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Náš druhý blší trh kníh, knižiek,...

Májový darček pre mamy

Miss bábika, super AAA Auto - spoločná fotografia

Miss bábika, super AAA Auto, čítajte na str. 9

NAŠE PUTOVANIE DO NEBESKÉHO JERUZALEMA - DO NEBA
Kresťania od najstarších
čias putovali na významné posvätné
miesta, ktoré sa spájali s kresťanskou tradíciou. V najstarších časoch
to bolo putovanie do Svätej Zeme.
str. 3

„VYŠLO SLNKO NAD SÚČANSKÉ STODOLY“
Dňa 7. mája 2014, v KD v Hornej Súči, sa konalo
slávnostné otvorenie hudobného večera spojeného
s prezentáciou a krstom nového CD Mužskej speváckej
skupiny Chotár s názvom „Vyšlo slnko nad súčanské stodoly.“ Okrem vystúpenia mužov z Chotára na pódiu vystúpili
i ďalší hostia.
str. 7

ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ
ZŠ S MŠ
Základná škola s materskou
školou Michala Rešetku sa môže
i v uplynulom šk. roku 2013/2014
pochváliť rôznymi oceneniami, či už
vedomostnými alebo športovými.
str. 10
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„ŽATVA JE VEĽKÁ, ALE ROBOTNÍKOV MÁLO..."
Týmito slovami povzbudil Pán Ježiš svojich učeníkov, že na
veľkej Božej žatve pre spásu celého sveta je potrebné, aby bolo
dostatok pracovníkov - duchovných pastierov. Vyzval svojich učeníkov
k modlitbe za duchovné povolania. Pán Ježiš vo svojej vízii videl do
budúcnosti Cirkvi a videl, že nikdy nebude dostatok pracovníkov vo
vinici Pánovej. Prejavuje sa to v priebehu celých dejín Cirkvi.
Mesiac jún je typickým Eucharistickým mesiacom. Zvlášť v tomto
mesiaci vzdávame úctu tomuto veľkému daru, ktorý nám Pán Ježiš
zanechal na tejto zemi, keď sa nám nechal prítomný v Sviatosti
Oltárnej.
Už hneď prvý júnový deň na 7. veľkonočnú nedeľu sa ako
každý rok konala v našej farnosti krásna slávnosť prvého svätého
prijímania našich detí - tretiakov. V tomto roku bolo detí trošku menej 26, z toho 14 chlapcov a 12 dievčat. Krásne počasie počas celého dňa
spríjemňovalo slávnostnú atmosféru.
Na Nedeľu Zoslania Ducha Svätého, 8. júna, zavítal do našej farnosti
náš rodák Mirko Bilčík, toho času správca farnosti Konská pri Rajci,
aby slávnostnými svätými omšami v Kaplnke Lurdskej Panny Márie (o
8.00 hodine) a vo farskom Kostole sv. Jána Nepomuckého v Hornej
Súči si pripomenul krásne 10. výročie svojej kňazskej vysviacky.
Prítomný bol aj ďalší rodák z Trnávky Michal Milan Krovina.
Ďalším významným dňom bola sobota 14. júna, kedy v Katedrále sv.
Emeráma v Nitre, nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák udelil
sviatosť kňazstva piatim kandidátom, štyrom za nitriansku diecézu,

jednému za rehoľu piaristov. Jeden z nich, Juraj Klinko z farnosti
Trenčín - Juh, má súčanské korene - jeho mama pochádza z našej
farnosti. Preto sa na tejto slávnosti zúčastnili aj pozvaní hostia z našej
farnosti.
V ďalšom týždni, vo štvrtok 19. júna, sme si uctili Eucharistiu
slávnostnou procesiou cez obec ku štyrom oltárikom na slávnosť
Božieho Tela. Slávnosti predsedal pán kaplán Mgr. Anton Žovic.
Novokňaz Juraj Klinko slávil svoju primičnú svätú omšu vo svojej
rodnej farnosti vo farskom Kostole Svätej Rodiny Trenčín - Juh v
sobotu 21. júna a na druhý deň v nedeľu 22. júna zavítal do našej
farnosti, kde o 10:30 slávil svoju postprimičnú svätú omšu, ako
poďakovanie Pánu Bohu za dar kňazstva, v dedinke, kde vyrastala
jeho mama. V ten deň sme si zároveň pripomenuli aj prvé výročie
primičnej svätej omše aj nášho rodáka Tomáša Gračku z Dúbravy,
toho času kaplána v Zlatých Moravciach.
Eucharistický mesiac jún ukončíme Ježišovou výzvou, ktorú adresoval
všetkým nám: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána
žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ /Lk 10,2/ Modlime sa za
dostatok duchovných povolaní - kňazských i rehoľných. Dnešný svet,
presýtený ateizmom, konzumizmom a sekularizáciou, tak veľmi
potrebuje mnohých kňazov, rehoľné sestričky, misionárov, aby
upevňovali ľudí vo viere, v kresťanských mravoch, odvracali ich od
bludov a rozvratov a prinášali do ľudských vzťahov opravdivú Kristovu
lásku.
(Váš duchovný otec Jaroslav)

Rímskokatolícky farský úrad sv. Jána Nepomuckého oznamuje, že od júna 2014 existuje webová stránka farnosti, kde si
môžete pozrieť mnohé zaujímavosti zo života farnosti, vrátane týždenných farských oznamov.
Adresa internetovej stránky: www.hornasuca.fara.sk
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NAŠE PUTOVANIE DO NEBESKÉHO
JERUZALEMA - DO NEBA
Kristova Cirkev, do ktorej patríme, sa nazýva putujúcou
ktorú nezabudnem po celý môj život.
Cirkvou. Dovtedy patríme do tejto putujúcej Cirkvi, dokedy
Ďalšie moje kroky, tentokrát už s mojimi farníkmi, viedli na
neprekročíme prah večnosti. Potom budeme patriť buď do Cirkvi
sever - k našim severným susedom - do Poľska. V sobotu 10. mája sa
trpiacej, ktorá je v očistci, alebo do Cirkvi oslávenej, ktorá je v nebi.
tu konala púť Slovákov Rádia Lumen do Sanctuária Božieho
Kresťania od najstarších čias putovali na významné
Milosrdenstva v Krakowe - Lagiewnikoch. V tomto roku to bola
posvätné miesta, ktoré sa spájali s kresťanskou tradíciou. V
jubilejná 10. púť. Z Hornej Súče sme vyštartovali presne o polnoci z
najstarších časoch to bolo putovanie do Svätej Zeme, krajiny, ktorú
piatka na sobotu. Prechádzajúc nocou cez Žilinu a Oravu sme okolo
svojou prítomnosťou a svojimi krokmi posvätil Boží Syn - Ježiš Kristus.
šiestej hodiny ráno dorazili do cieľa. Mali sme dostatok času, aby sme
Často boli tieto púte spojené aj s pokáním. Za obzvlášť ťažké hriechy
si našli svoje miesto. Po modlitbe svätého ruženca nasledovala hlavná
mohol dať kňaz hriešnikovi pokánie - putovať pešo do Svätej Zeme.
časť programu - slávnostná svätá omša, ktorú v tomto roku celebroval
Neskôr sa putovalo do Večného mesta - do Ríma, k hrobom
spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Prítomný bol aj
apoštolských kniežat - sv. Petrovi a sv. Pavlovi. Potom nasledovali
pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik. Pred zahájením
púte na ďalšie miesta, ktoré sa spájali so starokresťanskou tradíciou. V
svätej omše sa nám prihovoril krakovský kardinál Mons. Stanislav
pätnástom storočí najviac navštevovaným pútnickým miestom bolo
Dzivis, ktorý bol takmer 40 rokov v blízkosti dnes už sv. Jána Pavla II. Santiago de Compostela v Španielsku, k hrobu sv. apoštola Jakuba.
najskôr ako tajomník kardinála Karola Wojtylu v Krakowe, neskôr ako
V novodobých dejinách sa stalo významným putovanie
tajomník Jána Pavla II. v Ríme. Po poludňajšej prestávke nasledovali
najmä na mariánske pútnické miesta, kde sa podľa očitých svedkov rôzne povzbudzujúce svedectvá a koncert známej gospelovej
vizionárov zjavovala Panna Mária. Tým najstarším pútnickým miestom
speváčky. O tretej hodine sme sa pomodlili Korunku Božieho
je Guadalupa v Mexiku, nasleduje La Salet vo Francúzsku, veľmi
Milosrdenstva a prijali sme záverečné biskupské požehnanie na cestu
známym a navštevovaným,
taktiež vo Francúzsku, sú
Lurdy, ďalej je to Fatima v
Portugalsku
a
napokon
Medjugorje v štáte Bosna a
Herzegovina. Samozrejme
tých pútnických miest, aj
tých mariánskych, je veľa.
Spomenul som len tie
najznámejšie.
Po Veľkej noci,
ešte
vo
veľkonočnom
období, ma chytil akýsi
pútnický ošiaľ. Začalo to
druhou
veľkonočnou
nedeľou, ktorá je Nedeľou
Božieho Milosrdenstva. Táto
nedeľa vošla do dejín
Katolíckej
cirkvi
ako
významná nedeľa, zapísaná
zlatými písmenami. V Ríme
Farníci z Hornej Súče na púti k Matke Božej - Medjugorje
boli svätorečení dvaja veľkí
významní pápeži - Ján XXIII.
domov, ktorá dobre ubiehala a pred polnocou sme boli opäť v našej
a Ján Pavol II. Veľmi som túžil zúčastniť sa na tejto slávnosti, najmä
Hornej Súči.
kvôli Jánovi Pavlovi II., ktorý 26 rokov viedol Kristovu cirkev, ktorého
Hovorí sa: „Do tretice všetko dobré." Treťou púťou bola púť
sme veľmi dobre poznali a ktorý trikrát navštívil aj naše Slovensko.
k Matke Božej do Medjugorja, ktoré sa nachádza v štáte Bosna a
Okrem toho, pred tromi rokmi, v roku 2011, som bol aj na jeho
Herzegovina a kde už takmer 20 rokov pôsobí a venuje sa pútnikom aj
blahorečení.
naša farníčka Terka Gažiová z Vlčieho Vrchu. Túto púť, ktorú si
Túto púť som neorganizoval s farnosťou, pretože by bola
zobrala Terka pod svoj patronát usporiadali práve farníci z Vlčieho
dosť náročná. Šiel som ako pútnik s veriacimi z Trenčína. V autobuse
Vrchu a organizačných vecí sa ujala Maťa Habániková, ktorej značnú
sme počas dlhého putovania do Večného mesta vytvorili krásne
časť kompetencií od Senca prebrala známa medjugorská pútnička
spoločenstvo - jednu veľkú putujúcu kresťanskú rodinu. Putoval som aj
Mária Liesková.
so svojím spolubratom v kňazskej službe, nemocničným kaplánom
Púť sme začali svätou omšou v Kaplnke Ružencovej Panny
trenčianskej nemocnice - Ing. Pavlom Benkom.
Márie na Vlčom Vrchu v sobotu 17. mája o 15.00 hodine. Potom sme
Táto púť sa konala v dňoch 25. až 29. apríla. Navštívili sme
vyrazili smerom na juh, kde sme ešte priberali pútnikov v Senci a v
všetky 4 hlavné baziliky mesta Rím, najskôr Baziliku sv. Pavla za
Bratislave. V nedeľu 18. mája sme slávili svätú omšu v Chorvátsku, v
hradbami, ďalej Lateránsku baziliku, Baziliku Santa Maria Maggiore a
blízkosti mora. Miesto je určené pre rekreantov a veľmi sa podobá na
napokon Baziliku sv. Petra, ktorá sa nachádza priamo vo Vatikáne.
pútnické miesto v Lurdoch. Tu sme si zaspomínali aj na tých, ktorých
Okrem toho sme navštívili Baziliku sv. Klimenta, ktorú s obľubou
sme nechali doma, pretože sme obetovali aj farské hody, nakoľko to
navštevujú slovenskí pútnici, nakoľko sa tu nachádzajú pozostatky
bolo v blízkosti sviatku sv. Jána Nepomuckého. Slávnostnú svätú
nášho vierozvestca sv. Cyrila, prešli sme Sväté schody, navštívili
omšu v našom farskom kostole mal Dr. Róbert Dorman, toho času
Baziliku sv. Petra v okovách, prešli sme a prehliadli si okolie veľkého
špirituál Kňazského seminára v Nitre, ktorý kedysi v našej farnosti
Colosea, kde sa v čase prenasledovania kresťanov prelialo toľko krvi.
pôsobil ako diakon na diakonskej praxi počas letných prázdnin. V
Prezreli sme si antický Rím a potom si dali prestávku pri známej
nedeľu popoludní sme boli v cieli našej cesty v Medjugorjí. V ten deň
Fontáne di Trevi.
sme už mali voľno, na odpočinutie po ceste.
Samozrejme vrcholom našej púte bola nedeľa 27. apríla, kde
Na druhý deň, v pondelok, sme navštívili najvýznamnejšie
sa už v predchádzajúci deň v sobotu tlačilo množstvo pútnikov, aby si
miesto Medjugorja - Vrch Podbrdo - miesto zjavenia Panny Márie.
našli čo najvýhodnejšie miesto na sledovanie významnej udalosti
Potom nás sprievodkyňa Mária zaviedla na iné významné miesta.
svätorečenia dvoch veľkých pápežov dvadsiateho storočia. Ani včasná
Každý deň sme večer končievali programom - modlitbami svätých
tretia hodina ranná nestačila, aby som sa dostal bližšie ako na koniec
ružencov a svätou omšou. V utorok sme navštívil Cenacollo - miesto,
Námestia sv. Petra. Nielen Námestie sv. Petra, ale všetky priľahlé ulice
kde žijú, modlia sa a pracujú chlapci, ktorí boli závislí na alkohole a
okolo neho boli preplnené pútnikmi. Pápež František sa na začiatku
drogách. V stredu bol najnáročnejší deň. Vyšli sme na vysoký vrch
slávnosti i na konci pozdravil so svojím predchodcom, emeritným
Križevac. Tu ukončil svoju pozemskú púť veľký apoštol Medjugorja pápežom, Benediktom XVI. Pomyslel som si: „Môže byť človek
františkánsky kňaz Slavko Barbarič, ktorému Medjugorje vďačí za
prítomný ešte na niečom väčšom, ako na svätorečení dvoch pápežov,
mnoho. Vo štvrtok vydal krásne svedectvo svojho obrátenia bývalý
za prítomnosti dvoch žijúcich pápežov?" Bola to veľká slávnosť, na
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narkoman Goran. V piatok sme mali voľný program a po večernom
programe sme sa s Medjugorjím rozlúčili s krásnymi a hlbokými
duchovnými zážitkami. Nočnou cestou sme prešli krajinami
Chorvátsko, Slovinsko a Maďarsko. V Bratislave - v Podunajských
Biskupiciach, u sestričiek sv. Kríža, kde pôsobila aj bl. Zdenka
Schellingová, sme mali ďakovnú sv. omšu za všetky dobrodenia a
obsiahnuté milosti, ktoré sme na príhovor Panny Márie v Medjugorjí
obsiahli. V sobotu na poludnie, na sviatok Panny Márie - Pomocnice
kresťanov, sme plní zážitkov, pricestovali domov, do Hornej Súče.
Nech nás tieto naše pozemské púte duchovne obohacujú a

raz privedú do konečného nášho putovania - do neba.
A ešte niečo osobné - v priebehu jedného mesiaca 25. apríl až 25. máj
som naputoval približne 5600 km. To ma akosi pohýna k tomu, aby
som už sedel doma.
S krásnymi zážitkami a spomienkami zostáva Váš duchovný otec
Jaroslav.

KANONIZÁCIA /SVÄTOREČENIE/ DVOCH PÁPEŽOV
RÍM 27. APRÍLA 2014
Najväčšou udalosťou v Katolíckej cirkvi v tomto roku bolo svätorečenie dvoch pápežov, ktorých pontifikát zasahoval do dejín Cirkvi
dvadsiateho storočia. Stručne si zhrnieme životopisy týchto dvoch veľkých pápežov.

Svätý Ján XXIII.
Vlastným menom Angelo Roncalli, sa narodil 25. novembra 1881 v dedinke Sotto il Monte v Bergamskom kraji,
rodičom Giovannimu Roncallovi a Marianne rod. Mazzolovovej, ako štvrtý z dvanástich detí. V rodine spolu býval aj zbožný
slobodný prastrýko Zaverrio, ktorý všetkým deťom dával veľmi dobrú nábožnú výchovu. Angelo na neho dlho s láskou
spomínal. Po základných štúdiách v roku 1892 vstúpil do malého a neskôr do veľkého seminára v Bergame. V roku 1896 si
začal písať svoj „Denník duše", ktorý si potom písal do konca svojho života. V roku 1901 bol poslaný na štúdiá do Ríma. 13.
júla 1904 získal titul „doktor teológie" a v tom istom roku 10. augusta bol vysvätený za kňaza. O rok neskôr si ho jeho biskup
Giacomo Radini Tedeschi vymenoval za svojho sekretára. Počas prvej svetovej vojny bol povolaný do armády a stal sa
vojenským kaplánom pre armádu, neskôr bol menovaný za špirituála bergamského seminára. V roku 1921 opäť odchádza do
Ríma, kde je povolaný do služieb Kongregácie Propaganda Fide. Po štyroch rokoch v tejto službe bol 3. marca 1925
vymenovaný za apoštolského legáta v Bulharsku a 19. marca v tom roku bol vysvätený za biskupa. Po deviatich rokoch v
tejto diplomatickej službe bol menovaný za apoštolského legáta v Turecku a v Grécku. Počas druhej svetovej vojny v roku
1944 prijal menovanie za nuncia vo Francúzsku. 12. januára bol povýšený do kardinálskeho kolégia a o tri dni neskôr sa
stáva benátskym patriarchom. Po smrti pápeža Pia XII. bol kardinál Angelo Roncalli 28. októbra 1958 zvolený za pápeža a
prijal meno Ján XXIII. Jeho najvýznamnejšou činnosťou počas pontifikátu bolo otvorenie Druhého vatikánskeho koncilu 11.
októbra 1962. Ján XXIII. zomrel 3. júna 1963. V jubilejnom roku 3. septembra 2000 ho pápež Ján Pavol II. vyhlásil za
blahoslaveného a pápež František 27. apríla 2014 za svätého.

Svätý Ján Pavol II.
Vlastným menom Karol Wojtyla sa narodil 18. mája 1920 v mestečku Wadovice pri Krakowe, rodičom Karolovi Wojtylovi a Emílii Kaczorovskej
ako najmladší z troch detí, no prostredná sestra zomrela v malom detskom veku a nezachovali sa o nej žiadne záznamy. Karolovi už ako
deväťročnému, 13. apríla 1929 zomrela matka. Azda po tejto strate sa viac začal utiekať ku svojej nebeskej Matke - Panne
Márii a po celý svoj život sa stal veľkým mariánskym ctiteľom. Po základných štúdiách v rodných Wadoviciach absolvoval
gymnázium, tiež vo svojom rodnom meste. V čase stredoškolských štúdií zomrel jeho brat Edmund, ktorý bol od neho o 14
rokov starší a bol lekárom. Veľmi bolestne pociťoval stratu už svojho jediného súrodenca. Zostal s otcom sám. V auguste
roku 1938 sa presťahovali do Krakowa, kde sa Karol prihlásil na filozofickú fakultu. Do toho prišla druhá svetová vojna a
okupanti zatvorili univerzitu. 18. februára 1941 stratil Karol aj svojho posledného z rodiny - svojho otca. Zostal sám. Začal
pracovať ako robotník v kameňolome v Zakzewku a popritom pôsobil v Rapsodickom divadle. V roku 1942 sa rozhodol stať
sa kňazom. Aj seminár bol počas vojny zatvorený, a tak teológiu študoval tajne. Po skončení vojny ho kardinál Sapieha 1.
novembra 1946 vysvätil za kňaza a poslal na ďalšie štúdiá do Ríma. Po rímskych štúdiách sa kňaz Wojtyla vrátil do rodného
Poľska, kde bol kaplánom v Niegowici a neskôr správcom farnosti sv. Floriána v Krakowe. Po pastoračnom pôsobení v
kňazstve pôsobil ako profesor, najskôr na Jagellonskej univerzite v Krakowe, neskôr na Katolíckej univerzite v Lubline. Popri
tejto práci sa venoval mládeži a rodinám. 4. júla 1958 bol kňaz Karol Wojtyla pápežom Piom XII. menovaný za pomocného
biskupa do Krakowa. Ako biskup sa zúčastňoval aj na zasadaniach Druhého vatikánskeho koncilu. 18. januára 1964 ho
pápež Pavol VI. menoval za krakowského arcibiskupa a ten istý pápež ho o tri roky neskôr 18. januára 1967 menoval za
kardinála. Po krátkom pontifikáte Jána Pavla I. bol kardinál Karol Wojtyla zvolený za pápeža a zvolil si meno Ján Pavol II.
Jeho pontifikát sa vyznačoval predovšetkým mnohými pastoračnými návštevami, pri ktorých navštívil veľa krajín a všade povzbudzoval ľud vo viere v
Ježiša Krista a v zachovávaní morálnych hodnôt. Z tohto množstva ciest, vykonal počas svojho dlhého pontifikátu, aj tri cesty na naše Slovensko.
Posledné roky jeho života boli poznačené utrpením, chorobou, ktorá ho už dlhé roky sprevádzala. Ján Pavol II. zomrel v predvečer Nedele Božieho
Milosrdenstva, ktorú sám zaviedol, 2. apríla 2005. Pápež Benedikt XVI. ho 1. mája 2011 vyhlásil za blahoslaveného a pápež František 27. apríla 2014
za svätého.
Podrobnejšie životopisy oboch pápežov si budete môcť prečítať v knižke „Svätí pápeži dvadsiateho storočia", ktorú píše pán farár Jaroslav
Ondráš a ktorá vyjde v druhom polroku 2014.

RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO
INFORMUJE:
Zomrel páter Šebastián Labo.
Vo veku 82 rokov zomrel v rehoľnej komunite seniorátu Spoločnosti Ježišovej páter Šebastián Labo, rodák z Valaskej Belej. Počas
komunizmu žil v emigrácii, väčšinou v Taliansku, kde bol aj vysvätený za kňaza. Odtiaľto svojou činnosťou pomáhal prenasledovaným kresťanom v
komunistických krajinách. Po páde totalitného režimu prišiel na Slovensko. Známy je svojou spisovateľskou činnosťou, najmä knihami „Zabijem
Pastiera" - o atentáte na Svätého Otca Jána Pavla II. a jeho niekoľkými zväzkami kníh – „Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia" - o apoštolských
cestách Jána Pavla II. a „Apoštolské cesty Benedikta XVI." Rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 27. mája v jezuitskom kláštornom kostole v Trnave,
potom boli jeho telesné pozostatky prevezené do jeho rodnej obce vo Valaskej Belej, kde boli uložené na miestnom cintoríne.
Páter Šebastián Labo dvakrát navštívil aj našu farnosť Horná Súča.
(Váš duchovný otec Jaroslav)
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 14. marca 2014.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/01/2014-OZ
berie na vedomie vzdanie sa
mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva v Hornej Súči Milana Čičáka v zmysle §25
ods. 2, písm. c) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič.
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/01/2014-OZ
a) vyhlasuje v zmysle §51
zákona SNR č. 346/1990 Z. z.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí nastupujúceho
náhradníka Jakuba Krovinu
na uprázdnený mandát;
b) konštatuje, že zvolený
poslanec obecného zastupiteľstva zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa
hlasovania 8/0/1
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič.
Zdržal sa: Krovina.
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/01/2014-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 12.
12. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina.
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/01/2014-OZ
a) odvoláva Milana Čičáka,
bytom Horná Súča č. 124,
člena Komisie poľnohospodárstva, výstavby a životného
prostredia;
b) volí Jakuba Krovinu, bytom
Horná Súča č. 42, za člena
Komisie poľnohospodárstva,
výstavby a životného prostredia.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/1

Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič
Zdržal sa: Krovina.
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/01/2014-OZ
odročuje
pridelenie
3izbového obecného bytu č. 4B
v nadstavbe Materskej školy
Horná Súča súp. č. 235 na
najbližšie obecné zastupiteľstvo.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina.
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/01/2014-OZ
schvaľuje zápisky Obecnej
kroniky za rok 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Krovina.
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/01/2014-OZ
schvaľuje investičný zámer
Jozefa Barteka a manželky,
Krásny Dub 1007, Horná
Súča – umiestnenie rekreačnej chaty na pozemku parc.
č. 14370/2 CKN s pôvodnou
výmerou 28 m2, odčlenený z
pôvodného pozemku parc. č.
14370 CKN s pôvodnou
výmerou 2190 m2, geometrický plán č. 37666401-28/2013
zo dňa 02. 01. 2014, overený
Správou katastra Trenčín pod
č. 3/2014 dňa 08. 01. 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Vrba, Krovina.
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/01/2014-OZ
schvaľuje investičný zámer
Pavla Zúdora, Horná Súča č.
40 – umiestnenie stavby
garáže k novostavbe rodinného domu na pozemku parc. č.
516/7 CKN, záhrada s výmerou 269 m2, LV č. 3515.
Poslanci:

Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/1
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Vrba.
Zdržal sa: Krovina.
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/01/2014-OZ
berie na vedomie čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 31. 12. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Vrba, Krovina.
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/01/2014-OZ
schvaľuje zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 1 k
14. 03. 2014 so schválenou
zmenou.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Vrba, Krovina.
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/01/2014-OZ
berie na vedomie Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a
záväzkov k 31. 12. 2013
účtovnej jednotky Obec Horná
Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Vrba, Krovina.
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/01/2014-OZ
berie na vedomie Inventarizačný zápis inventarizačnej
komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a
rozdielu majetku a záväzkov k
31. 12. 2013 účtovnej jednotky Základná škola s materskou školou Michala Rešetku
Horná Súča.
Poslanci:

Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Vrba, Krovina.
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/01/2014-OZ
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná
Súča č. 1/2014 O vzdelávaní
na území obce Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Vrba, Krovina.
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/01/2014-OZ
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná
Súča č. 2/2014 O úhradách
za služby poskytované obcou
Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Vrba, Krovina.
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/01/2014-OZ
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná
Súča č. 3/2014 o umiestňovaní volebných plagátov.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Zdržal sa
hlasovania 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Vrba, Krovina.
16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/01/2014-OZ
schvaľuje Plán zasadnutí
komisií, Obecnej rady a
Obecného zastupiteľstva.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Vrba, Krovina.
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17) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 17/01/2014-OZ
berie na vedomie Správu
kontrolnej činnosti Hlavnej
kontrolórky za rok 2013.

Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0

Za: Buček, Mrázik, Ing. Čapák, Ing. Guga, Kako, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Vrba, Krovina.

(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 28. marca 2014.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/02/2014-OZ
schvaľuje
pridelenie
3izbového obecného bytu č. 4B
v nadstavbe Materskej školy
Horná Súča súp. č. 235 žiadateľovi Jánovi Tarabusovi,
bytom Horná Súča – Trnávka
č. 863 od 01. 04. 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/1
Za: Mrázik, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič, Krovina, Vrba.
Zdržal sa: Ing. Čapák.
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/02/2014-OZ
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Horná

Súča č. 4/2014 o podmienkach prideľovania nájomných
bytov a bytov osobitného
určenia v obci Horná Súča a
pravidlách ich prenajímania.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/1
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič,
Ing. Guga, Kako, Vrba.
Zdržal sa: Krovina.
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/02/2014-OZ
schvaľuje informáciu o súdnom procese s firmou EUROBUILDING a. s., o nezaplatení
súdneho poplatku.
Poslanci:

Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič, Ing. Guga, Kako, Vrba,
Krovina.
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/02/2014-OZ
schvaľuje
a) predloženie žiadosti o NFP
v rámci výzvy ROP-3.12013/01 ROP za účelom
realizácie projektu „Úpravy
a prístavba
kultúrnospoločenského centra - Horná
Súča“, 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 26 694,74 EUR.
Poslanci
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Mrázik, Ing. Čapák, Štefánek, Ing. Švajda, Zemanovič, Ing. Guga, Kako, Vrba,
Krovina.
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

„POMSTA PORAZENÝCH“
Divadelný súbor Giovanni
pôsobí v susednej Dolnej Súči už 10
rokov. Pod vedením režisérok Mirky
a Katky Michalíkových s úspechom
uviedol aj tento rok ďalšiu divadelnú
komédiu
„Pomsta
porazených“
z autorského pera Mirky Michalíkovej.
Dej sa odohráva na začiatku
14. storočia. Uhorsko v tomto období
ničili boje o trón. Krajina sa spamätávala z jednej z najstrašnejších bitiek
posledného storočia. Práve v týchto
ťažkých časoch prišiel Filip Druget,
slávny rytier slávneho rodu, aby čelil
najväčšej výzve svojho života – postarať sa o štyri ženy, ktorým sa nečakane
stal
poručníkom.
Medzitým
sa
v Hostinci na krížnych cestách zišli
hostia, vojaci, vracajúci sa z bitky, unavení, dobití, s túžbou po pomste a začali sa spriadať plány...
O divadelné predstavenie ochotníckeho súboru Giovanni je v našej obci tradične veľký záujem a inak tomu nebolo ani tento rok, 5. apríla
2014. Tešíme sa na ďalšie predstavenia plné humoru a vtipných náhod.

OPÄŤ ÚSPEŠNE...
Posledný deň v mesiaci apríl sme privítali jar a to stavaním mája. Bol
to krásny a slnečný deň. Teploty boli naozaj príjemné. Ideálne na stavanie
mája. Centrum obce – námestie sa zaplnilo divákmi i náhodne okoloidúcimi.
Krásny a vysoký máj čakal už len na pestrofarebné ozdobenie farebnými stužkami, ktoré nemôžu na máji chýbať.
Podujatie otvorili členovia Hudobnej skupiny Mladík, ktorí zanôtili
rezké piesne, pod vedením dirigenta Vladimíra Chovanca. Tí najmenší diváci –
deti sa naozaj vytancovali do sýtosti. V sprievode prišli deti z Detského folklórneho súboru Čajka, ktoré máj krásne ozdobili a popri zdobení zanôtili ľudové
piesne, svoje vystúpenie zavŕšili rôznymi tancami. Osadenie mája bolo tento rok
veľmi napínavé a naozaj i nebezpečné, ale po chvíľke tŕpnutia sa všetko podarilo, tak ako vždy.
Po úspešnom ozdobení a hlavne osadení mája nás opäť potešili muzikanti a speváci z Hudobnej skupiny Mladík.
(LM)
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SVIATOK VŠETKÝCH MAMIČIEK A BABIČIEK
Každý z nás poznal alebo stále pozná človeka, ktorého si váži
a zároveň obdivuje.
Ide o človeka, o ktorého sa môžeme oprieť v krajných životných situáciách a vieme, že nám vždy poskytne lásku, radu a pocit bezpečia. Pre
každého z nás je týmto človekom mama.
To najkrajšie, čarovné slovo, ktoré vieme vysloviť ešte prv než vieme
chodiť, je slovo mama, ktorá nám dala to najcennejšie – život. My sme jej
nekonečne vďační za všetko, čo pre nás urobila. Zverujeme sa jej so
svojimi problémami, starosťami, ale tiež radosťami. Mama je najkrajšia
bytosť na svete.
V nedeľu 11. mája 2014 o 14:00 hodine sa priestory kultúrneho
domu rýchlo zaplnili rodičmi a starými rodičmi. Samozrejme nemohli chýbať naši účinkujúci, ktorí si pripravili krásny program v podobe tančekov, básničiek a piesní. Moderátorka všetkých srdečne privítala. Ku Dňu matiek prišiel gratulovať starosta obce Juraj Ondračka slávnostným príhovorom. Po
krásnom príhovore, ktorým sa pán starosta prihovoril všetkým mamám a starým mamám,
zazneli krásne slová, pri ktorých vypadla slza nejednej mamičke a babičke. Program bol
naozaj pestrý a bohatý. Po slávnostnom príhovore na pódium prišli dievčatá a chlapci zo
školského klubu pod vedením Evy Veber, program bol naozaj bohatý. Kultúrny dom zaznel
dlhým potleskom.
Po starších žiakoch sa ujali svojej úlohy naši najmenší účinkujúci, deti z materskej školy.
Deti uvili obrovskú kyticu pozdravov v podobe básničiek a tančekov. Deti boli šikovné
a všetkým vyčarili úsmev na tvári. Svojím vystúpením s kyticou básničiek, spevu a tanca
spríjemnili sviatočné, nedeľné odpoludnie všetkým svojim mamám, babkám a tetám
a takto im vyjadrili svoje poďakovanie za ich lásku a starostlivosť. Samozrejme na slávnosti sme nevynechali ani Hudobnú skupinu Mladík. Pod vedením Vladimíra Chovanca zahrali a zaspievali rezké skladby.
Napokon na pódium prišli aj členovia Detského folklórneho súboru Čajka, pod vedením
Žiaci z krúžku zborového spevu
Bernardy Nagyovej. Obohatili program rôznymi tancami, básničkami a hrami. Do pätice po
prvýkrát túto sviatočnú nedeľu spríjemnili programom i žiaci z krúžku zborového spevu pod
vedením Zlatice Šatkovej. Sviatok všetkých matiek bol tento rok obohatený o množstvo krásneho programu, ktorý určite potešil všetkých prítomných.
Pani učiteľky a vychovávateľky si prevzali z rúk pána starostu krásny kvet.
(LM)

„VYŠLO SLNKO NAD SÚČANSKÉ STODOLY“
Ani sme sa nenazdali
a slávnostné chvíle pre Chotár nastali.

A tak sa všetci títo ľudia spojili,
vďaka láske k hudbe krásne umelecké dielo stvorili.

Dnes majú naši chotárski chlapi sviatok,
usilovne trénovali na nové CD skoro každý piatok!

Veď nie je nič krajšie ako zachovať ľudové umenie,
to od starých i mladých si vždy vyslúži uznanie.

A že je toto CD ozaj skvelé,
uznáte, keď budete ho počuť celkom celé!

Verím, že dnešný večer bude pre vás krásnym hudobným zážitkom,
uvidíte, že ľudová hudba nie je isto žiadnym prežitkom!

Tentoraz sa Chotáristi veru pochlapili
a chytľavé pesničky si pre nás pripravili.

Prajem vám naši chotárski chlapci milí,
nech vás nikdy neopúšťajú vaše hudobno-spevácke sily.

Pozvali si medzi seba aj ženské trio Serišiek,
aby im zaspievali zopár dedkových pesničiek.

Novému „cédečku“ želám veľa-veľa úspechov
a pri jeho počúvaní na tvárach ľudí množstvo šťastných úsmevov. :-)

Ešte k tomu zanôti aj Ľudová hudba Peťa Obucha,
čo v každom z nás radosť i šťastie rozdúcha! :-)
Venované MSS CHOTÁR pri príležitosti krstu CD s názvom „VYŠLO SLNKO NAD SÚČANSKÉ STODOLY“ –
7. máj 2014; Autor: Mária Serišová, ml.)
Tak v takomto „básnickom duchu“ prebehlo 7. mája 2014,
Na úvod celého programu odprezentovali chlapi hneď niekoľko nových
v KD v Hornej Súči, slávnostné otvorenie hudobného večera spojenépiesní. Nechýbala ani tá, ktorej názov nesie celé CD.
ho s prezentáciou a krstom nového CD Mužskej speváckej skupiny
Počas večera si diváci mohli vypočuť aj vystúpenie spevácChotár s názvom „Vyšlo slnko nad súčanské stodoly.“
keho zboru SENIOR HORNOSÚČAN pod vedením Mgr. Mikuláša
Na pozvanie našich Chotárnikov prišlo naozaj veľké množstvo divákov
Medveca. Napriek tomu, že členovia súboru už dávno nadobudli dôa priaznivcov, medzi nimi aj niechodkový vek, ich mimoriadne
koľko vzácnych hostí, pre ktorých
energické, no chvíľami až dojímavé
bol pripravený naozaj pestrý progvystúpenie bolo príjemným spestreram.
ním celého večera. Touto cestou by
Okrem vystúpenia mužov
sme im chceli poďakovať, že prijali
z Chotára sa na pódiu postupne
naše pozvanie a želáme im ešte
predstavili aj ich hostia – Ľudová
veľa-veľa úspechov pri ich ďalších
hudba Petra Obucha z Piešťan,
vystúpeniach.
a speváčky Mária Serišová st.,
Hoci väčšina programu pozostávala
Mária Serišová ml. a Silvia Serišoz hudobnej zložky, na svoje si prišli
vá zo Závrskej, ktorí sa zároveň
aj priaznivci naozaj starej histórie.
podieľali na vzniku tohto nového,
Ľudia si mohli vypočuť, čo vlastne
Členovia MSS Chotár a Ľudovej hudby Petra Obucha
dlho očakávaného CD.
viedlo k samotnej myšlienke tvorby

8

júl 2014

SÚČANSKÝ

HLÁSNIK

číslo 2

www.hornasuca.sk

8
nového CD , ktoré tak vďaka netradičnému obsadeniu a dávno zabudIng. Juraja Ondračku, ktorý vyslovil slová vďaky našim chlapom
nutým piesňam nadobúda doslova historický, miestami až archaický
a zaželal veľa úspechov novému CD.
charakter.
V poslednom bloku odznelo ešte niekoľko piesní z prezentovaného
Svedčí o tom i fakt, že niektoré
CD, medzi nimi, všetkým dôverne
archívne piesne pochádzajú ešte
známa, Horenka Chabová, ktorú
z čias Rakúsko – Uhorska, pričom
zaspievali všetci účinkujúci už spolu
dodatočný výskum týchto piesní
s celým obecenstvom.
bol uskutočnený v 60-tych rokoch.
Záver tohto krásneho večera sa
K ich obnove a „znovuzrodeniu“
pomaly, ale isto chýlil ku koncu.
výrazným spôsobom prispel koorZaznelo
množstvo
poďakovaní,
dinátor celého tohto projektu,
predovšetkým od MSS CHOTÁR, ale
a zároveň krstný otec nového CD –
i ostatných zainteresovaných.
Mgr. Peter Obuch, PhD. On, ako
Dovoľte teda i mne, touto cestou,
odborník – etnomuzikológ vedel,
vysloviť v mene všetkých nás, niekoľktorým smerom sa treba uberať,
ko poďakovaní. Najskôr sa chcem čo
a vďaka jeho skúsenostiam, odnajsrdečnejšie poďakovať Peťovi
bornosti a akejsi prirodzenej huObuchovi za ideu, ktorá mu skrsla
MSS Chotár so speváčkami „Seriškami“
dobnej predstavivosti sa tieto
v hlave – vložiť medzi silné mužské
piesne postupne zapáčili aj našim
hlasy aj nejaké tie ženské a oživiť tak
chlapom. A keď sa k tomu všetkému pridalo aj sláčikové zoskupenie
celkový dramaturgický dojem. Jeho odbornosť, nadhľad, hudobný cit,
Ľudovej hudby Petra Obucha, úspešný výsledok bol zaručený! Piesne
ale predovšetkým pozitívny prístup a veľká trpezlivosť pripisujú celému
s výlučne mužskými hlasmi však tentokrát dopĺňajú svojím spevom aj
CD mimoriadny charakter – charakter veľkého hudobného umenia
speváčky „Serišky“, ktoré naopak priniesli do hudobného repertoáru aj
v spojení s intenzívnou ľudskou snahou. A to je v dnešnom svete
relatívne novovzniknuté piesne ich otca a dedka Martina Bariša st.,
naozaj veľmi vzácne...
ktorý priebežne rozširuje repertoár Chotára o ďalšie nové a nové
Nesmierne veľká vďaka patrí aj Jožkovi Rankovi, ktorému
piesne. Treba však povedať, že hoci myšlienka spolupráce predstavosme sa akosi „priplietli“ do myšlienok a pozval nás medzi seba povala naozaj lákavú výzvu pre všetkých jeho členov, zároveň si uvedodieľať sa na tomto projekte. Bola to neoceniteľná a nesmierne užitočná
movali, že je to úloha neľahká. Navonok to síce nevidno, ale za pozaskúsenosť. Ďakujeme, že sme mali možnosť vidieť, ako to všetko
dím celého výsledku stojí obetovanie množstva síl, energie, no predovznikalo a koľko náročnej práce sa za týmto krásnym dielom ukrýva.
všetkým času. Veď už len samotné podmienky pre nahrávanie neboli
Všetkým ostatným chlapom ďakujeme, že nás medzi seba tak vrúcne
vždy celkom priaznivé. Ešte doteraz máme celkom živé spomienky na
prijali a že sme spolu zažili kopec zábavy a humoru. :-)
jeden novembrový nahrávací víkend v KD na Vlčom Vrchu, kedy už
S poďakovaním nemožno zabudnúť ani na Oskara Lehotského, ktorý
pomaly, ale isto zima „klopala na dvere“ a naším verným spoločníkom
po celý čas zodpovedal za technickú a zvukovú realizáciu na novom
bol teplý čaj od chotárskych ženičiek. Na druhej strane – sú tu aj príCD. Jeho mimoriadne vyvinutý sluch si budeme ešte dlho všetci pamäjemné spomienky na nahrávanie – na hľadanie hríbov
tať – najmä, keď sa niektoré pesničky nav okolí kultúrneho domu či na načakané vyzvanie do
hrávali dovtedy, až kým „Oskyho ucho“
spevu od pána farára počas svätej omše, ktorú na
nebolo absolútne spokojné (samozrejme za
Vlčom Vrchu práve vtedy slúžil. Toto všetko splnilo aj
Peťovej asistencie).
ďalší, veľmi dôležitý účel – upevnil sa kolektív, utužili
Poďakovať treba aj všetkým podporovatesa doterajšie priateľstvá, ale vznikli i nové, ktoré určite
ľom či sponzorom MSS CHOTÁR, ako aj
naďalej pretrvajú. Ukázalo sa, že keď všetci ťahajú za
všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
jeden povraz, ich úsilie prinesie vytúžené ovocie...
prispeli k vzniku CD – v neposlednom rade
Ako teda dopadla spolupráca všetkých zainteresovaaj manželkám a rodinám členov Chotára,
ných ľudí, mali diváci možnosť vidieť v ďalších vstuktoré vždy pevne stoja po ich boku. Vďaka
poch. Najskôr sa predstavili so svojou hudobnou
za ich toleranciu, trpezlivosť, a najmä veľkú
zmesou „Obuchovci“. Piesňami, pôvodne patriacimi
podporu.
hornosúčanskej sláčikovej muzike Blahovcov – BibiA napokon – ďakujeme všetkým „chotáršov z Hornej Závrskej si zaiste získali srdcia všetkých
skym priaznivcom“. Veď bez nich by to
divákov a ich mimoriadne presvedčivá reprodukcia,
všetko nemalo vôbec zmysel.
týchto, už takmer dávno zabudnutých herných majNa záver už len zopár slov. Bol to nesmierstrov, si vyslúžila intenzívny divácky potlesk. Postupne vydarený a krásny večer plný silných
ne sa k nim pridali aj speváčky Serišky a samotný
hudobných zážitkov, na ktoré budeme určite
CHOTÁR.
všetci ešte dlho spomínať. Cesta za novým
Napokon prišla aj tá veľká slávnostná chvíľa – samotCD bola dlhá, náročná, a často hrboľatá, ale
ný krst CD. Celej tejto slávnostnej ceremónie sa
naši chlapi ju zvládli úspešne. Veď okrem
zhostil vedúci MSS CHOTÁR – Jožko Ranko,
zrodu nového CD sa im podarilo niečo
a myslím, že napriek nepoddajnosti šampanského, ktoré nie a nie
oveľa dôležitejšie a celý projekt tak splnil oveľa väčší cieľ..., predsa to,
otvoriť, to zvládol, spolu za asistencie krstného otca Peťa Obucha,
čo bolo dávno zabudnuté, zrazu znova ožilo... A za to Vám, CHOTÁR,
naozaj výborne. Po slávnostnom prípitku nasledovalo ešte predstavepatrí úprimné ĎAKUJEME!
nie jednotlivých účinkujúcich a nechýbal ani príhovor p. starostu,
(Mária Serišová, ml.)

DFS ČAJKA
To, že DFS Čajka má každý rok veľa akcií a vystúpení, je
prirodzené. Súbor je už dobre známy nielen v okolí Trenčína, ale cez
internet aj za hranicami okresu. Nie je to inak ani tento rok
a termínovník má preplnený.
Už 2. februára sa zišli členovia OZ Čajka na výročnom zasadaní, na
ktorom sa hovorilo o aktivitách predchádzajúceho obdobia, nových
programoch, ktoré deti nacvičovali, ale hlavne o potrebách súboru
finančne zabezpečiť dopravu na akcie cez projekty, doplnenie chýbajúcich častí krojov a pod.
Prvé tohtoročné vystúpenie bolo doma, na Obecnom bále
15. februára. Premiéru mal tanec mazurka, ktorú deti zatancovali
v programe „Na súčanskej zábave“. Ďalšie bolo už o dva týždne 1.
marca v Červenom Kameni na Fašiangoch. Aj keď sa nezaobišlo bez

technických problémov s ozvučením, na ktoré všetci trpezlivo čakali,
vystúpenie sa vydarilo a Čajkári zožali úspech.
Ani cez pôstne obdobie deti nezaháľali. Čas, kedy nie sú verejné
vystúpenia, sme využili 22.-23. marca na zorganizovanie dvojdňového
sústredenia pre staršie deti na chate Žítková. Náplňou bolo technické
zdokonalenie a docvičenie tancov, nácvik nových a príprava na okresnú súťaž DFS v Trenčianskej Turnej. Konala sa 13. apríla a zúčastnili
sa jej speváčky Danka Birasová a Zuzka Juricová. Úspešní boli heligónkari Ondrej Panák a Jozef Chupáč, ktorí získali zlaté a strieborné
pásmo. Postup do krajského kola, ktoré sa konalo 26. apríla
v Zemianskych Kostoľanoch, si vybojoval Ondrej a taktiež získal zlaté
pásmo.
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To sa už naplno rozbehli
vystúpenia. Okrem tradičných akcií ako
je Stavanie mája, Deň matiek, na ktorých Čajkári vystupujú, stihli 3. mája
jednodňové sústredenie na Vlčom Vrchu
aj malé deti. Veľmi sa im páčilo
a nadšene docvičili nové programové
číslo „Na záhumní“, s ktorým sa predviedli už 4. mája v Dolnej Súči na spoločnom vystúpení so súborom Latovček.
Bola to veľmi pekná, kamarátska
a dobre pripravená akcia, na ktorej sme
sa cítili príjemne. Ďakujeme za pozvanie. Prajeme Latovčeku veľa úspechov
a tešíme sa v budúcnosti na ďalšie
spoločné vystúpenia.
Ďalšou akciou bol 17. mája
Česko-slovenský detský folklórny festival „Májiček“ v Zlíne. Je to menší jednodňový festival, na ktorom sa zúčastnili
štyri moravské a dva slovenské súbory.
Zo Slovenska okrem nás vystupoval
DFS Terchovček. Súčasťou festivalu bola aj spevácka súťaž o „Májičkového slavíčka“ a výtvarná súťaž „Naše zvyky a obyčaje“. Samozrejme, že naše deti sú šikovné a úspešne sa do oboch súťaží zapojili. V
speve Jozef Chupáč a Danka Birasová v konkurencii desiatich súťa-
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žiacich obsadili prvé a druhé miesto.
Úspešný bol aj Matúš Guga. Jeho
výtvarnú prácu „Muzikanti“ odmenila
porota 3. miestom. Všetkým gratulujeme.
Pravidelne sa súbor zúčastňuje aj na Trenčianskych folklórnych
slávnostiach. Tento rok sa konali 7.
júna. Vystupovali sme v dvoch blokoch. Malé deti v detskom programe
„Kto ich spočíta“ pásmom „Na záhumní“, staršie deti – sólisti Zuzka Juricová a heligónkari Ondrej Panák a Jozef
Chupáč v bloku „Ďuro, Jano a tak
ďalej...“
Polrok súbor zakončil 28.
júna na I. ročníku Podhorských folklórnych slávností v Slatine nad Bebravou. Aj keď sa už tešíme na prázdniny, nebudeme celkom odpočívať.
Čakajú nás ďalšie vystúpenia, z toho
jedna pekná dvojdňová festivalová
akcia. Verím, že bude pre všetkých zaujímavým spestrením.
Prajem deťom pekné, slnečné prázdniny s bohatými zážitkami.
(Bernarda Nagyová)

NÁŠ DRUHÝ BLŠÍ TRH KNÍH, KNIŽIEK A KNIŽOČIEK
V mesiaci marec, ktorý poznáme už oddávna ako „Mesiac knihy“, sme sa v našom školskom klube výnimočne viac venovali rozhovorom
o knihách, o známych spisovateľoch pre deti a mládež, pokračovali sme v čítaní rozprávok počas našich relaxácií na koberci, ilustrovali sme prečítané
príbehy, v komunitách sme sa rozprávali o najobľúbenejších knižkách a rozprávkových hrdinoch...
Burzu kníh, ktorá mala v minulom školskom roku svoju premiéru, sme si u nás zopakovali 17. marca popoludní. Už niekoľko dní vopred nosili
deti do klubu svoje knižky a knižočky, ktoré si už dávno prečítali a radi by ich vymenili za ďalšie zaujímavé čítanie. Dobrou príležitosťou bolo zúčastniť
sa v tento deň Blšieho trhu. Jeho pravidlá spočívali v tom, že si deti najskôr zhotovili menovky na svoj pultík - stoličku, na ktorej vystavovali a ponúkali
prinesené knižky. Potom za pomoci mamičiek symbolicky ocenili prinesené „pokladíky“ a urobili na ne papierové cenovky, ktorými knihy ocenili.
Všetci spoločne vyrobili papierové peniaze rôznej hodnoty. Podľa toho, v akej hodnote priniesli na trh svoje knihy, toľko peňazí dostali. Za ne si potom
na našom trhu mohli „kúpiť“ knihy od svojich predávajúcich kamarátov. A tak sa náš školský klub v tento deň premenil na zaujímavé kníhkupectvo, kde
sa predávalo, počítali sa peniaze, kupovalo i vyjednávalo. Dokonca prebehla aj aukcia nepredaných kníh! Ako kupujúci prišiel medzi nás do „obchodu“
aj pán riaditeľ, ktorý výnimočne, ako jediný, zaplatil za niekoľko kníh skutočnými peniazmi.
Z pultíkov, ako mávnutím čarovného prútika zmizli všetky predávané knižky. Rozprávkové, leporelá, o prírode, zvieratkách, písmenkách, obrázkové,
malé i väčšie, novšie i tie staršie, všetky so svojou históriou u niektorého z detí. Ich cesta však pokračuje a nejaký čas budú v rukách nových majiteľov.
O rok ich totiž budú opäť môcť vymeniť za nejakú inú, zaujímavú.
Deti si nechali jednu zo získaných knižiek v školskom klube a od nasledujúceho dňa v rámci čitateľskej gramotnosti a rozvoja komunikačných kompetencií venujeme každý deň 10 - minútovému tichému čítaniu na koberci.
Blší trh sa páčil, získal svojich ďalších priaznivcov, bolo nám spolu veselo a príjemne, no hlavne splnil účel. Deti sa stretli s knihami, zažili
netradičné chvíle a vďaka tomuto milému podujatiu som snáď zábavnou formou získala ďalších priaznivcov čítania.
(Eva Veber)

MÁJOVÝ DARČEK PRE MAMY
Tak, ako k mesiacu máj patrí Deň matiek, tak k nemu patria i naše tradičné kultúrne vystúpenia pre mamy, babky, tety...
Deti zo školského klubu pozvali svoje mamičky do jeho priestorov a predstavili sa im kultúrnym programom, v ktorom nechýbali básne, priania, venovania, vyznania, poďakovania, tance i pesničky. Na programe sme privítali aj nášho pána riaditeľa. Deti pozvali svoje mamičky na slávnostné vystúpenie
do kultúrneho domu, ktoré sa uskutočnilo 13. mája popoludní.
Ako prejav vďaky a lásky vyrobili deti pre mamy netradičné darčeky - veľké, maľované srdiečka zaliate do priehľadnej fólie.
(Eva Veber)

MISS BÁBIKA, SUPER AAA AUTO
Vždy sa teším, keď vymyslím pre moje deti v školskom klube niečo nové, čo ich zaujme, zapáči sa im, nadchnú sa preto, pobavia sa a čo je
pre mňa najdôležitejšie - radi na to spomínajú a chcú si zážitky zopakovať. Je to tak s Halloweenskou nocou, Šarkaniádou, Karnevalom, Tvorivými
dielňami, Valentínskou poštou... Po našom podujatí v školskom klube koncom mája je to tak už aj s Miss bábika a Super AAA Autom, ktoré si tak vďaka
pozitívnym ohlasom u detí určite odštartovalo svoje ďalšie reprízy v budúcnosti.
Keď sme pripravovali program ku Dňu matiek, dostala sa mi do rúk báseň, v ktorej sme sa dočítali „...mojej bábe, ja som mama“ - hovorí dievčatko.
Tento takpovediac pravdivý veršík ma inšpiroval a tak vznikol názov nového, pripravovaného podujatia. V našej tradičnej komunite sme sa začali rozprávať o tom, kto má doma akú obľúbenú hračku, ktoré dievčatko má akú bábiku a chlapci aké autá. Všetci si priniesli svojich kamarátov do klubu
a určite si priali, aby práve oni získali so svojou hračkou titul Miss a Super auto. Dievčatá, ktoré mali na krku zavesené papierové obrázky svojich bábik
ich postupne predstavovali. Dozvedeli sme sa ich meno, odkiaľ k nim prišli, koľko majú rokov, čo dokážu, aké majú oblečenie, atď. Chlapci so svojimi
nakreslenými autami zavesenými na krku tiež predstavili svoju obľúbenú hračku na kolesách. Videli sme rôzne značky áut, malé i väčšie, terénne,
závodné, požiarnické, traktory..., prezradili nám ich vek aj trasu, odkiaľ k nim prišli... Na chodbe školy nám predviedli, ako sa s nimi hrávajú, ako ich
niektoré z nich na diaľkové ovládanie poslúchajú, aké sú rýchle. Dievčatá im vytvorili tunel aj ralley trasu, ktorú všetci šoféri aj so svojimi autami skvele
zvládli.
Keďže pre každé dieťa je tá jeho vlastná hračka naj, naj, naj, s ktorou im je dobre, ktorá ich vždy poteší, radi s ňou prežívajú svoj voľný čas zrazu sme mali v triede veľa Miss bábik a veľa Super AAA Áut. Všetci ich majitelia získali na svoje obrázky veľkú nálepku s označením Miss bábika, Super AAA Auto a jej súčasťou bola aj sladká odmena. Prežili sme spolu zábavné odpoludnie, videli veľa pekných hračiek, zasúťažili si, zahrali sa,
utužili kamarátstva a práve to bolo mojím cieľom!
(Eva Veber)
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ
EURÓPA V ŠKOLE
(celoštátna súťaž)

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

Je medzinárodným projektom pod patronátom Rady Európy,
Európskeho parlamentu a Komisie EÚ. Na Slovensku ho podporuje
Ministerstvo školstva SR. Mottom 61. ročníka v školskom roku
2013/2014 bola téma: Ako chceme žiť v Európe? Do projektu sa zapojilo spolu 7 628 žiakov a kolektívov z 378 škôl. Po mimoriadnom úspechu prác našich žiakov v okresnom kole súťaže „Európa v škole“ (z 11
ocenených prác bolo 8 z našej školy) sme verili, že niektoré zaujmú aj
porotu v celoslovenskej súťaži. Naozaj sa tak stalo. 4 práce získali
hlavné ceny!
Literárna tvorba
I. kategória – kolektív žiakov 4.B
III. kategória – Monika Michalíková
Multimediálne práce:
II. kategória – kolektív žiakov 7.B
III. kategória – Andrea Škundová a kolektív žiakov 8.B

Dňa 27. marca 2014 sa konal na Farskom úrade v Trenčianskych
Tepliciach 13. ročník BIBLICKEJ OLYMPIÁDY za dekanát Nemšová. Súťaž sa koná pod záštitou Ministerstva školstva SR
a Konferencie biskupov Slovenska. Cieľom olympiády je prehĺbenie vzťahu k Sv. písmu, prehĺbenie vedomostí a osobnostný rozvoj
žiakov.
Dekanátneho (obvodového) kola sa zúčastnilo 8 základných škôl.
Súťažili 3 – členné družstvá.
Celkové výsledky:
1. miesto – Spojená katolícka škola Nemšová – 77 bodov
2. miesto – ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča – 74,5 bodov
3. miesto – ZŠ s MŠ V. Mitúcha Horné Srnie – 72 bodov
Družstvo našej školy tvorili: Matúš Guga, Dana Birasová,
Alexandra Mikušincová.

MLADÍ ZÁCHRANÁRI CIVILNEJ OCHRANY
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Biologická olympiáda, kategória C, mala svoje okresné kolo v Centre
voľného času Trenčín. V posterovej časti reprezentovali našu školu 3
dievčatá.
Veronika Gažiová – Chránené územia CHKO Biele Karpaty
Monika Šedivá – Minerálny prameň Slatina
Alexandra Mikušincová – Chov poštových holubov
Výsledky:
2. miesto – Veronika Gažiová (postup do krajského kola)
3. miesto – Monika Šedivá
4. miesto – Alexandra Mikušincová
Veronika Gažiová sa zúčastnila aj krajského kola biologickej olympiády v Považskej Bystrici a stala sa jeho úspešnou riešiteľkou.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA „E“
(krajské kolo – botanika)
Po získaní prvých dvoch miest v okresnom kole biologickej olympiády
cestovali Veronika Gažiová a Klaudia Faryová do Považskej Bystrice,
kde sa dňa 13. mája 2014 uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov z 8 okresov Trenčianskeho kraja.
Obe dievčatá chválime, stali sa úspešnými riešiteľkami.
Umiestnenie:

6. miesto - Veronika Gažiová
11. miesto - Klaudia Faryová

Lesopark Brezina privítal 25. apríla 2014 v regionálnom kole zatiaľ
najvyšší počet účastníkov (8 ZŠ) na veľmi zaujímavej súťaži Mladí
záchranári civilnej ochrany. V minulosti naši žiaci stáli 4-krát na
stupňoch víťazov, na najvyšší stupeň sa ale nepostavili.
Podarilo sa to až Samuelovi Gagovi, Marekovi Kučerákovi,
Veronike Gažiovej a Marianne Čapákovej, ktorí sa stali regionálnymi víťazmi 4-členných družstiev. Súťaž vyžaduje výborné
vedomosti a praktické zručnosti z dopravnej výchovy, civilnej
ochrany, zdravotníckej prípravy, topografie a samozrejme bežeckú
výkonnosť. Súťažné disciplíny: testy, streľba zo vzduchovky, hasenie požiaru, použitie ochrannej masky, zloženie evakuačnej batožiny, rozoznávanie varovných signálov, použitie improvizovaných
prostriedkov chemickej ochrany, poskytovanie prvej pomoci
a orientácia v teréne.
Už o týždeň sa uskutočnilo krajské kolo súťaže, ktorého sa nemohli zúčastniť obe naše dievčatá. V priebehu jedného dňa sa na
súťaž museli pripraviť a množstvo teórie naučiť náhradníčky Klaudia Faryová a Andrea Škundová. Novozložené družstvo skvele
bojovalo a prekvapujúco zvíťazilo.
Výsledky KK:
1. miesto – ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča – 563 bodov
2. miesto – ZŠ s MŠ Dubnica n/V, Centrum – 561 bodov
3. miesto - ZŠ Bánovce n/B, Školská – 559 bodov
V dňoch 11. a 12. 6. 2014 sa zúčastnilo 15 najlepších družstiev
Majstrovstiev SR Mladých záchranárov CO vo Zvolene.
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (okresné kolo)

BEH HORNEJ SÚČE 2014 (2.stupeň)

Minuloroční víťazi a víťazi spádových kôl v prednese poézie a prózy sa
tradične stretávajú na svojej súťaži v ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice –
Lieskové. Tohtoročné okresné kolo sa uskutočnilo 4. apríla. Našu
školu reprezentovali 3 recitátori (Alica Laurincová, Vojtech Laurinec
a Jozef Chupáč, ktorý v spádovom kole obsadil pekné 2. miesto.)
Nesklamali. Alica Laurincová zvíťazila.
Výsledky:
Poézia – 1. kategória – 1. miesto – Alica Laurincová
Poézia – 2. kategória – 3. miesto Vojtech Laurinec

Po žiakoch 1. stupňa sa na štart Behu Hornej Súče postavilo 104
žiakov 2. stupňa. Najmä staršie dievčatá (ale aj veľa chlapcov)
prejavujú v súčasnosti veľmi slabý záujem o telesné športové aktivity. Naozaj je jednoduchšie sa oprieť o zábradlie pri potoku, sledovať
namáhajúcich sa spolužiakov, ako prebehnúť v aspoň bežeckom
tempe zaujímavú trať. Všetkým, ktorí trať absolvovali, blahoželáme.
Výsledky:
5. ročník
chlapci:
dievčatá:
1. miesto – Pariš Jozef
1. miesto – Cverenkárová Lea
2. miesto – Barinec Timotej
2. miesto – Gračková Paulína
3. miesto – Biras Sebastián
3. miesto – Zemanovičová, K.
6. ročník
chlapci:
dievčatá:
1. miesto – Chupáč Jozef
1. miesto – Bulejková Eliška
2. miesto – Nápoky Jakub
2. miesto – Babrnáková Dáša
3. miesto – Jurica Matúš
3. miesto – Vendžúrová M.
7. ročník
chlapci:
dievčatá:
1. miesto – Zemanovič Adam
1. miesto – Coníková Alžbeta
2. miesto – Remenár Adam
2. miesto – Poláčková Marianna
3. miesto – Stražák Samuel
3. miesto – Poláčková Lenka
8. ročník
chlapci:
dievčatá:
1. miesto – Zvolenský Dávid
1. miesto – Gažiová Veronika
2. miesto – Gago Samuel
2. miesto – Palušná Lucia
3. miesto – Michalec Nikolas
3. miesto – Čikelová Veronika
9. ročník
chlapci:
dievčatá:
1. miesto – Čapák Jozef
1. miesto – Horná Romana
2. miesto – Nápoky Filip
2. miesto – Poláčková Romana
3. miesto – Bariš Filip
3. miesto – Ondrušková Nikola
Bartek Marcel

60. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (PODJAVORINSKEJ
BZINCE)
V Bzinciach pod Javorinou, v rodisku Ľudmily Riznerovej – Podjavorinskej sa 6. mája 2014 konal už 60. ročník krajskej súťaže Hviezdoslavov Kubín (Podjavorinskej Bzince) v prednese poézie a prózy určenej pre I. - III. kategóriu.
V tejto najstaršej a najprestížnejšej súťaži v oblasti umeleckého prednesu našu školu, zároveň aj okres Trenčín, tento rok reprezentovala
Alica Laurincová (3.tr.), víťazka okresného kola v I. kategórii.
Napriek veľkej konkurencii sa jej podarilo obsadiť 3. miesto vo
svojej kategórii.

BEH HORNEJ SÚČE
PYTAGORIÁDA (okresná súťaž)
Na základe výsledkov školského kola Pytagoriády 2014 pozvali z CVČ
Trenčín do okresnej súťaže z našej školy 5 žiakov. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 18. a 19. marca 2014 v ZŠ Trenčín, Kubranská.
V matematických súťažiach dosahujeme iba priemerné výsledky, ale
minuloročné umiestnenia naznačovali mierne zlepšenie. Výsledok bol
pre nás príjemným šokom, veď dvaja naši chlapci sa stali okresnými
víťazmi. Nesklamal ani Martin Dražkovec – 9 bodov, Angelika Blahová – 8 bodov a Alena Múková – 6 bodov.
Výsledky:
5. ročník – 1. miesto – Peter Dražkovec – 22 bodov
6. ročník – 1. miesto – Matúš Guga – 19 bodov

BEH HORNEJ SÚČE 2014 (1. stupeň)
Tradičný Beh Hornej Súče – školský pretek sa uskutočnil 2. mája
2014. V kategóriách žiakov 1. stupňa sa na štart postavilo 109
dievčat a chlapcov. Všetci pretekali s nesmiernou chuťou, o víťazoch
sa často rozhodovalo až na cieľovej čiare.
Na stupne víťazov sa postavili a pekné ceny venované obcou Horná
Súča si prevzali:
1. ročník:
chlapci:
dievčatá:
1. miesto – Krovina Adam
1. miesto – Weisová Aneta
2. miesto – Múka Jozef
2. miesto – Macharová Bibiana
3. miesto – Fáry Dominik
3. miesto – Weisová Adriana
2. ročník
chlapci:
1. miesto – Balala Tadeáš
2. miesto – Barinec Patrik
3. miesto – Gago Marek

dievčatá:
1. miesto – Panáková Soňa
2. miesto – Fáryová Sandra
3. miesto – Michalcová Vanesa

3. ročník
chlapci:
1. miesto – Biras Cyril
2. miesto – Machara Kristián
3. miesto – Bartek Samuel

dievčatá:
1. miesto – Bulejková Natália
2. miesto – Panáková Michaela
3. miesto – Jurikovičová Nika

4. ročník
chlapci:
1. miesto – Hlávek Jakub
2. miesto – Cverenkár Jakub
3. miesto – Cverenkár Mikuláš

dievčatá:
1. miesto – Barteková Sára
2. miesto – Habániková Lenka
3. miesto – Gažiová Denisa

Po skončení školského preteku Behu Hornej Súče prichádza beh,
v ktorom umožníme prebehnúť si našu originálnu trať aj žiakom
z iných škôl.
Stretli sme sa so školami, s ktorými máme dlhodobo veľmi dobré
vzťahy. V tomto roku sa 9. mája 2014 Behu Hornej Súče zúčastnili:
ZŠ Dolná Súča, ZŠ Soblahov, ZŠ Melčice - Lieskové, ZŠ Trenčín –
Kubranská. Neboli sme dobrými hostiteľmi. Zvíťazili sme v 5 kategóriách. Za hodnotné ceny ďakujeme obci Horná Súča.
Výsledky:
Žiaci 3. a 4. ročníka:
1. miesto – Jakub Cverenkár, Horná Súča
2. miesto – Matúš Fabo, TN, Kubranská
3. miesto – Matúš Schery, Soblahov
Žiačky 3. a 4. ročníka:
1. miesto – Sára Barteková, Horná Súča
2. miesto – Lenka Habániková, Horná Súča
3. miesto – Adela Vlasáková, TN, Kubranská
Mladší žiaci:
1. miesto – Daniel Rehák, TN, Kubranská
2. miesto – Tibor Hamaj, Dolná Súča
3. miesto – Ján Bizoň, Dolná Súča
Mladšie žiačky:
1. miesto – Alžbeta Coníková, Horná Súča
2. miesto – Renáta Hiklová, Soblahov
3. miesto – Eliška Bulejková, Horná Súča
Starší žiaci:
1. miesto – Dávid Zvolenský, Horná Súča
2. miesto – Peter Puna, TN, Kubranská
3. miesto – Jakub Fabo, Soblahov
Staršie žiačky:
1. miesto – Veronika Gažiová, Horná Súča
2. miesto – Lucia Palušná, Horná Súča
3. miesto - Petra Telúchová, TN, Kubranská
Súťaž škôl:
1. miesto – ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča
2. miesto – ZŠ Trenčín, Kubranská
3. miesto – ZŠ Soblahov
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OKRESNÁ SÚŤAŽ V ATLETIKE
Okresná súťaž v atletike sa v základných školách teší veľkej obľube. V siedmich disciplínach (kriketka, guľa, výška, diaľka 60m, 300m, 1 000m,
(800m) sa 22. 5. 2014 stretlo viac ako 400 chlapcov a dievčat z 23 ZŠ a športových gymnázií na atletickom štadióne Športového gymnázia
Trenčín.
Naši žiaci podali nadpriemerné výkony a stáli 6 – krát na stupni víťazov. Komu sa najviac darilo?
1. miesto – Filip Nápoky – 300m
2. miesto – Samuel Gago – 300m
2. miesto – Samuel Gago – 60m
2. miesto – Karin Zemanovičová – vrh guľou
2. miesto – štafeta 4x60m (D. Zvolenský, F. Nápoký, S. Gago, J. Čapák)
3. miesto – Jozef Čapák – 60m
Príjemné prekvapenie nás čakalo na druhý deň, keď sme sa dozvedeli
výsledky v súťaži družstiev. Horná Súča – 1. miesto.
Výsledky:
1. miesto – ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča – 716 bodov
2. miesto – ZŠ Trenčianska Teplá – 684 bodov
3. miesto – ZŠ Trenčín, Kubranská – 683 bodov
V silnej konkurencii sa nestratili ani dievčatá, obsadili pekné 5. miesto.
(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)

PROSBA

Vážení rodičia, podľa fotografií v obecných novinách
ste zistili, že naši žiaci už dlhodobo reprezentujú školu v
bielych, zelených a červených dresoch, červených
trenírkach, žltých a bielych štulpniach. Žiaľ, viacero
kusov chýba. Niektorí bývalí i súčasní žiaci ich
zabudli odovzdať.
Pozrite, prosím Vás, či sa niektoré nenachádzajú u
Vás doma. Ak áno, vráťte nám ich.
Za porozumenie Vám ďakujem.

POCHOD ZDRAVIA NA KAMENNÚ BRÁNU
HISTORICKÉ MIESTO - HRANICA MEDZI SÚČAMI
Súčania sa dňa 27. apríla 2014 už piatykrát stretli na pochode zdravia na hranici medzi chotárom Hornej Súče a Dolnej Súče.
Teraz miestom stretnutia bola „Kamenná brána“, ktorá je známa z 12. 13. storočia z čias osídlenia hradu Súča na vrchu Krasín. Vtedy slúžila
ako hraničný prechod z Uhorska na Moravu, ktorý mal dôležitú funkciu.
Označoval bránu pre kontrolu proti nepriateľom, nakoľko je
z tohto miesta dovidieť na široké okolie. Taktiež sa v nej zo strategických a colných dôvodov stretalo niekoľko ciest, aby sa za nimi
znova rozchádzali. Pôvodný a veľmi starý chotárny názov bol „Kamenné vráta“, ktoré pozostávali z množstva veľkých balvanov kamenia.
Súčania zvlášť z časti Dúbrava zo spomienok, ktoré sa
prenášali z pokolenia na pokolenie spomínajú: „Každý, kto v tom čase
chcel ísť s tovarom do Trenčína, musel prejsť cez Kamennú bránu
a zaplatiť mýto, ktoré bolo odovzdávané hradnému pánovi.“ Príbeh,
ktorý sa traduje je, že tadiaľ z Moravy prevážali zlato vo voze za konským záprahom. V tom čase sa už hovorilo o lúpežných prepadoch.
Aby ich lúpežníci nevykradli, šupli voz do podzemnej chodby, ktorá
mala byť prepojená s hradom Súča. Kde zlato skončilo už sa nevie.
Taktiež bol výskum, kde by tá podzemná chodba mohla byť, neodhalili
ju. Vraj tam bola i taká malá akoby krčmička, kde sa dalo prenocovať
i zajesť. Miesto, kde stála nám ukazovali p. Jozef Habánik a p. Jožka
Barteková. Toľko zo spomienok.
Aký bol program? Stretli sme sa na Dúbrave – lúka Salátovec
a pochod sme začali o 15-tej hod. modlitbou „Korunka Božieho Milosrdenstva“, aby sme sa v myšlienkach prepojili s miestnym p. farárom,

účastníkom udalosti svätorečenia pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla
II., ktorých svätorečil terajší pápež František.
Potom v myšlienke „V lese sa chovaj ako zver, dodržuj kľud
a poriadok“ pochod pokračoval lesom až ku Kamennej bráne, ktorú
tvoria 2 veľké balvany z kamenia a nádherným výhľadom na široké
okolie. Pred našimi očami sa okrem krásnej prírody a okolitých obcí
vypínal Trenčiansky hrad, bod, ktorý v minulosti spájal hrad Súča.
Následne sme si pripomenuli veľkonočné obdobie, usadili sa na vedľajšej lúke, kde sme sa stretli s putujúcimi z Dolnej Súče. Ponúkli sme
sa plneným grilovaným veľkonočným baránkom pripraveným
v Agrosúči, a.s. Horná Súča. Chutil i kvalitný súčanský ovčí syr.
Miestni občania Dúbravy sa pochválili so svojimi destilátmi - slivovičkou, oskorušovicou, hruškovicou... Veď bolo treba i niečo do nohy ako
vraveli, aby sa lepšie kráčalo. Už nastal čas na hľadanie pokladov,
ktoré pripravila členka komisie pre zúčastnené deti. Veruže sa nevedeli dočkať a hľadali jeden cez druhého. Všetkých 13 pokladov našli,
lenže všetkým sa neušli, museli sa potešiť i cene útechy. Následne
prítomným boli odovzdané spomienkové darčeky s poučnými prísloviami.
Pokračoval ľubovoľný program pri opekačke s hasičmi Závrská a pomaly sme sa rozchádzali každý iným smerom ku svojim domovom. Zostali nám krásne spomienky zo stretnutia na historickom
súčanskom mieste na Kamennej bráne.
(VM, členka soc., zdrav. a byt. komisie)
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VÍTAME NOVÝCH OBČIANKOV HORNEJ SÚČE
APRÍL 2014

Veľa je na svete krásnych, drahých a vzácnych vecí. Svet má obrovské
poklady a skvosty, ktoré vytvoril ľudský um. A predsa niet vačšieho
pokladu, ako je ľudský život, ktorý sa nedá s ničím porovnať. V apríli tohto

Aneta Barteková

roku privítali členovia ZPOZ – u medzi občanmi Hornej Súče ďalších
obyvateľov. Do našej obce pribudli nasledovní malí občania

Anna Viktória Santerová

Artuš Babrnák

Eliška Lešková

Karolína Kramárová

Laura Zardová

Liliana Zemanovičová

Patrícia Barincová

Michal Zemanovič

Alexej Stašák

Terézia Galádová

Ema Kolínková

Kristián Kurtiš

Marcel Šiveň

Nela Škundová

Michaela Ondračková

Pavlína Habánková

Leila Panáková

Soňa Kopecká

Matej Fajt

Tobias Venglarčík

Lukas Ivan Bulejko

Jasmína Gazdíková
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Bruno Zemanovič

René Guga

Sofia Zemanovičová

Peter Koprivňanský

Adam Bizoň

Dominika Gažiová

Alexandra
Častulínová

Ema Macharová

Klára Haneková

Gabriel Gaži

číslo 2

Marco Gago

Ema Švajdová

Filip Bulejko

Pavol Janiga

www.hornasuca.sk

Kristián Koža

Michal Gaží

Filip Mikušinec

Patrik Mikušinec

Karolína Hulváková

Všetky deti srdečne vítame a prajeme, aby rodičia boli hrdí na svoje ratolesti a vychovali z nich takých občanov, ktorí budú pre svoju rodnú
obec prínosom a zároveň budú hrdí, v akej dedinke vyrástli.
(LM)

www.hornasuca.sk

číslo 2

SÚČANSKÝ

NOVÉ KNIHY
NÁM ROBIA
RADOSŤ

HLÁSNIK

júl 2014

15

GRATULOVALI SME JUBILANTOM
V tomto roku 2014 v mesiaci jún navštívili členovia ZPOZ – u pri
príležitosti výročia sobáša
nasledovných oslávencov:

V mesiaci január a marec 2014 boli pre čitateľov
zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1. Zlodejka kníh- Zusak, M.
2. Ak mi uveríš – Gillerová, K.
3. Kašmírový šál – Thomasová, R.
4. Šarlátová niť – Riversová, F.
5. Otcovi som odpustila – Mahmoodyová, M.
6. Ani s mužmi, ani bez nich! – Čižmárová, D.
7. Angličanka – Silva, D.
8. Zoznam smrti – Forsyth, F.
9. Vražda na zámku Styles – Christie, A.
10. Vražda je zvyk – Christie, A.
11. Pod krídlami smrti – Hoffman, P.
12. Bol si mojím omylom – Beňačková, R.
13. Planisko – Opremčáková, Š.
14. Vlci z Aljašky – Revická, K.
15. Som bosorka – Jamborová, V.
16. Muži, manželstvá a iné problémy–Kučerová, I.
17. Ide o život – Nagyová- Džerengová, P.
18. Prežila som svet – Varáčková, M.
19. Let 365 – Baluchová, K.
20. Za všetkým hľadaj chlapa – Bukvajová, E. A.
21. Zabiť otca - Nothamb, A.
22. Odvaha- Francis, D.
23. Potok tieňov – Fieldingová, J.
24. Ukradnuté dieťa – Donohue, K.
25. Čierny dážď – Brown, D.
26. Kniha duší – Cooper, G.
27. Vzdušný zámok, ktorý vybuchol – Larsson, S.
28. Vyhorení – Eschbach, A.
29. Každý ma šancu
Krásna literatúra pre deti a mládež
1. Odvážni kamaráti – Kaminská, R.
2. Alik a jazvec – Brož, O.
3. Detektív Zack – Thomas, J. D.
4. Babka gaunerka – Waliams, D.
5. Krtkov deň – Brukner, J.
6. Krtko a zvieratká – Ďurinová, N.
7. Krtko a nohavičky – Petiška, E.
8. Roztomilé mláďatká
9. Zvieratká na farme

Diamantová svadba
60. jubileum sobáša
3. 6. 2014
Ján Machara
Mária Švajdová

DO ROKA A DO DŇA
Pri príležitosti Dňa učiteľov bol už druhýkrát ocenený náš pán riaditeľ Mgr. Dušan
Černek. Dňa 28. 3. 2014 si prevzal v Bratislave z rúk ministra školstva najvyššie
pedagogické ocenenie „Veľkú medailu sv. Gorazda“.
Vážený pán riaditeľ, úprimne Vám blahoželáme. Sme presvedčení, že ocenenie je
v správnych rukách.

ROZLÚČKA S DEVIATAKMI
Končiaci žiaci ZŠ si prevzali z rúk starostu obce Ing. Juraja Ondračku a triednych
učiteľov koncoročné vysvedčenia. Spoločne im všetci zaželali veľa úspechov
v ďalšom štúdiu na stredných školách, na ktoré žiakov
prijali.

Náučná literatúra pre deti a mládež:
1. Pôsobivé fleurogami
2. Romantické fleurogami
3. Fascinujúce origami kvety
Náučná literatúra pre dospelých:
1. 250 receptov pre zdravie
2. Hviezdy vidno v noci – Ferrero, B.
3. Aloa pravá – Faberová, L.
4. Ako vypestovať prakticky všetko– Allawayová, Z.
5. 100 nejvýznamnejších archeologických nálezišť
(LM)

Prajem príjemné čítanie.
(MG)
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MAS VRŠATEC

INZERTNÉ OKIENKO

Kúpim, predám, hľadá sa, našiel sa,...
Inzeráty posielajte na kultura@hornasuca.sk alebo prineste osobne do kancelárie kultúrnej referentky do
uzávierky čísla.
Inzeráty budú uverejňované bezplatne a v stanovenej frekvencii.
Pokiaľ nebude udaná frekvencia zverejnenia inzerátu, redakcia ho uverejní len v jednom čísle.
Redakcia si vyhradzuje právo uverejniť inzeráty podľa veľkosti voľnej plochy.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov.
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