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HLÁSNIK
„POPONÁHĽALI SA A NAŠLI MÁRIU A JOZEFA I DIEŤA
ULOŽENÉ V JASLIACH.“ (Lk 2, 16)
Po duchovnej príprave počas adventného obdobia začíname prežívať Vianoce. Čo vlastne znamenajú tieto sviatky? Znamenajú veľmi veľa. Pretože „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“. Ježiš Kristus sa stal dieťaťom, a tak začalo dielo nášho
vykúpenia. Malé dieťa Ježiš nás chce učiť byť dieťaťom i dnes a v každom veku, aby sme takto vošli do Božieho kráľovstva a boli spasení. Byť človekom zahŕňa stať sa dieťaťom. Možno nás aj trochu prekvapuje, aké dôležité miesto Ježiš pripisuje tomu, aby každý
človek bol ako dieťa. „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva.“ A čo to znamená?
Prvým takým bodom je, že to znamená predovšetkým závislosť obracať sa na druhých. Ako dieťa Ježiš závisel nielen od Boha, ale
závisel aj od ľudí. Bol v lone matky Panny Márie, od ktorej prijal tlkot svojho srdca, svoje správanie, svoje slová. Prijal život zo života
inej ľudskej bytosti. Detstvo pre Ježiša zostalo určite cennou skúsenosťou. Z tohto dôvodu by sme sa aj my mali naučiť mať úctu pred
dieťaťom, ktoré práve vo svojej bezbrannosti priťahuje našu lásku a uvedomiť si, že i my sami sme závislí od ľudí v pozitívnom zmysle,
ktorí nám ochotne pomáhajú.
Druhým bodom toho, čomu nás učí dieťa Ježiš, je vyvyšovanie chudobných: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je Božie kráľovstvo.“ (Lk 6, 20). Tu chudobní zaujali miesto detí. Pretože z byť chudobní vyplýva dosť jasne, čo sa myslí byť deťmi: dieťa
samo nevlastní nič. Aby mohlo žiť, prijíma všetko od druhých a práve vďaka tejto svojej bezmocnosti a tomu, že nič nemá, je slobodné. Vlastníctvo a moc sú dve veľké úlohy človeka. Hrozí nám však, že sa staneme väzňami svojich majetkov a začneme vkladať do
nich svoju dušu. Kto naozaj nedokáže pri vlastníctve vo svojej hĺbke zostať chudobný, vedomý si toho, že svet je v Božích rukách a nie
v jeho, ten skutočne stratil detstvo, bez ktorého nemožno vkročiť do Božieho kráľovstva.
A napokon tretia vec, čomu nás chce naučiť dieťa Ježiš, je vzdávanie vďaky, dokázať
prejaviť vďačnosť. Predovšetkým slávenie Eucharistie znamená vzdávanie vďaky.
Naozaj aký úžas budí, že Ježiš vzdáva vďaky tým, že sa sám bezhranične obetuje, že
prišiel na tento svet a daruje sa Bohu, ale i nám ľuďom. A ako je to s nami? Ako my
vieme ďakovať, napr. za to, že môžeme v pokoji sláviť sviatky, že sa môžeme stretnúť
v rodinách, že nie je u nás vojna,že nemusíme utekať z domu pred nejakým nebezpečenstvom...
Milí priatelia! Počas týchto vianočných sviatkov učme sa byť dieťaťom, pretože práve
postoj dieťaťa je veľmi potrebný aj pre správne prežívanie vzťahu ku každému jednému človeku a hlavne k Nebeskému Otcovi. A dieťa Ježiš prišlo, aby nám všetkým
ukázalo otvorené srdce Otca, ktoré sa neustále usiluje o našu lásku.
Na záver chceme všetkým obyvateľom Hornej Súče popriať požehnané
a pokojné prežitie týchto sviatkov v kruhu svojich blízkych a predovšetkým radosť
z novonarodeného dieťaťa Ježiša, aby sa naozaj rodil aj v srdciach každého jedného
z nás, a tak nás učil, ako máme správne žiť, aby sme dosiahli Božie kráľovstvo.
(Vaši duchovní otcovia Michal Štefánik a Tomáš Zelenák)

NA VIANOCE, KEĎ SVET STÍCHNE, NECH VÁM BOŽIE DIEŤA VDÝCHNE
POKOJ, RADOSŤ A POSILU NIELEN V TÚTO SVÄTÚ CHVÍĽU, ALE TAKTIEŽ
V NOVOM ROKU, NECH VÁS VEDIE V KAŽDOM KROKU.
PRAJEME POKOJNÉ A POŽEHNANÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV.
(Redakčná rada Súčanského Hlásnika)

MLADÍK PRIVIEZOL
Z PRAHY ZLATO
Predposledný v septembrový
víkend (23.-25.9.2016) sa uskutočnil
ďalší ročník medzinárodnej súťaže
„Vejvodova
Zbraslav
2016“
v mestskej časti Praha - Zbraslav.
str. 5

MSS FEST A JEHO ÚSPEŠNÝ DRUHÝ ROČNÍK
V Kultúrnom dome v Hornej Súči sa v sobotu 5. novembra 2016 už po druhýkrát konala prehliadka mužských speváckych súborov pod názvom MSS FEST 2016. Svoju premiéru festival začal už minulý rok, a keďže mal veľký úspech,
pozitívny ohlas a našiel si medzi divákmi svojich priaznivcov,
bol zorganizovaný opäť.
str. 8

KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC, ...
Halloweenská noc v našej škole
býva už neodmysliteľnou súčasťou
jesenných akcií školského klubu.
Deti majú rady rozprávky, všeličo
vymyslené, prekvapenia, príjemné
zážitky, veselosť, čaro fantázie ...
str.12
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„Radujme sa valasi“
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Futbalové okienko
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Čas je riekou života
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MSS Fest a jeho úspešný druhý ročník
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PROGRAM POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
Štedrý deň - sobota
24. december
sv. omša 7.45
/posviacka betlehemov/

Starý rok – sv. Silvester
31. december - sobota
sv. omša so záverečnou pobožnosťou 17.00

Po rannej sv. omši a počas celého dňa je možnosť
odniesť
si
z kostola
Betlehemské
svetlo
k štedrovečernému stolu.
Polnočné sv. omše:
Dúbrava
Farský kostol
Narodenie Pána - nedeľa
25. december
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka

22.00
24.00
sv. omše
7.45, 11.00
10.00
9.00
11.00

Odpoludnia jasličkové pobožnosti: Farský kostol –
15.00
Na filiálkach Dúbrava, Vlčí Vrch budú časy ešte
upresnené.
Sv. Štefan - pondelok
26. december
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka

sv. omše
7.45, 11.00
10.00
9.00
11.00

Rozposlanie koledníkov Dobrej noviny:
Farský kostol – po sv. omši 11:00,
Na filiálkach – po sv. omšiach.

Nový rok – nedeľa
1.január - Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
sv. omše
Farský kostol
7.45, 11.00
Vlčí Vrch
10.00
Dúbrava
9.00
Trnávka
11.00
Zjavenie Pána – Traja králi - piatok
6. január
sv. omše
Farský kostol
7.45, 11.00
Vlčí Vrch
10.00
Dúbrava
9.00
Trnávka
11.00
Pri svätých omšiach požehnanie trojkráľovej vody,
kriedy a kadidla.
Popoludní posviacka domov.
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 30. septembra 2016.
1)Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/07/2016-OZ
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 09. 06. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/07/2016-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorým je usporiadanie vlastníctva
pozemkov
parcela číslo 15221/16 CKN – zastavané plochy a nádvoria o výmere
226 m2, ktorá vznikla odčlenením z EKN parc. č. 15221/1 – ostatné
plochy o výmere 5486 m2,
parcela číslo 15221/3 CKN – zastavané plochy a nádvoria o výmere
39 m2, ktorá vznikla odčlenením z EKN parc. č. 15221/1 ostatné plochy o výmere 5486 m2
parcela číslo 15216/6 CKN – zastavané plochy a nádvoria o výmere
31 m2, ktorá vznikla odčlenením z EKN parc. č. 15216/1 – ostatné
plochy o výmere 1144 m2,
podľa geometrického plánu č. 17905095-077-12 zo dňa 05.12.2012
vyhotovenom Ing. Jarmilou Martišovou, Geodetická súkromná kancelária 911 01 Trenčín, úradne overenom Správou katastra Trenčín, Ing.
Drobenovou dňa 18.12.2012 pod č. 1295/12, pod stavbou rodinného
domu bez súp.č., pre žiadateľa Vladimíra Faryho, Horná Súča – Trnávka č. 867, 913 33 Horná Súča.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/07/2016-OZ
schvaľuje odpredaj pozemkov:
parcela číslo 15221/16 CKN – zastavané plochy a nádvoria o výmere
226 m2, ktorá vznikla odčlenením z EKN parc. č. 15221/1 – ostatné
plochy o výmere 5486 m2,
parcela číslo 15221/3 CKN – zastavané plochy a nádvoria o výmere
39 m2, ktorá vznikla odčlenením z EKN parc. č. 15221/1 ostatné plochy o výmere 5486 m2
parcela číslo 15216/6 CKN – zastavané plochy a nádvoria o výmere
31 m2, ktorá vznikla odčlenením z EKN parc. č. 15216/1 – ostatné
plochy o výmere 1144 m2,
podľa geometrického plánu č. 17905095-077-12 zo dňa 05.12.2012
vyhotovenom Ing. Jarmilou Martišovou, Geodetická súkromná kancelária 911 01 Trenčín, úradne overenom Správou katastra Trenčín, dňa
18.12.2012 pod č. 1295/12, pod stavbou rodinného domu bez súp.č.,
pre žiadateľa Vladimíra Faryho, Horná Súča – Trnávka č. 867, 913 33
Horná Súča a to v cene 3 EUR/ 1 m², t. j. spolu 888 EUR/ za 296 m².
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/07/2016-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorým je usporiadania vlastníctva pozemku pod miestnou komunikáciou parc. č. 112/2 – výmera 62 m² parcela odčlenená z pôvodných pozemkov parc. č. 112 CKN – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 260 m², list vlastníctva č.
3692, a parc. č. 109 CKN – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 244 m², list vlastníctva č. 3692, ktorých vlastníkmi sú manželia Jozef Kapuš, a manželka Mária Kapušová rod. Lukšová, bytom
Soblahovská Trenčín, v podiele 1/1 zámenou za pozemok parc. č.
15084/7 – výmera 62 m² - parcela odčlenená z pôvodného pozemku
parc. č. 15084/2 EKN – ostatné plochy s celkovou výmerou 6984 m²,
list vlastníctva č. 993, ktorého vlastníkom je Obec Horná Súča, podľa
geometrického plánu č. 39/16 z 14.7.2016, overený Okresným úradom
Trenčín, katastrálnym odborom dňa 19.07.2016 pod č. 880/16.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič

5) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/07/2016-OZ
schvaľuje zámenu pozemkov:
parc. č. 112/2 – výmera 62 m² - parcela odčlenená podľa geometrického plánu č. 39/16 z 14.7.2016, overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom dňa 19.07.2016 pod č. 880/16, z pôvodných
pozemkov parc. č. 112 CKN – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou
výmerou 260 m², list vlastníctva č. 3692, a parc,. č. 109 CKN – zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 244 m², list vlastníctva č.
3692, ktorých vlastníkmi sú manželia Jozef Kapuš, narodený
11.06.1952 a manželka Mária Kapušová rod. Lukšová, narodená
26.05.1951 , bytom Soblahovská 1115/59, 911 01 Trenčín, v podiele
1/1 na ktorej sa nachádza miestna komunikácia Obce Horná Súča
za pozemok
parc. č. 15084/7 – výmera 62 m² - parcela odčlenená z pôvodného
pozemku parc. č. 15084/2 EKN – ostatné plochy s celkovou výmerou
6984 m², list vlastníctva č. 993, ktorého vlastníkom je Obec Horná
Súča, Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča v podiele 1/1 bezodplatne.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
6) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/07/2016-OZ
ruší uznesenie č. 2/04/2012-OZ zo dňa 19. 06. 2012
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
7) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/07/2016-OZ
schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí osobitný zreteľ, ktorým je usporiadanie vlastníctva pozemku
dvora pri stavbe RD súp.č. 451 na parc.č. 4330/3 v k.ú. Horná Súča,
vo vlastníctve Imricha Barteka, rod. Bartek, nar. 13.01.1981, r. č.
810113/7220 bytom Dúbrava č. 451, 91333 Horná Súča. Jedná sa o
pozemok parc. CKN č. 15101/16 s výmerou 20 m2, zelený pás pri
hlavnej komunikácii, bol využívaný ako bývalá cesta, v súčasnosti sa
nevyužíva, žiadateľ ho dlhodobo užíva a obhospodaruje ako dvor pred
rodinným domom.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
8) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/07/2016-OZ
schvaľuje odpredaj obecného pozemku:
parcelné číslo 15101/16 CKN – zastavané plochy - vo výmere 20 m2
v k.ú. Horná Súča, obec Horná Súča odčlenený z pôvodného pozemku
EKN č. 15101/2 s výmerou 3771 m2 vo vlastníctve Obce Horná Súča,
a
parcelné číslo 4330/3 CKN, diel 2 – zastavané plochy - vo výmere 2
m2 v k.ú. Horná Súča, obec Horná Súča odčlenený z pôvodného
pozemku EKN č. 15101/2 s výmerou 3771 m2 vo vlastníctve Obce
Horná Súča,
podľa geometrického plánu č. 31041833-002-12 z 13.1.2012, overený
Správou katastra 2.2.2012 pod č. 101/12 a znaleckého posudku č.
19/2012, vypracovaného Ing. Dušanom Matejkom, za cenu 2,67 eur/1
m2, t.j. spolu 22 m2 za cenu 58,74 EUR pre Imricha Barteka, bytom
Dúbrava č. 451, 913 33 Horná Súča.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
9) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 9/07/2016-OZ
odvoláva p. Magdalénu Poláčkovú, bytom Horná Súča č. 1374 z
funkcie členky Komisie kultúry, školstva a športu na vlastnú žiadosť
odo dňa 15. 08. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič

4

december 2016

SÚČANSKÝ

HLÁSNIK

číslo 4

www.hornasuca.sk

4
10) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/07/2016-OZ
volí p. Máriu Zvolenskú, bytom Horná Súča č. 139 za členku Komisie
kultúry, školstva a športu Horná Súča
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
z toho ZŠ
Kapitálové príjmy

14) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/07/2016-OZ
a) schvaľuje monitorovaciu správu programového rozpočtu na rok
2016 k 30. 06. 2016
b) berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k monitorovacej
správe programového rozpočtu na rok 2016 k 30. 06. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič

Rozpočet

na rok

na rok 2016

rozpočtu

na rok 2016

2016

pred zmenou

na rok 2016

po zmenách

rozp.op.č. 7

rozp.op.č.7

rozp.op.č. 7

v eurách

v eurách

v eurách

1 576 719

1 813 782

4 027

1 817 809

17 100

17 100

0

17 100

357 546

685 830

0

685 830

0

Fin.operácie-príjmy
Príjmy spolu

Bežné výdavky
z toho ZŠ
Kapitálové výdavky

80 958

0

80 958

1 934 265

2 580 570

4 027

2 584 597

Rozpočet

Rozpočet

Návrh na
zmenu

Rozpočet

na rok

na rok 2016

rozpočtu

na rok 2016

2016

pred zmenou

na rok 2016

po zmenách

rozp.op.č. 7

rozp.op.č. 7

rozp.op.č. 7

v eurách

v eurách

v eurách

1 477 973

1 597 800

4 027

1 601 827

715 130

726 293

0

726 293

8 000

170 560

z toho ZŠ
Fin.operácie-výd.

Výdavky spolu

0

0

v eurách

170 560

0

0

448 292

812 210

812 210

1 934 265

2 580 570

4 027

2 584 597

Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
18) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 18/07/2016-OZ
schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 9 podľa prílohy:

15) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 15/07/2016-OZ
schvaľuje návrh na zloženie inventarizačných a inventúrnych komisií
pre vykonanie inventarizácie k 31. 12. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
16) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 16/07/2016-OZ
schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku obce Horná Súča a rozpočtovej organizácie k
31. 12. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič

Návrh na
zmenu

z toho ZŠ

12) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/07/2016-OZ
a) schvaľuje Výročnú správu obce Horná Súča za rok 2015
b) berie na vedomie Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
13) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/07/2016-OZ
berie na vedomie čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie
k 30. 06. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič

Rozpočet

v eurách
Bežné príjmy

11) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 11/07/2016-OZ
berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič

Rozpočet

Rozpočet

Rozpočet

Návrh na
zmenu

Rozpočet

na rok

na rok 2016

rozpočtu

na rok 2016

2016

pred zmenou

na rok 2016

po zmenách

rozp.op.č. 9

rozp.op.č.9

rozp.op.č. 9

k 30.9.2016

k 30.9.2016

v eurách

v eurách

v eurách

v eurách

Bežné príjmy
z toho ZŠ
Kapitálové príjmy
z toho ZŠ
Fin.operáciepríjmy
Príjmy spolu

17) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 17/07/2016-OZ
berie na vedomie rozpočtové opatrenie č. 7 podľa prílohy:

1 576
719

1 817 809

60 421

1 878 230

17 100

17 100

12 100

29 200

357 546

685 830

0

685 830

0
0
1 934
265

z toho ZŠ
Kapitálové výdavky

Výdavky spolu

-2 678

78 280

2 584 597

57 743

2 642 340

Rozpočet

Návrh na
zmenu

Rozpočet

na rok

na rok 2016

rozpočtu

na rok 2016

2016

pred zmenou

na rok 2016

po zmenách

rozp.op.č. 9

rozp.op.č.9

rozp.op.č. 9

k 30.9.2016

k 30.9.2016

v eurách

v eurách

v eurách

1 477
973

1 601 827

54 497

1 656 324

715 130

726 293

5826

732 119

8 000

170 560

10 003

180 563

812 210

-6 757

805 453

2 584 597

57 743

2 642 340

z toho ZŠ
Fin.operácie-výd.

80 958

Rozpočet

v eurách

Bežné výdavky

0

0
448 292
1 934
265

0
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Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
19) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 19/07/2016-OZ
schvaľuje Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2013 o financovaní MŠ a šk. zriadení zriadených na území obce
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
20) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 20/07/2016-OZ
schvaľuje prevzatie záväzku na zvýšenie základného imania v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh, s. r. o. so
sídlom J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro, Vl.č. 17107
(ďalej len „spoločnosť“ RVS VV, s. r. o.“), formou peňažného vkladu do
základného imania za týchto podmienok:
a) hodnota prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania v
spoločnosti je vo výške 7 306,- EUR (sedemtisíctristošesť eur),
b) splatnosť prevzatého záväzku na zvýšenie základného imania vo
výške 7 306,- EUR do
30. 10. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
21) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 21/07/2016-OZ
a) schvaľuje zriadenie záložného práva na obchodný podiel Obce
Horná Súča v obchodnej spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára – Váh s. r. o. na zabezpečenie pohľadávky Záložného
veriteľa ČSOB a. s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36854140
b) schvaľuje predložené znenie Zmluvy o zriadení záložného práva
na obchodný podiel
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
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22) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 22/07/2016-OZ
berie na vedomie informáciu o projekte odkanalizovanie mikroregiónu
Vlára Váh a intenzifikácii ČOV
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
23) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 23/07/2016-OZ
schvaľuje zriadenie mimoriadnej triedy materskej školy na šk. rok
2016/2017 s poldennou prevádzkou od 1. 10. 2016 z dôvodu veľkého
počtu žiadostí rodičov detí, ktorým materská škola nevyhovela.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
24) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 24/07/2016-OZ schvaľuje:
a) predloženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP INTERREG V A Slovenská republika – Česká republikaza účelom realizácie projektu
„Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli“,
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 59 058,45 EUR.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
25) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 25/07/2016-OZ
akceptuje prehlásenie p. Štefana Panáka, bytom Horná Súča č.
1072, že sa vzdáva poberania odmeny za členstvo v Komisii výstavby,
poľnohospodárstva a životného prostredia ku dňu 12. 09. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Vojtech Laurinec, Mrázik, Zemanovič
(zapisovateľka Margaréta Dohnanová

MLADÍK PRIVIEZOL Z PRAHY ZLATO
Predposledný septembrový víkend (23.-25.9.2016) sa uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej súťaže „Vejvodova Zbraslav 2016“ v mestskej časti Praha - Zbraslav. Po dvoch
rokoch sa členovia HS Mladík rozhodli, že pôjdu opätovne predviesť svoj súťažný repertoár
pred odbornú porotu a pokúsia sa zabojovať o najvyššie umiestnenia.
A tak sa v sobotu (24.9.2016) v skorých ranných hodinách vydali smerom Česká
republika. Hneď po príchode na miesto súťaže však nemohli zaháľať. O 12:30 totižto rozozvučalo Černé divadlo Jana Srnce v Zbraslavi úvodnou súťažnou polkou Adama Hudeca –
Slovenské mamičky. Bol to dobrý štart, ktorý ocenila v neskoršom hodnotení aj porota. Po
nej zaznel valčík Poza humny cestička a postupne sa náročnosť mladíckeho repertoáru
začala stupňovať. Keďže išlo o súťaž, nemohla chýbať ani povinná skladba. V tomto ročníku
vybrali organizátori polku Muziko, muziko česká od zakladateľa súťaže J. Vejvodu. Ďalej
nasledovala moderná úprava ľudovej piesne Červené jabĺčko, v ktorej si spevácke sólo užila
Veronika Gažiová. V sólovej inštrumentálnej skladbe Kanárek sa predstavili výborné klarinetistky Marianna Čapáková a Barbora Chovancová. Záver patril opäť slovenskej polke Prečo

Mladícke klarinetistky si odniesli Cenu za
inštrumentálny výkon
sa chlapcom, v ktorej sa predviedli speváci Jozef Chupáč
a Michal Ševčík.
Po súťaži sa Mladíci museli rýchlo presunúť na hlavné
námestie, kde už koncertovali v pripravenom stane.
České publikum ich vrúcne prijalo a zaspievalo si s nimi
mnohé známe slovenské pesničky. Predvečerom sa už
všetky zúčastnené kapely (z ČR, Talianska, Švajčiarska
a Slovenska) zoradili do sprievodu. Sprievod doplnili
mažoretky, ktoré doprevádzali kapely až po zbraslavské
námestie. Tu sa všetky kapely zoradili a pod taktovkou
Josefa Vejvodu zahrali 3 skladby (Zbraslavská, Škoda
lásky, Kdyby ty muziky nebyly). Po tomto monsterkoncerte odborná porota začala s vyhlasovaním výsledkov
a odovzdávaním ocenení pre súťažiace orchestre. Postupovalo sa od diplomu za účasť, cez bronzové
a strieborné pásmo (to sa Mladíku ušlo pred 2 rokmi).
Zrazu moderátor vyhlásil, že sa presunieme do zlatého
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pásma. A to už Mladík oslavoval, lebo vedel, že sa mu po 2 rokoch podarilo siahnuť na zlato. V celkovom hodnotení teda HS Mladík získala 3. miesto
v ZLATOM PÁSME. Cenu od porotcov s pochvalnými hodnoteniami prebral umelecký vedúci Mladíka - Vladimír Chovanec. To však nebolo koniec
oceneniam pre Mladík. Porote sa totižto páčili aj mladícke klarinetistky, už spomínané M. Čapáková a B. Chovancová, ktoré si odniesli Cenu za inštrumentálny výkon.
Po ubytovaní nasledovala zaslúžená oslava. Nedeľný výlet do centra Prahy bol pre nás ešte o čosi krajší ako pred 2 rokmi. Rovnako s nami
sa tešilo aj počasie, ktoré bolo na konci septembra veľmi príjemné. V nedeľu dopoludnia však ešte Mladíci odohrali jeden koncert v stane v Zbraslavi,
kde nadviazali priateľské kontakty s členmi orchestra Kronjanka zo Švajčiarska. S krásnymi zážitkami a ovenčení zlatom sa v nedeľu v noci šťastní
vrátili do svojich domovov.
(AD)

VÝSTAVA TEKVÍC - GYŇOPARÁDA
Mesiac október otvorila obec Horná Súča v spolupráci s Farským úradom ukážkou úrody zo súčanských záhrad. Známe porekadlo hovorí
„Október všetko ber“. V tejto myšlienke sa podarilo aktívnym záhradkárom zozbierať úrodu a najkrajšími výpestkami obohatiť výstavu. Zápasiť museli
i s nepriazňou počasia. Okrem iných škodcov sa veľmi rozmnožili slimáky. Ničili ešte iba naklíčenú zeleninu v zemi, požierali už vzídené steblá rastlín a
ohrýzali i mladé plody zeleniny. Záhradkári sa nedali, bojovali, a tak sa viacerým podarilo dopestovať úrodu, ktorá prekvapila a mohli najkrajšie výpestky
priniesť na výstavu. Tentoraz hlavným produktom výstavy bola tekvica, súčansky povedané – gyňa, takže z toho vznikol názov GYŇOPARÁDA.
A veruže bola až neuveriteľne parádna.
Výstava sa konala 2. októbra 2016 v miestnom kultúrnom dome, kde svoju úrodu predstavilo
76 občanov. Ich výpestky boli zaradené i do súťaže: o najväčšiu tekvicu – gyňu – 14 ks,
o tekvicu najzaujímavejšieho tvaru – 20 ks, o tekvicu najkrajšieho sfarbenia – 22 ks
a o najzaujímavejšie naaranžované okrasné tekvice - 20 aranžmán.
Po úvodnom slove člena
komisie sociálno-zdravotnej priestor k požehnaniu úrody dostali
predstavitelia tunajšieho farského
úradu, pretože bez Božieho požehnania, márne naše namáhania. Zároveň sme si pripomenuli
i október
- mariánsky
mesiac
modlitby posvätného ruženca.
Potom sa k prítomným prihovoril starosta obce a poďakoval organizátorom podujatia a
vystavovateľom úrody za zorganizovanie akcie. Po prehliadke vystavovanej úrody každý
účastník mal možnosť hlasovania za najzaujímavejšie výpestky a preskúšali sa vo vedomostnom
dotazníku
o prírode
súčanskej
doliny.
Každý
mal
možnosť
ochutnať
výborné tekvicové jedlá – bábovku, koláče, babu, prívarok, džem, limonádu, polievku
hokaido. A veru chutili i bezmäsité jedlá. Deti sa zhromaždili pri asistentke v kútiku
šikovných rúk a súťaží s tekvicou. Bolo veselo i rušno. Do súťaží sa zapojili
i oteckovia ani ich nebolo treba dlho prehovárať. Ich úsmev prezradil, že sa oplatilo
súťažiť. Veď to bolo len pre ich zdravie. Medzičasom sa účastníci započúvali do
melódie harmoniky, gitary, ozembuchu a spoločne si zanôtili súčanské piesne.
Nastal čas vyhodnotenia prinesenej úrody. Hlavné ceny získali: v I. kategórii - Gažiová Oľga, Bartek Kristián, Juriga Miroslav, Čapáková
Mária, Krovinová Zita, Ondračková Katarína, Švajdleníková Ľubomíra-2x, Katonová Darina, Panáková Vanesa, Gago Ondrej, Panáková Valéria, Michalec Ľubomír, Ondračková Helena. V ostatných
kategóriach – Zemanovičová Alexandra – 3 ceny,
Strápková Mária-2 ceny, Gagová Paulína – 2 ceny,
Serišová Júlia, Birásová Hedviga, Chupáčová Eva a
Čičová Jana po 1 cene. Poďakovanie patrí i ostatným vystavovateľom,
ktorí neboli ocenení, no obohatili výstavu nádhernými výpestkami.
Ešte rodičia svojim deťom vyrezali tekvice podľa vlastného vkusu, vysvietili svoje diela a pomaly pri disco-pobavení s dobrou náladou sme
sa pomaly rozchádzali do svojich domácností. Deti čakali školské povinnosti a rodičov príprava za pracovnými povinnosťami. Takto plní optimizmu dospelí ukázali deťom, že práca má zmysel, pestovanie úrody
z našich záhrad obohatí naše stoly výbornými zdravými jedlami a ušetríme si na iné veci, ktoré si dopestovať nevieme. Z toho vyplýva: Aktívna práca na čerstvom vzduchu v záhrade sa vždy oplatí – po práci sú
i koláče, no bez práce nie sú koláče. „Komu sa nelení, tomu sa zelení.“
(VM, členka soc., byt. a zdrav. komisie)

Súťaž v pikantných jedlách
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TRENČIANSKE OSVETOVÉ STREDISKO OPÄŤ
UDEĽOVALO OCENENIA
V auguste 2016 začalo pripravovať Trenčianske osvetové stredisko z poverenia Odboru kultúry
Trenčianskeho samosprávneho kraja podujatie, na ktorom sa odovzdávali ocenenia kultúrno – osvetovým
pracovníkom, pracovníkom múzeí, knižníc, galérie, kronikárom, kolektívom a aktivistom záujmovej umeleckej činnosti a záujmového vzdelávania pri príležitosti Dňa kultúrno – osvetových pracovníkov.
Ocenenie udeľuje predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja aktívnym kolektívom a jednotlivcom za dlhoročné pôsobenie a dosiahnuté úspechy v rozvoji kultúry Trenčianskeho kraja.
Obec Horná Súča predložila schvaľovacej komisii jeden návrh na ocenenie. „ĎAKOVNÝ LIST„
sme navrhli kolektívu DH Komoranka.
Kapelník DH Komoranky Milan Poláček prevzal cenu dňa 3. októbra 2016 na Trenčianskom hrade (výstavné priestory kasárne).
Mládežnícka dychová hudba Komoranka vznikla v roku 1986. O jej vznik sa zaslúžil V. Chovanec, I. Birás a F. Čapák. Názov Komoranka si zvolili podľa miestnosti (komory), v ktorej začali prví nadšenci nacvičovať ľudové piesne. Postupným priberaním členov vznikla dychovka so štrnástimi členmi. Od
polovice roku 1986 sa o umeleckú stránku začína starať Jozef Čapák. Vzrástla interpretačná schopnosť
dychovky. V roku 1987 sa prvýkrát predstavila na okresnej súťaži, kde skončili na 2. mieste, postúpili do
krajského kola v Holíči. Činnosť dychovky sa nesústreďovala iba na festivaly a prehliadky. Vystupovali na
rôznych významných podujatiach v okolí, na Slovensku aj v zahraničí. V roku 1991 sa dychovka zúčastnila na prvom ročníku Festivalu dychových hudieb s názvom Okolo Súče, na ktorom sa zúčastňujú dodnes. Kapelníkom dychovej hudby je Milan Poláček
Repertoár tvoria ľudové piesne z trenčianskeho regiónu, skladby českých a slovenských autorov. Niekoľko skladieb pochádza i z vlastnej tvorivej dielne Jozefa Čapáka.
Ocenenému kolektívu srdečne gratulujeme a veríme, že im práca v dychovke bude naďalej prinášať radosť v reprezentácii aj našej obce..
(LM)

„RADUJME SA VALASI“
...že sme všetci v dobrom zdraví ten starý rok pokonali.“ Tieto verše vianočnej piesne, ktorú deti z DFS Čajka spievali na záver programu Adventného
koncertu ukončili ďalší aktívny rok súboru. Už je samozrejmosťou, že vystupujeme v programoch a zúčastňujeme sa každoročne predvianočných akcií
v našej obci. Nebolo tomu inak ani tento
rok. Pripravili sme pre účastníkov Vianočných trhov a Adventného koncertu obnovený program, v ktorom s radosťou vystúpili aj najmenšie deti. To však nebolo
jediné vystúpenie.
Po zaslúžených prázdninách sme sa
hneď v septembri zapojili do obľúbenej
celodedinskej dožinkovej slávnosti. Doplnili sme nielen dožinkový sprievod, ale
prispeli aj tanečným číslom do programu
a pánovi farárovi zatancovali čardáše
a sellácku.
Najväčšia akcia , ktorú zorganizoval výbor
OZ Čajka, bola Krojovaná batôžková
zábava v mesiaci október. Po priaznivej
odozve z minuloročnej zábavy sme opäť
vsadili na tradíciu nedeľnajších zábav.
Dúfali sme, že to ľudia príjmu ako niečo,
...“čo je tak, ako to má byť...“ Do tanca
vyhrávala DH Chabovienka a nechýbala
ani „Škola tanca“, kde si účastníci mohli
zatancovať lašung a čardáš. Napriek
tomu, že tanečná sála „nepraskala vo
šíkoch“, ako sa ľudovo hovorí, verím, že
Spoločná fotografia krojovaných organizátorov a účinkujúcich
tí, čo prišli, neobanovali a dobre sa zabavili.
Sústredenie na Chate Kubrica, ktorého sa v októbri zúčastnili staršie deti, súboru prinieslo úžitok v podobe nového programového čísla. Napriek tomu,
že sa toto programové číslo pripravovalo čiastočne počas roka nácvikom jednotlivých tancov, ktoré sú tu použité, ako celok sa dokončilo práve počas
týchto dvoch dní. Boli to dni plné tanca ,spevu, ale aj zábavy, príjemne a radostne stráveného spoločného času. Programové číslo s témou jarmoku deti
prekvapilo a oslovilo. Veľmi sa im páči. Tešia sa, keď budú mať príležitosť ukázať sa na javisku.
„Dajže Bože rok hojný. Odvráť mor, hlad aj vojny...“ takto končí vianočná pieseň.
Vinšujem vám na tjeto svjatki ponajpf ščastje, zdravje, hojné Bosské požehnanjé. V dome lásku, svornost a šetkého hojnost. Abi ste boli veselí jako
v nebi anjeli. To vám šetkím vinšujeme. K tomuto peknému ľudovému vinšu sa pripájajú všetci Čajkári.
(BN)

FUTBALOVÉ OKIENKO
Prvýkrát v 54. ročnej histórii Futbalového klubu Horná Súča sa nám podarilo zaregistrovať v Oblastnom futbalovom zväze Trenčín 5 hrajúcich „ hornosúčanských „ mužstiev / 4 mládežnícke a 1 dospelé /.
Tu je umiestnenie našich mužstiev po jesennej časti v sezóne 2016/2017
VI. liga – Dospelí : 9. miesto so skóre 30 : 38 – 19 bodov
Najlepší strelci : Bartek Martin – 7 gólov , Kučerák Jozef – 6 gólov

Dres prípravky

Dres
dospelí
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VI. liga – Dorast : 1. miesto so skóre 58 : 5 – 27 bodov
Najlepší strelci : Zvolenský David a Remenár Adam – po 17 gólov
Coník Adam – 9 gólov
V. liga - Starší žiaci : 3. miesto so skóre 44 :
31 – 25 bodov
Najlepší strelci : Jurica Matúš – 17 gólov ,
Farý Dominik – 8 gólov
IV.liga – Mladší žiaci : 7. miesto so skóre 28
: 30 – 20 bodov
Mladší žiaci
Najlepší strelci : Galko Denis – 9 gólov
Zemanovič Lukáš a Farý
v dresoch od
Dominik po 4 góly
Spoločná fotografia hráčov dorastu
AS Trenčín
Prípravka žiakov : 2. miesto so skóre 59 :
18 – 18 bodov
Najlepší strelci : Farý Dominik – 17 gólov, Panáková Soňa – 11 gólov
Bohačiak Timotej – 10 gólov, Zemanovič Lukáš a Jurica Šimon po 8 gólov
Bilancia za rok 2016 : Na budove starých šatní sme vymenili drevené okná za nové umelé, zrekonštruovali sme priestory hráčskych WC
osadením novej dlažby, obkladačiek, pisoárov a umyvadla. Zakúpením 200 m2 pestovanej trávy sme zatrávnili priestory hracej plochy pred oboma
bránkami.
Cez 2 úspešné projekty v spolupráci s AS Trenčín a Nadáciou TV JOJ sme dostali dve nové sady dresov pre žiacke mužstvá, plus tréningové pomôcky
a futbalové lopty. Nové dresy pre dospelých sme zakúpili vďaka firme Bioplyn Horovce , s.r.o. a za dresy pre dorastencov vďačíme firme Stavivá Trenčín, s.r.o.
Na záver patrí poďakovanie trénerom, hráčom, usporiadateľom, divákom, ,hospodárovi a všetkým podporovateľom klubu na čele s OcÚ Horná Súča.
(JM)

ČAS JE RIEKOU ŽIVOTA
Všetko na svete môže človek zastaviť, ale nikdy sa mu nepodarí zastaviť čas. Ćas je riekou života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom, a my
sa občas pri jeho toku zastavíme, aby sme si uvedomili určitý medzník vo svojom živote.
Život každého človeka začína detstvom, pokračuje dospievaním a ďalej obdobím zrelosti. A zrelosť života je vyplnená prácou pre seba, pre
svojich blízkych, pre spoločnosť.
Pri plnení pracovných povinností sa človek vyčerpáva, lebo rozdáva svoju silu, šikovnosť a schopnosti. Až teraz príde čas, keď sa ocitne na
hranici. Človek je krásny podľa múdrosti, čo značí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov. Podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.
16. októbra 2016 sa v KD uskutočnilo stretnutie našich seniorov so starostom obce. Spríjemnili si nedeľné odpoludnie troška si oddýchnuť, stráviť chvíle
s vrstovníkmi, porozprávať sa, rozveseliť.
Na začiatku vystúpili členovia tanečnej skupiny Korzo pod vedením Vladimíra Ondroviča. Členovia vystúpili s rôznymi modernými tancami.
Po ich vystúpení sa k seniorom prihovoril starosta obce Ing. Juraj Ondračka a pán Mgr. Mikuláš Medvec.
Samozrejme nemohli chýbať i skladby a tance. naši najmenší
z detského folklórneho súboru Čajka .Pripravili si bohatý program, ktorý
upútal pozornosť a vyčaril úsmev na tvárach všetkých prítomných. Po
najmenších členoch DFS Čajka boli už pripravené žiačky zo ZŠ s MŠ
Michala Rešetku, ktoré pod vedením Vladimíra Ondroviča ukončili spoločným tancom kultúrny program, program plný tanca, spevu, básničiek. Po
programe bolo pre seniorov pripravené občerstvenie s rôznymi dobrotami.
Nikto nevie, akú dlhú cestu má ešte pred sebou. Preto žime tak,
ako môžeme a robme tak, ako chceme, aby robili iní. Náš život je ako
Žiačky ZŠ s MŠ M. Rešetku, ktoré
veľká kniha – zložitý a neopakovateľný, preto ho dopíšme s úsmevom na
navštevujú ZUŠ Nemšová
tvári a radosťou v srdci.
(LM)

MSS FEST A JEHO ÚSPEŠNÝ DRUHÝ ROČNÍK
V Kultúrnom dome v Hornej Súči sa v sobotu 5. novembra 2016 ,už po druhýkrát, konala prehliadka mužských speváckych súborov, pod názvom MSS
FEST 2016. Svoju premiéru festival
otvoril už minulý rok, a keďže mal veľký
úspech, pozitívny ohlas a našiel si medzi
divákmi svojich priaznivcov, bol tak
zorganizovaný opäť. Všetko sa uskutočnilo z iniciatívy Mužskej speváckej skupiny Chotár z Hornej Súče, ktorá stojí za
jeho vznikom. Počiatočnou ideou, ktorá
ich k tomu posmelila boli najmä spoločné priateľstvá týchto mužských súborov.
Okrem divákov sa podujatia zúčastnil
vzácny hosť – muzikant, tanečník, choreograf či zberateľ množstva ľudových
piesní, p. Jozef Lehocký s manželkou, i
predstavitelia našej obce – zástupca
starostu, p. Jozef Mrázik s manželkou a
riaditeľ ZŠ s MŠ Michala Rešetku
v Hornej Súči, Mgr. Dušan Černek.
Okrem nich prijali pozvanie aj p. BernarMužská časť FS Rozvadžan
da Nagyová, vedúca folklórneho súboru
Čajka z Hornej Súče a Mgr. Mikuláš
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Medvec, vedúci speváckej skupiny Senior – Hornosúčan. Svojou prítomnosťou festival divácky podporili tiež verní fanúšikovia Mužskej speváckej skupiny Chotár – Ing. Štefan Kotásek a p. Jozef Zemanovič.
Hlavným cieľom tohto kultúrne bohatého popoludnia bola predovšetkým snaha o pozdvihnutie tradičného folklóru a jeho základných prvkov – spevu
a tanca, ktoré k nemu neodmysliteľne patria. To veľmi pozitívne , v nemalej miere, prispieva k udržiavaniu medzinárodných kontaktov aj k rozširovaniu
poznania o ďalšie nové prvky ľudovej tradície v jej rôznych formách a podobách. Práve folklórne podujatia či súťaže sú tým základným zdrojom nielen
pre nadviazanie nových kontaktov, či družieb, ale tiež nekonečným prameňom ďalších nových inšpirácií i nápadov. Speváci sa tu spolu stretávajú,
spoznávajú, rozširujú si svoje obzory a vzniknuté kamarátstva tak pretrvávajú dodnes. Tak účinkovanie u jedných či druhých pozvoľna nadobudlo charakter veľmi milej tradície a naši chlapi sa rozhodne nenechali zahanbiť, s ochotou podporujú tento zvyk ako aj jeho ďalšie pokračovanie. Počas programu odznelo teda množstvo známych i menej známych piesní. Diváci mohli počuť tiež piesne z rôznych regiónov, odkiaľ samotní speváci pochádzajú.
A na výber bolo veru naozaj všeličo. 
Po slávnostnom príhovore, ktorým podujatie oficiálne otvoril zástupca starostu obce, p. Jozef Mrázik sa ako prvý predstavil Mužský sbor z Vápenic
z Českej republiky s pestrou zbierkou piesní zo svojho regiónu. Druhým účinkujúcim bola mužská časť Folklórneho súboru Rozvadžan z Trenčianskych
Stankoviec. Ich repertoár sa niesol v znamení regrútskych piesní, čardášov a tiež svižných tanečných kreácií. Po nich vystúpil Mužský sbor Pulgárčané
(ČR) v sprievode vlastnej cimbalovej hudby pod vedením jedného z ich členov. Výrazným oživením prehliadky bola Ľudová hudba súrodencov Chudobovcov z Oravskej Lesnej, ktorí našli zaľúbenie v speve ,hre na husliach a heligónke. Vystupujú v rodinnom zložení - otec a jeho štyria synovia. Špecialitou ich programu bolo mimoriadne podmanivé vystúpenie s ich
mamou a manželkou, s ktorou medzi nás zavítali. Posledným
Ľudová hudba súrodencov
zahraničným, moravským súborom na scéne, bol Mužský sbor
Chudobovcov
z Březí u Mikulova alebo ako si ľudovo hovoria, Mužáci z Březí.
Táto veselá partia priviedla divákov k dobrej nálade nielen svojím spevom, ale aj mnohými vtipnými historkami, ktoré neraz
vyvolali v hľadisku smiech i veľký potlesk. Šesticu všetkých
súborov uzatvoril svojím vystúpením samotný organizátor podujatia, Mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče. Táto
silná, 13-členná zostava spevákov vstúpila ráznym krokom na
javisko a chlapi hneď od začiatku ukázali svoj veľký, mohutný
hlasový rozsah. Ich spev sa niesol celou sálou a zaiste chytil za
srdce nejedného diváka. Veselou, hravou náladou, ktorú dokážu
vyvolať svojím prejavom si určite získali priazeň i obdiv mnohých
ľudí. Radosť prameniaca z ich speváckeho prednesu je zárukou
ich veľkej obľúbenosti nielen medzi skalnými divákmi, ale často
i medzi nezainteresovanými pozorovateľmi. A ani v tento deň
tomu nebolo inak. 
Po skončení programu vyšli na pódium vedúci jednotlivých súborov, aby si z rúk zástupcu starostu a vedúceho súboru prevzali spomienkové predmety ako pamiatku na tento deň.
Scenár programu bol teda vyčerpaný, jeho priebeh sa naplnil a festival
vykročil v ústrety svojmu záveru. Pred jeho úplným koncom však ešte
odzneli mnohé poďakovania. Jozef Ranko, zástupca Mužskej speváckej
skupiny Chotár, vyslovil srdečné poďakovanie všetkým spoluorganizátorom, sponzorom a Obecnému úradu Horná Súča za finančnú ako aj
materiálnu pomoc a podporu, ktorú ochotne a nezištne poskytli pri organizovaní tohto podujatia. Medzi mnohými poďakovaniami vyslovil aj to,
ktoré bezpochyby patrí manželkám mužov z Chotára. Tie piekli, varili
a obsluhovali; horlivo a s nadšením pomáhali zabezpečovať všetky tie
zákulisné, no rovnako dôležité, organizačné úlohy.
Nepochybne sme zažili krásne popoludnie, plné kultúrnych zážitkov
i nefalšovaných emócií, ktoré sú zaručeným dôkazom toho, akú krásu
v sebe ukrýva bohatstvo kultúry v našej obci, ktorá tu oddávna píše
svoju dlhoročnú tradíciu. Práve ona je budovateľkou priateľských zväzkov a spojnicou domácej i zahraničnej ľudovej hudby. Nám nezostáva
iné, len túto ušľachtilú obyčaj uchovávať pre ďalšie nové a nové generácie. Aby aj oni mohli okúsiť na vlastnej koži jedinečnú atmosféru folklóru, ktorý je zásadnou istotou súdržnosti regiónov a byť tak na obec,
v ktorej žijú, právom hrdí. 
(Mária Michaličková)

Spoločná fotografia účinkujúcich a
organizátorov
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ HORNÁ SÚČA
BEH O MATÚŠOV GROŠ

MESTSKÝ BEH – HORYZONTY

V rámci 2. ročníka Trenčianskeho polmaratónu sa 9.9.2016
uskutočnil v Trenčíne na Mierovom námestí pretek pre žiakov ZŠ „Beh
o Matúšov groš“. Zaujímavá trať v historickom centre mesta našim
žiakom vyhovovala. Stáli 8-krát na stupni víťazov a stali sa najúspešnejšou zúčastnenou školou.

V rámci filmového festivalu HoryZonty je organizovaných
viacero sprievodných podujatí. Patrí k nim i mestský beh pre bežcov v kategóriách od 5 do 70 rokov. Beh sa uskutočnil v daždivom
počasí v sobotu 12.11.2016.
Našu školu reprezentovalo 12 chlapcov a dievčat.
V náročnej konkurencii bežcov zo základných škôl i atletických
oddielov z okresov Trenčín, Ilava, Púchov, Nové Mesto n/V podali
výborné výkony. Boli oveľa úspešnejší ako v minulom roku, keď
získali tri 3. miesta.
Výborným výkonom zaujala najmä Tatiana Ondrušková
v kategórii D 3.

Vo svojich kategóriách sa najviac sa darilo:
1. miesto - Soňa Panáková
2. miestoTatiana Ondrušková
1. miesto - Simon Juriga
2. miesto Lea Cverenkárová
1. miesto - Michaela Vendžurová
3. miesto Andrej Seriš
1. miesto - družstvo najmladších žiačok
1. miesto - družstvo starších žiačok
Ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

Naše najlepšie umiestnenia
1.miesto Ľudmila Hoťková
1.miesto Tatiana Ondrušková
2.miesto Karolína Gažiová
2.miesto Marek Gago
3.miesto Marianna Stašáková
4.miesto Tobiáš Krivda

4. miesto - Zdenko Bartek
5. miesto - Šimon Jurica
5. miesto - Tomáš Ondračka

Ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

COCA-COLA CUP – FUTBAL DIEVČAT
(V 1. kole sme zvíťazili nad dievčatami zo ZŠ Dolná Súča)
V minulom školskom roku sa naše dievčatá prebojovali až do
slovenského finále vo veľkom futbale (Coca-cola cup). V tomto roku až
také ambície nemajú. V okresnom kole boli ich súperkami dievčatá zo
ZŠ Dolná Súča. Do regionálneho kola mohli postúpiť iba víťazky.
9.11.2016 naše dievčatá cestovali na ihrisko súperiek. Hrali
veľmi dobre, kolektívne. Snažili sa o pekný kombinačný futbal. Mali
výraznú prevahu a počas celého zápasu dovolili súperkám iba raz
vystreliť na našu bránu. Góly v bráne súperiek postupne pribúdali
a skóre sa zastavilo až na stave 0:9.
Góly: Lea Cverenkárová 4, Eliška Bulejková 3, Soňa Panáková 2
Tešíme sa na naše súperky v 2. kole.
Dievčatám blahoželáme.

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA
(3. miesto pre Vojtecha Laurinca)
V CVČ Trenčín sa 15.11.2016 uskutočnilo okresné kolo
olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov.
Našu školu reprezentoval Vojtech Laurinec. Že je Vojtech výborný
žiak všetci vieme, ale v náročnej konkurencii získať 3. miesto je
vynikajúci výsledok a úspech.
Sme presvedčení, že v tomto školskom roku ešte viackrát dokáže svoj talent, všestrannosť a svedomitosť.
Poradie najlepších:
1.miesto- Natália Přibilová, ZŠ Trenčín, Dlhé Hony
2.miesto - Dominika Begáňová, ZŠ Nemšová, J.Palu
3.miesto - Vojtech Laurinec, ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča
Blahoželáme a ďakujeme
za výbornú reprezentáciu
školy.
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VYBÍJANÁ ŽIAKOV 1.STUPŇA
(3. miesto v okresnom finále)
Finálový turnaj vo vybíjanej žiakov 1.stupňa (mix) sa uskutočnil 24.11.2016 v ZŠ Trenčín, Veľkomoravská. Zúčastnilo sa ho 5 najlepších družstiev zo základných skupín, medzi nimi i naši žiaci.
Dievčatá a chlapci pokračovali v dobrých výkonoch. Prehrali so ZŠ Trenčín, Hodžova 0:1 a ZŠ Trenčín, Bezručova 0:2. Víťazstvá nad ZŠ Trenčín, Veľkomoravská 2:0 a ZŠ Drietoma 2:0 im stačili na veľmi pekné 3.miesto.
Poradie najlepších : 1. miesto ZŠ Trenčín, Hodžova
2. miesto ZŠ Trenčín, Bezručova
3. miesto ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča
Reprezentovali:
An. Weisová, Ad. Weisová, T.Ondrušková, A.Babrnáková, B.Dražkovcová, V.Jančiová, J.Múka, D.Farý, P.Gaží, M.Bariš, A.Krovina, J.Kramár
Striedali:
O.Mikušinec, P.Gaži, A.Gaži, A.Pagáč, T.Ondračka

OKRESNÁ SÚŤAŽ V STREĽBE
ZO VZDUCHOVEJ PUŠKY
(2. miesta pre mladších i starších žiakov)
Súťaž 3-členných družstiev mladších i starších žiakov sa
tradične konala v ZŠ Drietoma. Naši žiaci (najmä dievčatá) už dlhodobo
patria k tým najlepším.
Po kvalitnej príprave to potvrdili i v tomto roku.
V oboch kategóriách získali 2. miesto. Súťažilo 13 ZŠ.
Súťaž družstiev:
Mladší žiaci:
1. miesto - ZŠ A.Bagara Trenčianske Teplice - 218
2. miesto - ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča - 202
3. miesto - ZŠ Motešice – 132
(Valéria Panáková 82, Laura Macharová 66, Lucia Koprivňanská 54)
Starší žiaci:
1. miesto - ZŠ A.Bagara Trenčianske Teplice - 210
2. miesto - ZŠ s MŠ M.Rešetku Horná Súča 207
3. miesto - ZŠ Trenčín, Na dolinách – 198
(Vojtech Laurinec 78, Michaela Vendžúrová 72, Petra Gažiová 57)

TRENČIANSKE HODINY
(Na Trenčianskych hodinách dominancia našich žiakov,4-krát 1.miesto)
Mestský úrad Trenčín už dlhodobo organizuje spevácku súťaž
Trenčianske hodiny. Umožňuje žiakom základných škôl prezentovať sa,
preukázať pekný vzťah k ľudovým piesňam a k spevu. V ZUŠ K.Pádivého sa
prezentovalo 1.12.2016 aj kvarteto našich žiakov rovnomerne rozdelené na chlapcov a
dievčatá. Všetci presvedčili odbornú porotu o svojich výnimočných speváckych
kvalitách. Spievali výborne, zaujali i krásou hornosúčanského kroja. Všetci získali vo
svojich kategóriách 1. miesto.
Príjemne prekvapili ešte len druháčky K.Gažiová a E.Juricová, pre ktoré to bolo
prvé súťažné vystúpenie a hneď víťazné.
Po viacerých druhých a tretích miestach sa presadili aj skúsení speváci
O.Mikušinec a J.Chupáč.
Úprimne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu.
1.-3.ročník : 1. miesto
Karolína Gažiová
1. miesto
Ema Juricová
4.-6.ročník: 1. miesto
Ondrej Mikušinec
7.-9.ročník: 1. miesto
Jozef Chupáč

(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)

ZELOVOC V ŠKOLSKOM KLUBE
Jeseň býva vždy plná farieb, chutí dozretého ovocia a vôní zeleniny. Náš školský klub sa už tradične v týchto jesenných dňoch premení na
Zelovoc - plný všakovakého jesenného ovocia a zeleniny, ktoré deti a ich rodičia do našej triedy prinesú.
Na miskách pribudli jablká, hrušky, hrozno, zemiaky, cibuľa, červená repa, tekvice, kukurica, patizóny... Netradičná vôňa a jesenno- farebná
trieda privítala žiakov l.-4. ročníka, ktorí prijali naše pozvanie na výstavku plodov jesene. Do Odkazovača sa nám podpísali a pripísali aj pár slov, ako
sa im výstavka páčila a ktoré ovocie a zeleninu majú najradšej... Milými návštevníkmi nášho Zelovocu boli naši škôlkári. Pani učiteľka im z kartičiek
prečítala pomenovanie jednotlivých druhov ovocia a zeleniny. Naučili sa ich rozlišovať, poznať, zaradiť...
Naše dievčatá a chlapci zo ŠKD sa zúčastnili tohto jesenného odpoludnia každý vo svojej, vlastnoručne vyrobenej, farebnej čelenke s nakresleným
ovocím a zeleninou. Hádali hádanky a názvy plodov, triedili ovocie a zeleninu, rozprávali sme sa o význame vitamínov pre zdravie človeka, zaspievali
sme si pesničku o jabĺčku, orechoch, šošovičke, hrášku, fazuľke a spomenuli sme si aj na škôlkársku básničku O hruške. Každý prezradil, aké ovocie
a zeleninu má najradšej. Urobili sme si aj náš súkromný, triedny prieskum, ktoré plody majú deti naj, naj, najradšej. Vyhralo jablko a mrkvička!
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Čo bolo na tanierikoch, to mali naši návštevníci Zelovocu možnosť aj ochutnať. Každý z nich si svojou drevenou špajdličkou mohol napichnúť
z pokrájaného a ponúkaného všeličoho. Zjedla sa aj cibuľka, štipľavá paprička,
zemiak, petržlen, kukurica, zeler... Niektoré deti po prvýkrát ochutnali tú- ktorú
surovú zeleninu. Vyskúšali si svoju schopnosť pomenovať ovocie či zeleninu len
na základe chuti- so zaviazanými očami. Porozprávali sme sa aj o ich rôznych
úpravách a možnostiach spracovania a uskladnenia....
Na budúci rok budú mať deti možnosť ochutnať aj džemy, džúsy, šťavy i sušené
ovocie, ktorými plánujeme obohatiť tzv. sortiment nášho Zelovocu.
Ďakujeme mamine Dianky Dudákovej, ktorá priniesla deťom ochutnať dreň
a šťavu z červenej repy, jabľk a mrkvičky.
K vzácnym a vždy veselým návštevníkom nášho Zelovocu patrí už tradične náš
pán riaditeľ Mgr. Dušan Černek. Vždy si preňho pripravíme nejakú chuťovú hádanku. Tak, ako vždy, uhádol aj tentokrát! Chuť červenej repy, mrkvičky
a jabľčka v šťave vedel rýchlo a správne pomenovať.
Naše poďakovanie patrí aj tatovi Mateja a Barborky Kučerákových,
ktorý nám v košíčku priniesol čerstvú zeleninku a mamine Sofie Bartekovej,
ktorá nám tiež priniesla plný košík jesenných pokladov a velikánsku- akoby rozprávkovú tekvicu! Vytvoríme z nej Tekvičiarika, ktorý nám bude spríjemňovať
prostredie chodby v tento jesenný čas.
Oceňujeme ochotu a ústretovosť všetkých milých rodičov, ktorí svojouako sa hovorí „troškou do mlyna“ prispeli k úspechu a atraktivite tohto podujatia.
Zeleninu, ktorej zásoby prevyšovali konzumáciu detí sme odniesli do školskej jedálne a naše pani kuchárky už určite vedia, ako a ktoré jedlo ňou
ochutia. Tohtoročnú „Ovocníčkovú párty“ zažili naši prváčikovia po prvýkrát a odchádzali z nej obohatení o vedomosti- aké čaro skrývajú v sebe plody
jesene v záhradke, na stromoch i na poli.
(Eva Veber, vychovávateľka ŠKD)

„KAŽDÁ NOC MÁ SVOJU MOC,
NO TÁ NAŠA - HALLOWEENSKÁ“
Halloweenská noc v našej škole býva už neodmysliteľnou súčasťou jesenných akcií školského klubu. Deti majú radi rozprávky, všeličo vymyslené,
prekvapenia, príjemné zážitky, veselosť, čaro fantázie a očakávania...
To všetko a ešte oveľa viac im ponúka vždy niečím iným výnimočná novembrová noc v škole...
Tentoraz sa jej zúčastnili prváci a druháci, ktorým výnimočne prišlo robiť spoločnosť niekoľko starších kamarátov aj z II. oddelenia ŠKD.
Najväčšie stretnutie halloweenských masiek široko- ďaleko sa uskutočnilo na námestí v Hornej Súči. Ich putovanie za Halloweenským pokladom sa
začalo 28. októbra cestou autobusom do Trenčína a návštevou Katovho domu pod Trenčianskym hradom. Zaujímavé rozprávanie o histórii Trenčína a živote mestského kata podporila výstava v priestoroch domu a návšteva starobylej mučiarne...
Na nádvorí kostola Sedembolestnej Panny Márie si naše veselé strašidielka hľadali čarovné sklíčka pre šťastie a odvahu putovať ďalej...
Spoločne sme vstúpili do kostola. Jeho atmosféra- podporená dychom
duchovna a krásou umeleckej histórie, ktorá odzrkadľuje majstrovstvo
šikovných rúk a umu umelcov a majstrov tých čias nás všetkých očarila...
V očakávaní jasnej noci sme sa rozhliadli do širokého okolia mesta pod
Trenčianskym hradom. Pochutnali sme si na koláčikoch od našich
šikovných mám...
V očakávaní, že snáď uvidíme Dobrého ducha hory, sme sa vybrali
po cestičke blízkou Brezinou. Možno nám to nik neuverí, ale my sme
toho „Dúšika“ svetielkujúceho pomedzi stromy a vydávajúceho nenapodobiteľný zvuk- skutočne videli. Niektorí spomalili, iní zastali alebo
utekali cestičkou a zastavili sa až pri Mestskej bráne. Kamienky odvahy, ktoré stískali deti v rukách im určite pomohli a každý ukázal svoju nebojácnosť.
Každoročne náš halloweenský sprievod, ktorý vždy púta pozornosť okoloidúcich- na námestí privíta náš pán riaditeľ Mgr. Dušan Černek.
Spoločne sme navštívili Čajovňu pod hradom, vypili Rozprávkový čaj
zo záhrady pre šťastie a naša cesta smerovala autobusom do Hornej
Súče.
Už dávno nám tak krásne neletel Balón priateľstva, ktorý sme vypustili pri našom kostolíku. Ako jasná putujúca hviezdička letel nočnou
oblohou spolu s našimi vrúcnymi prianiami.
Spoločná fotografia žiakov v nápaditých maskách
Vďaka šikovným tetám kuchárkam nás čakalo v triede pudingové
občerstvenie, čajík a sladkosti, ktoré nám dodali energiu zúčastniť sa
skákania na trampolínach v kultúrnom dome pod vedením inštruktorky jumpingu pani Elenky Stražákovej, ktorá sa venuje aj cvičeniu s deťmi.
Jej oblečenie a aj sprievodná hudba ku skákaniu tiež nasvedčovali tomu, že
začína pre nás neobyčajná a možno aj strašidelná, no určite rozprávková noc v škole, ktorej prvé minúty začali pre všetkých v dobre známej triede.
Tma, len sviečky a tajomná hudba boli pre našich výtvarníkov inšpiráciou ku kresleniu strašidiel a strašidielok. Tak ticho pri kreslení už nebolo
v našej triede, ktorá je vždy plná veselých a temperamentných detí, naozaj dávno!
Šikovné ruky detí ešte vytvorili veselé metly a „Vankúšová vojna a Laserová diskotéka“ mohli začať. Obe každoročne vyčaria všetkým dobrú náladu
a veselosť.
O 23.00 hod. ktosi zaklopal na naše okno... Takto nezvyčajne k nám prišla pizzová večera, aby mali všetci dosť síl, odvahy a odhodlania putovať
o polnoci len v spoločnosti blikotajúcich sviečok z lampášikov tmavými chodbami školy, a tak hľadať vzácny Halloweenský poklad.
Každá škola má svojich nočných, rozprávkových obyvateľov, ktorých detské oči majú možnosť vidieť len raz v roku - v Halloweenskú noc. Ukážu sa
však len deťom so šikovnosťou, slušnosťou, kamarátstvom, múdrosťou a dobrotou v srdci!
Plní napätia a očakávania s lampášikmi v rukách sme sledovali svetielka sviečok, ktoré nám ukazovali cestu...
Tie nás priviedli k Babke Ježibabke. Z veľkého hrnca plného byliniek nám ponúkla Čarovný nápoj. Pýtala sa ,kto a odkiaľ sme, kam putujeme...
Vodníčka Vodníčková, ktorá nás vítala neďaleko Medovníkového domčeka, spoza ktorého vykúkali Janíčko a Marienka, nás poprosila, aby sme jej
pomohli uhádnuť hádanky spod dušičkovských hrnčekov, lebo inak ju jej otec Vodník Vodníkov nepustí späť do rybníka. Vďaka múdrosti detí je už
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určite tam!S rozsvieteným svietnikom sa nám na schodoch chodby ukázala Biela pani. Jej dlhý biely závoj k nám privial údiv a zvláštny pocit napätia.
Svetielka ukazovali cestu do priestorov, ktoré by sa v hrade určite nazývali katakomby. Vo svojom povestnom čiernom plášti nás tam čakal Knieža
Dracula. Odvážni sa dotkli jeho plášťa... V kúte nás prekvapila malá čupiaca postavička, zahalená v bielom. Dobrý Dúšik školy nás privítal, povzbudil
v našom putovaní a každého potešil sladkosťou.Vykročili sme teda v ústrety ďalším stretnutiam... Svetlá lampášikov vytvárali na stenách strašidelné
tiene.
V nich sme náhle uvideli Kostru a Kostlivca. Opatrne a v tichu si každý vzal z jeho blízkosti maličkosť pre potešenie a naše kroky viedli ďalej schodiskom. Stretli sme na nich Krásku z rozprávky „Kráska a zviera.“ Svojím zjavom a milotou nás potešila a o to radšej sme jej hľadali črievičku, ktorú stratila. Príjemné stretnutie náhle vyrušila tajomná hudba a strašidelný zvuk reťazí... Svetielka ukazovali cestu na 2. poschodie.
Prejsť popri hrôzostrašnom Mužovi Nemužovi a sestrách Zombíčkach, ktorých by sme sa zľakli aj za bieleho dňa, nieto o pol noci,bola pre všetkých
tá najťažšia úloha. Práve oni strážili Halloweenský poklad!
Šťastní sme rýchlo prekročili prah rozsvietenej triedy a za sebou nechali strach, údiv a tlkot rozbúchaných srdiečok. Rozprávaniu by nebolo, ako sa
hovorí „konca kraja“, keby čas neukazoval 2 hodiny po polnoci.
Školská jedáleň sa razom premenila na spálňu plnú príjemne unavených detí, ktorým zážitky tejto výnimočnej noci môžu všetci závidieť.
Prečítala som deťom rozprávku pri sviečke a verím, že tí, ktorí ju dopočúvali do konca nezabudnú na jej nezvyčajnú atmosféru.
Hoci noc bola pre nás nezvyčajne krátka, svižná rozcvička v pyžamách pri hudbe vo vestibule roztancovala všetkých. Zažiť kráľovské raňajky pri
„švédskom stole“ plnom dobrôt je snom, ktorý sa splní len niektorým...
Býva zvykom, že každé podujatie máva u nás tzv. „bodku na koberci.“ Vždy ma zaujíma spätná väzba od detí. Sediac na koberci rozprávajú svoje
pocity, zážitky, názory...
V piatkové, prázdninové dopoludnie odchádzalo zo školy 34 detí, ako sa hovorí: „...s plným batohom zážitkov!“
Pár slov na záver:
Sama by som určite nedokázala vytvoriť mojim žiakom neopakovateľnú a výnimočnú atmosféru tejto noci, keby som nemala šikovných, nápaditých,
tvorivých a neobyčajne ochotných pomocníkov...
Moje srdečné a veľké poďakovanie preto patrí p. Elenke Stražákovej- ktorá je už neodmysliteľnou súčasťou všetkých Halloweenských nocí a ktorej
pomoc, ochotu a podporu si veľmi vážim /Vždy nádherné kostýmy a nezabudnuteľné herecké výkony v postavách Víly Lily, Čarodejnice, Babky Ježibabky, Spiacej Ruženky, tancujúcej Víly Súčanky, Zombíčky... ešte dlho zostali v spomienkach všetkých zúčastnených/, už stredoškoláčke a mojej
bývalej šikovnej žiačke v ŠKD , vždy ochotnej a usmiatej Lenke Poláčkovej, mojim bývalým žiačkam a žiakom: Mirke Partlovej, Lenke Juricovej,
Jurkovi Patkovi, Šimonkovi Stehlíkovi, Boriskovi Bičanovi, Nikolke Mikušincovej, Emke Stražákovej, Julke Zemanovičovej, Valike Panákovej
a tiež už stredoškolákovi Samkovi Stražákovi- bez ktorých nadšenia, záujmu, skvelých hereckých výkonov a obetovania svojho súkromného
voľného času by to jednoducho nebolo ono!
Poďakovanie patrí aj všetkým maminám za pochopenie, ústretovosť, šikovné ruky, skvelé nápady pri zabezpečení kostýmov a možnosť, ktorú dali
svojim deťom- prežiť spolu s nami noc v škole. Reportážny panel na školskej chodbe z netradičnej noci detí v škole- nám ešte pár dní pripomínal
tvorivosť, zážitky, prekvapenia, trošku napätia, možno aj strachu a veľa, veľa zábavy a radosti.
(Eva Veber, vychovávateľka ŠKD)

II. LETECKÝ DEŇ V ŠKOLSKOM KLUBE
Minulý školský rok sme v našom školskom klube odštartovali sériu tzv. Leteckých dní. Nie, nie, nikam nebudú letieť naši žiaci, ale ich vlastnoručne zhotovené papierové lietadielka.
Deti rady tvoria z papiera, rady ho skladajú, prekladajú, vystrihujú, ohýnajú... A
tak som pre zručných a šikovných „konštruktérov“ pripravila súťaž o najdlhší
dolet vlastného papierového lietadielka.
Úlohou zúčastnených bolo vytvoriť lietadielko, ktoré upúta nielen
svojou „konštrukciou“ a čo najdlhším
doletom, ale aj farebnosťou a nápaditým označením- logom. Úlohou „pilota“
bolo na obrovskom letisku /v našej telocvični/ predstaviť- z letiska ktorej krajiny
lietadlo priletelo. Na „medzinárodnom
letisku“ sa teda stretli piloti z Francúzska,
Anglicka, Maďarska, Holandska, Veľkej
Británie, Česka, Poľska...
Hlavným rozhodcom, ktorý osobne dbal
na presné meranie doletu jednotlivých lietadielok, bol aj v tomto ročníku náš pán riaditeľ, Mg. Dušan Černek.
Svojím presným okom pri meraní bol zárukou fair play v tejto súťaži.
Medzi najúspešnejších „pilotov“ svojich lietadielok patrili:
1. miesto - Matias Michalec(1.B) s doletom 28,52 m
2. miesto - Michal Mrázik (2.B) s doletom 25,57m
3. miesto - Peter Poláček (3.A) s doletom 19.,94 m

Najúspešnejší piloti
lietadielok s pánom
riaditeľom

(Eva Veber, vychovávateľka ŠKD)

OBEC HORNÁ SÚČA Vás srdečne pozýva na osemnásty ročník Obecného bálu, ktorý sa
uskutoční v sobotu dňa 11. februára 2017 o 19:00 hod.
v sále Kultúrneho domu v Hornej Súči.
Rezervácia vstupeniek na tel. číslach: 0915/793 663, 032/6519 616 alebo
osobne u kultúrnej referentky na OBECNOM ÚRADE.
Tešíme sa na Vás!
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NOVÉ KNIHY NÁM
ROBIA
RADOSŤ
Milí čitatelia, do Obecnej knižnice boli
v mesiaci október a november 2016 zakúpené
tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1.Afsharová T. – Perla v piesku, Zlatá žatva
2.Klassenová J. – Učiteľ tanca
3.Sleimanová D.L. – Nebojácna
4.Fieldingová J. – Nie je tam
5.Ashfordová J. – Múdra a bohatá
6.Krištofíková A. – Keď utiecť, tak s tebou
7.Keleová-Vasilková T. – Si ako slnko
8.Gillerová K. – Láska si nevyberá
9.Christiw A. – Mačka medzi holubmi
10.Kuffa M. – Kazateľnica život
Náučná literatúra pre dospelých:
1.Byrneová L. – Anjeli v mojich vlasoch
2.Sineľnikov V. – Tajomná sila slova, Dohoda
s chorobou
3.Pavlovič J. – Tisíc slovenských ľudových
piesní
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1.Oldfieldová J. – Čierny blesk a iné dobrodružstvá
2.Ďuričová I. – Básničkový karneval
3.Hlušíková M. – Mlynčeky tety Hrozienky
4.Wilsonová J. – Vzdušné zámky
5.Dahl R. – Danny majster sveta
6.Chovan M.I. – Stromovníčkovia
7.Olšovská A. – Hádanku vám zahádam
8.Belák B. – Slovenské povesti. Kamenné
vráta
9Pavlovič J. – Slováci a slová
Náučná literatúra pre deti a mládež:
1.Eszter V. – Šperky pre malé i veľké slečny
2.Fias I. – Šperky z japonských korálikov

Všetkým čitateľom prajem nádhernú
vianočnú pohodu v kruhu rodiny a príjemný
zážitok prežitý s knihou v ruke z našej
Obecnej knižnice .
(MG)
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FÓRUM ŽIVOTA - S.O.S.
životu a láske
Pod týmto názvom sa konala 18.októbra 2016
v Obecnej knižnici beseda s predsedníčkou Fóra života
RNDr. Ing. Marcelou Dobešovou a psychologičkou Mgr.
Petrou Heretovou.
Občianske združenie vzniklo 7.júla 2001
v Rajeckých Tepliciach. Pri jeho zrode okrem iných, stál
Anton Neuwirth, otec Anny Záborskej /poslankyňa EP/
a Silvo Krčmery, strýko Vladimíra Krčmeryho. Víziou
a cieľom Fóra života je žiť v spoločnosti, ktorá rešpektuje
ĽUDSKÝ ŽIVOT od počiatku až po prirodzenú smrť
a podporuje RODINU ako optimálne miesto vzniku
a rozvoja ľudského života. Zámerne sme zvýraznili ľudský
život a rodinu, pretože celá beseda sa týkala problémov
rešpektovania každého ľudského života, v ktorom sú docenené hodnoty manželstva a rodiny.
K najznámejším aktivitám tohto občianskeho
združenia možno zaradiť Deň počatého života- každoročne konaný 25. marca, projekt- Zachráňme životy, Pochod
za život, účasť na festivaloch Bažant Pohoda a Lumen,
vznik poradne Alexis pre ženy a dievčatá a kampaň
Sviečka za nenarodené deti, ktorú v našej farnosti podporujeme už šiesty rok.
Na záver by sme chceli vyzdvihnúť myšlienku M.
Dobešovej, ktorú povedala viackrát aj počas besedy, že
sa máme navzájom jeden o druhého zaujímať a dopriať si
jeden druhému a tiež sa snažiť pomáhať ľudom, ktorí sa
nachádzajú v nejakej ťažkej životnej situácii.
Veď nikto z nás nevie, kedy bude tiež pomoc potrebovať...! ? .
(MG)
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM
V mesiaci október 2016 navštívili členovia ZPOZ – u pri
príležitosti úctyhodných deväťdesiatych
narodenín oslávenkyňu:
Katarína Juricová
narodená
10.10.1926

V mesiaci október sa dožila krásneho životneho jubilea deväťdesiatich šiestich rokov naša občianka,
ktorá je zároveň v poradí druhou najstaršiou občiankou našej obce:
Mária Gažiová
narodená
25.10.1920
V mesiaci november 2016 sa dožili rôzných životných jubileií nasledovní občania:
Imrich Birás
narodený
4.11.1918
97 rokov – najstarší občan obce

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
12.11.2016
Imrich Malých
Agáta Vranáková

-

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
12.11.2016
Stanislav Kopúň
Anna Zemanovičová

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
12.11.2016
Martin Bariš
Mária Repová
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KÚPELE V REGIÓNE AJ PRE
OBČANOV NAŠEJ OBCE
HORNÁ SÚČA
Obec Horná Súča uzvatvorila zmluvu o spolupráci so spoločnosťou
zapísanou v obchodnom registri a tou sú: Kúpele Trenčiancke Teplice
s.r.o., ktoré ponúkaju v rámci uzatvorenej zmluvy s našou obcou Horná
Súča našim občanom služby v špeciálnych zľavách.
Vstupy do termálnych bazénov je možno využiť len pre osoby nad
18 rokov. Zľavy nie sú kumulované a sú neprenosné. Platia vždy na 1
osobu po preukázaní občianskym preukazom s trvalým pobytom v danom
meste, obci. Vstup do bazénov je podmienený voľnou kapacitou daného
bazéna (odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov).
Termálne bazény:predaj procedúr (budova Kaštieľ)
Po – Ne 8:00 – 18:00 hod.
Kontakt: +421 32 6514 140/775, email: predajprocedur@slktn.sk
Bazén Grand: v budove Rehabilitačného bazéna
Po – Ne 10:00 – 18:00 hod.
Kontakt: +421 32 6514 771
V tabuľke Vám ponúkame ceny a zľavy z cien od 1.12.2016.
NÁZOV BAZÉNU

CENA V €

ČISTÝ ČAS MINÚTACH

% ZĽAVY

CENA PO ZĽAVE V €

Bazén SINA + suchý zábal

9,26 €

20 + 10

50%

4,63 €

Bazén PI + suchý zábal

6,95 €

20 + 10

50%

3,47 €

Bazén PII, PIII, PK

6,95 €

20 + 10

50%

3,47 €

Bazén GRAND

5,45 €

60+20

50%

3,81 €

PLATNOSŤ AKCIE: 1.12.2016 - 23.12.2016, 2.1.2017 - 28.2.2017
CHCELI BY STE NOVÉ ZÁBRADLIE ALEBO OPLOTENIE???
Tak neváhajte a kontaktujte ma na tel. čísle: 0902/114 636.
Ponúkam rôzne zváračské práce: zábradlia, oplotenia, lexanové prístrešky, atď.
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INZERTNÉ
OKIENKO
Kúpim, predám,
hľadá sa,
našiel sa, ...

Inzeráty posielajte na
lucia.mrazikova@hornasuca.sk
alebo prineste osobne do
kancelárie kultúrnej
referentky do uzávierky čísla.
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vyhradzuje právo uverejniť
inzeráty podľa veľkosti
voľnej plochy.
Redakcia nezodpovedá za
obsah inzerátov.

