóre 52 : 75 – 34 bodov
V sezóne odohrali 30 zápasov / 10x – výhra, 4x – remíza, 16x - prehra
Najlepší strelci : Kučerák Jozef – 11 gólov, Bartek Martin – 9 gólov,
Dohnan Pavol – 8 gólov
Najviac odohraných minút : Dohnan Jozef – 2562 min.,
Dohnan Pavol – 2445 min., Blaho Dominik – 2430 min.,
Coník Šimon – 2397 min.
Dorast – MO 6.liga SEVER : 1. miesto - skóre 92 : 20 – 41 bodov
Celková bilancia 13x – výhra, 2x – remíza, 1x – prehra a vzhľadom
k tomu, že sa umiestnili na 1.mieste postúpili do baráže s víťazom
južnej skupiny /Brezová pod Bradlom/ . V prvom barážovom stretnutí
vyhrali naši dorastenci v Brezovej 3 : 1 / góly : Coník Adam -2
a Kučerák Marek – 1 / . O týždeň v domácej odvete sme Brezovú opäť
porazili 3 : 2 / góly : Coník Adam – 2 a Machara Marek – 1 /.
Po týchto víťazstvách dorastenci vyhrali 6.ligu a zabezpečili si postup

Kučerák Marek -1400 min. Jurica Marcel -1395 min., Stražák Samuel 1296 min., Remenár Adam -1259 min..
Trénerom úspešných hráčov bol Kučerák Jozef a vedúcim mužstva bol
Šulhánek Marek, ktorým ďakujeme za odvedenú prácu a úspešnú
reprezentáciu nášho klubu.
Žiaci U-15 – MO 5.liga sk.A : 5. miesto - skóre 75 : 75 – 37 bodov
Počas sezóny odohrali 28 zápasov / 12x – výhra, 1x – remíza, 15x –
prehra /
Najlepší strelci : Jurica Matúš – 27 gólov , Farý Dominik – 17 gólov
Najviac odohraných minút : Jurica Matúš -1785 min., Cverenkár Jakub
-1639 min. Barinec Timotej – 1603 min., Haluska Tomáš – 1504 min.
Mladší žiaci U-13 – 4.liga : 8. miesto – skóre 66 : 70 – 36 bodov
Počas sezóny odohrali 24 zápasov / 11x – výhra, 3x – remíza, 10x –
prehra /

Najlepší strelci mužstva: Galko Denis – 16 gólov, Farý Dominik – 11
gólov, Panáková Soňa - 9 gólov, Bariš Šimon – 6 gólov.
Najviac odohraných minút: Kučerák
Adam -1320 min., Gago Šimon -1260
min., Haluska Tomáš -1140 min., Farý
Dominik -1075 min., Hoťko Boris - 1062
min.
Prípravka U-11 obsadila vo
svojej
súťaži pekné 3.miesto –
skóre 92:37 - 33 bodov
Počas sezóny odohrali 14 zápasov / 11x
– výhra, 3x – prehra, /
Najlepší strelci mužstva : Farý Dominik –
30 gólov / najlepší strelec súťaže /,
Panáková Soňa – 19 gólov, Zemanovič
Lukáš a Jurica Šimon po 12 gólov,
Bohačiak Timotej -10 gólov .
O mládež sa spoločne starali a trénovali
Panák Marian a Mrázik Branko .
Víťazné mužstvo 6.ligy dorast FK Horná Súča
Ďakujeme všetkým futbalovým
kategóriám za reprezentáciu
do vyššej krajskej súťaže „ 5.liga SEVER „ – G R A T U L U J E M E .
nášho klubu a do novej sezóny 2017/2018 prajeme hráčom a trénerom
Najlepší strelci : Remenár Adam – 32 gólov /druhý najlepší strelec
pevné zdravie a veľa víťazných zápasov.
súťaže /, Zvolenský David -18 gólov, Coník Adam -16 gólov , Kučerák
(JM)
Marek – 14 gólov
Najviac odohraných minút : Bariš Filip – 1590 min., Panák Dominik 1500 min. Coník Adam -1491 min., Zvolenský Matej -1476 min.,

PEŇAŽNÁ 2017
Srdečne Vás pozývame na
17. ročník Medzinárodného
česko – slovenského stretnutia.
Podujatie sa uskutoční
dňa 19. augusta 2017, sobota.
Ďalšie informácie budú upresnené.
TEŠÍME SA NA VÁS !

Obec Horná Súča, VKH Biele Karpaty a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Vás
pozýva na
Pamätný pochod k pamätníku na Krásnom
Dube pri príležitosti 73. výročia SNP.
Pamätný pochod sa uskutoční dňa 28.augusta
2017, v prípade nepriaznivého počasia
31. augusta 2017.
Ďalšie informácie budú dostupné pre
všetkých občanov.
Tešíme sa na Vás!

Obec Horná Súča, Dobrovoľný hasičský zbor v Hornej Súči – Závrskej a občania osady Závrská Vás
pozývajú na 16. ročník prehliadky ľudových piesní
Znie pieseň Závrskou dolinou.
Podujatie sa bude konať dňa 26. augusta 2017, sobota pri KD Závrská.
Po skončení programu ľudová veselica s hudobnou skupinou GRAND.
Tešíme sa na Vás !
POZVÁNKA
Detský folklórny súbor ČAJKA pozýva na slávnostný program, ktorý sa uskutoční pri príležitosti
20. výročia vzniku súboru dňa 18.novembra 2017 o 16,00 h. v sále Kultúrneho domu v Hornej Súči.
Zvlášť srdečne pozývame všetkých bývalých členov súboru.
Ako hosť vystúpi Detský folklórny súbor Klobučánek z Valašských Klobúk.
Tešíme sa na vás!
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM

NOVÉ KNIHY NÁM
ROBIA RADOSŤ

Členovia ZPOZ – u gratulovali k významným jubileám:

Milí čitatelia, ktorí máte z Obecnej knižnice
vypožičané knihy už viac ako 3 mesiace prosím vás
o ich bezodkladné vrátenie . Nedodržiavanie stanovených termínov sťažuje knihovnícku prácu a vedie k
nespokojnosti ostatných čitateľov.
Za porozumenie ďakujem.
Krásna literatúra pre dospelých
1.Pronská J. –Srdcom a mečom
2.Ďuranová M. –Peniaze sú všetko. Tajomstvá troch
žien
3.Mutňanská J. –Umenie lásky
4.Steel D. –Modrooký chlapec
5.Hooverová C. –Beznádejná. Život jedna báseň
6.Kupka J.S. -Krvavé jahody
7.Connelly M. –Krutá rozlúčka
8.Wurm M. –Pakistanská pomsta
9.Bystričanová S. –Jar, leto, jeseň, Agáta
10.Stern V. a Homolová V. –Mengeleho dievča
11.Silva D. –Čierna vdova
12.Krištofíková A. –Srdce má vlastnú hlavu
13.Riversová F. –Hlas vo vetre
14.McKinley T. –Most lásky v Paríži
15.Hirax Baričák P. –Plynutie
16.Carson B. –Máš mozog
17. Ramos W. –Odpustené
Krásna literatúra pre deti a mládež
1.Brahmachari S. –Jazmínové nebo
2.Gregušová A. –Operácia orech a iné dedkoviny
3.Blažková J. –Ohňostroj pre deduška
4.Riečanská L. –Som, aká som!
5.Futová G. –Lebo musím!
6.Šuplata V. –Kniha plná zvieratiek
7.Nováková D. –Emka a lesné zvieratká
8.Dobšinský P. –Slovenské rozprávky
9.Dahl R. –Obrovský krokodíl
10.Johnson R. – Julinka malá zverolekárka č.6,7,8
11.Skovajsa J. a Mišák P. –Trenčianske povesti
12.Sádecký G. –Bratia z Trenčianskeho hradu
13.Zvierací záchranári –Našiel sa zajačik. Zatúlané
jahniatko
14.Trapoška. –Poviedky pre deti 4.roč.
15.Izba snov. – Poviedky pre deti 5.roč.
Náučná literatúra pre deti a mládež
1.Kurilla J. –Moja kniha o zvieratkách z farmy
2.Srnková M .-Rastliny a živočíchy okolo nás

-

životné jubileum

Viktória Juricová
narodená
21.04.1922
95 rokov

Anna Baďurová
narodená
03.06.1927
90 rokov

Antónia Šulhánková
narodená
03.07.1922
95 rokov

-

výročia uzavretia manželstva
Zlatá svadba
50. výročie sobáša
27.04.2017
Ivan Gaží
Bernardína Macharová

ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
Žiaci, končiaci 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.

Náučná literatúra pre dospelých
1.Mintalová Zubercová Z. –Tradície na Slovensku
2.Mandžuková J. –Super potraviny
Prajem príjemné čítanie 
(MG)

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

Požičiam tepovač KARCHER Puzzi 10/1 za 15 eur/deň ( jedna dávka chémie v cene, ďalšie
s príplatkom 1 euro/dávka ).
Odvlhčovače - zvlhčovače - ionizátory vzduchu ( 4 kusy ), v cene prenájmu za kus 8
eur/deň a mobilnú klimatizáciu za 5 eur/deň.
Kontakt: 0908/ 896 975
Ponúkam
dlhoročnú prax v spracovaní
účtovníctva, miezd, odvodov,
daň. priznaní, vrátane
poradenstva.
PhDr. Edita Babicová
Kontakt: 0903/181 215
Hľadám rodinný dom na bývanie (predaj alebo
dlhodobý prenájom) v Hornej Súči a okolí.
Kontakt: 0903/ 900 844

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

Kúpim pozemok pod chatu v časti Krásny Dub.
V prípade ponuky prosím rozlohu,
fotografiu, cenu.
Kontakt: k.minarikova@centrum.sk

Inzeráty posielajte na
lucia.mrazikova@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.
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