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HLÁSNIK
INTERVIEW S BOHOM
„Poď ďalej,“ povedal Boh, „tak ty by si so mnou chcel urobiť interview?“
„Ak máš čas tak áno, “ povedal som.
Boh sa usmial a odpovedal: “Môj čas je večnosť, a preto je ho dosť na všetko. A na čo sa vlastne chceš spýtať?“
„Čo ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“
Boh odpovedal: „To, že ich nudí byť deťmi, a tak sa ponáhľajú, aby dospeli. A keď sú dospelí, zas túžia byť deťmi. Prekvapuje ma, že strácajú zdravie, aby zarobili peniaze a potom utrácajú peniaze za to, aby si dali do poriadku svoje zdravie. Prekvapuje ma, že sa natoľko strachujú o svoju budúcnosť, že zabúdajú na prítomnosť, a tak vlastne nežijú ani pre
prítomnosť, ani pre budúcnosť. Prekvapuje ma, že žijú, akoby nikdy nemali umrieť, a že umierajú, akoby nikdy nežili.“
Boh ma vzal za ruku a chvíľu sme mlčali. Potom som sa spýtal: „Čo by si chcel ako rodič naučiť svoje deti?“
Boh sa usmial a odpovedal: „Chcem, aby poznali, že nemôžu nikoho donútiť, aby ich miloval. Môžu len dovoliť, aby ich
druhí milovali. Chcem, aby poznali, že najcennejšie nie je to, čo v živote majú, ale koho majú. Chcem, aby poznali, že nie
je dobré porovnávať sa s druhými. Každý bude súdený sám za seba, nie preto, že je lepší alebo horší ako iní. Chcem,
aby poznali, že bohatý nie je ten, kto má najviac, ale ten, kto potrebuje najmenej. Chcem, aby poznali, že trvá len pár
sekúnd spôsobiť ľuďom, ktorých milujeme, hlboké rany, ale trvá veľa rokov, kým sa také rany zahoja. Chcem, aby sa
naučili odpúšťať, odpúšťať skutkom. Chcem, aby vedeli, že sú ľudia, ktorí ich veľmi milujú, ale ktorí nevedia, ako svoje
city vyjadriť. Chcem, aby vedeli, že za peniaze si môžu kúpiť všetko, okrem šťastia. Chcem, aby poznali, že skutočný
priateľ je ten, kto o nich všetko vie, a aj tak ich má rád. Chcem, aby poznali, že vždy nestačí, aby im odpustili druhí, ale že
oni sami musia odpúšťať.“
Chvíľu som sedel a tešil sa z Božej prítomnosti. Potom som Bohu poďakoval, že si na mňa urobil čas. Poďakoval som mu
za všetko, čo pre mňa a moju rodinu robí. A Boh odpovedal: „Kedykoľvek. Som tu dvadsaťštyri hodín denne. Len sa spýtaj a ja ti odpoviem.“
Milí spoluobčania, budeme prežívať sviatky Narodenia nášho Pána Ježiša – Boha, budeme sláviť sviatky lásky a pokoja.
Preto, ako bolo uvedené aj v predchádzajúcom príbehu, nájdime si počas týchto sviatkov čas na Boha, na rodinu, na
priateľov . Nikam sa neponáhľajme. Nájdime si čas povedať: „Mám ťa rád oci, mami, braček, sestrička, babka, dedko....“
Aj my, vaši duchovní otcovia, vás máme radi, a preto vám prajeme požehnané prežitie sviatkov Narodenia nášho Pána.
(Vaši duchovní otcovia)

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

POČASIE AKO NA OBJEDNÁVKU
28. augusta 2017 počasie
ako na objednávku. Trasa na Krásny
Dub cez Hložec vyznačená. Okolie
pamätníka, prostredie upravené
v pozadí týčiaca sa vatra, takže
oslava 73. výročia sa mohla začať.
str.7

MSS FEST 2017 ALEBO VESELO (BOLO) V CHOTÁRI
Veselý, plný prekvapení, osláv, očakávaných udalostí, ale aj nevšedných zážitkov... aj taký bol tretí ročník
Festivalu mužských speváckych súborov, MSS FEST 2017.
Ten sa konal 4. novembra 2017 v Kultúrnom dome v Hornej
Súči pod organizačnou záštitou Mužskej speváckej skupiny
Chotár z Hornej Súče.
str. 11

HORNOSÚČANSKÉ „ČARO“
DETÍ, MLÁDEŽE A DOSPELÝCH
18. novembra 2017 som
bola jednou z účastníčok jedinečného kultúrneho podujatia, ktoré ma
prinútilo podeliť sa o dojmy z tejto
akcie.
str.13
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VYBERÁME Z OBSAHU ČÍSLA
Program počas vianočných sviatkov

2

MSS Fest 2017 alebo veselo (bolo)

Z rokovaní obecného zastupiteľstva

3

v Chotári

Futbalové okienko

6

Hornosúčanské „čaro“ detí, mládeže

Oznam dane

6

a dospelých

13

Zraz traktoristov

7

Úspechy a dianie v našej ZŠ v MŠ

15

Počasie ako na objednávku

8

Športové randezvous

18

Hravá jeseň

8

Tekvicová párty

21

Gratulovali sme jubilantom

23

Kúpele v regióne pre obdobie 2017/2018

24

Inzertné okienko

16

TSK oceňoval naše kolektívy a
jednotlivcov

10

„My chceme HU“

8

11

PROGRAM POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
Štedrý deň
24. december - nedeľa
Farský kostol
Dúbrava
Vlčí Vrch
Trnávka
Farský kostol

sv. omše
07.45
09.00
09.30
11.00
10.30

Po rannej sv. omši a počas celého dňa je možnosť odniesť si z farského kostola Betlehemské svetlo
k štedrovečernému stolu.
Polnočná sv. omša:
Farský kostol
Narodenie Pána
25. december – pondelok
Farský kostol
Dúbrava
Vlčí Vrch
Trnávka
Farský kostol

24.00
sv. omše
07.45
09.00
09.30
11.00
10.30

Odpoludnia jasličkové pobožnosti: Farský kostol - 16.00
Na filiálkach Dúbrava a Vlčí Vrch budú časy ešte upresnené.
Sv. Štefan
26. december - utorok
Farský kostol
Dúbrava
Vlčí Vrch
Trnávka
Farský kostol

sv. omše
07.45
09.00
09.30
11.00
10.30

Vyslanie koledníkov Dobrej noviny na sv. Štefana:
Farský kostol – po sv. omši 10.30
Na filiálkach – po sv. omšiach.

Starý rok – sv. Silvester
31. december – nedeľa
Farský kostol
Dúbrava
Vlčí Vrch
Trnávka
Farský kostol

sv. omše
07.45
09.00
09.30
11.00
10.30

Pobožnosť na poďakovanie za uplynulý kalendárny rok:
Farský kostol
14.00
Nový rok
Slávnosť Bohorodičky Panny Márie
1. január - pondelok
sv. omše
Farský kostol
07.45
Dúbrava
09.00
Vlčí Vrch
09.30
Trnávka
11.00
Farský kostol
10.30
Zjavenie Pána – Traja králi
6. január - sobota
Farský kostol
Dúbrava
Vlčí Vrch
Trnávka
Farský kostol

sv. omše
07.45
09.00
09.30
11.00
10.30

Pri svätých omšiach požehnanie trojkráľovej vody,
kriedy a kadidla. Popoludní posviacka domov.
Krst Krista Pána
7. január – nedeľa
Farský kostol
Dúbrava
Vlčí Vrch
Trnávka
Farský kostol

sv. omše
07.45
09.00
09.30
11.00
10.30
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo 17. marca 2017.
1)Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/03/2017-OZ
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 09. 12. 2016, 18.
01. 2017 a 26. 01. 2017
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/03/2017-OZ
berie na vedomie správu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
za rok 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/03/2017-OZ
schvaľuje zápisky Obecnej kroniky za rok 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/1
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Krovina
4) becné zastupiteľstvo uznesením č. 4/03/2017-OZ
a) berie na vedomie informáciu, že Ing. Alojz Švajda sa dňom
16.12.2016 vzdal členstva v Komisii poľnohospodárstva, výstavby a
životného prostredia pri OZ V Hornej Súči
b) volí – podľa § 15 ods.2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov – Ing. Alojza Švajdu za člena Komisie
poľnohospodárstva, výstavby a životného prostredia
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
5) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/03/2017-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorým je usporiadanie vlastníctva
pozemku parcela číslo 15178/3 :
– diel 1 vo výmere 83 m² z pôvodného pozemku parc. č. 15171/1 EKN
– ostatné plochy s výmerou 361 m², LV č. 993 vo vlastníctve Obce
Horná Súča v podiele 1/1 a
– diel 2 vo výmere 176 m² z pôvodného pozemku parc. č. 15178/2
EKN - ostatné plochy s výmerou 3084 m², LV č. 993 vo vlastníctve
Obce Horná Súča v podiele 1/1, spolu 259 m² pre žiadateľov Jozefa
Orsága a manželku Júliu, Vlčí Vrch 773, 913 33 Horná Súča a to z
dôvodu, že žiadatelia majú tento pozemok oplotený tak, ako je vyznačené v geometrickom pláne a cca 50 rokov ho využívajú ako dvor,
predtým ho takým spôsobom užívali rodičia.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
6) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/03/2017-OZ
schvaľuje odpredaj pozemkov:parcela číslo 15178/3:
– diel 1 vo výmere 83 m² z pôvodného pozemku parc. č. 15171/1 EKN
– ostatné plochy s výmerou 361 m², LV č. 993 vo vlastníctve Obce
Horná Súča v podiele 1/1 a
– diel 2 vo výmere 176 m² z pôvodného pozemku parc. č. 15178/2
EKN - ostatné plochy s výmerou 3084 m², LV č. 993 vo vlastníctve
Obce Horná Súča v podiele 1/1, spolu 259 m² pre žiadateľov Jozefa
Orsága a manželku Júliu, Vlčí Vrch 773, 913 33 Horná Súča, podľa
geometrického plánu č. 47797045-67/2016 z 22.08.2016 vyhotovenom
Rastislavom Ondrišákom, Dolná Súča 148, 913 32 Dolná Súča, úradne overenom Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, Ing.
Lenkou Zavřelovou, dňa 31.10.2016 pod č. 1330/16, dvor k stavbe
rodinného domu súp. č. 773, a to v cene 4,00 EUR/ 1 m², t. j. spolu
259 m² / za 1036,00 EUR.
Kupujúci uhradia okrem ceny za pozemok všetky náklady súvisiace s
prevodom pozemku do svojho vlastníctva.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6

Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
7) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/03/2017-OZ
berie na vedomie Čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie
k 31. 12. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
8) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/03/2017-OZ
berie na vedomie inventarizačné zápisy ústrednej komisie účtovnej
jednotky Obec Horná Súča a inventarizačnej komisie účtovnej jednotky
Základná škola s materskou školou Michala Rešetku Horná Súča o
výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
9) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 9/03/2017-OZ
berie na vedomie Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12 k 31.
12. 2016 podľa prílohy:
Rozpočet

Bežné príjmy
z toho ZŠ
Kapitál. príjmy

Rozpočet
na rok 2016

rozpočtu

na rok 2016

2016

pred zmenou

na rok 2016

po zmenách

v eurách

rozp.op.č. 12

rozp.op.č.12

rozp.op.č.12

k 31.12.2016

k 31.12.2016

v eurách

v eurách

v eurách

1 576 719

1 957 203

47 939

17 100

29 200

5 340

34 540

674 158

0

674 158

0

0

0

0

80 210

0

80 210

1 934 265

2 711 571

47 939

2 759 510

Rozpočet

z toho ZŠ
Kapitál. výd.
z toho ZŠ
Fin.operácievýd.
Výdavky spolu

2 005 142

357 546

Fin.oper.-príjmy

Bežné výdavky

Rozpočet

na rok

z toho ZŠ

Príjmy spolu

Návrh na zmenu

Rozpočet

Návrh na zmenu

Rozpočet

na rok

na rok 2016

rozpočtu

na rok 2016

2016

pred zmenou

na rok 2016

po zmenách

v eurách

rozp.op.č. 12

rozp.op.č.12

rozp.op.č.12

k 31.12.2016

k 31.12.2016

v eurách

v eurách

v eurách

1 477 973

1 700 423

11 557

1 711 980

715 130

735 502

11102

746 604

8 000

198 791

7 259

206 050

0

0

448 292

807 383

0

807 383

1 934 265

2 706 597

18 816

2 725 413

Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
10) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/03/2017-OZ
schvaľuje Plán termínov zasadnutí komisií na rok 2017
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
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Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
11) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 11/03/2017-OZ
a) berie na vedomie podnet p. Ing. Reu a postúpenie veci z Okresnej
prokuratúry
b) berie na vedomie právne stanovisko advokátky Mgr. Lackovej k
predloženému podnetu
c) berie na vedomie stanovisko Komisie pre ochranu verejného záujmu
d) konštatuje, že v zmysle predchádzajúcich stanovísk nedochádza z
pozície starostu obce a zároveň konateľa RVS VV s. r. o. ku konfliktu
záujmov a konanie starostu obce a zároveň konateľa RVS VV s. r. o.
nie je v rozpore so zákazom konkurencie v zmysle §136 Obchodného
zákonníka voči RVS VV s. r. o. a nie je v rozpore s čl. 5 ods. 2 Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 9/0/1
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina, Mgr.
Laurinec, Mrázik, Zemanovič
Zdržal sa: Bilčík
12) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/03/2017-OZ
schvaľuje:
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej
materskej školy realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-201610, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a
platným programom rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

Celkové oprávnené výdavky: 465 500 EUR
NFP: 442 225 EUR
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov
z rozpočtu obce
Neoprávnené výdavky: 231 838,80 EUR
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
13) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/03/2017-OZ
schvaľuje projektový zámer obce Horná Súča „Modernizácia odborných učební v základnej škole Horná Súča
Poslanci: Počet/Prítomní/potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
14) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/03/2017-OZ
schvaľuje projektový zámer obce Horná Súča „Energetická efektívnosť budovy KSC“
Poslanci: Počet/Prítomní/potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
15) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 15/03/2017-OZ
a) berie na vedomie informáciu o realizácii projektu „Odkanalizovanie
mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
b) berie na vedomie informáciu o vnútorných situáciách v spoločnosti
RVS VV s. r. o.
Poslanci: Počet/Prítomní/potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Bilčík, Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Kako, Krovina,
Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
(zapisovateľka Margaréta Dohnanová)

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči – Vlčí Vrch
ktoré sa konalo 9. júna 2017.
1)Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 1/05/2017-OZ
berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo dňa 17. 03. 2017 a
19. 04. 2017
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
2) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 2/05/2017-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorým je usporiadanie vlastníctva
pozemku parcela číslo 215/19 :
– diel 1 vo výmere 244 m² odčlenený z pôvodného pozemku parc. č.
215/13 CKN – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m², LV č.
993 vo vlastníctve Obce Horná Súča v podiele 1/1 a
– diel 2 vo výmere 20 m² odčlenený z pôvodného pozemku parc. č.
15253/31 EKN – trvalé trávne porasty s výmerou 382 m², zapísaný na
LV č. 993 vo vlastníctve Obce Horná Súča v podiele 1/1,
– diel 3 vo výmere 3 m² odčlenený z pôvodného pozemku parc. č.
215/12 CKN - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 314 m², zapísaný na LV č. 993 vo vlastníctve Obce Horná Súča v podiele 1/1,
– diel 4 vo výmere 4 m² odčlenený z pôvodného pozemku parc. č.
215/12 EKN - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 314 m², zapísaný na LV č. 993 vo vlastníctve Obce Horná Súča v podiele 1/1,
spolu 271 m² pre žiadateľov Jozefa Zemanoviča, nar. 10.08.1948 a
manželku Mariu, nar. 10.08.1950, Horná Súča č. 237, 913 33 Horná
Súča a to z dôvodu, že žiadatelia majú tento pozemok oplotený tak,
ako je vyznačené v geometrickom pláne a cca 35 rokov ho využívajú
ako dvor a prístup k rodinnému domu súp.č. 237 na pozemku parc.č.
259/2 k.ú. Horná Súča
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
3) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/05/2017-OZ

schvaľuje odpredaj pozemkov:parcela číslo 215/19 :
– diel 1 vo výmere 244 m² odčlenený z pôvodného pozemku parc. č.
215/13 CKN – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 361 m², zapísaný na LV č. 993 vo vlastníctve Obce Horná Súča v podiele 1/1 a
– diel 2 vo výmere 20 m² odčlenený z pôvodného pozemku parc. č.
15253/31 EKN – trvalé trávne porasty s výmerou 382 m², zapísaný na
LV č. 993 vo vlastníctve Obce Horná Súča v podiele 1/1,
– diel 3 vo výmere 3 m² odčlenený z pôvodného pozemku parc. č.
215/12 CKN - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 314 m², zapísaný na LV č. 993 vo vlastníctve Obce Horná Súča v podiele 1/1,
– diel 4 vo výmere 4 m² odčlenený z pôvodného pozemku parc. č.
215/12 EKN - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 314 m², zapísaný na LV č. 993 vo vlastníctve Obce Horná Súča v podiele 1/1,
spolu 271 m² pre žiadateľov Jozefa Zemanoviča, nar. 10.08.1948 a
manželku Mariu, nar. 10.08.1950, Horná Súča č. 237, 913 33 Horná
Súča,
podľa geometrického plánu č. 31041833-011-17 zo dňa 4.4.2017
vyhotovený Ing. Michalom Matzom, autorizovaným geodetom a kartografom s reg. č. 768, úradne overený Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom, Ing. Lenkou Zavřelovou, dňa 11.5.2017 pod č.
576/17, dvor a prístup k stavbe rodinného domu súp. č. 237 na pozemku parc.č. 259/2 v k.ú. Horná Súča, a to v cene 10,00 EUR/ 1 m²,
t. j. spolu 271 m² / za cenu 2710,00 EUR. Poplatky za prevod hradí
kupujúci.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
4) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 4/05/2017-OZ
schvaľuje osobitný zreteľ podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, ktorým je usporiadanie vlastníctva
pozemkov:
- parc. č. 4994/5 - zastavaná plocha vo výmere 6 m²,
- parc. č. 4994/6 - zastavaná plocha vo výmere 18 m²,
- parc. č. 4995/2 - zastavaná plocha vo výmere 46 m²,
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odčlenené z pôvodného pozemku parc.č. 15126 EKN - ostatné plochy
o výmere 1950 m², zapísaného na LV č. 993, ktorého vlastníkom je
Obec Horná Súča Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča v podiele
1/1, v k.ú. Horná Súča, Obec Horná Súča, za účelom vysporiadania
vlastníckych vzťahov pod stavbou rodinného domu súp. č. 510 a na
dvore pri rodinnom dome č. 510, v súlade s geometrickým plánom č.
45403066-162/2016 zo dňa 16. 1. 2017, ktorý vypracoval Ing. Patrik
Sládek, overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom
dňa 16. 3. 2017 pod č. 236/17 pre Ľuboša Macharu, nar. 19. 04. 1966
a manželku Emíliu Macharovú, nar. 13. 11. 1973, obaja bytom Dúbrava 510, 913 33 Horná Súča.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
5) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 5/05/2017-OZ
schvaľuje odpredaj pozemkov:
- parc. č. 4994/5 - zastavaná plocha vo výmere 6 m²,
- parc. č. 4994/6 - zastavaná plocha vo výmere 18 m²,
- parc. č. 4995/2 - zastavaná plocha vo výmere 46 m²,
odčlenené z pôvodného pozemku parc.č. 15126 EKN - ostatné plochy
o výmere 1950 m², zapísaného na LV č. 993, ktorého vlastníkom je
Obec Horná Súča Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča v podiele
1/1, v k.ú. Horná Súča, Obec Horná Súča, za účelom vysporiadania
vlastníckych vzťahov pod stavbou rodinného domu súp. č. 510 a na
dvore pri rodinnom dome č. 510, v súlade s geometrickým plánom č.
45403066-162/2016 zo dňa 16. 1. 2017, ktorý vypracoval Ing. Patrik
Sládek, overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom
dňa
16. 3. 2017 pod č. 236/17 pre Ľuboša Macharu, nar. 19. 04. 1966 a
manželku Emíliu Macharovú, nar. 13. 11. 1973, obaja bytom Dúbrava
510, 913 33 Horná Súča a to v cene 3,50 EUR/ za 1 m², spolu 70 m²
za cenu 245,00 EUR.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
6) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/05/2017-OZ
schvaľujú zriadenie vecného bremena – právo prechodu a prejazdu
pre Petra Halana, Golianova 1539/9, 911 01 Trenčín, za účelom možnosti realizácie prístupovej komunikácie a získania dodatočného povolenia na rozostavanú stavbu komunikácie k plánovanej novostavbe
rodinného domu, na dobu neurčitú a to na pozemku v k. ú. Horná
Súča, parc.č.15101/20 vo výmere 237 m2 podľa geometrického plánu
č. 97/2016 zo dňa 23. 12. 2016, vyhotoveným oprávnenou osobou Bc.
Milanom Masarykom, Geodetická kancelária, Horný Moštenec 71, 017
01 Považská Bystrica, overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom dňa
24. 01. 2017 pod č. 4/17 za cenu znaleckého posudku č. 47/2017,
ktorý vypracoval znalec Ing. František Nekoranec s reg. č. 912481,
adresa J. Halašu 2711/12, 911 08 Trenčín uhradí oprávnený Peter
Halan povinnému z vecného bremena jednorazovú odplatu vo výške
700,00 EUR.
Poslanci: Počet/Prítomní/potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
7) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 7/05/2017-OZ
berie na vedomie Čerpanie rozpočtu obce a rozpočtovej organizácie
k 31. 03. 2017
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
8) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 8/05/2017-OZ
schvaľuje Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 k 09. 06. 2017
podľa prílohy:
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
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Rozpočet

Rozpočet

Návrh na
zmenu

Rozpočet

na rok

na rok 2017

rozpočtu

na rok 2017

2017

pred zmenou

na rok 2017

po zmenách

v eurách

rozp.op.č. 3

rozp.op.č.3

rozp.op.č.3

k 9.6.2017

k 9.6.2017

v eurách

v eurách

v eurách

1 768 767

1 776 073

31 075

1 807 148

18 200

18 200

4 551

22 751

1 408 186

1 408 186

33 571

1 441 757

z toho ZŠ

0

0

Fin.oper.-príjmy

1 449 173

1 449 173

264 054

1 713 227

Príjmy spolu

4 626 126

4 633 432

328 700

4 962 132

Rozpočet

Bežné výdavky
z toho ZŠ
Kapitálové výd.

Návrh na
zmenu

Rozpočet

Rozpočet

na rok

na rok 2017

rozpočtu

na rok 2017

2017

pred zmenou

na rok 2017

po zmenách

v eurách

rozp.op.č. 3

rozp.op.č.3

rozp.op.č.3

k 9.6.2017

k 9.6.2017

v eurách

v eurách

v eurách

1 623 170

1 623 170

162 098

1 785 268

777 904

777 904

43478

821 382

1 521 469

1 521 469

96 602

1 618 071

z toho ZŠ
Fin.operácievýd.

1 481 487

1 488 793

70 000

1 558 793

Výdavky spolu

4 626 126

4 633 432

328 700

4 962 132

0

0

9) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 9/05/2017-OZ
a) schvaľuje Záverečný účet obce Horná Súča a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
b) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok
2016 na tvorbu rezervného fondu v sume 195 103,84 EUR. Rezervný
fond bude použitý na kapitálové výdavky a splátky istiny z úverov.
c) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Horná Súča
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
10) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/05/2017-OZ
berie na vedomie správu nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
11) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 11/05/2017-OZ
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II.
polrok 2017 s doplnením bodu Kontrola spoločnosti Služby Horná
Súča s. r. o. a spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára
Váh s. r. o.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
12) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 12/05/2017-OZ
schvaľuje udelenie ocenení:
a) čestné občianstvo Obce Horná Súča – Mgr. Dušanovi Černekovi
za obzvlášť dlhoročný prínos v pedagogickej oblasti a vedenie ZŠ s
MŠ Michala Rešetku Horná Súča
b) Ďakovná plaketa Obce Horná Súča – p. Márii Ondračkovej pri
príležitosti životného jubilea, za dlhoročnú prácu vo vedení a písaní
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kroniky Obce Horná Súča, ktorá má historický a dokumentačný význam
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič

14) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 14/05/2017-OZ
berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2017
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič

13) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 13/05/2017-OZ
schvaľuje:
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu Modernizácia
odborných učební základnej školy v Hornej Súči realizovaného v rámci
výzvy IROP-PO2- SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
Celkové oprávnené výdavky: 200 000 EUR
NFP: 190 000 EUR
Spolufinancovanie obce Horná Súča: 10 000 EUR
d)zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z
rozpočtu obce
Neoprávnené výdavky: 75 000 EUR
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič

15) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 15/05/2017-OZ
schvaľuje, že spoluvlastníci vodovodu časti Vlčí Vrch do 30. 08. 2017
dajú Obci Horná Súča stanovisko o odovzdaní správy vodovodu k 1. 1.
2018 a na základe toho ak bude toto stanovisko súhlasné, Obec Horná
Súča prevezme do správy vodovod a zaväzuje sa, že v roku 2018
vybuduje pripojenie tretieho vodného zdroja a pripojenia k vodojemu a
následne koncepčne bude riešiť rozvoj verejného vodovodu na osade
Vlčí Vrch s výstavbou vodojemu
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
16) Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 16/05/2017-OZ
schvaľuje vyplatenie odmien za I. polrok 2017 hlavnej kontrolórke
obce vo výške 10% zo súčtu platov vyplatených za I. polrok 2017.
Poslanci: Počet/Prítomní/Potrebné kvórum 11/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Cverenkár, Ing. Čapák, Gugová, Habánik, Kako, Krovina, Mgr. Laurinec, Mrázik, Zemanovič
(zapisovateľka Margaréta Dohnanová)

OZNAM – MIESTNE DANE a POPLATKY
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Občania, ktorým v roku 2017 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností t. z. kúpili, predali, skolaudovali, darovali
nehnuteľnosť (pozemok alebo stavbu), sú povinní do 31. januára 2018 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Občania, ktorí nadobudli nehnuteľnosti dedením, sú povinní do 30 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia o dedičstve
podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
DAŇ ZA PSA
Občania, ktorí v roku 2017 nadobudli do vlastníctva psa alebo sú držiteľmi psa, príp. ktorým uhynul pes, sú povinní
do 31. januára 2018 podať priznanie k dani za psa.
Občania, ktorí vlastnia psa a nemajú známku, sú povinní si ju vyzdvihnúť v úradných hodinách na Obecnom úrade
v Hornej Súči.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad v zmysle VZN Obce Horná
Súča, môžu žiadosti spolu s dokladmi preukazujúcimi nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaslať na
Obecný úrad v Hornej Súči najneskôr do 31. januára 2018 alebo do 30 dní odo dňa vzniku nároku na zníženie
alebo odpustenie poplatku.
Tlačivá – priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, žiadosti na zníženie a odpustenie poplatku za KO a DSO
sú k dispozícii na Obecnom úrade v Hornej Súči alebo na www.hornasuca.sk
Informácie: Tel: 032/6519620, e-mail: paula.skundova@hornasuca.sk

FUTBALOVÉ OKIENKO 2017
Do sezóny 2017/2018 sme prihlásili nasledovné kategórie mužstiev :
1.Kategória „ Prípravka „ - do 9.rokov
2. – „ „ Prípravka “ - do 11.rokov
3. – „ „ Mladší žiaci “ - do 12.rokov
4. – „ „ Starší žiaci “ - do 15.rokov
5. – „ „ Dorast „ - do 19.rokov
6. – „ „ Dospelí “
Futbalovému klubu Horná Súča pribudla
„Prípravka – do 9.rokov „
Tu je umiestnenie našich mužstiev po jesennej časti sezóny 2017/2018
VI. liga OblFZ - Dospelí:
10. miesto so skóre 27 : 30 – 22 bodov
Mužstvo starších žiakov s trénermi v nových dresoch od Nadácie TV
JOJ.
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Najlepší strelci: Coník Adam – 8 gólov, Coník Šimon - 4 góly
V. liga ZsFZ - Dorast: 1. miesto so skóre 58 : 18– 33 bodov, Najlepší strelci: Coník Adam – 26 gólov,Kučerák Marek – 12 gólov
V. liga OblFZ - Starší žiaci: 4. miesto so skóre 40 : 18 – 20 bodov, Najlepší strelci: Cverenkár Jakub – 9 gólov, Farý Dominik – 8 gólov
IV.liga Oblfz - Mladší žiaci : 4. miesto so skóre 54 : 23 – 24 bodov, Najlepší strelci: Galko Denis a Farý Dominik po 15 gólov
Prípravka žiakov OblFZ: 10. miesto so skóre 19 : 52 – 5 bodov, Najlepší strelci: Jurica Šimon - 10 gólov , Mrázik Michal – 3 góly
Bilancia za rok 2017 :
V mužstve dospelých prišlo pred jesennou časťou k výmene trénera, keď Mrázika Braňa vystriedal Dzurilla Martin . Mužstvo dorastu po
úspešnej baráži a postupe do 5.ligy, neokúsilo v jesennej časti sezóny trpkosť prehry a sú lídrami súťaže . Tu treba pogratulovať
najlepšiemu strelcovi dorasteneckej súťaže Coníkovi Adamovi , ktorý nastrieľal súperovým brankárom úctihodných 26 gólov a k tomu
pridal ďalších 8 gólov za mužstvo dospelých . Trénerom kategórie dorast je Kučerák Jozef .Trénermi mládeže sú Panák Marian st. a
Mrázik Braňo. Opäť sme boli úspešní v projekte s Nadáciou TV JOJ, kde sme dostali novú sadu dresov pre mužstvo starších žiakov plus
zápasové futbalové lopty pre mládež.
Na záver patrí poďakovanie trénerom, hráčom, usporiadateľom, divákom, hospodárovi a všetkým podporovateľom klubu na čele s OcÚ Horná
Súča.
(JM)

ZRAZ TRAKTORISTOV
Sobota 26. augusta 2017. Ráno sme vstali do slnečného dňa. Veľmi nás to potešilo,
pretože po iné roky na tomto športovom podujatí pršalo. Takže deň sa začal veľmi dobre. Pomaly sa začali schádzať prví súťažiaci na lúke Salátovec v Dúbrave. O 11:00 hod. ich bolo už 20
a neskôr prišli ešte dvaja oneskorenci. Súťažiaci boli rozdelení na dve kategórie: bez predného
náhonu (tých bolo 9) a s predným
náhonom (tých bolo 13). Rôzne
vekové kategórie vodičov. Svoju
súťaživosť prišli predviesť muži
z Dúbravy, Hornej
Súče, Drietomy, zo Závrskej, od
Repov, z Polníkov, zo Skalky nad
Váhom, z Újezdu, Trenčianskych
Mitíc, Trenčianskych Stankoviec
a z Hostetína z Moravy. Súťažilo
sa v dvoch disciplínach ako po
iné roky. Jazda s vlečkou a cúvaním medzi bránky. A druhá jazda s bremenom
a zhodenie loptičky z kužeľa. Obidve disciplíny boli na čas. Nie vždy znamená, že veľký
traktor musí byť víťaz, veľa závisí aj od zručnosti či odvahe traktoristu a ako pohotovo
dokáže reagovať.
Celou súťažou nás sprevádzal Ján Oravec a kamerový záznam robil Milan Vrba. Medzi
súťažami bola pripravená pre deti pena, na ktorú sa veľmi tešili a pre tých najmenších bol pripravený skákací hrad. Večer nám hudbou spríjemnila
kapela Hradčovjanka z Moravy a Milan Vrba nás potešil diskotékou. Myslím, že môžem skonštatovať za všetkých, že tento ročník „zrazu traktoristov (a
to bol už IX.), sa vydaril.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili, aby 9. ročník Zrazu traktoristov dopadol dobre.
(Kvetoslava Macharová)

DAŽĎOVÝCH KVAPIEK BOLO NAOZAJ MNOHO ...
Stretnutie obcí Horná Súča a Rokytnice na Peňažnej patrí už k tradičným cezhraničným podujatiam. Ani tento rok nebol výnimkou. Podujatie sa konalo v auguste, i keď aktuálne počasie tomu vôbec nenasvedčovalo. Ešte dopoludnia, keď boli prípravy v plnom prúde,
vyšlo spoza mrakov aj slnko, i keď len na chvíľu. Naši moravskí susedia sa vyzbrojili aj stanmi, ktoré nás mali ochrániť pred prípadným dažďom. Prípravy vrcholili, blížil sa začiatok otvorenia podujatia.
Priestory sa postupne zapĺňali návštevníkmi ako zo slovenskej tak i moravskej strany. Zároveň začali padať prvé kvapky, ktoré prešli do hustého dažďa. Moderátori srdečne
privítali všetkých návštevníkov na 17. ročníku medzinárodného česko - slovenského stretnutia
na Peňažnej.
Na úvod zazneli úryvky českej, slovenskej hymny a hymny Európskej únie. Starosta
obce Horná Súča Ing. Juraj Ondračka a starosta obce Rokytnice Anotonín Goňa sa prihovorili
k účastníkom podujatia, vyzdvihli význam takýchto stretnutí.
Potom už nasledovali umiestnenie pamätnej – v poradí už desiatej tabuľky. Počas
umiestňoPredstavitelia oboch obcí pri umiestňovaní desiatej
vania
tabuľky v poradí
tabuľky
zaznela
slávnostná fanfára v podaní DH Chabovienka. Po slávnostnej –
oficiálnej časti sa počasie trocha umúdrilo. Organizátori pripravili pre
deti i dospelých rôzne hry aj súťaže. Pre deti to bol hod tanierom do
označeného priestoru basketbalový kôš, pitie kofoly. Odmenou bola
malá sladkosť. Pre deti bolo pripravené aj maľovanie na tvár, o ktoré
bol zo strany detí veľký záujem. Nasucho neobišli ani dospelí. Tí sa
mohli realizovať v pivnej štafete a v tradičnom preťahovaní lanom.
V kultúrnom programe sa opäť predstavili harmonikári
Hladíkovci zo Sidónie z ČR. O dobrú náladu sa postarali členovia DH
Chabovienka z Hornej Súče. I keď sa podujatie skôr (kvôli nepriaznivému počasiu) myslíme si, že tí ktorí sa stretnutia zúčastnili, si odniesli veľa pekných zážitkov a spomienok.
Dovidenia na Peňažnej v roku 2018.
Členovia dychovej hudby Chabovienka
(LH)
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POČASIE AKO NA OBJEDNÁVKU ...
Úryvok z kroniky obce zachytáva udalosti z obdobia 2.sv. vojny a SNP. 14. apríla 1945
prišla smerom od Antonstálu na kopanicu Krásny Dub nemecká jednotka na základe udania, že sú tam partizáni. Nenašli nič, ale odvliekli pritom lesného hájnika Gustáva Reisnauera, Martina Krovinu, Viktora Orsága a Viktora Mikušinca. Keď odchádzali z kopanice, časť
Nemcov strážila zajatcov a ostatní sa rozišli medzi domy a pred očami bezmocných majiteľov, ktorí nesmeli z domov nič zachraňovať, podpálili niekoľko domov. Zhorelo pritom 7
domov a 2 stodoly. Zajatých odviedli do dediny a zastavili sa u lesného Lindtnera. Ten
nebol doma, a tak vzali jeho manželku. Na veľké prosenie ju však potom pustili. Ostatných
zavliekli na Moravu, odkiaľ sa, vďaka rýchlo sa blížiacemu frontu o14 dní vrátili.
28. augusta 2017, počasie ako na objednávku. Trasa na Krásny Dub cez Hložec vyznačená. Okolie pamätníka upravené, v pozadí týčiaca sa vatra, takže oslava 73. výročia SNP sa
mohla začať. V I. časti predstavitelia obce a tajomníčka ZO SZPB za zvukov smútočného pochodu položili veniec k Pamätníku padlých v 2.svetovej vojne v Parku Michala Rešetku. Po ukončení tejto časti sa prítomní odobrali na peší pochod na
Krásny Dub. Na pietnej spomienke pri pamätníku na Krásnom Dube boli prítomní aj zástupcovia Oblastného výboru SZPB z Trenčína. Predsedníčka
ZO SZPB v Hornej Súči pani Anna Panáková privítala starostu obce jeho zástupcu, kultúrnu referentku, hostí z Oblastného výboru SZPB v Trenčíne
tajomníčku Katarínu Plevovú, novinárku Mgr. Oľgu Kajabovú, Ing. Miroslava Ondráša – plukovníka v. v., členov VHK Biele Karpaty, VHK Dukliansky
priesmyk, VHK Polom Žilina, SZ Senior Hornosúčan, HS DŠBand, dychovú hudbu, strojcov vatry, zvukárov, peších turistov, stánkarov, pracovníkov
OcÚ a členov, ktorí sa postarali o netradičnú zábavu – „virtuálna realita“.
V úvode sa prihovoril Ing. Miroslav Ondráš plukovník v.v. Bol to prejav k 73. výročiu SNP. Podčiarkol historický význam pre dnešok a oboznámil prítomných o šírení ideológie
extrémistických skupín a ich škodlivosti na mladú generáciu. Spevácky
zbor Senior Hornosúčan ako prvú
zaspieval pieseň „Slniečko za mraky
sa už sťahuje“. Po nej nasledovala
pieseň „ V šírej ruskej zemi“, “V tej
našej dedinke dobre bývať, „Svietila
mi jasná hviezdička“. Záverečnú
pieseň “Slovenské mamičky pekných synov máte“ spievala s nimi
väčšina prítomných.
V ďalšej časti sa prítomní mali možnosť zoznámiť s rekonštrukciou
bojov z 2 svetovej vojny v podaní
členov
vojenských
historických
klubov. Vojenská ukážka z obdobia
2. sv. vojny nebola rekonštrukciou udalostí, ktoré sa odohrali u Mikušov 14. apríla 1945. Počas tohto smutného dňa boli aktérmi obyvatelia osady a
nemecké komando. Na ukážke zúčastnené vojenské historické kluby prezentovali reálny boj bez náväznosti na toto konkrétne miesto.
Povstalecká jednotka zložená z vojakov Červenej armády a partizánov prepravovaná na vozidle GAZ MM, natrafila na predsunutú nemeckú hliadku.
Počas prestrelky bolo vozidlo GAZ MM zničené granátom. Skupina ustúpila do lesa, kryjúc paľbou odsun zraneného vojaka na nosidlách. Po privolaní
posíl bol zahájený útok na nemecké pozície. Na prelomenie odporu bol použitý protitankový kanón vzor 37. Ďalší postup bol podporovaný obrneným
vozidlom BA-64, ktorého dvojčlenná osádka kropila fašistov dvomi guľometmi
DT. Po masívnom útoku boli dobyté nemecké postavenia, pri ktorom nechýbal
ani boj muža proti mužovi. Straty boli na oboch stranách. Protivník bol porazený
a lesom zaznelo "hurááá".
Spolu sa na ukážke zúčastnilo dvadsať vojakov v dobových uniformách oboch
zúčastnených strán konfliktu. Vystrelených bolo 1300 nábojov rôzneho kalibru.
Použitá technika a výzbroj: Repliky vozidiel GAZ MM a BA-64, protitankový
kanón vz.37. Pušky: Mosin - Nagant, SVT, Mauser K98, puška vzor 24, útočná
puška Stg 44, samopaly: Ppš 41-Špagin ,Ppš 43- Sudajev, guľomety: DT, ZB26.
Skupina DŠBand sa v úvode svojho vystúpenia predstavila skladbami
zo začiatkov svojho účinkovania, pretože oslavovala zároveň i svoje 10. výročie
vzniku. Potom už nasledovala tanečná zábava do skorých ranných hodín.
Trocha netradičnú zábavu vniesla i hra Virtuálna realita. Na výber ponúkli viac
ako 90 rôznych titulov. Záujemcovia si nasadili špeciálne okuliare HTC VIVE,
prostredníctvom ktorých videli a vnímali všetko, kam sa len pozreli, ako by tam skutočne boli.
Po zotmení pán Anton Mikušínec člen ZO SZPB zapálil Vatru SNP. Vďaka patrí jeho synovi Marošovi, Palovi Šiskovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na zdarnom priebehu osláv 73. výročia SNP.
(Anna Panáková, predsednícka ZO SZPB, Roman Poláček člen VHK Biele Karpaty)

HRAVÁ JESEŇ
Obec Horná Súča a Farský úrad Horná Súča usporiadali 5.ročník Hravej jesene, tentokrát pod ochranou Fatimskej Panny Márie – 100 rokov od zjavenia /1.zjavenie
13.05.1917, potom každý mesiac 13-eho, posledné zjavenie 13.10.1917/, ktorá zanechala
odkaz pre budúcnosť.
Prvá októbrová nedeľa bola po upršaných týždňoch konečne slnečná. V tento deň sme
v našej obci Horná Súča pri sv.omši spoločne ďakovali za úrodu a pri tej príležitosti pripravili obyvatelia z jednotlivých osád aj z dediny výstavu ovocia a zeleniny. Výsledky
svojej práce priniesli ukázať záhradkári , bylinkárky, farmári a taktiež sa predstavili hornosúčanské organizácie - Poľovnícke Združenie HLOŽEC, Zväz včelárov a Dobrovoľný
hasičský zbor Závrská. Nechýbala ochutnávka tradičných súčanských jedál z koreňovej
zeleniny a zemiakov. V sprievodnom programe vystúpili SZ Senior Hornosúčan, DFS
Čajka, ŠKD ZŠ M.Rešetku Horná Súča, MSS Chotár, dychová hudba Kamarádi.

Požehnanie úrody ovocia a zeleniny
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Prečo názov „HRAVÁ JESEŇ“ , pretože je to akcia venovaná deťom, pri ktorej
Poľovníci si pripravili výstavu so svojimi trofejami
dospelí – rodičia, starí rodičia predstavujú svojim nasledovníkom- deťom, ako sa v našej obci
žilo, čomu sa venovali, ako si zabezpečovali živobytie, ako sa hrávali, ako si i po ťažkej práci
spievali, ako si pomáhali a museli byť veľmi súdržní, pretože sám človek ťažko niečo dokázal.
Boli odkázaní jeden na druhého, iba vzájomnou pomocou vedeli prežiť, uživiť svoju rodinu.
Horná Súča je rázovitá obec s časťami Dúbrava, Dolná a Horná Závrská, Vlčí Vrch,
Trnávka, Krásny Dub. Má viacero usadlostí, je obklopená lesmi, s pôdou nie najúrodnejšou,
podnebie chladnejšie, slnka menej. Takže naši predkovia mali život veľmi ťažký, no nechýbal
im nikdy humor. Po namáhavej práci z polí išli domov i niekoľko kilometrov.Aby im cesta
rýchlejšie ubiehala, výskali tak, že sa im ozvena vracala. Ak ich zastihla tma, strach zahnali
piesňou: „Už sa mrká, už sa mrká, videli sme v poli vlka, vlka, vlka vlkatého na našu Maru
/Anču, Betu .../ podatého“. Na koho to meno padlo, vždy sa zasmial a ani nevedeli, ako prišli
domov. V maštali už kravičky bučali, kozy mekotali, prasatá kvičali, takže gazda opatril statok,
gazdiná hydinu a staršie deti zabavili mladšie, počkali na večeru, čerstvo podojené mlieko
a smotanový osúch. Ešte prinesenie vody zo studne, umyť sa, nechýbala modlitba a spali
v perinách z husieho peria ako v bavlnke. Odpočívali, iba ak bolo zlé počasie, kedy sa venovali opravovaniu alebo vyrábaniu si náradia k okopávačkám, hrabačkám, žatve, plietli koše,
vyrábali si vozy, tragače, lúštili makovičky, fazuľu, močili a trepali ľan na nite. Taktiež párali
/súčansky drápali/ perie na podušky a duchny, na kolovrátkoch priadli ovčiu vlnu na súčanské papuče a kabaňu, taktiež priadli vyčesaný ľan na nite,
z čoho tkali plátno a šili uteráky, plachty. Tiež šili a vyšívali kroje, atď. Ej veru k priadkam často prišli i muži, aby trocha prekvapili dievčatá, často nechýbala ani harmonika a už sa vykrúcali, hostili pri homole orechovými a makovými koláčmi, nechýbalo ani niečo do štamperlíka.
Takto predstavila ťažkú prácu našich predkov konferencierka. Prítomných privítal starosta obce, poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zapojili k zorganizovaniu akcie.
Vystavovanú úrodu ovocia a zeleniny z obce Horná Súča a zo všetkých častí obce
požehnal náš pán farár, veď „Bez Božieho požehnania, márne naše namáhania“.
Z vystavovanej úrody pripravili rodičia s deťmi, z Hornej Súče –ústredia – praktickú tekvicovú vázu s koreňovou zeleninou, zaujal slimák, dedkova lavička zo zemiakov, ježko s ovocím na tragači, dáma v župane, motívom zo Závrskej bola
veveričkina komôrka s úrodou orechov, sušených plodov, z Trnávky sme mohli
vidieť vtáčiu záhradku, čerstvé hríby v lese, psíka v búdke, Vlčí Vrch predstavil
úrodu v neuveriteľne veľkých prútených košoch, kde nechýbala ani poživeň –
repák, z Dúbravy v bohatej úrode sme mohli vidieť hada, dedka s babkou a ešte
veľa nápadov a výtvorov, ktoré nás zaujali aj pobavili. Opísať sa všetko nedá,
nápadov bolo veľmi veľa. Všetkým rodičom, ktoré pre deti pripravili zaujímavé
hračky, patrí veľká vďaka.
Pripomenúť si musíme zložky pôsobiace v obci: Včelári predstavili prítomným
neuveriteľne zaujímavé včelie úle, z dreva vyrezaného patróna včelárov sv. Ambróza, podávali ochutnávku medu a včelích produktov. Poľovníci predstavili svoje trofeje a deťom vysvetľovali svoje pôsobenie pri ochrane
prírody, kŕmenie zvierat, taktiež hry so zvieratkami. Gurmánskym zážitkom bol poľovnícky guláš. Hasiči zo Závrskej deťom prichystali táborák
k opekačke, ukázali im hasičské zásahy, deti pobavilo i sedieť
v hasičskom aute a striekať vodu z hasičských hadíc. Vysvetlili deťom, že
„Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. Bylinkárky predstavili sušené bylinky,
oboznamovali nás s ich účinkami a ponúkali ochutnávku čaju z byliniek,
nazbieraných na súčanských lúkach. Prílohou na zahryznutie boli tekvicové koláče našich gazdiniek. Nechýbala ani kolíska z plachty na trojnožke pre dieťatko a krojované dievčatko. Farmári okrem starodávneho
príslušenstva prichystali i posedenie na farmárskej lavičke, zaujímavé
pre deti bolo povozenie sa v sedle na koni a poprechádzanie sa
s koníkom. Záhradkári priamo vyrábali a ponúkali mušt z čerstvých jabĺk.
Drobnochovatelia predstavili vystavované zajace a trofeje za umiestnenie sa v súťažiach. Svoju ohrádku tam mala tiež sliepka – kvočka s kuriatkami.
Nemôžeme zabudnúť ani na Základnú školu v Hornej Súči, kde pôsobí DFS Čajka. Predstavili sa svojím zaujímavým programom. Zároveň chceme
poďakovať ich vedúcej, ktorá nacvičuje deti a reprezentuje obec na rôznych podujatiach s našimi zvykmi, piesňami a tancami. Do programu sa zapojil
taktiež školský klub .. I. oddiel predstavil starodávne hry a II. Oddiel zaujal scénkou inšpirovanou známym českým filmom /Slnce, seno/ a vtipnými
kostýmami charakteristických pre našich starkých.
Počas celého programu prebiehala ochutnávka starodávnych súčanských jedál –
fazuľová polievka so zemiakovými haluškami a výdatná polievka z koreňovej zeleniny.
Vydaných bolo 600 porcií. Nechýbali pečené zemiaky s cesnakom a varená kukurica.
Riaditeľ školy pripravil zemiakové úhrabky, ktoré pochádzajú z východného Slovenska, no
recept zaujal i Súčanov.
Deti i dospelí sa zapojili do
vedomostnej
súťaže
s odmenami pre výhercov.
Na záver si pre prítomných prichystali program
naši muži – Mužská spevácka skupina CHOTÁR,
Dychová hudba Kamarádi
ktorá našu obec prezentuje na rôznych podujatiach a súťažiach. V predvečerných hodinách ešte vyhrávala dychová hudba KAMARÁDI, vtedy sa už celý program chýlil ku koncu.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do zorganizovania akcie, ktorej motívom je vštepovať deťom lásku k prírode, zvieratám, k práci,
lásku k skôr narodeným – rodičom, starým rodičom, ktorí nám odovzdávajú kus zo
svojho života, venujú deťom starostlivosť, vedia, že DETI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ.
(Vilma Michaličková, členka soc., zdrav. a byt. komisie)
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TSK OCEŇOVAL NAŠE KOLEKTÍVY A JEDNOTLIVCOV
V auguste 2017 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.
Obec Horná Súča predložila schvaľovacej komisii päť návrhov na
ocenenia. Cenu „ĎAKOVNÝ LIST„ sme navrhli kolektívu MSS Chotár,
DFS Čajka, Márii Ondračkovej - kronikárke obce, HS Grand a HS
DŠBand. Písomné návrhy na udelenie ocenení posúdila odborná
komisia menovaná riaditeľkou TNOS v Trenčíne. Návrhy museli byť
poslané do 4.augusta 2017. Ocenenia sa udeľovali pri príležitosti Dňa
kultúrno-osvetových pracovníkov
dňa 2. 10. 2017 na Trenčianskom hrade (výstavné priestory kasárne).
Z dôvodu poslania množstva návrhov z Trenčianskeho kraja,
za našu obec vybrala komisia iba tri návrhy, a to:
Ocenenie udeľuje predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
aktívnym kolektívom a jednotlivcom za dlhoročné pôsobenie
a dosiahnuté úspechy v rozvoji kultúry Trenčianskeho kraja.
„Ďakovný list“ pri príležitosti 20. výročia založenia Detského
folklórneho súboru Čajka. V roku 1997 obec podporila kultúrnu činnosť
detí, začali pravidelné nácviky, skupinka sa rozrástla na skupinu do 30
detí a v decembri prijala oficiálny názov Detský folklórny súbor Čajka.
V ďalších rokoch rástol súbor čo do kvality i do počtu členov.

Mária Ondračková – kronikárka obce Horná Súča
26.júna 2017 jej bola udelená „Cena obce Horná Súča“.
Ďakovný list taktiež udelili Mužskej speváckej skupine (MSS)
Chotár,ktorá vznikla na podnet Jozefa Ranku v roku 2007.Vychádza
z tradície, keď bolo v minulosti celkom bežné, že sa chlapi postretali
a vyspevovali, až sa ozýval celý chotár (preto aj taký názov skupiny –
podľa návrhu Petra Orságha). MSS Chotár tvorí 13 spevákov. Chotár
má vo svojom repertoári väčšinou ľudové piesne známe i menej známe. Pri ich výbere pomáha zborník – Pesničky zo zápisníka. Zberateľom a zároveň aj autorom je pán Pavol Štern, ktorý počas 50-ich rokov
(1927-1977) texty zapísal. Tento spevník pán Pavol Štern venoval
rodine Augustína Zemanoviča. Skupina vystupuje v súčanských
krojoch na rôznych podujatiach v obci, regióne i v zahraničí. Účinkujú
na podujatiach od obecného bálu, cez fašiangy, dožinky, rôzne folklórne slávnosti, súťaže a oslavy, až po vianočné koledovanie v miestnom

Bernarda Nagyová – vedúca súboru DFS Čajka
Pracovalo sa v dvoch skupinkách – mladšie a staršie deti. Rástol počet
vystúpení v obci a jej okolí, mimo trenčianskeho regiónu i mimo Slovenska. Za pomerne krátku dobu mal súbor vystúpenia i v zahraničí.
Cieľom súboru neboli iba vystúpenia a súťaže. Základným cieľom bolo
v deťoch vzbudiť záujem o ľudovú kultúru, uchovať kroje, staré piesne,
zvyky a tradície nášho kraja. V súčasnosti má súbor 32 detí. Vedúcou
súboru je Bernarda Nagyová. Hudobný doprovod zabezpečuje Martin
Bariš. Repertoár súboru je budovaný z regiónu Trenčína, hlavne však
z Hornej Súče a okolia. Tvoria ho piesne, hry detí, tance a zvykoslovné
pásma.
Ďalšou ocenenou bola pani Mária Ondračková, kronikárka
obce. Ďakovný list predsedu TSK dostala pri príležitosti životného
jubilea 70 rokov.
Narodila sa 23. marca 1947 v obci Horná Súča, ktorá sa stala jej domovom až doteraz. Pani Ondračková vedie kroniku obce
Horná Súča, ktorá má historicky a dokumentačný význam. Funkciu
kronikárky vykonáva od roku 1983 až doteraz. Retrospektívne dopisovala roky 1979 – 1982, ktoré neboli spracované. Od roku 1982 píše aj
cirkevnú kroniku farnosti obce Horná Súča. V minulosti pracovala
v rôznych komisiách na obecnom úrade. Pracovala ako učiteľka
v Materskej škole Horná Súča. V roku 2005 odišla do starobného
dôchodku. Počas dôchodku sa venuje písaniu kroník, spomínanému
speváckemu zboru a častým prácam, vychádzkam do prírody a hôr.
5. júla 2008 pri príležitosti výročia obce prvej písomnej zmienky jej
bola udelená „Cena starostu obce“, za dlhoročnú prácu v obecnej
samospráve.

Jozef Ranko – vedúci MSS Chotár
kostole. Chotár účinkoval v Slovenskej televízii a v televízii Šláger,
vydal dve CD: Šuhajko z chotára a Vyšlo slnko nad súčanské stodoly.
Nahral film Rok na dedine s Chotárom. Originálnu spevácku skupinu
vedie Jozef Ranko. 4.novembra 2017 pokrstili svoje najnovšie CD
s názvom: „Tí súčanskí chlapi spod Chabovej hory“.
Kolektívom a jednotlivcom srdečne gratulujeme a veríme, že
ich práca bude naďalej prinášať radosť. Do ďalšej činnosti prajeme
veľa úspechov.

(LH)

www.hornasuca.sk

číslo 3 a 4

SÚČANSKÝ

HLÁSNIK

december 2017

11

STAROBA JE PRIRODZENOU SÚČASŤOU
NÁŠHO ŽIVOTA
Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Október je Mesiacom úcty k starším preto, aby sme si uctili našich seniorov a dali im najavo
svoju náklonnosť a lásku. Jesenný mesiac a jeseň života – dve paralely, ktoré spolu súvisia..
Mesiac október bol v roku 1990 vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov za Mesiac úcty k starším.
Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly a veru nedá sa jej vyhnúť. Ale to ešte neznamená koniec životným aktivitám. Veľmi dôležitá je
kvalita života. Mnohí starí ľudia sa dôsledkom rôznych bolestí prestanú hýbať, a tým vlastne ovplyvnia aj svoje kontakty s inými ľuďmi, čím si môžu
spôsobiť sociálnu izoláciu, depresívne nálady, mrzutosť a zatrpknutosť.
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná a sústavná. A predovšetkým by mala byť táto úcta stála, a nielen v “Mesiaci
úcty k starším”. Starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším. Napokon, vďačíme im za svoj
život. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom
ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.
Každý malý chlapec či dievča bude raz dedko – babka. Nezabúdajme,
všetci raz budeme starí. Naši starší spoluobčania si zaslúžia úctu nás
mladých.
Naši seniori prišli medzi nás 15. októbra 2017 vo väčšom počte, čomu sme sa naozaj potešili. Spríjemniť si nedeľné popoludnie
Vladimír Ondrovič si pripravil s členmi skupiny program pre našich
a troška si oddýchnuť a stráviť príjemné chvíle so svojimi vrstovníkmi
seniorov
a so starostom obce. Porozprávať sa, troška rozveseliť, zmeniť prostredie. Medzi hosťami bol predseda TSK a poslanec Národnej rady Ing. Jaroslav Baška a ďalší kandidáti na voľby do zastupiteľstva TSK.
Po úvodnom kultúrnom programe sa ujal slova starosta obce Ing. Juraj Ondračka, pár slovami sa prihovoril pán Mgr. Mikuláš Medvec. Krátko, ale o to srdečnejšie oslovil našich seniorov aj pán Ing. Jaroslav Baška.
Kultúrny program otvorili naši najmenší z detského folklórneho súboru Čajka. Pripravili si krásny, bohatý program, ktorý upútal pozornosť
a vyčaril úsmev na tvárach všetkých prítomných. Najmenších účinkujúcich vystriedali trošku starší a to členovia dychovej hudby Komoranka. V ich podaní odzneli
rôzne skladby. Po rezkých skladbách sa parketu ujali
členovia tanečnej skupiny Korzo, pod vedením Vladimíra
Ondroviča. Členovia si pripravili rôzne tanečné vstupy
s moderným podkladom. Bolo sa naozaj na čo pozerať.
Záverečnou bodkou programu boli muzikanti
z Komoranky, ktorí zahrali niekoľko skladieb.
Po programe bolo pre seniorov pripravené občerstvenie s rôznymi dobrotami. Naši seniori sa rozprávali, posťažovali, stretli s tými, ktorých dlhšie nevideli.
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný
krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí
V programe sa predstavili i deti z tanečnej skupiny Korzo
v oku, podľa slov, podľa vrások a bielych vlasov.
(LH)

MSS FEST 2017 ALEBO VESELO (BOLO) V CHOTÁRI
Veselý, plný prekvapení, osláv, očakávaných udalostí, ale aj nevšedných zážitkov... aj taký bol tretí ročník Festivalu mužských speváckych
súborov, MSS FEST 2017. Ten sa konal 4. novembra 2017
v Kultúrnom dome v Hornej Súči pod organizačnou záštitou Mužskej
speváckej skupiny Chotár z Hornej Súče.
Po prvýkrát prišli jej členovia s myšlienkou usporiadať takéto
podujatie pred viac ako dvoma rokmi. Odvtedy ho organizujú každoročne v novembri, tento rok už po tretíkrát. MSS FEST vznikol ako
veľmi spontánny nápad spevákov z Chotára, ktorý bol určitou odozvou
na dlhoročne pretrvávajúce priateľstvá medzi slovenskými
a moravskými speváckymi súbormi. Hlavnou myšlienkou, a zároveň
podstatným zmyslom celej iniciatívy bola predovšetkým motivácia
opätovne vyzdvihnúť ľudovú tradíciu v jej najvernejšej podobe, akou je
najmä ľudová pieseň. Práve ona je nositeľkou rýdzej krásy folklóru
a ľudového umenia a na MSS FEST-e ju mohli diváci vidieť v jej naozaj najrôznejších, najrozmanitejších formách a podobách. Ľudia počuli
piesne známe i menej známe a určite si každý našiel to svoje. Tento
raz mal však festival navyše špeciálny charakter, lebo okrem prvotnej
myšlienky jeho vzniku a organizovania, oslávila Mužská spevácka
skupina Chotár hneď dve významné udalosti svojho pôsobenia. Tou
prvou bola slávnosť 10. výročia ich vzniku. Pred 10-timi rokmi, presne
8. novembra 2007, spojila láska k spevu, hudbe a ľudovej tradícii
trinásť chlapov - spevákov, ktorí horlivo a oduševnene prezentujú
hornosúčanskú ľudovú kultúru, zvyky a obyčaje nielen doma, ale aj za
hranicami vlastnej obce či kraja. Druhou významnou udalosťou bol,
v závere festivalu, krst ich tretieho hudobného CD s názvom „Tí súčanskí chlapi spod Chabovej hory“. Treba povedať, že rozhodnutie ísť
do takéhoto náročného hudobného projektu nie je vôbec jednoduché.
Za celou tou namáhavou prácou stojí najmä veľké odhodlanie, vytrvalosť či ochota našich chlapov byť naďalej hodnovernými reprezentantmi tradičného folklóru a ľudových zvyklostí, šíriť ich tak medzi ďalšími
a ďalšími generáciami. Aj za to im, všetkým trinástim, patrí veľká
Krst nového CD pri sviečkach – krstný otec Jozef
vďaka.
Zemanovič
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Ešte pred samotnými vystúpeniami jednotlivých speváckych
súborov, svojím príhovorom
podujatie oficiálne otvoril starosta obce Horná Súča, Ing. Juraj
Ondračka.
Rezkým
spevom
a pestrým výberom piesní otvoril
hudobno-spevácky
program
prvý účinkujúci, Mužský zbor
z Vápenic. Hneď po nich sa
predstavili,
dôchodcovia
zo
speváckeho zboru SENIOR
HORNOSÚČAN. Svojimi piesňami rozveselili
všetkých
v hľadisku a napokon odznela aj
nová pieseň pre Mužskú spevácku skupinu Chotár pri príležitosti ich 10. výročia. Nasledoval
Mužský zbor z Březí u Mikulova,
ktorý spestril svoje spevácke
vystúpenie aj niekoľkými veselými, vtipnými historkami. Ako
štvrtá v poradí, vystúpila mužská
Spoločná fotografia Chotárnikov - obal nového CD s názvom „Tí súčanskí chlapi spod Chabovej hory“
časť Folklórneho súbor Latovec
zo susednej Dolnej Súče. Muži
si pripravili širokú škálu viacerých piesní oživených veselými scénkami. Posledným zahraničným hosťom bol moravský Mužský zbor Pulgarčané z obce
Bulhary, ktorých doprevádzala vlastná cimbalová hudba pod vedením jedného z členov súboru. A záver programu už patril samotnému organizátorovi
podujatia, Mužskej speváckej skupine Chotár z Hornej Súče. Ešte pred ich samotným vystúpením premietli divákom krátky dokument zachytávajúci
činnosť Chotára od nenápadných počiatkov až po súčasnosť. Po skončení dokumentu zaspievali prvé piesne, po ktorých už nasledoval slávnostný akt –
krst nového CD. Ale hovorí sa: „Človek mieni
a Pán Boh mení“, a v tomto prípade to bolo
naozaj viac, než výstižné. Po náhlom vypadnutí elektrického prúdu v celej dedine neostávalo nič iné, len improvizovať. Treba pochváliť
divákov a fanúšikov Chotára, ktorí nestratili
duchaprítomnosť
a povzbudzovali
ich
k ďalšiemu
spevu.
A tí
veru
nelenili
a odspievali ešte ďalšie piesne zo svojho
bohatého repertoáru. Napokon však za svetla
sviečok a ozdobných lampášov, ktoré pohotovo naaranžovali na pódiu ženičky chlapov
z Chotára, pristúpili k slávnostnému krstu.
Krstným otcom nového CD sa stal p. Jozef
Zemanovič. Krstilo sa naozaj symbolicky –
Mužský zbor Pulgarčané z obce Bulhary
čistou, pramenitou vodou, ktorá už dlhé roky
tečie u nás, v Hornej Súči na Záriečí, a ktorú všetci poznáme ako Vaškovicu. Po krste ukončila Mužská spevácka skupina Chotár tohtoročný MSS FEST
poslednými piesňami a nastal čas ďakovaní. Na pódium boli pozvaní vedúci jednotlivých účinkujúcich súborov, aby si prišli prevziať pamätné predmety
k festivalu. Spomienkový dar odovzdali a osobitné poďakovanie Mužskej speváckej skupine Chotár vyjadrili starosta obce, Ing. Juraj Ondračka
a zástupca starostu p. Jozef Mrázik.
Napokon tiež vedúci Mužskej speváckej
skupiny Chotár p. Jozef Ranko poďakoval
sponzorom,
podporovateľom
a Obecnému úradu Horná Súča za
finančnú aj materiálnu pomoc pri organizovaní tohto podujatia. Medzi mnohými
poďakovaniami nezabudol vysloviť aj to,
ktoré si rozhodne zaslúžia manželky
mužov z Chotára. Tie piekli, varili, obsluhovali, ochotne a s nápaditým nadšením zabezpečovali všetky zákulisné,
nemenej dôležité, organizačné úlohy
celého festivalu.
Mužská časť FS Latovec z Dolnej Súče
Napokon chceme poďakovať
všetkým vám, divákom, ktorí ste prišli podporiť
toto krásne kultúrne podujatie a vydržali, napriek
všetkým neočakávaným a nepredvídateľným
udalostiam, až do samotného konca. Veríme,
že budete na podujatie radi a s úsmevom spomínať. Sme presvedčení, že tohtoročný MSS
FEST vám vniesol do srdca radosť a vlial do žíl
dobrú náladu a pozitívnu energiu. Prajeme vám,
milí Chotárnici, nech húževnatosť, vôľa a chuť
pokračovať v tejto ušľachtilej činnosti vydrží vo
vás čo najdlhšie. Veď aj vďaka tomu je tak obec,
v ktorej žijeme, večne mladá, vždy plná nekonečnej lásky k hudbe, piesni a jej stále živým
Mužský zbor z Březí u Mikulova
tradíciám.
(Mária Michaličková)

www.hornasuca.sk

číslo 3 a 4

SÚČANSKÝ

HLÁSNIK

december 2017

13

OPÄŤ V ŠTÝLE RETRO...
V sobotu 11.novembra .2017 so začiatkom o 19tej hodine sa v našej obci konala retrodiscotéka. Bolo to už po druhýkrát, keďže minulý rok sa
obyvateľom obce akcia
páčila, tak sme sa ju
rozhodli zopakovať.
DJ púšťal hity , ktoré sú
večné a zabavia sa pri
nich ako mladšie tak aj
staršie ročníky. Akciu
spestrili mladí tanečníci,pod vedením
pána
Vladimíra Ondroviča, ale
aj seniori, ktorí sa nedali
zahanbiť. Pri vstupnom
účastníci dostali lístky na
tombolu, na ktorú sa
Spoločná fotografia návštevníkov v retro oblečení
okolo polnoci všetci tešili.
Spestrením bola aj dekorácia, ktorá sa niesla v znamení detských hračiek, oblečenia, kočíkov a všetkého, čo sa týka detí.
Návštevníci sa potešili aj pripravenému občerstveniu. Pochutili si na chleboch natretých lekvárom alebo masťou s cibuľou.
Musíme pochváliť ľudí, ktorí sa nehanbili a prišli v štýlovom oblečení. Boli ste super a porota mala ťažkú úlohu oceniť 10 najoriginálnejších retro oblečení.
Blížila sa polnoc a všetci sa už tešili na tombolu. Veľa ľudí vyhralo v tombole praktické darčeky (toaletný papier, kapustu, čistiace prostriedky,
knihy a pod.) A potom sa už len tancovalo až do tretej hodiny rannej.
Veľa ľudí na parkete a dobrá nálada to bolo naše zadosťučinenie za námahu, ktorú sme vynaložil ipri príprave tohto podujatia.
Na záver patrí vďaka kultúrnej komisii a všetkým jej priaznivcom za pomoc pri príprave ako aj trvaní akcie a následnom“ podiscovom“upratovaní.
(Iveta Gagová, členka Komisie kultúry, školstva a športu)

Počas promenády si porotcovia vyberali najlepšie
retro oblečenie na retro disco

2.ročník sme poňali vo výzdobe detských retro
vecičiek, kočíkov, trojkoliek, ...

HORNOSÚČANSKÉ „ČARO“ DETÍ, MLÁDEŽE
A DOSPELÝCH
/ČARO = ČAJKÁRI A RODIČIA OSLAVUJÚ/
18. novembra 2017 som bola jednou z účastníčok jedinečného kultúrneho podujatia, ktoré ma prinútilo podeliť sa o dojmy z tejto akcie.
Aké to bolo podujatie?! Len také obyčajné – Detský folklórny súbor Čajka slávil 20 rokov svojho trvania.
Neobyčajným, výnimočným sa stalo, keď odzneli prvé slová, prvé
tóny piesní a na javisko
vybehli prví účinkujúci –
najmenšie deti. Postupne všetko naberalo na
intenzite,
gradovalo,
vytváralo neopakovateľnú atmosféru, vrcholilo
ukážkovými
vystúpeniami. Hry detí, piesne
a tance
mládeže
a
„starých“
dospelých
Čajkárov boli podané
s radosťou, od srdca.
/Že boli aj chybičky? Tie
videli len tí, ktorí sa
nedali vtiahnuť do detských radovánok./ Bolo
na čo pozerať, čo počúvať!
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Bývalí členovia si pripravili program, s ktorým vystupovali na výročí

Kto toto všetko „spáchal“? Okrem súčasných a bývalých členov súboru sú to rodičia detí a terajšie vedenie súboru. Vedúca súboru pani Bernarda Nagyová, krojárka a kronikárka pani Magdaléna Gugová, pán Milan Jurica predseda výboru OZ Čajka, pani Lenka Mikušincová hospodárka
a hudobný doprovod pán Martin Bariš. No neboli sami. Do práce sa aktívne zapojili ďalší členovia OZ Čajka – rodičia detí. Za peknými vystúpeniami
a úspechmi je totiž množstvo obetavej mravenčej práce, o ktorej väčšina verejnosti nevie. Vyvrcholením ich úsilia bola perfektne pripravená slávnosť
výročia súboru.
Pre mňa najväčším prekvapením bolo vystúpenie najstarších členov, tých,
s ktorými sme súbor zakladali. Mladé driečne ženy /väčšinou už matky/
a urastení muži /aj keď ich bolo málo/ pod vedením Katky Orságovej
/Štefánkovej/ predviedli to, s čím sa kedysi trápili na skúškach. „Dievčatá
a chalani“ boli ste krásni a presvedčiví, zdokonalili ste v sebe to, čo ste sa ako
deti naučili. Ďakujem, som na vás pyšná. Myslím si, že aj v ostatných prítomných
ste zanechali nezabudnuteľný kultúrny zážitok.
V závere budem otravná, no chcem sa obrátiť s výzvou na mladých
hornosúčanských rodičov. Zapájajte svoje deti do verejných aktivít v obci. Je tu
šport, hudba, spev, divadlo... Pestujte v nich súdržnosť s rovesníkmi, úctu k tým,
ktorí už v niečom uspeli. Vyplatí sa to. Aj keď z vašich detí nebudú „hviezdy“,
budete mať z nich viac radosti a menej výchovných problémov. Dôkazom toho je
aj 18. november 2017.
Želám vedeniu súboru, všetkým terajším Čajkám a Čajčencom nech sa im darí
Súčasní členovia si pripravili bohatý program
rozdávať radosť a uchovávať pekné hornosúčanské tradície aj v ďalšej „dvadsiatke“!
(J.Č. /najstaršia Čajka/)

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA V ZNAMENÍ ZBOROVÉHO
SPEVU
Prvú adventnú nedeľu 3. decembra 2017 so začiatkom o 15.-tej hodine sa konal v rímsko – katolíckom kostole sv. Jána Nepomuckého
v Hornej Súči Festival speváckych zborov. Ale ešte pred samotným začiatkom všetky zúčastnené spevácke zbory absolvovali v kostole zvukové skúšky.
Celým programom nás sprevádzala moderátorka Veronika Gažiová. Medzi hosťami boli riaditeľka Trenčianského osvetového strediska v Trenčíne Mgr.
Ing. Žaneta Matúšová, pracovníčka TNOS pani Jaroslava Kohútová, starosta obce Ing. Juraj Ondračka, zástupca starostu Jozef Mrázik s manželkou a
pán farár Mgr. Tomáš Zelenák, ktorému moderátorka odovzdala slovo. Pán farár sa prihovoril všetkým prítomným, prívital hostí, prihovoril sa ľudom
s blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Takým predskokanom ešte pred dospelými speváckymi zbormi sa predstavil Detský spevácky zbor Čerešienky
pod vedením Zlatice Šatkovej, ktorý vznikol v októbri 2017. Členovia sú žiakmi druhého stupňa ZŠ. Pripravili si dve vianočné koledy. Bolo to naozaj
krásne a svojím vystúpením spestrili atmosféru v našom kostolíku. Ako prvý z dospelých speváckych zborov sa predstavil Zbor svätej Cecílie z Nového
Mesta nad Váhom. Ďalším účinkujúcim speváckym zborom bol Ženský spevácky zbor Srňan z Horného Srnia. Tretím zborom v poradí bol spevácky
zbor z Noveho Mesta nad Váhom CANTABILE. Festival speváckych zborov ukončil posledný Trenčiansky spevácky zbor.
Po každom vystúpení dirigentom speváckych zborov odovzdala riaditeľka TNOS Mgr.Ing. Žaneta Matúšová a starosta obce Ing. Juraj
Ondračka kvet a pamätné predmety. Čerešničkou na torte bola spoločná pieseň „Daj Boh štastia tejto zemi“, ktorú odspievali všetky zúčastnené zbory.
Dirigoval Jozef Polomský- dirigent Ženského speváckeho zboru Srňan z Horného Srnia. Všetky zúčastnené zbory a taktiež hostia sa presunuli do
Kultúrneho domu v Hornej Súči, kde ich čakala slávnostná večera, na ktorej dirigent Trenčianskeho speváckeho zboru, PaedDr. Jozef Vakoš vyhodnotil
celý priebeh Festivalu speváckych zborov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o dokonalý priebeh festivalu.
(LH)
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ HORNÁ SÚČA
ZŠ S MŠ MICHALA REŠETKU V ŠKOLSKOM ROKU
2017 / 2018
Mesiac september je neodmysliteľne spätý s nástupom do
školy. V pondelok, 4. septembra, sa naši žiaci stretli na dolnej chodbe, aby spoločne odštartovali nový školský rok. Privítalo ich už tradične vedenie školy – pán riaditeľ Mgr. Vojtech Laurinec, pani zástupkyňa PhDr. Mária Filipová, starosta obce Ing. Juraj Ondračka
a správcovia farnosti Horná Súča - vdp. farár Tomáš Zelenák a vdp.
kaplán Michal Štefánik. Úvodný potlesk svedčil o tom, že žiaci sa po
letných prázdninách do školy už naozaj tešili.
Žiakom, pedagógom i prítomným rodičom sa najskôr prihovoril riaditeľ školy. Jeho prvé slová boli adresované prváčikom, na
ktorých čaká najviac zmien. Poprial im úspešný štart do školského
života, výborné vyučovacie výsledky, spokojnosť, radosť a nové
priateľstvá. K dosiahnutiu dobrých výsledkov v Testovaní 9 a na
prijímacích skúškach, k správnemu výberu svojho budúceho povolania vyzval aj žiakov 9. ročníka.
Pán riaditeľ privítal i celý pedagogický kolektív, predstavil
„staronových“ učiteľov: Mgr. Alexandru Barišovú, Mgr. Miriam Petrovú, Mgr. Nadeždu Plevovú, Mgr. Dušana Černeka i novú posilu Ing.
Blanku Škodovú. Poprial im veľa úspechov, elánu a dobrý pocit
z vykonanej práce.
Triedy a triedni učitelia:
1.A
Mgr. Alexandra Barišová - 19
1.B
Mgr. Hana Hulínová - 20
2.A
Mgr. Eva Hupčíková - 17
2.B
Mgr. Marián Levák - 17
3.A
PaedDr. Lucia Lakatošová - 12
3.B
Mgr. Terézia Michalová - 15
4.A
Mgr. Miriam Holíčková - 24
5.A
Mgr. Emília Balajová - 18
5.B
Mgr. Renata Mikulcová - 16
6.A
Mgr. Anna Dohnanová - 17
6.B
Mgr. Mária Martinkovičová,PhD. - 16
7.A
Mgr. Miriam Petrová - 27
8.A
Mgr. Ivan Steinecker - 19
8.B
Mgr. Nadežda Plevová - 20
9.A
Mgr. Stanislava Laurincová - 23

FLORBAL ŽIAKOV – ZÁKLADNÉ KOLO
(Veľmi dobrý výkon chlapcov)
18.10.2017 sme v základnej skupine v domácom prostredí privítali
chlapcov zo ZŠ Trenčín, Kubranská a ZŠ J.Lipského Trenčianske
Stankovce. Vo vyrovnaných zápasoch padalo málo gólov, vynikli
výborní brankári. Naši chlapci hrali veľmi dobre, ale gól v závere
zápasu s Trenčianskymi Stankovcami ich stál postup.
Výsledky:
ZŠ Trenčín, Kubranská : ZŠ Trenčianske Stankovce - 1 : 1
ZŠ Horná Súča : ZŠ Trenčín, Kubranská 3 : 0 (J.Pariš 2, S.Juriga
1)
ZŠ Horná Súča : ZŠ Trenčianske Stankovce - 1 : 2 (J.Pariš 1)
Tabuľka :
1. miesto:
ZŠ J.Lipského Trenčianske Stankovce - 2 1 1 0 3:2 - 4 body
2. miesto :
ZŠ M.Rešetku Horná Súča - 2 1 0 1 4:2 - 3 body
3. miesto:
ZŠ Trenčín, Kubranská - 2 0 1 1 1:4 - 1 bod
Reprezentovali:
Tomáš Repa, Andrej Seriš, Jozef Pariš, Timotej Barinec, Simon
Juriga, Boris Bičan, Jakub Cverenkár, Sebastián Martiška, Michal
Gago, Denis Galko

Ostatní učitelia:
Mgr. Dušan Černek (48% ), Ing. Ľudmila Kováčiková ( 100% ),
PaedDr. Juraj Šedivý ( 17% ), Ing. Blanka Škodová (100% ), Mgr.
Tomáš Zelenák ( 9% ), Mgr. Michal Štefánik (13% )
Riaditeľ školy:
Mgr. Vojtech Laurinec
Zástupkyňa RŠ:
PhDr. Mária Filipová
Špeciálny pedagóg, výchovný poradca:
PaedDr. Juraj Šedivý (40%)
Asistentky učiteľa:
Mgr. Eva Veber (35%)
Mgr. Lívia Plevová (35%)
Vychovávateľky v ŠKD:
Mgr. Eva Veber (100%)
Mgr. Lívia Plevová (55%)
V školskom roku 2017/2018 máme 280 žiakov rozdelených
do 15 tried (I. stupeň - 7 tried, II. stupeň - 8 tried). Priemerne je v
každej triede 18 žiakov. V triedach sú zaradení aj integrovaní žiaci,
ktorí pracujú so špeciálnym pedagógom.
Rozdelenie podľa bydliska:

Obec – 144 žiakov

Osady – 128 žiakov

Iné – 6 žiakov
Osady:







Dúbrava – 37 žiakov
Trnávka – 29 žiakov
Závrská – 21 žiakov
Repáky – 14 žiakov
Vlčí Vrch – 13 žiakov
Krásny Dub – 8 žiakov

FLORBAL ŽIAČOK – ZÁKLADNÉ KOLO
(21 gólov Alice Lukšovej a suverénny postup
do okresného finále)
Deň po turnaji chlapcov (19.10.2017) sme privítali v našej
telocvični dievčatá zo ZŠ Trenčín, Kubranská a ZŠ S.Timona Trenčianska Turná v reálnej nádeji na postup do okresného finálového
turnaja.
Dievčatá hrali výborný kombinačný florbal. Za stáleho povzbudzovania súperky vôbec nešetrili a pridávali jeden gól za druhým.
Výnimočný výkon podala Alica Lukšová, ktorá strelila 21 gólov.
Výsledky:
 ZŠ Horná Súča - ZŠ Trenčianska Turná - 20:0
(A.Lukšová 13, L.Cverenkárová 4, P.Gažiová 2,
Angelika Blahová 1)

Š Trenčín, Kubranská - ZŠ Trenčianska Turná - 6:5

Š Horná Súča – ZŠ Trenčín, Kubranská - 10:1
(A.Lukšová 8, L.Cverenkárová 2)
Reprezentovali:
Lívia Repová, Michaela Zemanovičová, Alica Lukšová, Lea Cverenkárová, Karolína Zemanovičová, Petra Gažiová, Paulína Gračková,
Angelika Blahová, Alexandra Blahová, Ela Gagová, Jana Vendžúrová
Blahoželáme.
V okresnom finálovom turnaji držíme palce.
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FLORBAL ŽIAČOK – OKRESNÝ FINÁLOVÝ TURNAJ
(Po výbornom výkone patrí našim dievčatám 2. miesto.)
Finálový turnaj víťaziek základných skupín florbalu dievčat
sa uskutočnil 27.10.2017 v športovej hale v Nemšovej. Naše dievčatá potvrdili výbornú výkonnosť. Hrali zanietene, bojovne, obetavo,
v útoku sa spoliehali na rýchlosť a pohotovú streľbu L.Cverenkárovej
a A.Lukšovej.
V rozhodujúcom zápase so ZŠ Nemšová, J.Palu (hrajú florbal súťažne) sme rýchlo prehrávali 0:2, no závere 1. polčasu už vyhrávali 4:2.
Od tohto okamihu domáce hráčky začali tvrdšie brániť výnimočne
hrajúcu Alicu Lukšovú. Rozhodca zápasu (domáci) začal naše dievčatá vylučovať za bežne fauly, domáce presilovky využili a priebeh
zápasu sa začal pomaly obracať v ich prospech. Objektívne ale treba
konštatovať, že domáce hráčky postúpili do regionálneho kola zaslúžene.
Výnimočnou hrou sa prezentovala Alica Lukšová, ktorá strelila
v piatich zápasoch okresnej súťaže 33 gólov.
Všetkým dievčatám blahoželáme, ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších športových súťažiach.
Výsledky:
ZŠ Horná Súča : ZŠ Trenčín, Hodžova 4:1
(A.Lukšová 3, L.Cverenkárová 1)
ZŠ Horná Súča : ZŠ Soblahov 7:1
(A.Lukšová 6, L.Cverenkárová 1)
ZŠ Horná Súča : ZŠ Nemšová, J.Palu 4:7
(A.Lukšová 3, L.Cverenkárová 1)
Celkové poradie:
1.miesto - ZŠ Nemšová, J.Palu 3 3 0 0 18: 4 - 6 bodov
2.miesto - ZŠ M.Rešetku Horná Súča 3 2 0 1 15:9 - 4 body
3.miesto - ZŠ Trenčín, Hodžova 3 1 0 2 3:9 - 2 body
4.miesto - ZŠ Soblahov 3 0 0 3 1:15 - 0 bodov
Reprezentovali:
Lívia Repová, Michaela Zemanovičová, Alica Lukšová, Lea Cverenkárová, Karolína Zemanovičová, Petra Gažiová, Paulína Gračková,
Angelika Blahová, Alexandra Blahová, Ela Gagová, Jana Vendžúrová

MESTSKÝ BEH HORYZONTY
(1.miesta získali Matúš Dražkovec a Tatiana Ondrušková)
V rámci filmového festivalu HoryZonty sú organizované
viaceré sprievodné podujatia. Patrí k nim i mestský beh v kategóriách
od 5 rokov do 70 rokov. Za príjemného slnečného sa 11.11.2017 na
štart pred Posádkovým klubom Trenčín postavilo v 3 kategóriách aj
13 našich žiakov. Vo veľmi dobrej konkurencii stáli
7x na stupni víťazov. Odniesli si pekné diplomy a veľmi hodnotné
ceny. Naviac prežili pekné športové dopoludnie. Všetci sa tešia na
budúci ročník.

VYBÍJANÁ MLADŠÍCH ŽIAKOV
(Výborné 2.miesto pre našich štvrtákov)
Vo vybíjanej zmiešaných družstiev obhajovali naši žiaci 3.miesto
z minulého roka. V základnej skupine hrali výborne a zvíťazili nad ZŠ
Trenčín, Dlhé Hony 10:3 a nad ZŠ Drietoma 8:4. Vo finálovom zápase sa v domácom prostredí stretli 10.11.2017 so ZŠ Trenčín, Novomeského. Po prvom polčase bola remíza 2:2. V 2.polčase sa už
presadil lepší súper. Prehrali sme 2:6.
Dievčatá a chlapci získali výborné 2. miesto. Blahoželáme
a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.
Reprezentovali:
Denis Bartek, Juraj Hoťko, Tobias Lukšo, Matúš Novomeský, Tobiáš
Švajda, Dominik Žúži, Matúš Machara, Ľudmila Hoťková, Dáša Michalová, Sofia Panáková, Klaudia Vašíčková, Sabina Panáková

Najlepšie sa umiestnili:
1. miesto Matúš Dražkovec
1. miesto Tatiana Ondrušková
2. miesto Šimon Jurica
2. miesto Ondrej Mikušinec
2. miesto Samuel Bartek
3. miesto Dominik Farý
3. miesto Marek Gago
4. miesto Andrej Múka
4. miesto Sofia Barteková
4. miesto Kristián Machara
5. miesto Diana Blahová
Blahoželáme.
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ZAUJÍMAVOSTI Z NAŠEJ ŠKOLY
ŠKOLSKÉ NAJ
(Poznáte našich žiakov?)
V masovokomunikačných prostriedkoch sa často stretávame s predstavovaním „NAJ“, či už sú to najznámejšie historické
pamiatky, najlepší športovci, najkrajšie ženy, najzaujímavejšie
prírodné úkazy, či najkurióznejšie rekordy. Aj naša škola má svoje
„naj“, aspoň pár z nich pripájame.
Najčastejším krstným menom žiakov je chlapčenské meno
Matúš (8 žiaci), u dievčat sa obľube tešia mená Laura a Michaela (po
6 žiačok).
Z priezvisk sa najviac v klasifikačných záznamoch objavuje ženská i mužská verzia priezviska Bartek / Barteková (15 žiakov).
V tesnom závese za nimi sú Panákovi a Gagovci.
Najdlhším menom a priezviskom sa môžu zhodne popýšiť
žiačky Vanda Katarína Malýchová a Alexandra Anna Čechovská,
najkratších s rovnakým počtom hlások máme viac – Matej Gago, Ján
Bartek, Jozef Múka, Filip Gago, Marek Gago, Matúš Repa, Roman
Repa, Šimon Gago, Matej Král, René Seriš, Michal Gago, Tomáš
Repa.
Najbližšie do školy, len pár krokov, to má druháčka Laura
Birásová. Naopak pri návšteve školy by sa najviac unavila druháčka
Denisa Barincová žijúca v anglickom meste Sheffield (1857 km).
Najvyšším žiakom je deviatak Tomáš Jurica, meria 182
centimetrov. Len o pár centimetrov za ním zaostávajú Peter Blaho
a Simon Juriga. Zo žiačok prvenstvo patrí Petre Gažiovej s výškou
181 cm, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani modelky. Najnižším
žiakom (zatiaľ ) je prvák Daniel Dohál, z dievčat vedie Lenka Ondračková.
Najstarším žiakom, lepšie povedané žiačkou, na škole je
deviatačka Terézia Bahnová narodená v roku 2001, najmladším
žiakom je opäť dievča – prváčka Klára Orságová.
Najdlhšie vlasy na škole, podľa očakávaní patria dievčaťu,
merajú 85 centimetrov centimetrov a ich nositeľkou je tretiačka Katarína Lakatošová. Najkratšie patria jej rovesníkovi Jankovi Bartekovi
z 3.A triedy.
Najväčšou nohou sa môže pochváliť ôsmak Patrik Jurica,
veľkosť 45, z dievčat prvenstvo získala siedmačka Natália Bulejková,
veľkosť 44 .
Najviac žiakov na škole je hnedookých, najmenej sa na
chodbách našej školy objavujú zelenookí žiaci.
Najpočetnejšou triedou na škole je 7.A, tvorí ju 27 žiakov.
Najbližšie sa majú možnosť spoznať v 3.A, ktorú navštevuje 12
žiakov.
Na záver len skonštatovanie, že
„naj“ sa objavilo
v príspevku iba 25-krát, hoci na našej škole je až 280 „naj“ žiakov 
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ZACHOVÁVAME DEDIČSTVO
NAŠICH OTCOV
(Vitrínky pripomínajúce minulosť)
Priestory školy sú tematicky vyzdobené v závislosti od
ročného obdobia, aktuálnych školských akcií, ale sú aj časti stále,
nemenné, vystavujúce na obdiv výtvory a predmety, ktoré by nemali
upadnúť do zabudnutia.
V spojovacej časti budovy školy tak v tomto roku pribudli
dve vynovené vitrínky. Prvá z nich je venovaná každodennému
životu našich predkov, v druhej vitríne sú k nahliadnutiu časti dobové
oblečenia. Aspoň na chvíľku nás prenesú do dôb dávno minulých,
oživia v pamäti momenty z čias strávených u našich starých rodičov.
Predmety do zbierky zapožičali p. Chupáčová, p. Birás a p. Cverenkár, za čo im patrí naša vďaka.

NAJLEPŠÍ ŽIACI VO VŠESTRANNEJ
ŠPORTOVEJ VÝKONNOSTI
V mesiacoch september a október absolvovali na hodinách telesnej a športovej výchovy chlapci 5.-9.ročníka testy všestrannej športovej výkonnosti.
Pozostávali zo 6 disciplín:
skok do diaľky z miesta
hod plnou loptou
člnkový beh (4 x 10 metrov)
ľah-sed (30 sekúnd)
vis na rebrinách
beh(12 minút)
Najlepší v jednotlivých ročníkoch:
5.ročník
6.ročník
1.miesto - Dominik Farý, 5.B 1.miesto - Kristián Bartek, 6.A
2.miesto - Ondrej Mikušinec, 5.B 2.miesto - Adam Kučerák, 6.B
3.miesto - Tomáš Ondračka, 5.A 3.miesto - Boris Hoťko, 6.B
4.miesto - Jozef Múka, 5.B
4.miesto - Patrik Barinec, 6.A
5.miesto - Adrián Čepela, 5.A
5.miesto - Jaroslav Zemanovič, 6.A
7.ročník
1.miesto - René Seriš
2.miesto - Matej Švajdleník
3.miesto - Adrián Zemanovič
4.miesto - Kristián Machara
5.miesto - Denis Galko

8.ročník
1.miesto - Jakub Hlávek, 8.B
2.miesto - Tomáš Repa, 8.A
3.miesto - Jakub Cverenkár,8.B
4.miesto - Simon Juriga, 8.A
5.miesto - Patrik Jurica, 8.B

9.ročník
1.miesto Timotej Barinec
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9.ročník
1.miesto - Timotej Barinec
2.miesto - Jozef Pariš
3.miesto - Tomáš Jurica
4.miesto - Andrej Seriš
5.miesto - Radoslav Hoťko
Najlepšie výkony v jednotlivých disciplínach:
Skok do diaľky z miesta
1.miesto - Jakub Hlávek, 8.B - 253 cm
2.miesto - Tomáš Repa, 8.A - 226 cm
3.miesto - Jozef Pariš, 9.A - 216 cm
4.miesto - Simon Juriga, 8.B - 211 cm
5.miesto - Šimon Stehlík, 8.A - 206 cm

Vis na rebrinách
1.miesto - Boris Hoťko, 6.B - 2 min. 19 sek.
2.miesto - Tomáš Ondračka, 5.A - 2 min. 15 sek.
3.miesto - Dominik Farý, 5.B - 1 min. 47 sek.
4.miesto - Jakub Hlávek, 8.B - 1 min. 46 sek.
5.miesto - René Seriš, 7.A - 1 min. 45 sek

Ľah-sed (30 sekúnd)
1.miesto - Tomáš Repa, 8.A - 33 x
2.miesto - Jakub Hlávek, 8.B - 32 x
3.miesto - Dominik Farý, 5.B - 32 x
4.miesto - Mikuláš Cverenkár, 8.A - 32 x
5.miesto - Jakub Cverenkár, 8.B - 30 x

Člnkový beh
1.miesto – Jakub Hlávek, 8.B – 8,72 sek.
2.miesto - Tomáš Repa, 8.A - 9,28 sek
3.miesto - Tomáš Jurica, 9.A - 9,60 sek.
4.miesto - Timotej Barinec, 9.A - 9,65 sek.
5.miesto - Denis Galko, 7.A - 9,66 sek.

Hod plnou loptou
1.miesto - Jozef Pariš, 9.A - 965 cm
2.miesto - Tomáš Repa, 8.A - 940 cm
3.miesto - Adrián Zemanovič,7.A - 924 cm
4.miesto - Jakub Hlávek, 8.B - 907 cm
5.miesto - Tomáš Jurica, 9.A - 896 cm

Beh (12 minút)
1.miesto - Jakub Cverenkár, 8.B - 2.700 m
2.miesto - Simon Juriga, 8.A - 2.560 m
3.miesto - Dominik Farý, 5.B - 2.500 m
4.miesto - Ondrej Mikušinec, 5.B - 2.445 m
5.miesto - Samuel Bartek, 7.A - 2.390 m

Beh (12 minút)
1.miesto - Jakub Cverenkár, 8.B - 2.700 m
2.miesto - Simon Juriga, 8.A - 2.560 m
3.miesto - Dominik Farý, 5.B - 2.500 m
4.miesto - Ondrej Mikušinec, 5.B - 2.445 m
5.miesto - Samuel Bartek, 7.A - 2.390 m
Najlepší jednotlivci:
Mladší žiaci:
1. miesto - Dominik Farý, 5.B
2. miesto - René Seriš, 7.A
3. miesto - Matej Švajdleník, 7.A
4. miesto - Ondrej Mikušinec, 5.B
5. miesto - Adrián Zemanovič, 7.A

Starší žiaci:
1. Miesto - Jakub Hlávek, 8.B
2. Miesto - Tomáš Repa, 8.A
3. Miesto - Jakub Cverenkár, 8.B
4.miesto - Simon Juriga, 8.A
5. Miesto - Timotej Barinec, 9.A
(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Vojtech Laurinec)

ŠPORTOVÉ RANDEZVOUS
Každoročne v poslednú septembrovú sobotu sa stretávajú dievčatá a chlapci z l. oddelenia školského klubu na zaujímavom a obľúbenom podujatí pod názvom „Športové randezvous.“
Tento rok sa ho spolu s nami zúčastnilo aj príjemné, jesenné slniečko s kamarátom Babím letom.
Úlohou účastníkov bolo prísť pred našu školu vyparádení do veselých, netradičných kostýmov s plyšovým kamarátom a navyše , buď na kolieskových korčuliach, kolobežke, alebo bicykli.
Deti zo školského klubu fantázii nikdy medze nekladú, a tak prišli farební, smiešni, veselí, netradiční,

nápadití...
Zahrali a zatancovali sme si v našom školskom
vestibule s namaľovanými farebnými smajlíkmi na
líčkach, vytvorili sme tzv. hada a jeden za druhým
odštartovali od školy do parku pri fontáne.
Okoloidúci sa pristavovali a s úsmevom sa čudovali
netradičnému „sprievodu.“ Fontána zrazu, akoby
mávnutím čarovného prútika- ožila! Vytvorila tak
osviežujúcu prekážku v dráhe našich kolobežkárov,
korčuliarov a bicyklistov.
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Prehliadka talentov má vždy svoje čaro, a tak potlesk za športové výkony našich dievčat a chlapcov sa rozliehal široko, ďaleko. Každý mal možnosť
ukázať svoju kolobežkársku, korčuliarsku a cyklistickú zručnosť, obratnosť a šikovnosť. Trávnik lemujúci chodníky bol v túto sobotu netradične rozprávkový a skrýval v sebe- čuduj sa svete- sladké tajomstvá... Šikovným šťastie prialo a domov si odniesli keksíky, lízanky, cukríky...
Naši prváci, ich kamaráti druháci a tretiaci tak spoločne prežili príjemné, slnečné, septembrové dopoludnie plné smiechu, kamarátstva, dobrej nálady
a predovšetkým radosti zo športu a pohybu na čerstvom vzduchu.
V pondelok sme na chodbe našej školy pripravili „Reportáž“ z tohto zábavno- športového, kamarátskeho stretnutia detí, ktoré budú spoločne
navštevovať 2.oddelenie školského klubu detí v tomto školskom roku. Neznámi sa spoznali, známi sa skamarátili ešte viac.

„AKO DEDKO
REPU ZASADIL...
NA
HRAVEJ JESENI!
Hravá Jeseň v Hornej Súči sa už niekoľko rokov teší veľkej priazni dospelých i detí.
Súčasťou tohto zaujímavého, voňavého a chutného, hudobného, speváckeho a tvorivého a
farebného podujatia býva v rámci kultúrneho
programu aj vystúpenie detí zo školského klubu.
Prvé oddelenie navštevujú zväčša
prváčikovia, druháci a niekoľko starších detí.
V tomto roku sme sa predstavili scénkou, ktorá
neodmysliteľne patrí k detským vystúpeniam
v jeseni: „Dedko repu zasadil...“, zaspievali sme
o šošovičke, hrášku, fazuľke a všetkým piesňou
prezradili, čo schovala mamka do sena. A nebolo to veru nič iné, ako orechy, ktorých tam bolo dva mechy!
Potlesk divákov bol pre nás veľkou odmenou. Tá nás čakala aj v kultúrnom dome, kde sme sa občerstvili rozvoniavajúcimi dobrotami.
Veríme, že o dva roky nás v kultúrnom programe:Hravá jeseň“- uvidíte zas.

ZELOVOC V ŠKOLSKOM KLUBE...
„PESTRÁ PONUKA OVOCIA A ZELENINY.“
Jeseň je obľúbené ročné obdobie, ktoré je nielen farebné, ale aj na stoloch
doma, na pultoch v obchodoch a v našich záhradách- neobyčajne zdravé, lákavé
a voňavé . To všetko vďaka rôznej jesennej zelenine a ovociu.
Školský klub u nás v októbri rozvoniaval jablkami, hruškami, slivkami, orechami...
V našom „Zelovoci“ pribudli zemiaky, mrkva, červená repa, petržlen, cibuľa, cesnak,
paprika... Výstavka jesenných plodov je vždy spojená s ochutnávkou jednotlivých druhov
ovocia a zeleniny.
Akousi pomyslenou vstupenkou na ochutnávku ovocia a zeleniny boli vlastnoručne zhotovené papierové čelenky s nakresleným ovocím a zeleninou.
Všetci tí, ktorí priniesli aspoň niekoľko „kusov vitamínov“, mali možnosť ochutnať čokoľvek! Deti sa oboznamovali s veľakrát nepoznanými chuťami...
/surový zemiak, cibuľu, petržlen, červenú repu, pór..., ochutnali niektorí po prvýkrát/.
V ovocníčkovo- zeleninových čelenkách sa deti naučili rozlišovať ovocie medzi zeleninou,
hádali hádanky, pomenovávali, určovali, triedili... Opäť sa nielen pobavili, ochutnali, ale
veľa sa o vitamínoch- tak potrebných pre náš organizmus- aj naučili.
Pozvali sme k nám na návštevu našich pedagógov a kamarátov, ktorí sa na l.
stupni o jesennej zelenine a ovocí učia. „Odkazovač“ v triede nám prezradil, že výstavka
v našom školskom klube sa páčila, bola poučná a spestrila tak žiakom vyučovanie v tomto
jesennom čase.

LETECKÝ DEŇ VO VESTIBULE NAŠEJ ŠKOLY!
Školská chodba školy je vždy len školskou chodbou školy! Malo by
to tak byť, avšak v jedno októbrové odpoludnie sa vestibul našej školy zmenil
na letiskovú pristávaciu dráhu medzinárodných lietadiel z celého sveta, samozrejme aj s pilotmi- kapitánmi vlastnoručne zhotovených, farebných, papierových lietadielok rôznych druhov.
Začala veľká súťaž v dolete lietadielok na pristávacej dráhe! Kapitáni sa postupne predstavili, pomenovali krajinu z ktorej prichádzajú, oznámili
názov- logo lietadla a vypustili svoje lietadielko... Pritom sme všetci s napätím
očakávali výsledok počtu metrov ich doletu Niektorí piloti boli skúsení..., iných
lietadielko prekvapovalo zo štartu na štart.
Pravidlá súťaže povoľovali l skúšobný dolet a 3 samostatné štarty s 3. doletmi.
Vyhodnotenie úspešnosti pilotov a ich „strojov“ bolo nasledovné:
1.miesto v kategórii pilotka lietadla obsadila Dorotka Švajdová s lietadlom
„Stovka“ v dolete 18.80 m.
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2.miesto patrí Dianke Chlebanovej s lietadlom „Rýchlik“ s doletom 17.80 m.
3.miesto vyhrala Hanka Habánková, ktorej lietadlo
„Háh 7“ doletelo 13.90 m.
K najúspešnejším chlapcom - pilotom patrili:
1. miesto obsadil Daliborko Panák s lietadlom „Nekonečná stíhačka“ s doletom 31.80 m
2. miesto patrí Damiankovi Laurincovi, ktorý so svojím lietadlom doletel 19,20 m
3. miesto vyhral Tomáško Seriš s lietadielkom „Turbo“
a doletom 17.40 m.
Svoje majstrovstvo v dolete lietadielok dokázali aj
naši vzácni hostia na leteckej dráhe, ktorí prišli podporiť
a povzbudiť všetkých súťažiacich.
Privítali sme pána riaditeľa Mgr. Vojtecha Laurinca
a pani zástupkyňu PaedDr. Máriu Filipovú, ktorým
lietadlá po spoločnom sčítaní doleteli 46,70 m. Blahoželáme!
Upozorňujeme, že hostia nemali možnosť skúšobných
letov!
Pán riaditeľ ukázal deťom niekoľko spôsobov, ako
poskladať lietadielka, ktoré z najvyššieho okna školy doletia čo najďalej... Je jasné, že atrakcia tohto podujatia tak bola na svete! Z netradičnej výšky
leteli lietadielka, ktorých dráha doletu končila na trávniku za školou... Divákov bolo až, až! Všetci súťažiaci aj diváci neskôr sami skúšali ďalšie lety
papierových lietadielok.
Naša letecká schow má z roka na rok viac súťažiacich, obdivovateľov i divákov a o to nám predsa ide! Mať veselé zážitky, stretnúť sa
s kamarátmi, zasúťažiť si a mať doma rodičom čo porozprávať.

„HALLOWEENSKÁ NOC, KTORÁ MÁ VŽDY
SVOJU MOC...“
Na koniec októbra sa naše deti z l.
oddelenia školského klubu už tešia od začiatku školského roka. Vtedy zažijú neopakovateľnú, Halloweenskú noc, ktorá má svoju
atraktivitu tým, že noc až do nasledujúceho
rána prežijú v škole a zúčastnia sa rôznych
zaujímavých aktivít.
V posledný deň vyučovania pred jesennými prázdninami pribudli v školskom klube
vankúše, spacáky, deky... a šikovné mamy
prichystali a priniesli pre svojich „nocľažníkov“ v škole- koláčiky, makovníky, vianočky
a všeličo dobré a sladké. Tety kuchárky nám
pripravili teplý čajík a podujatie mohlo začať!
O 15.30 hod.sa stretli naše Súčanské Halloweenské strašidielka na námestí a čakala ich
spoločná cesta autobusom do Trenčína.
Čajovňa pod hradom privítala netradičných
návštevníkov... Občerstvili sme sa Čajom
odvahy, posadali si na vankúše a pozorne
počúvali Hallweenské rozprávky, ktoré nám
prečítali Romanka Mikušincová a Nikolka
Mikušincová. Cesta s rozsvietenými lampášikmi do OC Max mala svoje čaro. No ešte väčšie
mala návšteva Hoplalandu!
Občerstvení sladkými koláčikmi a nápojmi sme odchádzali na autobusovú stanicu, odkiaľ nás
čakala cesta do Hornej Súče.
V škole
nás
privítala teta Elenka Stražáková s ktorou sme si
zaskákali na trampolínach
a halloweenskými sladkosťami odmenila všetkých
za šikovnosť, skákanie,
rytmus,
dobrú
náladu
a aktivitu.
Kreslenie strašidielok len
pri sviečkach bolo zaujímavé aj tým, že v triede
bolo tvorivé ticho, čo
v našom školskom klube
/myslím- to ticho/, býva málokedy. Na diskotéku, ktorú nám vo vestibule pripravil
šikovný a vždy usmiaty Borisko Bičan/8.A tr./ budú deti určite dlho spomínať. Vytancovaným nám dobre padla čerstvá a voňavá pizza! Prišla k nám do triedy, ako inak,
cez okno. Predpolnočná pizza k Halloweenskej noci neodmysliteľne patrí.
To, čo sme spoločne zažili polnočným putovaním našou školou by určite chceli zažiť
aj iní žiaci... Odbila polnoc a vybrali sme sa za svetlom sviečok, ktoré nám ukazovali
cestu... Za oknom sa nám ukázali traja Dobrí Duchovia našej školy, ktorí ju určite
dobre strážia v čase i nečase. Tajomné bytosti nás stretli v šatni, ktorá je určite ich domovom len v noci. Odmena neminula žiadneho z odvážnych, ktorí
sa ich čo len dotkli. Spiaci kostlivec strážil svoj poklad... Strážil, ale neustrážil! Každý z nás si v nestráženej chvíli z pokladu zobral svoj kúsok
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a putovanie po cestičke, ktorú nám ukazoval blikot sviečok pokračovalo do miestnosti, v ktorej spal tajomný gróf Dracula! Hoci sme ho vyrušili zo spánku, nebol dosť šikovný na to, aby ustriehol svoj poklad sa ocitol v rukách našich odvážnych putujúcich. Kde tu sa mihol Dobrý Dúšik našej školy... Na
medziposchodí nám cestu skrížili Hrôzostrašní doktori... Kto nezažil, neuverí, čo sa nám stalo... Nápoj pre pokoj v duši nám ponúkli dve zvláštne, no
milé bytosti, ktoré nepoznáme zo žiadnej rozprávky. Prišli za nami určite z nejakej Halloweenskej!
Dve hodiny po polnoci sa všetky šikovné, tvorivé a odvážne deti pri rozprávke na dobrú noc a svetle sviečky uložili na spánok.
Ranná rozcvička v pyžamách pri hudbe všetkých prekvapila. Tá už tiež tradične patrí k ránám v škole po Halloweenskej noci a Kráľovské raňajky
v triede sa veru tiež nepritrafia často. Určite len raz do roka!
Porozprávali sme sa, pospomínali na odpoludnie, večer i noc a plní zážitkov o 9.30 hod. odišli účastníci tohto podujatia v ústrety svojim rodičom.
Mamina prváčika Tomáška Seriša pripravila všetkým na rozlúčku sladké a veľmi milé a nápadité halloweenské maškrty v pohárikoch. Ďakujeme, boli
výborné!
Moje veľké a srdečné poďakovanie patrí: Boriskovi Bičanovi, Lauričke Macharovej, Lauričke Vavrušovej, Jurkovi Patkovi z 8.A triedy, Romanke Mikušincovej, Julke Zamanovičovej, Emke Stražákovej z 8.B triedy, siedmačke Nikolke Jurikovičovej, Mirke Patkovej a Tadeáškovi Balalovi z 5.A
triedy a šiestačkam Lenke Juricovej a Nikolke Mikušincovej.
Bez ich ochoty, tvorivosti, nápaditosti a aktivity by sme s deťmi nazažili to všeličo tajuplné a zaujímavé v škole. Boli mi skvelými pomocníkmi nielen
v autobuse, v Trenčíne, ale aj pri všetkých aktivitách s deťmi. Naozaj ste boli úžasní, zodpovední a neuveriteľne kamarátski!
Ďakujem všetkým ich rodičom, ktorí boli takí milí a umožnili im prežiť so mnou a s deťmi zo školského klubu túto nezvyčajnú noc v škole.
(Eva Veber, vychovávateľka 1. oddelenia SKD)

TEKVICOVÁ PÁRTY
Dňa 18.10.2017 sa v II. Oddelení ŠKD uskutočnila Tekvicová párty. Dôležité bolo na začiatok sa
dobre občerstviť dobrotami, ktoré
si deti priniesli, aby sme mali
dostatok síl a mohli začať vyrezávať. Správnu atmosféru nám
dotvárala strašidelná rozprávka,
ktorú sme si pustili na plátne.
Tekvíc sme mali habadej, rôznych
veľkostí a tvarov. Fantázia nás
všetkých pracovala na plné obrátky. Tekvice boli strašidelné, ale aj
veselé, štrbavé aj zubaté. Nakoniec sme sa pekne všetci so
svojimi výtvormi pofotili a tekvice
vystavili na dolnú chodbu do
okien, kde dotvárali atmosféru
dušičkového obdobia.

SILÁCKA SÚŤAŽ
Dňa 20.11.2017 sme sa stretli pri príležitosti prvého ročníka siláckej súťaže o najsilnejšie dievča a najsilnejšieho chlapca ŠKD. Sily si
zmerali chlapci a dievčatá z II. Oddelenia ŠKD v troch disciplínach. Disciplíny boli nasledovné: pretláčanie rukou, preťahovanie lanom, držanie
naplnenej fľaše v jednej ruke. Súťaž sa tešila veľkej popularite, hlavne
mužské osadenstvo si prišlo na svoje. Súťažili všetci a jednotlivé disciplíny si naplno užívali. Povzbudiť silákov a siláčky prišli aj naši kamaráti z I.
oddelenie ŠKD pod vedením p.uč. Evky Veber. Vytvorili nám super atmosféru a tým zaručili kvalitné výkony ;) .
Konečné poradie bolo nasledovné:
1. miesto obsadil Matúš Machara
2. miesto Matúš Dražkovec
3. miesto Ondrej Panák
1.
2.

miesto Barbora Kučeráková
miesto Katka Lakatošová

Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.
(Lívia Plevová,
vychovávateľka
2.oddelenia
ŠKD)
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NOVÉ KNIHY NÁM ROBIA RADOSŤ
Milí čitatelia, do Obecnej knižnice boli v júli
až októbri 2017 zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých
 Hosseini K. – Majster šarkanov; Tisíc žiarivých
sĺnk
 Olach Ľ. – Lobista
 Dušak P. – Karma je zdarma
 Darsane V. – Niečo sa pokazilo
 Dán D. – Korene zla
 Macková T. – Každý si nesie svoj kríž; Milica a
knieža
 Wurm M. – Rockový sen
 Fartelová M. – Vôňa tvojej duše
 Banáš J. – Posledná nevera; Velestúr
 Baloghová M. – Žiadosť o ruku
 Orwell G. – Zvieracia farma
 Romanová Ľ. – Vlasy dopkom
 Eštoková A. – Parížske slnko
 Hawkins P. – Do vody
 Hamzová M. – Obyčajné šťastie
 Knill I. – Žena bez čísla
 Oksanen S. – Očista
 Baričák „Hirax“ P. – Nepál
 Chovan M.I. – Pribina meč a kríž
 Michalíková N. – Ustlané na ružiach
 Keleová-Vasilková T. – Priateľky
 Gillerová K. – Kroky v daždi
 Bystričanová S. – Tri dni do raja
 Christiane F. – My deti zo stanice Zoo
 Pfeifer S. – Jeden veľký sen
 Macomberová D. – Penzión Ružový prístav













Krásna literatúra pre deti a mládež:
Hopkins C. – Do raja tadiaľto
Lindgrenová A.- Mio, môj Mio
Futová G. a Brat R. – Chlapci padli
z višne dievčatá z jahody
Kulíšek V. – Opát Štefan
Hlavatá D. – Dopravné rozprávky
Haderleinová U. – Čítanie na dobrú noc
s veľkými písmenami
Štelbaská Z. – Filipko; Zornička;
Trinásťroční
Hawkinsová S. – Jazvecov zlý deň
Tashjianová J. – Žil som ako kaskadér
Baddiel D. – Rodičovňa
Simon F. – Grázlik Gabo a snežný obor; Grázlik
Gabo a príšerná pestúnka







Štepánek M. – Riekanky a básničky pre veselé
detičky
Čulmanová B. – Zatúlané mačiatko
Delahaye G. – Martinka krátke snové príbehy; Martinka krátke príbehy o priateľstve
Tanská N. – S dievčiskom sa nehráme
Hevier D. – Nám sa ešte nechce spať

Náučná literatúra pre deti a mládež:
 Howell L. – Objavuj pobrežie
 Regan L. – Veda je úžasná!
 Sprievodca prírodou
Krásna literatúra pre deti a mládež
 Brat R. – Zlo nemá kúzlo
 Brezina T.C. – Tajný pes Bello Bond
 Johnson R. – Julinka malá zverolekárka č.1 a 5
 Janovic T. – Ukradni tri vajcia
 Hlavatá D. – Farebné rozprávky. Zvedavé rozprávky.
 Havranová I. – Veselé víly a trpaslíci
princeznách a vílach
 Barbie Baletka
 Hrubín F. – Malá rozprávka o repe
 Rázusová-Martáková M. – Hajulinky, haj
Náučná literatúra pre deti a mládež
 Švihran L. – Kto nám vládol
 Beaumont É. – Obrázky hudby
 Heywood R. – Veľké pátranie po dinosauroch
Prajem príjemné čítanie 
(MG)

OBEC HORNÁ SÚČA Vás srdečne
pozýva na devätnásty ročník
Obecného bálu, ktorý sa uskutoční
v sobotu
dňa 10.februára 2018 o 19:00 hod.
v sále Kultúrneho domu v Hornej Súči.
Rezervácia vstupeniek na tel. číslach:
0915/793 663, 032/6519 616 alebo
osobne v kancelárie kultúrnej
referentky na OBECNOM ÚRADE.
Tešíme sa na Vás!

www.hornasuca.sk
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM
Členovia ZPOZ – u gratulovali k významným jubileám:
-

výročia uzavretia manželstva
Diamantová svadba
60. výročie sobáša
07.09.2017
Štefan Dohnan
Mária Panáková

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
15.09.2017
Viktor Gaží
Júlia Švajdová

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
15.09.2017
Cyril Chupáč
Angela Krovinová

-

životné jubileum
Ludvika Orságová
narodená
29.09.1927
90 rokov

Mária Gažiová
narodená
25.11.1920
97 rokov
prvá najstaršia občianka obce

Imrich Birás
narodený
4.11.1918
99 rokov – najstarší občan

Serafína Bulejková
narodená
19.12.1920
97 rokov
druhá najstaršia občianka obce

-

výročia uzavretia manželstva
Zlatá svadba
50. výročie sobáša
10.11.2017
Alojz Brázda
Mária Gagová

Diamantová svadba
60. výročie sobáša
16.11.2017
Rudolf Bulejko
Mária Švajdová
Zlatá svadba
50. výročie sobáša
04.11.2017
Jozef Bartek
Veronika Šedivá

(LH)
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KÚPELE V REGIÓNE PRE OBDOBIE 2017/2018
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 1.12.2017
NÁZOV BAZÉNU

CENA V €

ČISTÝ ČAS V MINÚTACH

% ZĽAVY

CENA PO ZĽAVE V €

Bazén SINA + suchý zábal

9,30 €

20 + 10

50%

4,65 €

Bazén MUDr. Čapka + suchý
zábal
Bazén PII, PIII,
Bazén Krym + suchý zábal
Bazén GRAND

7,00 €

20 + 10

50%

3,50 €

7,00 €

20 + 10

50%

3,50 €

5,45 €

60+20

50%

3,81 €

PLATNOSŤ AKCIE: 1.12.2017 - 23.12.2017, 2.1.2018 - 28.2.2018
Ponúkam dlhoročnú prax v spracovaní
účtovníctva, miezd, odvodov, daň. priznaní,
vrátane poradenstva.
PhDr. Edita Babicová
Kontakt: 0903/181 215
Noviny obce Horná Súča – ročník XXI. – číslo 3 a 4 – december 2017 – cena 0,60 € / 18,07 Sk
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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.
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.

