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Spoločná fotografia organizátorov „Šmolkov“ detského karnevalu

DETSKÝ KARNEVAL
Obdobie od Vianoc do pôstu ľudia od pradávna nazývajú fašiangy.
Vyznačuje sa tým, že ľudia sa zabávajú, chodia na tanečné zábavy, jednoducho je to oslava ľudskej radosti. Aj samotný Boh chce, aby sa ľudia radovali, aby boli šťastní a nie smutní. A tak sme sa spolu s pánom farárom
a animátormi rozhodli, že tento rok po prvýkrát zorganizujeme detský karneval. A podarilo sa nám ho, aj s pomocou obecného úradu, uskutočniť poslednú sobotu pred Popolcovou stredou - 1. marca 2014.
S animátormi sme vymysleli a pripravili program, s pomocou Agrosúče a.s., Tradičnej pekárne a šikovných ženičiek pripravili a napiekli občerstvenie. Zohnali sme si masky a tešili sa, kedy to konečne vypukne. Boli sme
plní očakávania, koľko detí z farnosti príjme naše pozvanie a aké masky si
vymyslia. 1. marca padla pätnásta hodina a my sme sa všetci zišli
v kultúrnom dome. Na naše veľké prekvapenie prišlo veľmi, veľmi veľa detí.
Zaregistrovaných masiek bolo až 86. Sála kultúrneho domu bola zaplnená
do posledného miesta. Zábava to bola vynikajúca, prišli masky od výmyslu
sveta. Naši animátori, resp. Šmolkovia, vymysleli bohatý program, ktorý sa
skladal z tanca, z divadielka, zo súťaže, takže deti mali čo robiť. Na čele
všetkého stál šerif Jaroslav, ktorý ale prišiel bez svojho šerifského psa Rexa
Emersona, ktorý mal iné neodkladné povinnosti. Na záver bola tombola
a vyhodnotenie troch najkrajších masiek. O pol ôsmej večer sme sa dobre
vytancovaní, plní dobrej nálady rozišli domov, s nádejou, že na budúci rok sa
takto všetci spolu stretneme na Farskom detskom karnevale.
Na záver by som chcel poďakovať Pánu Bohu, že požehnal tento
náš karneval, bez Jeho pomoci by to určite nedopadlo tak dobre. A zároveň
sa patrí poďakovať aj všetkým, ktorí sa zúčastnili a všetkým, ktorí pomohli pri
príprave. Verím, že aj táto akcia posilnila kresťanský život v našej farnosti.
(Váš pán kaplán)

POCHOD ZDRAVIA
Po slávnosti Panny Márie
Bohorodičky na Nový rok sme sa
tešili na ďalší sviatok Zjavenie Pána
– Troch Kráľov. Pochod zdravia do
Závrskej, sa uskutočnil 4. januára
2014.
str. 7

Najkrajšie odmenené masky detského karnevalu

NOC PLNÁ TANCA, SPEVU, ZÁBAVY A PREKVAPENÍ
Pätnásteho februára – deň po sviatku sv. Valentína
sa kultúrny dom v našej obci neskutočne rýchlo zaplnil hosťami. Uskutočnil sa už v poradí pätnásty ročník obecného
bálu.
So svojím bohatým programom sa nám prestavili členovia z
country tanečnej skupiny Maryland.
str. 14

PREDŠKOLÁK MLADÍK
Mladík sa stal „predškolákom“, čo chcel osláviť v kruhu svojej
„rodiny“ na pôde nášho kostola
práve na sviatok Svätej rodiny – 30.
12. 2013. Na oslavu si treba pozvať
hostí, a tak ani Mladíci neváhali.
str.14
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ZMŔTVYCHVSTALÝ KRISTUS - ZÁRUKA ZDRAVÝCH
KRESŤANSKÝCH RODÍN
V živote prežívame mnohé chvíle, významné udalosti, na ktoré sa aj
patrične pripravujeme. No v našom kresťanskom živote sa žiadna
takáto udalosť nevyrovná prípravám na slávenie Veľkej noci. Ani
vianočné sviatky. Veď vo Veľkej noci ide o udalosť, ktorá zasahuje
životy všetkých nás, naše osudy až do večnosti. Ide predsa o prelom v
dejinách spásy, kedy nám Kristus otvára nebo, otvára raj, ktorý nám
naši predkovia Adam a Eva svojou neposlušnosťou zatvorili. Ježiš
Kristus nám ho otvára svojou poslušnosťou voči svojmu Otcovi, a to
poslušnosťou až na smrť na kríži.
Slávnostným veľkonočným sviatkom vždy predchádza
pôstne obdobie. Aby sme si uvedomili, že tak, ako Kristus prechádzal
cez utrpenie, krížovú cestu a svoju smrť na kríži, až potom prišlo
nedeľné ráno, prázdny hrob a slávne zmŕtvychvstanie, tak aj my
veriaci prechádzame v tomto živote slzavým údolím, cez rozličné
ťažkosti, bolesti a utrpenia, cez naše kríže, ktoré nám Pán posiela, ale
za zásluhy na týchto utrpeniach aj nás raz čaká večná odmena v nebi.
A pôstna doba nám dáva veľa príležitostí, aby sme konali pokánie,
zadosťučinili za svoje hriechy, ale aj za hriechy tých, ktorí pokánie
nekonajú. Celý náš život je pôstna doba, je to doba pokánia. Až po
dobre prežitom živote nás čaká pravá Veľká noc v živote vo večnosti.
Je len na každom z nás, akú cestu si vyvolí. Či cestu za
Kristom, ktorá je úzkou cestou, cestou utrpenia, ktorá však vedie k
spáse, alebo cestou voľnou, širokou, ktorá ponúka všetko, čo si len
ľudská duša zažiada, no táto cesta vedie k priepasti večného
zatratenia.
Ľudstvo dnešnej doby opäť stavia Babylonskú vežu. Nie je
taká ako v tých dávnych časoch, o ktorej hovorí Biblia. Táto veža nemá
architektonický útvar. Nemá svoje konkrétne miesto. Nemožno ju vidieť
očami a zmerať meradlom, aká je vysoká. Ale je možné ju cítiť, ako

znamenie dnešnej doby, ako hlbokú a bolestnú súčasť duchovnej
atmosféry spoločnosti, v ktorej žijeme. Človeku sa opäť ponúka to
lákavé z raja: „Budete ako Boh, keď budete jesť zo zakázaného
stromu." „Postavme si teda tú vežu, ktorá siaha až do neba, pretože
teraz sme tu už my pánmi." A človek dnešného veku si privlastňuje
Božie kompetencie, lebo naozaj chce byť ako Boh. A veža padla na
svojich staviteľov, ktorí možno už v tej dobe si hovorili "homo sapiens"
- múdry človek.
Opäť to nie je smutný záver pradávnej udalosti, ale
alarmujúci symptóm súčasných udalostí. Či nie sme aj my zhrození
možnosťou, že naša hriechom infikovaná civilizácia zanikne v sutinách
modernej babylonskej veže, že sa udusíme v ruinách nami
budovaného symbolu našej pýchy?
Desíme sa, lebo prvé kamene z rozpadajúcej sa babylonskej
veže sa už rútia na nás. Rútia sa na nás v podobe všetkého, čo sme
si už v našom slovenskom i európskom parlamente uzákonili:
interrupcie, eutanázie, pornografie, megakasína so všetkými
neresťami, ktoré sa ponúkajú mladému človeku.
A napokon máme tu čosi úplne nové. Stúpenci kultúry smrti
sa už neuspokojili len s registrovanými partnerstvami, ale vyrukovali s
novou "gender“ ideológiou, v ktorej propagujú tzv. rodovú rovnosť. Nie,
nejde o nejaké zrovnoprávnenie medzi mužou a ženou, a teda o
nejakú emancipáciu žien, ako to už prebieha niekoľko desiatok rokov.
Rodovou rovnosťou nás chcú presvedčiť, že nikto nie je od
prirodzenosti ako muž alebo žena, a teda chcú vziať právo na identitu
muža a identitu ženy, a tým aj právo na identitu rodiny. A toto je veľké
hroziace nebezpečenstvo, ktoré sa dostalo už aj do slovenských
úradných tlačív, kde sa v kolonkách nepíše otec a matka, ale rodič A a
rodič B.
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„Quo vadis Slovakia? Quo vadis Europa?" - Kam ideš
Slovensko? Kam sa rútiš Európa?
Boh stvoril prvých ľudí ako muža a ženu - čítame v Biblii na
prvých stránkach knihy Genezis. Stvoril ich ako muža a ženu. Dal im
svoj rod. Dal im svoju identitu. Nestvoril ich ako rodiča A a rodiča B.
Rodina je Božia ustanovizeň. Preto človek nemá právo
zasahovať do najhlbších koreňov rodiny. Cirkev sa modlí nad
novomanželmi: „Bože, ty si postavil ženu vedľa muža a toto
spoločenstvo si už pri stvorení tak požehnal, že ho nezničil ani dedičný
hriech, ani potopa sveta." Tieto slová nám hovoria o hĺbke a
posvätnosti manželstva a rodiny.
Hlboko si uvedomujeme, že tieto Božské ustanovizne:
manželstvo a rodina neboli nikdy tak napádané, ako práve v dnešných
časoch. Na druhej strane si však v tejto stiesnenosti, ktorú prežívame,
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uvedomme, že Boh je vždy väčší a mocnejší, ako všetky pekelné
mocnosti a ich úbohí posluhovači na tejto zemi. Zmŕtvychvstalý Kristus
nám aj dnes, ako kedysi svojim apoštolom, dáva svoj pokoj a uistenie:
„Pokoj vám! Vo svete budete mať veľa súžení, ale nebojte sa. Ja som
premohol svet."
Drahí farníci, nech zmŕtvychvstalý Kristus, aj v náročnej
dobe, ktorú prežívame, nám dáva istotu, že je s nami stále a svojou
silou, milosťami a požehnaním bude sprevádzať naše manželstvá a
rodiny, aby tak vyrastali dobré a zdravé budúce generácie.
Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky Vám prajú Vaši
duchovní otcovia Jaroslav a Anton.
(Vaši duchovní otcovia Jaroslav a Anton)

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE FARNOSTI ZA ROK 2013
MATRIKA:
Krsty: 28 detí
Z toho - 12 chlapcov, 16 dievčat
1. sv. prijímanie – 40 detí
Z toho - 16 chlapov, 24 dievčat
Sobáše: 11 párov
Pohreby: 45 ľudí
Z toho 33 mužov, 12 žien
30 zaopatrených, 10 nezaopatrených

ÚČTY:
Zvončekové a prvonedeľné zbierky –
20 956 Eur
Zbierky na odoslanie: 4 861 Eur
Dobrá novina: 4 050 Eur, 2 490 Sk
Zbierka „Boj proti hladu“: 959,40 Eur
Zbierka „Ochrana počatého života“: 400 Eur

PROGRAM POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 2014
Zelený štvrtok – 17. apríl
Sv. omša 18:00 hod.
Adorácia do 23:00 hod.
Veľký piatok – 18. apríl
Krížová cesta 7:45 hod.
Veľkopiatočné obrady 18:00 hod.
Po obradoch vyložená Sviatosť Oltárna počas celej noci.
Biela sobota – 19. apríl

Veľkonočná vigília 18:00 hod.

Veľkonočná nedeľa – 20. apríl
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka

sv. omše
7:45, 10:45 hod.
8:00 hod.
9:30 hod.
11:00 hod.

Veľkonočný pondelok – 21. apríl
sv. omše
Farský kostol
7:45, 10:45 hod.
Vlčí Vrch
8:00 hod.
Dúbrava
9:30 hod.
Trnávka
11:00 hod.
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BILANCIA ZA ROK 2013
Vážení spoluobčania,
vstupom do nového roka 2014 sme uzatvorili rok 2013 a nastal čas zbilancovať úsilie vedenia obce za predchádzajúci rok.
V obci sa nám v roku 2013 podarilo:
Obecné budovy:
V roku 2013 bol dokončený projekt na rekonštrukciu obecného úradu, ktorým sa podarilo zatepliť a zrekonštruovať fasádu budovy, vymeniť
okná, a zrekonštruovala sa strecha, kde vznikli nové administratívne priestory. Tento projekt bol podporený cez MAS Vršatec v rámci „Programu rozvoja vidieka 2007-2013“ finančnou sumou 71 892,52 Eur, preplatením DPH zo štátneho rozpočtu 10 783,87 Eur a vlastných prostriedkov Obce Horná Súča vo výške 186 876,74 Eur. Tento investičný projekt bol projektantom narozpočtovaný na sumu 330 000 Eur, procesom verejného obstarávania bola vyobstarávaná konečná suma na realizáciu 269 553,13 Eur. Rekonštrukciou budovy boli dosiahnuté nižšie energetické nároky na vykurovanie a výrazne sa rozšírila úžitková plocha budovy.
V budove kultúrneho domu v obci bola zrealizovaná nová kotolňa na biomasu a boli zrekonštruované rozvody ústredného vykurovania
s výmenou vykurovacích telies. V rámci projektu boli tiež zrealizované elektroinštalačné práce v kotolni, nové osvetlenie, núdzové osvetlenie,
meranie a regulácia kotolne. V kotolni vznikol nový zásobník na palivo drevné pelety s akumuláciou 18 ton paliva a plnoautomatickými dopravnými systémami na zásobovanie troch kotlov. Kotolňa pracuje v plne automatickom režime a výrazne prispieva k ekologickej prevádzke a
výrazne znížila tvorbu emisií v obci. Kotolňa je do budúcnosti dimenzovaná na pripojenie budovy obecného úradu, aby sme i takouto formou
dokázali ušetriť nemalé finančné prostriedky na vykurovanie obecných budov v budúcnosti. Projekt bol podporený dotáciou
z Environmentálneho fondu v sume 88 788,04 Eur a vlastných prostriedkov vo výške 21 900 Eur.
V rámci vlastných možností obce sme pripravili projektovú dokumentáciu na stavebné úpravy kultúrneho domu v obci. V rámci rekonštrukcie
je plánovaná výmena výplní (okná a dvere), zateplenie fasády celej budovy a prestavba kinosály na miestnosť knižnice a galérie histórie obce. V roku 2013 sme začali rekonštrukciu kultúrneho domu, kde sa zrealizovali naplánované stavebné práce vo vestibule KD a búracie práce
v kinosále, ktorá je už viac ako 15 rokov nevyužívaná.
V rámci vlastných finančných prostriedkov obec zrealizovala v hospodárskom dvore za obecným úradom „Prístrešok pre vozidlá“, ktorý významnou mierou prispeje k predĺženiu životnosti jednotlivých strojov a vozidiel, ktoré obec využíva pri poskytovaní služieb občanom našej obce.
V roku 2013 sme i jednu budovu odstránili a to budovu starého obecného úradu na námestí, kde v záverečnej fáze boli prevádzky vinárne,
holičstva, predajňa a klub dôchodcov. Odstránením tejto stavby námestie v obci dostalo nový rozmer a popri potoku sa od námestia vytvoril
koridor ku kostolu a parku Michala Rešetku a prepojil tieto dve časti obce do jedného celku.
Miestne komunikácie:
V rámci výzvy MAS Vršatec bol pripravený projekt a v marci 2013 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Rekonštrukcia povrchov miestnej komunikácie Závrská – Horná Súča a mostu v 0,032 km“. Predložený projekt bol MAS Vršatec odporučený na schválenie
a Pôdohospodárska platobná agentúra v septembri 2013 tento projekt schválila, na realizáciu budú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 59 504,22 Eur. Celkové náklady v zmysle projektovej dokumentácie boli vo výške 93 755,76 Eur. V procese verejného obstarávania boli
vyobstarávané vo výške 87 690,06 Eur. Práce by sa mali realizovať v jarnom období v roku 2014.
V rámci výzvy z cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 bol vo februári 2013 predložený projekt „Rozvoj turistickej infraštruktúry v
obciach Horná Súča a Šanov“, ktorého predmetom bola rekonštrukcia miestnych komunikácií v Závrskej, konkrétne miestne komunikácie
v časti Horná Závrská, Mackovská a do Včelínov. Celková hodnota investície bola 364 236,60 Eur. Tento projekt hoci bol predkladaný i v
roku 2012 a opätovne v roku 2013, žiaľ nebol schválený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Partnerom tohto projektu je
česká obec Šanov, vďaka tejto partnerskej spolupráce sa obci podarilo získať v minulosti slušný balík finančných prostriedkov na rozvoj
cestovného ruchu a opravu dopravnej infraštruktúry.
Verejné priestranstvá:
Ďalším projektom, ktorý obec Horná Súča v roku 2013 realizovala je projekt s názvom „Integrovaný IT systém na hranici“. Projekt je zameraný na doplnenie 18 kamier do centra obce, na zvýšenie bezpečia a ochrany majetku obce a prepojenie partnerských obcí informačným
systémom. Tento projekt bol predložený v rámci výzvy z operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika. Partnerom tohto projektu je česká obec Starý Hrozenkov. Počas roku 2013 boli zrealizované všetky aktivity projektu, verejné obstarávanie dodávateľa, montáž 18 kamier v obci, sieťové prepojenie medzi kamerami a záznamovým zariadením, webová stránka na zverejnenie online záberov z obce pre verejnosť. Tiež bol zrealizovaný infokiosk pri obecnom úrade kde je trvale 24 hodín denne prístup na internet pre verejnosť.
V rámci výzvy MAS Vršatec bol pripravený projekt a v marci 2013 bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok „Kyselka – obnova
oddychovej zóny obce“. Predložený projekt bol MAS Vršatec odporučený na schválenie a Pôdohospodárska platobná agentúra v septembri
2013 tento projekt schválila, na realizáciu budú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 14 477,99 Eur. Celkové náklady stavby v procese
verejného obstarávania boli vyobstarávané vo výške 19 479,84 Eur. Realizácia tohto projektu je plánovaná na jarné a letné mesiace v roku
2014. V rámci realizácie tohto projektu bude obnovený prameň minerálnej vody a vybudovaný oporný múr okolitého svahu, v areáli budú
vybudované štrkové chodníčky a schodisko ku kaplnke sv. Michala pribudnú dve murované vonkajšie ohniská, vonkajší gril s prestrešeným
altánkom, sedením a stolmi, toalety a bude upravené okolie prameňov.
Životné prostredie:
V oblasti životného prostredia sme sa snažili bojovať proti vzniku nových nelegálnych skládok odpadu.
Snažili sme sa likvidovať existujúce skládky .
Kultúra:
Spolupráca s partnermi na území Slovenska aj za jeho hranicami (Česká republika, Poľsko) sa prejavila v obohatení kultúrneho diania
v našej obci vystúpeniami zahraničných účinkujúcich a tiež v šírení našej kultúry za hranicami obce, čím sa stále viac zviditeľňujú hornosúčanské organizácie a získavajú si meno vo svete.
V rámci nadviazanej spolupráce so susednou obcou Starým Hrozenkovom a obcou Dolná Súča sme v októbri 2013 pripravili projekt zameraný na kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií s názvom „Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova veselo si zaspievaj a zatancuj“. Projekt je
v procese hodnotenia, výsledok by mal byť známy v máji 2014. V rámci tohto projektu sú naplánované kultúrne podujatia vo všetkých troch
zúčastnených obciach spolu v počte 15 kultúrnych akcií. V rámci projektu sme tiež žiadali investičné finančné prostriedky na obnovu kuchyne KD v obci.
Milí spoluobčania!
Na záver by som chcel vo svojom mene poďakovať členom obecného zastupiteľstva, pracovníkov obce, všetkým učiteľom a hospodárskym pracovníkom základnej školy s materskou školou Michala Rešetku za ich prácu počas roka 2013. Ďakujem všetkým podnikateľom, živnostníkom a SHR, ktorí
pôsobia na území obce. Ďakujem organizáciám a súkromným subjektom, ktorí sa podieľajú na poskytovaní služieb, základných druhov tovarov v našej
obci a vytvárajú pracovné príležitosti pre našich spoluobčanov a do ďalšej práce im prajem veľa zdravia, šťastia a úspechov.
Ďakujem všetkým spoločenským organizáciám v obci, za dobrú reprezentáciu obce v uplynulom roku 2013. Veľmi si vážim prácu tých, čo obetujú svoj
voľný čas popri práci pre našu obec a pre druhých ľudí. Vám všetkým ďakujem a prajem Vám veľa energie, tvorivých síl a najmä zanietenia pre túto
činnosť i v budúcnosti.
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Do nastávajúcich veľkonočných sviatkov Vám želám, nech sú naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku, aby ste mali stály zmysel pre radosť z
malých i veľkých vecí života, veľa zdravia, Božieho požehnania, životnej sily, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Základom úspešného zvládnutia úloh, ktoré pred nami v tomto roku stoja, je aj podpora všetkých ľudí dobrej vôle. Len tak môže byť obec Horná Súča
stabilná, moderná a nádejne sa rozvíjajúca obec.
(Ing. Juraj Ondračka, starosta obce)

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 30. októbra 2013.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/07/2013-OZ
a) predloženie žiadosti
čojektu „Na pomedzí Súče a
Starého Hrozenkova veselo si
zaspie

c) financovanie
ooja obce;
b) zabezpečenie
o NFP;

projekt t.
1 705,50
Eur.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5

Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák, Vrba.
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 12. decembra 2013.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/08/2013-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 13.
09. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Juraja Patku a manželky
Miroslavy, Horná Súča č. 235,
913 33 Horná Súča umiestnenie stavby rodinného domu
na pozemku parc. č. 516/11
CKN v k. ú. Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Jozefa Babrnáka s manželkou
Danielou, Obec Horná Súča,
913 33 Horná Súča umiestnenie stavby rodinného domu
s príslušenstvom na pozemku
parc. č. 5705/1,
5705/2,
5701/1 a 5701/2 v k. ú. Horná
Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.

4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Márii Jánskej, Istebnícka 19,
911 05 Trenčín - umiestnenie
stavby chatky na pozemku
parc. č. 4779 v k. ú. Horná
Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.

7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Vladimíra Vranáka, Dlhé Hony
52/19,
911 01 Trenčín –
umiestnenie stavby chatky na
pozemku parc. č. 5882 v k. ú.
Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.

5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Júlie Forgáčovej a Vladimíra
Forgáča, Fučíkova 22, 914 41
Nemšová- umiestnenie stavby
rekreačnej chaty na pozemku
parc. č. 4270 v k. ú. Horná
Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.

8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Andreja Chupáča, Odbojárov
2, Nemšová – výstavbu rodinného domu na p. č. 14081/2 v
obci Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.

6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Milana Babrnáka, Hollého
8/25, 911 05 Trenčín - umiestnenie stavby rodinného domu
na pozemkoch parc. č. 4724,
4725 v k. ú. Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.

9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Anny Dobiašovej, M. Bela 11,
Trenčín – výstavbu rodinného
domu na pozemku parc. č.
10276 v obci Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti /Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/08/2013-OZ

schvaľuje investičný zámer
Márie Birásovej, Horná Súča
91 - výstavbu rodinného domu
na pozemku parc. č. 10374/2
v obci Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Jozefa Poláčka, Horná Súča
933 - výstavba rodinného
domu na pozemku parc. č.
10368 v obci Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Vladimíra Pekárka, Horná
Súča č. 161 - výstavba rodinného domu na p. č. 10367/1 v
obci Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.
13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Anny Sedláčkovej, Dolná
Súča 244, 913 32 Dolná Súča
- výstavba rodinného domu na
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pozemku parc. č. 3859 v obci
Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Anny Masárovej, Opatovská
č. 655/41, 911 01 Trenčín –
umiestnenie stavby chatky na
pozemku parc. č. 7896 EKN –
orná pôda s výmerou 1315
m2.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Viliamovi Antalovi a manželke
Márii, Vlárska 73, 911 01
Trenčín – umiestnenie stavby
chatky na pozemku parc. č.
7251/2 CKN – orná pôda s
výmerou 875 m2.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.
16) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 16/08/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Ivanovi Cverenkárovi, Dolná
Súča 781, 913 32 Dolná Súča
– umiestnenie stavby chatky
na pozemku parc. č. 14293
EKN – trvalé trávnaté plochy s
výmerou 1675 m2.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Guga, Kako,
Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda,
Čičák, Vrba.
17) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 17/08/2013-OZ
berie na vedomie čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 30. 09. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.

18) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 18/08/2013-OZ
a) berie na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrení č. 4 k 14. 09. 2013;
b) berie na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 k 30. 09. 2013;
c) berie na vedomie zmenu
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 k 05. 12. 2013;
d) schvaľuje zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 7 k
12. 12. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.
19) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 19/08/2013-OZ
poveruje starostu obce Ing.
Juraja
Ondračku
upraviť
rozpočet obce Horná Súča na
rok 2013 v príjmovej a výdavkovej časti podľa skutočne
prijatých finančných prostriedkov od štátu, v prípade nevyhnutných výdavkov upraviť
rozpočet v programoch na
jednotlivých funkciách a položkách podľa skutočnosti,
upraviť rozpočet rozpočtovej
organizácie v časti bežné
výdavky a v časti bežné príjmy podľa skutočnosti.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.
20) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 20/08/2013-OZ
a) schvaľuje Rozpočet obce
Horná Súča vrátane programov na rok 2014;
b) berie na vedomie Rozpočet obce Horná Súča vrátane
programov na roky 2015
a 2016;
c) berie na vedomie Stanovisko hlavnej kontrolórky k
návrhu rozpočtu Obce Horná
Súča na roky 2014 – 2016.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/1
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Mrázik, Ing.
Švajda, Vrba.
Zdržal sa: Štefánek
21) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 21/08/2013-OZ
schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku pre Centrum voľného času, 1. mája 7 ako
súčasť ZŠ sv. A. Svorada a
Benedikta, 1. mája 7, 911 01

Trenčín vo výške 50 Eur/1
dieťa na rok 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.
22) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 22/08/2013-OZ
schvaľuje poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a
prevádzku pre Centrum voľného času, Školská 9, ako
súčasť Katolíckej spojenej
školy, Školská 9, 914 41
Nemšová vo výške 50 Eur/1
dieťa na rok 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.
23) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 23/08/2013-OZ
schvaľuje Dodatok č. 1 k
VZN č. 2/2013 o financovaní
materskej školy a školských
zariadení na území obce.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.
24) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 24/08/2013-OZ
schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti na I. polrok 2014.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.
25) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 25/08/2013-OZ
berie na vedomie Správu z
vykonaných kontrol za II.
polrok 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.
26) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 26/08/2013-OZ
schvaľuje Použitie prostriedkov rezervného fondu na
kapitálové výdavky v roku
2014 nasledovne:
- projekt „Rekonštrukcia povrchov MK Závrská a mostu v

km 0,032“ vo výške 28
187,000 Eur;
- projekt „Oddychová zóna
areál kyselky“ vo výške 5
002,00 Eur;
projekt
„Kultúrnospoločenské centrum Horná
Súča“ vo výške 15 000,00
Eur.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.
27) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 27/08/2013-OZ
podľa príslušných ustanovení
zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v platnom
znení:
a) schvaľuje prijatie prekleňovacieho úveru vo výške 110
295,72 Eur, poskytnutého zo
strany Všeobecnej úverovej
banky, a. s., Mlynské nivy
1,829 90 Bratislava 25, Slovenská republika, (Ďalej len
banka) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, na účely zabezpečenia financovania investičného
projektu:
„Integrovaný
IT
systém na hranici“, s podporou projektu formou nenávratného finančného príspevku z
operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR
v rámci cezhraničného projektu medzi Obcou Horná Súča a
Starým Hrozenkovom;
b) schvaľuje zabezpečenie
úveru vystavením blankozmenky a súhlas s blokáciou
peňažných prostriedkov na
Osobitnom účte, zriadenom
pre účely refundácie peňažných prostriedkov z finančného príspevku poskytnutého na
Projekt.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.
28) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 28/08/2013-OZ
1) schvaľuje prevzatie záväzku spoločníka Obce Horná
Súča na zvýšenie základného
imania formou peňažného
vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť
Vlára – Váh, s. r. o. so sídlom
J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová,
IČO: 36 682 888, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sro,
Vl. č. 17107 (ďalej len „spoločnosť“), vo výške 57.366 €,
za nasledovných podmienok:
a) výška prevzatého záväzku
na
zvýšenie
základného

www.hornasuca.sk
imania spoločnosti peňažným
vkladom Obce Horná Súča je
57.366 €;
b)
splatnosť
prevzatého
záväzku na zvýšenie základného imania je:
- 1/3, čo predstavuje sumu
19.122 €, v lehote ku dňu 31.
8. 2014,
- 1/3, čo predstavuje sumu
19.122 €, v lehote ku dňu 31.
8. 2015,
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- 1/3, čo predstavuje sumu
19.122 €, v lehote ku dňu 31.
8. 2016
do 3 rokov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia
spoločnosti o zvýšení základného imania (tzn. odo dňa 5.
11. 2013)
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
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Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.
29) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 29/08/2013-OZ
schvaľuje zakúpenie motorového vozidla Tatra 815 CAS
11.
Poslanci:

7
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/9/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 9/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Čičák,
Ing. Guga, Kako, Štefánek,
Mrázik, Ing. Švajda, Vrba.
(zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

POCHOD ZDRAVIA – TROJKRÁĽOVÉ PUTOVANIE
K JASLIČKÁM DO ZÁVRSKEJ
Po slávnosti Panny Márie Bohorodičky na Nový rok sme sa
tešili na ďalší sviatok Zjavenie Pána – Troch Kráľov. Farský úrad
s Obecným úradom Horná Súča zorganizovali kresťanskú zdravotnú
prechádzku (aj so sociálnym zameraním): Pochod zdravia Putovanie za betlehemskou hviezdou k jasličkám do Závrskej, ktorý sa
uskutočnil 4.januára 2014.
V predchádzajúcich dvoch rokoch bola akcia spojená so
sánkovačkou, teraz však po snehu nebolo ani chýru ani slychu. Teplé
slnečné počasie nám prialo viac ako po iné roky. Narodenie Ježiška
a povianočná atmosféra mali i tak svoje čaro. Zaspomínali sme si na
čas, kedy traja králi Gašpar, Melichar a Baltazár uzreli hviezdu, ktorá
ich mala zaviesť k miestu narodenia Mesiáša.
Imitáciu betlehema pripravili hasiči zo Závrskej vo svojom rodisku.
Ženičky pod dohľadom kuchára pripravili trojkráľovú kapustnicu.
V kruhu súdržnosti, lásky a porozumenia
Najviac pochodujúcich vykročilo v uvedený deň z farského dvora
v spoločnosti pána farára s vrúcnou modlitbou od kaplnky Panny
chcem tiež pomôcť mamičke. Za otecka, za mamičku modliť sa nám
Márie Lurdskej. Tu sa vždy zastavíme a všimneme si tabuľku
tiež treba, aby dobrý Ježiško ochraňoval nás z neba.
s nápisom: „Dieťa moje, kam ideš?
Pochodu sa zúčastnili i rodiny sociálne odkázané, ich deťom boli
Som Tvoja matka, či to vieš? Ja
odovzdané darčeky zakúpené zo zbierky Centík pre chudobné deti,
Ťa milujem, v ochrane Ťa mám.
zorganizovanej predstaviteľmi farského úradu.
Postoj tu pri mne, nech Ťa požehPo spoločnom posedení s deťmi nasledovali spevy pri harmonike.
nám. Za to Ty mňa pozdrav pozdravom – Zdravas
Mária...“. Potom sme
sa zastavili pri súsoší
sv. Cyrila a Metoda,
našich
solúnskych
bratov,
vierozvestcov. Cesta
viedla
do Závrskej, ku krížu
s nápisom:
„V tomto
znamení
zvíťazíš“.
Odtiaľ sme išli priamo k jasličkám . Tu nás vítali nielen
miestni, ale i občania z okolitých osád.
Stretnutie, úsmevy, radosť, objatia, iskričky zo založeného
ohníka, narodenie Jezuliatka, príhovor pána farára, vianočné piesne - to všetko zvýraznilo trojkráľovú atmosféru.
Z kultúrneho domu rozvoniavala kapustnica, čakali nás
vianočne prestreté stoly s oblátkami, medom a horúcim
bylinkovým čajom. Večerať sme začali po modlitbe
a krížiku na čele. Vo sviatočnej duchovnej atmosfére sme
vytvorili s deťmi kruh s myšlienkou:
Fotografia detí pri jasličkách
Ježiško sa pekne hrával, anjelikov do hry brával, nebolo
V sviatočnej nálade sa každý pobral za svojou hviezdičkou na cestu
tam nikdy zvady, keď sa hrali dohromady. Ježiško, ukáž nám cestičku
domov. Zostali nám pekné spomienky, otužili sme si zdravie duchovdo neba, budem tam pozerať vždycky len na Teba. S anjelmi sa baviť,
né a telesné.
svätý, svätý spievať, ráč ma prijať k sebe, nebudem Ťa hnevať. OtecTakouto kresťanskou formou sme otvorili Rok Sedembolestnej Panko nám chlebík dáva, mamička nás vychováva, ja dieťatko maličké,
ny Márie.
(VM, členka soc., zdrav. a byt. komisie)

OZNAM OBECNEJ KNIŽNICE HORNÁ SÚČA
Milí čitatelia a ostatná široká verejnosť srdečne Vás
pozývame na jarnú burzu kníh do našej obecnej
knižnice. Burza sa bude konať v pracovných dňoch
od 1.4.2014 do 30. 4. 2014
v čase od 13:00 do 17:00 hod.
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HALLOWEENSKÁ NOC V ŠKOLSKOM KLUBE
Každé dieťa, ktoré zažilo v našej škole čaro „Halloweenskej
noci“, na ňu určite rado spomína. Sú veru aj takí, ktorí si nenechajú ujsť
ďalšiu neopakovateľnú príležitosť prežiť jednu novembrovú noc v škole
a zažiť tak nové dobrodružstvo plné zážitkov a veselých chvíľ. Noc z 29.
10. na 30. 10. 2013 bola zaujímavá pre 40 dievčat a chlapcov l. stupňa
našej školy.
Vyparádení do nápaditých, karnevalových kostýmov, s lampášikmi, cestovali autobusom do Trenčína. Čakala ich návšteva Katovho domu a v ňom
zaujímavé rozprávanie, Mestská veža, ktorá ponúka výhľad na Trenčín
široko-ďaleko, posedenie pri čajíku v Čajovni pod hradom...
So zapálenými sviečkami v lampášikoch išli do obchodného
centra Max, kde sa všetky
naše známe rozprávkové
postavičky občerstvili koláčikmi od svojich šikovných
mamičiek a spoločne sa
zahrali v detskom zábavnom
centre Hopllaland. O 22:00
Spoločná fotografia žiakov v krásnych maskách s riaditeľom školy
hod. už privítala škola svojich
nocľažníkov. Tí kreslili netradične pri sviečkach „Veselé strašidielka najstrašnejšie“. Občerstvili sa sladkým pudingom, ktorý im pripravili
naše milé pani kuchárky a obľúbenými pizzami. Pustili uzdu svojej nápaditosti, fantázie a zhotovili veselé
halloweenské metly. Krátko pred polnocou sa stretli so svojimi rodičmi na športovom ihrisku a spoločne
vypustili 5 balónov šťastia a prianí. O rok sa určite porozprávame o tom, či sa nám priania splnili. V triede
zažili vankúšovú vojnu a na chodbe laserovú diskotéku. Krátko po polnoci pozorovali v našej telocvični pri
sviečkach tancujúcu krásnu vílu Súčanku. Keď tá po tanci zaspala, zanechala pod svojimi stopami čarovné, ligotajúce sa kamienky, ktoré dodávajú odvahu tomu, kto ich nájde.
Svoju šikovnosť a hlavne odvahu, možnože aj vďaka pozbieraným kamienkom, si vyskúšali vtedy, keď zvládli stretnutie s dobrými duchmi našej školy
a každý si našiel svoj halloweenský poklad.
Sobotné ráno privítali na školskej chodbe rozcvičkou pri hudbe v pyžamách. Ochutnali dobroty z raňajkového švédskeho stola, poupratovali si
svoje netradičné postieľky, v kruhu sme sa porozprávali veselo i vážne o svojich zážitkoch a s diplomami pre účastníkov „Halloweenskej noci 2013“
odchádzali deti v spoločnosti svojich rodičov domov.
Opäť o zážitky bohatší! O tie, ktoré môžu zažiť len v jednu, jedinkú noc v roku v našej škole.
(Eva Veber)

MIKULÁŠSKA PÁRTY V NAŠOM ŠKOLSKOM KLUBE
Do školského klubu prišli 6. decembra 2013 všetky deti
vyparádené v červených, mikulášskych
čiapkach. Čakala ich už dlho očakávaná Mikulášska párty, na ktorú sa veľmi,
veľmi tešili.
Pri veselých pesničkách si v školskom
klube vyzdobili vianočný stromček
a jeho svetielka im v toto odpoludnie
svietili na dobrú náladu. Deti si prečítali
list od Mikuláša a spoločne hľadali
veľkú škatuľu, v ktorej im nechal malé
prekvapenia v podobe peračníkov na
perá a pastelky. Už niekoľko dní predtým im však do školského klubu priniesol nový, pekný, farebný koberec. Stalo
sa tak preto, lebo Mikuláš spolu
s rôznymi balíčkami pre deti už nevládal po svojich cestách niesť ťažký
koberec, tak ho nechal pre šikovné,
tvorivé a veselé deti v našom školskom klube.

Spoločne si zatancovali a svoj talent v spievaní, recitácii a tancovaní
predviedli v „Mikulášskom Talentpredstavovaní.“
Sladkosti
ich
čakali
v Sladkej párty a občerstvili sa bylinkovým čajíkom, ktorý bude v tomto
zimnom čase v rámci Zdravého pitného programu pravidelnou súčasťou
našich aktivít. Zopakovali si kultúrny
program, s ktorým sa 17. decembra
predstavili svojim rodičom a blízkym
v škole a 29. decembra pri príležitosti
sviatku Svätej rodiny v našom kostolíku. Deň svätého Mikuláša má každoročne už od nepamäti svoje neopakovateľné čaro a také čarovné, veselé
a neopakovateľné odpoludnie sme
v mikulášskych čiapkach v školskom
klube prežili spoločne aj my - všetci.
(Eva Veber)

VIANOČNÁ ROZPRÁVKA
VO VIANOČNOM
PROGRAME
V našom školskom klube sa stalo už tradíciou, že rozlúčka s uplynulým rokom býva
básničková, pesničková, tanečná, vianočná.
Deti zo školského klubu sa 17. decembra 2013 predstavili Vianočnou rozprávkou
svojim rodičom a starým rodičom v školskej jedálni, na školskej chodbe ním spríjemnili predsviatočný čas všetkým pedagógom našej školy a v poslednú decembrovú
nedeľu vystúpili v kostolíku pri príležitosti sviatku Svätej rodiny.
Hoci hudobný škriatok zaúradoval v najnevhodnejšiu chvíľu a deti nemohli obľúbenú
pieseň spievať a tancovať s hudbou, sľúbili všetkým prítomným, že o rok sa stretnú
v kostolíku zas a túto vianočnú pieseň všetkým radi zaspievajú.
(Eva Veber)
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„TATO, MAMI, HRAJ SA S NAMI“!
Na tento januárový podvečer určite nezabudnú deti zo školského klubu a ani ich rodičia. Nielenže si všetci žiaci priniesli domov hodnotenie
svojej polročnej práce a usilovnosti v škole, ale večer privítala telocvičňa našej školy deti a ich rodičov.
Spoločne pri hre „Raketa“ a „Bim, bam, bom...“ odštartovali 1. stretnutie detí a ich rodičov v programe: „Tato, mami, hraj sa s nami!“
Žijeme v uponáhľanom svete, v dynamickom, rýchlom čase, keď nemajú niektorí rodičia veľa príležitosti nato, aby sa s deťmi doma zahrali
a zatancovali. Toto pilotné podujatie dalo priestor rodičom, aby
so svojimi deťmi prežili 90 minút spoločnej zábavy
a bezstarostnosti. 52 detí a rodičov sa hralo hry, ktoré sa hrávajú deti v našom školskom klube. Dospelí si tak vyskúšali, ako sa
dá predstavovať pohybom, zatancovali si „Labadam“, zahrali sa
na „Molekuly“, zažili blchu drevenú, žltú, parketovú, látkovú...,
pohybovali sa všelijako smiešne, ako poddaní vo Veselom
kráľovstve, tancovali s balónmi, veľkí i malí súťažili po dvojiciach v behu s rukami na kolenách, s balónmi, triafali kruhmi do
bránky...
Pri vstupe do telocvične sa „podpísali“ všetci návštevníci telocvične tým, že na veľký papier obkreslili svoju ruku
a vpísali do nej svoje meno. Pri odchode do nej opísali svoje
pocity, spätnú väzbu. Verím, že všetkým bolo spolu dobre,
veselo a zaujímavo. Niektorí sa zoznámili, porozprávali, stretli
sa známi..., deti otužili svoje kamarátstva, ale čo je najdôležitejšie, všetci sme zažili večer plný úsmevov a dobrej nálady! Ale
čo je úplne najdôležitejšie? To, že sa stretli tí, ktorí sa majú radi,
tí, čo k sebe patria a to, že dospelí boli aspoň na chvíľu súčasťou hravého sveta svojich detí.
(Eva Veber)

KARNEVAL JE TU, KARNEVAL...

Fotografia detí zo školského klubu v maskách

„Poďte s nami všetci len, na náš karneval.
Veselosť tá patrí len na náš karneval...:“
To sú slová známej pesničky, ktorá býva každoročne súčasťou všetkých našich karnevalov v školskom
klube. Deti ju vedia nielen spievať, ale aj recitovať.
Zaspievali si ju oblečené v rôznych veselých a farebných,
rozprávkových kostýmoch a spoločne vstúpili do sveta
rozprávkových bytostí. Telocvičňa sa ako mávnutím čarovného prútika premenila na rozprávkové kráľovstvo. Nechýbali v ňom tance s balónmi, hudobno - pohybové, tanečné
variácie, karnevalový vláčik a prehliadka talentov v speve
i recitácii.
Víťazmi v predstavovaní a prehliadke masiek boli všetci,
ktorí sa zabávali a na pomyselnom tanečnom parkete dokázali pohybom stvárniť svoju rozprávkovú postavičku. Pekné
ceny a sladkosti potešili všetkých.
Rok ubehne ako voda a čas zábavy, masiek,
karnevalov a plesov tu bude zas. Deti a ich šikovné mamy
budú mať opäť príležitosť vymýšľať, tvoriť a šiť zaujímavé,
netradičné a nápadité masky, ktorých bolo tento rok neúrekom.
(Eva Veber)

VALENTÍNSKA POŠTA...
Už tradične ju na našej škole netrpezlivo očakávajú mladší i starší
žiaci, ale verte či nie, aj pedagógovia, či ostatní zamestnanci školy.
Druhý februárový týždeň boli zábradlia schodísk na našej škole oblepené
veľkými bielymi obálkami. Boli to schránky jednotlivých tried. Svoju schránku
mali aj pedagógovia a všetci ostatní zamestnanci našej školy. Všetko akoby
pozorne sledoval „Valentínko“ s pokynmi, aby valentínske pozdravy určite našli
svojich adresátov. Obálky sa postupne zapĺňali odkazmi, pozdravmi, veselými
obrázkami, poďakovaniami, prianiami, lístočkami so srdiečkami... Kto chcel
pozdraviť a potešiť milým odkazom na sviatok svätého Valentína - 14. 2. svojho
kamaráta, kamarátku, spolužiakov, pedagógov, pani ekonómky, kuchárky,
upratovačky, ale aj pána školníka, mal po celý týždeň príležitosť vhodiť svoju
Valentínku do pripravenej obálkovej schránky. Tie počas týždňa tučneli
a tučneli!
Prišiel deň „D“ a naše „Valentínky a Valentínkovia“ zo školského
klubu, vyparádení v srdiečkových čelenkách a náhrdelníkoch rozdávali obálky
tým, ktorým boli určené. A tak, ako si napríklad štvrtáci našli vo svojej obálke
veľa prianí a odkazov od svojich spolužiakov a kamarátov z iných tried, tak si
ich našli aj ostatní žiaci.
Valentínkovia pridali veršovanú básničku a rozlúčili sa s odkazom, že
o rok z nich budú opäť poštári dobrých správ a milých odkazov.
(Eva Veber)
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ
FLORBALOVÝ TURNAJ V STAROM
HROZENKOVE

OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA

S radosťou sme prijali ponuku vycestovať na športové stretnutie do Českej republiky. Základná škola v Starom Hrozenkove organizovala 17. 12. 2013 florbalový turnaj za účasti chlapcov a dievčat
z okolitých škôl z Česka i Slovenska.
Výsledky:
Chlapci: Horná Súča : Drietoma
1:4
Horná Súča : Starý Hrozenkov
6:1
Drietoma : Starý Hrozenkov
6:0
Dievčatá:
Horná Súča : Drietoma
5:2
Starý Hrozenkov: Prakšice
2:1
Starý Hrozenkov: Drietoma
5:0
Horná Súča: Prakšice
2:1
Starý Hrozenkov : Horná Súča
2:1
Drietoma : Prakšice
2:2
Víťazmi sa stali chlapci z Drietomy a dievčatá zo Starého Hrozenkova.
Našim chlapcom a dievčatám patrili v oboch súťažiach pekné 2. miesta. Veľmi dobré výsledky podali Nikola Chupáčová a Dávid Zvolenský.

V centre voľného času Trenčín sa 13. 12. 2013 uskutočnila olympiáda zo slovenského jazyka, ktorej sa zúčastnilo 11
žiakov. Našu školu reprezentovala Veronika Gažiová z 8.A triedy.
Umiestnila sa na 6. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou.
Škoda, že jej nevyšla tretia časť, mohla byť v trojici najlepších. Je
však iba žiačkou 8. ročníka, a preto veríme, že skúsenosti využije
v budúcom školskom roku.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

FUTBALOVÝ TURNAJ OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU TRENČÍN
V športovej hale v Svinnej sa dňa 28. 12. 2013 stretli najlepšie družstvá z oblastných futbalových súťaží z Trenčína, Prievidze,
Topoľčian a Považskej Bystrice. Naši chlapci reprezentovali okres
Trenčín. Hrali výborný futbal a zvíťazili nad všetkými súpermi.
Výsledky:
Horná Súča : Tovarníky
3:0
Horná Súča : Nitrianske Pravno
4:2
Horná Súča : Krnča
4:3
Horná Súča : Záblatie
7:0
Horná Súča : Chynorany
5:1
Horná Súča : Lednica
4:2
Góly:
Dávid Zvolenský
20 gólov
Marek Guga
3 góly
León Macura
2 góly
Marek Machara
2 góly
Výsledky:
1. miesto: Horná Súča
Veľmi dobrým výkonom prekvapil brankár Adam Remenár, výborný bol
Marek Machara. Vynikol Dávid Zvolenský, bol najlepším strelcom
celého turnaja a určite aj najlepším hráčom.

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

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Okresného kola matematickej olympiády žiakov 5. ročníka sa s v ZŠ Trenčín, Kubranská zúčastnilo 39 žiakov. Úspešných
riešiteľov bolo osem, a z našej školy bol jeden z nich. Bratia Peter
a Martin Dražkovcoví sú veľmi talentovaní chlapci, ochotní na sebe
pracovať a reprezentovať školu vo viacerých vedomostných
a umeleckých súťažiach. V matematickej olympiáde bol úspešnejší
Peter Dražkovec. Stal sa úspešným riešiteľom a získal pekné 8.
miesto.
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GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
Dňa 6. 2. 2014 sa na ZŠ Kubranská v Trenčíne uskutočnil
42. ročník geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali 4 žiaci.
Okresné kolo sa skladá z troch častí. Prvá je teoretická
a monotematická, v nej musia žiaci preukázať svoje vedomosti
z encyklopédií a predpísaného učiva podľa štátneho vzdelávacieho
programu. V praktickej časti pracujú s atlasom, uhlomerom
a kalkulačkou, riešia praktické úlohy. Tretia časť sa týka miestnej
krajiny. Úspešným riešiteľom sa stane súťažiaci, ktorý dosiahne 65
bodov. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili traja naši žiaci.
Výsledky:
Peter Dražkovec, úspešný riešiteľ
7. miesto
Martin Dražkovec, úspešný riešiteľ
8. miesto
Matúš Guga, úspešný riešiteľ
8. miesto

HLÁSNIK

apríl 2014

11

ŠALIANSKY MAŤKO
Okresná súťaž v prednese povesti
V okresnom kole v prednese povesti Šaliansky Maťko
reprezentovali našu školu víťazi školského kola – Tadeáš Balala,
Martin Dražkovec, Vojtech Laurinec.
Najlepší žiaci zo základných škôl sa stretli 24. 1. 2014 v okresnom
kole v Centre voľného času Trenčín. Súťažili v 3 kategóriách. Naši
chlapci výborne predniesli svoje pripravené povesti. Porotu zaujali
a dvaja sa umiestnili medzi najlepšími.
Výsledky:
I. kategória - 3. miesto
Tadeáš Balala
III. kategória – 1. miesto
Vojtech Laurinec
Vojtech Laurinec opäť potvrdil svoj talent a recitačnú výnimočnosť.

ŠALIANSKY MAŤKO
DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Okresné kolo
V utorok 11. 2. 2014 sa na ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne
konalo okresné kolo dejepisnej olympiády. Súťažilo sa v 4 kategóriách: C – 9. ročník, D – 8. ročník, E - 7. ročník a F - 6. ročník. Olympiády sa zúčastnilo viac ako 80 žiakov. Monotematickým celkom pre
6. ročník olympiády bol pre F a E kategóriu Staroveký Egypt a pre D
a C kategóriu 1. svetová vojna. Test pozostával aj z ročníkového
učiva a regionálnych dejín. Našu školu reprezentovalo 8 žiakov, ktorí
sa v silnej konkurencii vôbec nestratili.
Úspešnými riešiteľmi sa stali 7 žiaci (dosiahli 65 a viac
bodov) a získali aj veľmi pekné umiestnenia.
C – kategória 9. ročník
Michaela Lenošková
Filip Nápoký

2. miesto
9. miesto

D – kategória – 8. ročník
Samuel Gago
Monika Michalíková

2. miesto
4. miesto

E – kategória – 7. ročník
Alexandra Mikušincová

8. miesto

F – kategória – 6. ročník
Matúš Guga
Vojtech Laurinec

3. miesto
4. miesto

Michaela Lenošková a Samuel Gago postupujú do krajského
kola.

Krajské kolo recitačnej súťaže „Šaliansky Maťko“ sa
uskutočnilo 26. 2. 2014 v ZŠ Trenčín, Na dolinách. V 3. kategórii
v konkurencii 9 najlepších recitátorov Trenčianskeho kraja sa
výborne darilo nášmu najlepšiemu recitátorovi Vojtechovi Laurincovi. Zaujal odbornú porotu a obsadil krásne 2. miesto.

EURÓPA V ŠKOLE
Európa v škole je súťaž, ktorá je v našej škole dlhodobo
najobľúbenejšou a najúspešnejšou okresnou súťažou organizovanou CVČ Trenčín. Aj v tomto už 61. ročníku vytvorili naši žiaci
viacero zaujímavých písomných, umeleckých, multimediálnych i
kolektívnych prác. Odborná porota udeľovala iba prvé miesta.
Vyberala najlepšie práce, ktoré postúpili priamo do celoslovenskej
súťaže. Na naše príjemné prekvapenie práce našich žiakov porotu
zaujali.
Z 11 ocenených prác, ktoré postúpili do celoslovenskej súťaže „Európa v škole“ bolo 8 prác z našej školy.
Výsledky:
Písomné práce:
I. kategória
Karin Ďurišová, 3.tr.
III. kategória
Monika Michalíková, 8.B
Multimediálne práce:
I. kategória
Lucia Koprivňanská, 4.A
II. kategória
Samuel Žáček, 7.A
III. kategória
Laura Bulejková, Zuzana Panáková, 7.A
Kolektívne práce:
I. kategória
4.B trieda
II. kategória
7.A trieda
III. kategória
8.B trieda

(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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AKTÍVNY OBČAN
KRIVOKLÁT – OBNOVA ZÁBRADLIA POPRI POTOKU
A ZASTÁVKY
Rekonštrukcia prebehla v období júl až október, keď koordinátorkou aktivity bola členka výberovej komisie Ing. Dominika Matuščinová. Hlavným cieľom minirekonštrukcie bolo dať do pôvodného stavu zastávku a zábradlie popri potoku. Zastávka bola v nevyhovujúcom stave,
pričom bolo potrebné ju zrekonštruovať, aby slúžila občanom. V rámci prác sa odstránil starý náter pomocou brúsok a zastávka sa natrela
nanovo. Tak isto prebehlo aj zrenovovanie zábradlia, ktoré sa najskôr obrúsilo a postupne natrelo. Zároveň sa na zábradlí doplnili časti, ktoré
tam chýbali, čím zábradlie plní svoju funkciu a chráni tak bezpečnosť občanov. Na tejto rekonštrukcii sa zúčastnil veľký počet dobrovoľníkov, čo
sme brali za veľké pozitívum. Celá rekonštrukcia prebehla podľa predstáv koordinátorky.
MAS Vršatec prispela na túto rekonštrukciu sumou 400 €.

HORNÉ SRNIE – OBNOVA ZÁBRADLIA
REGULOVANÉHO POTOKA
V mesiacoch jún až august prebehla minirekonštrukcia v obci Horné Srnie, kde hlavným organizátorom bola pani Mária Chovančíková, ktorá zároveň návrh na minirekonštrukciu
zaslala. S pomocou troch pracovníkov obce sa zrealizovalo doplnenie chýbajúcich častí zábradlia, dorovnanie skrivených častí, doplnenie bránok na vstupy do potoka a vyčistenie nepotrebnej
zelene okolo zábradlia. V mesiaci august 2013 sa konala ďalšia dobrovoľná brigáda na odstránenie starých náterov zábradlia a zároveň sa nanášal náter v troch vrstvách.
Celkovo sa na minirekonštrukcii zúčastnilo 15 dobrovoľníkov a napriek nepriaznivému
počasiu sa s oneskorením tento projekt podarilo dokončiť, čo vo veľkej miere prispelo
k bezpečnosti občanov na ulici a v neposlednom rade k zlepšeniu estetickej funkcie zábradlia.
Minirekonštrukcia bola finančne podporená MAS Vršatec, a to sumou 350 €.

NEMŠOVÁ – REVITALIZÁCIA DETSKÉHO
IHRISKA
Minirekonštrukcia prebiehala v mesiacoch august a október. Cieľom aktivity bolo
zrekonštruovať viac rokov zdevastované detské ihrisko v Nemšovej v lokalite Záhumnie. Celej
rekonštrukcie sa zúčastnilo 12 dobrovoľníkov, ktorí postupne pripravovali ihrisko ku kompletnej
rekonštrukcii. Prvé dni prebiehalo chystanie, rezanie, sťahovanie dreva traktorom a zvážanie
dreva z hory do Nemšovej. Ďalšie dni boli zamerané na rezanie dreva na mieru, ktoré boli
použité na dve pieskoviská, šesť lavičiek, dva vláčiky a jednu kolísku pre najmenších. Ďalšie
dni boli zamerané na šúpanie kôry, brúsenie dreva, zarezávanie nôh na vláčik, natieranie komplet použitého dreva, prevoz a inštalácia vláčikov, obrubov, lavičiek a pneumatík.
Celkovo boli zrenovované dve lavičky, drevený rám okolo pieskoviska a jedna šmýkačka. Projekt spĺňal všetky požiadavky, ktoré boli vopred stanovené. Minirekonštrukcia bola
podporená finančným príspevkom od MAS Vršatec a to sumou 405,17 €.

NEMŠOVÁ – REKONŠTRUKCIA ZASTÁVKY, ĽUBORČA KOPCE
Aktivita prebehla za účasti skautského zboru v mesiacoch november a december. Pri prvom stretnutí dobrovoľníkov sa odstránil starý
náter zo zastávky, ošmirgľovala a odmastila sa plocha zastávky. Okolie sa pokosilo, odrezali sa zostatkové pne zo stromov, premiestnili lavičky, následne sa osadili a obnovili ich konštrukcie a urobil sa prvý základný náter lavičiek. Pri ďalšej účasti dobrovoľníkov sa základným náterom
natrela celá zastávka, navyše vrchným náterom sa natreli konštrukcie lavičiek. Po zaschnutí sa o niekoľko dní natrela zastávka vrchnou farbou
podľa vopred dohodnutého odtieňa, namontovali sa napustené a nalakované dosky na konštrukciu lavičiek. Posledná úprava spočívala
v osadení dvoch dosiek na sedenie do vnútorného priestoru zastávky.
Zastávka bola zrekonštruovaná takmer do finálnej podoby. Zámerom skautov je ešte v blízkej budúcnosti osadiť banner s názvom
zastávky a namaľovanie kreatívnej obrysovej mapy okolia do vnútorných priestorov zastávky. Na túto rekonštrukcia MAS prispela sumou
332,38 €.

GRANT PRE ČLENOV SÚKROMNÉHO SEKTORA
Členovia súkromného sektora MAS Vršatec môžu prostredníctvom grantu v rámci vlastných zdrojov MAS získať finančné prostriedky
na realizáciu svojich projektových zámerov. Posledným realizovaným projektom v rámci súkromného grantu bol projekt DFS Čajka.
Detský folklórny súbor Čajka
„Pomôžte nám v rozlete“
Cieľom projektu folklórneho súboru Čajka bolo prefinancovať faktúry na cestovné náklady pri reprezentovaní tradičnej súčanskej
ľudovej kultúry za hranicami našej vlasti, za hranicami MAS Vršatec a do zariadení sociálnych služieb na území MAS Vršatec. Projekt podala
Mgr. Anna Birasová, pričom jeho hlavným cieľom bola reprezentácia Detského folklórneho súboru Čajka, ktorý pracuje pod záštitou OcÚ Horná
Súča a je aktívnym členom MAS Vršatec. DFS Čajka má za sebou 15 rokov aktívnej činnosti v spolupráci s OcÚ Horná Súča a za ten čas
dostal súbor mnoho ponúk účinkovať na rôznych podujatiach, no na základe nedostatkov financií na cestovnú dopravu, musel tieto ponuky
odmietnuť. V rámci účasti na 16. ročníku Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov Bratislava im bol z MAS Vršatec poskytnutý
finančný príspevok vo výške 810€.
pevok vo výške 810 €.

(Ing. Ľuboslava Sokolová)
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USKUTOČNENÉ PODUJATIA ZA ROK 2014
Dátum

Názov

4.1.2014

Pochod zdravia – Trojkráľové putovanie k jasličkám

Soc., zdrav., a byt. komisia

2.2.2014

DFS Čajka - fašiangové posedenie

DFS Čajka

9.2.2014

Klub seniorov - výročná schôdza

15.2.2014

15. Obecný bál

1.3.2014

Detský karneval

Farský úrad Horná Súča

Obec Horná Súča

16.3.2014

Divadelný súbor Polopate Horná Súča

Divadlo Polopate Horná Súča

Obec Horná Súča

6.4.2014

Divadlo Giovanni

Divadlo Giovanni Dolná Súča

Obec Horná Súča

11.4.2014

Valašský Kumšt - výstava

Mesto Slavičín

Obec Horná Súča

Organizátor

Spoluorganizátor

Obec Horná Súča

Klub seniorov

Obec Horná Súča

PLÁNOVANÉ PODUJATIA NA ROK 2014
Dátum

Názov

20.4.2014

Veľkonočná zábava

27.4.2014

Pochod zdravia na Kamennú bránu - história Súče

Obec Horná Súča

Obec Dolná Súča

30.4.2014

Stavanie mája na námestí v Hornej Súči

Obec Horná Súča

HS Mladík, DFS Čajka

30.4.2014

Stavanie mája na osadách

Závrská, Dúbrava, Trnávka, Vlčí Vrch

7.5.2014

MSS Chotár - krst CD

MSS Chotár

11.5.2014

Deň matiek

Obec Horná Súča

17.5.2014

Vodňanské rybárske dni 2014

Mesto Vodňany

Obec Horná Súča

máj/jún

Beh Hornej Súče

ZŠ s MŠ M. Rešetku

Obec Horná Súča

jún

Deň detí a otcov

FK Horná Súča

Obec Horná Súča

27.6.2014

Rozlúčka s deviatakmi

ZPOZ Horná Súča

29.6.2014

XXIV. Okolo Súče

Obec Horná Súča

5.7.2014

Spod Chabovej z toho vŕšku

júl/august

Hudobné leto

9.8.2014

Zraz traktoristov na Dúbrave

Obyvatelia Dúbravy

Obec Horná Súča

23.8.2014

Peňažná

Obec Horná Súča

Obec Rokytnice

28./30.8.2014

Pochod SNP

Obec Horná Súča

ZO SZPB

13. - 14.9.2014

Dúbravanské hody

14.9.2014

Dožinky

Obec Horná Súča

Kapely, spev. zbory H. Súča

19.10.2014

Posedenie dôchodcov so starostom obce

Obec Horná Súča

HS Mladík, DFS Čajka

14.-16.11.2014

Výročie Michala Rešetku, 40.výročie SZ Hornosúčan

22.11.2014

Katarínska zábava

5. - 7.12.2014

Slovenský zväz chovateľov pošt. holubov - výstava

SZCHPH

13.12.2014

Vianočné trhy

Obec Horná Súča

14.12.2014

Adventný koncert

Obec Horná Súča

december

Mikulášske posedenie so starostom obce

Organizátor

Spoluorganizátor

Hornosúčanské kapely

Čajka, ZŠ s MŠ,HS Mladík

Obec Horná Súča

FS Kukulienka

Hornosúčanské kapely

Obyvatelia Dúbravy

Obec Horná Súča
PZ Hložec

Obec Horná Súča

Klub dôchodcov

Obec Horná Súča
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NOC PLNÁ TANCA, SPEVU, ZABÁVY A PREKVAPENÍ
Pätnásteho februára – deň po sviatku sv. Valentína sa kultúrny dom v našej obci neskutočne rýchlo zaplnil hosťami. Uskutočnil sa už v poradí
pätnásty ročník obecného bálu. Výzdoba v priestoroch kultúrneho domu sa niesla v znamení sviatku sv. Valentína – sviatku všetkých zaľúbených.
Na obecnom bále sa dámy ukázali v krásnych plesových šatách, samozrejme
páni so svojimi partnerkami farebne ladili.
Pri vstupe do priestorov hostí privítali hasiči z dobrovoľného hasičského zboru.
Hasiči hostí priviedli k ich stolom.
Pri príchode hrala mládežnícka hudobná skupina Mladík. Po odohraní
skladieb hudobnej skupiny hostí obecného bálu privítala moderátorka Katarína
Orságová. Ďalšími účinkujúcimi boli deti z Detského folklórneho súboru Čajka.
Po našich najmladších účinkujúcich zaplnili parket tanečníci z country tanečnej
skupiny Maryland z Trenčína, ktorí sa nám predviedli v country tancoch. Po
záverečnej bodke úvodného programu sa mohol pätnásty ročník Obecného
bálu otvoriť slávnostným valčíkom. Tanečný parket sa ihneď zaplnil. Celý večer
sa o dobrú zábavu starali členovia z hudobnej skupiny Grand, ktorí nemali veru
ľahkú úlohu, keďže zabaviť dámy a pánov do bieleho rána, veru nebolo ľahké,
ale hudobná skupina to zvládla a všetci sa rozchádzali až pri svitaní. Počas
prestávok zanôtilo aj harmonikárske duo v zložení Martin Bariš a Ivan Kako.
Samozrejme počas valentínskeho bálu nemohla chýbať čokoládová volenka,
kde mohli páni potešiť svoje partnerky vo forme sladkého potešenia. Ešte pred
polnocou nás svojím vystúpením potešili tanečníci z country tanečnej skupiny
Maryland, svojou stepovou show. Bolo to naozaj krásne vystúpenie. Po polnoci
sa mohlo prejsť k losovaniu tombolových lístkov. Tombola bola naozaj bohatá.
Rôzne ceny, z ktorých by si vedela vybrať žena, ale i domáci kutil. Na pätnásCountry tanečná skupina Maryland z Trenčína
tom ročníku Obecného bálu bolo množstvo cien. Po losovaní polnočnej tomboly
sa s nami rozlúčili tanečníci krásnym kankánom, ktorému sa určite potešili najmä páni. Zábava pokračovala do skorých ranných hodín.
Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o dokonalý priebeh Obecného bálu, samozrejme všetkým sponzorom, bez ktorým by tombola nebola taká
bohatá. Tešíme sa na Vás opäť o rok, na šestnástom ročníku.
(LM)

PREDŠKOLÁK MLADÍK
Hoci Vianoce sú už dávno za nami, nedá mi neohliadnuť sa
za nimi. Pretože práve cez Vianoce, keď je všetko krásne a čarovné,
sa udiala v dianí Hudobnej
skupiny Mladík výnimočná vec.
Mladík sa stal „predškolákom“,
čo chcel osláviť v kruhu svojej
„rodiny“ na pôde nášho kostola
práve na sviatok Svätej rodiny
– 30. 12. 2013.
O pätnástej hodine odštartovali
príjemné slávnostné popoludnie deti zo školského klubu
pod vedením p. uč. Evy Veber.
Žiaci mali svoje vystúpenie
naozaj dôkladne pripravené
a navodili ním príjemnú atmosféru sviatočného stretnutia.
Okolo pol štvrtej rozostavili
v hlavnej lodi nášho kostola
svoju aparatúru Mladíci. Už pri
pohľade na počet nachystaných stoličiek bolo každému jasné, že sa nejako rozrástli, pretože
pohľad na „javisko“ vyzeral, ako keby mal zasadnúť komorný orchester.
Otváracou skladbou vianočného koncertu sa stala skladba Adeste
fideles. Fanfárový začiatok trúbok nastolil charakter slávnosti
a rozšírená spevácka sekcia zaspievala štvorhlasne zborovo pieseň
v latinčine i slovenčine. Fanfáry naznačovali, že pripravený koncert
bude ozajstnou oslavou - oslavou 5. výročia založenie tejto mladej
hudobnej skupiny.
Na oslavu si však treba pozvať hostí. A tak ani Mladíci neváhali. Do svojich radov povolali pomocníkov v podobe trubkárov: manažéra Mladíka Ing. Miroslava Čapáka, Michala Samuhela z Omšenia
a pozaunistu Jána Kašlíka z HorSusu. To však nebolo všetko. Hosťujúcimi sólistami boli huslitka Ľubomíra Kurtulíková z Námestova, flautistka Mária Kureková z Poltára, cimbalista Andrej Staňo z Hornej
Poruby a operná speváčka Zuzana Uhríková z Brusna. Koncertom
sprevádzala speváčka a moderátorka Mladíka Veronika Gažiová.
Všetci prítomní diváci si mohli prísť na svoje. Zazneli dychovkové
úpravy ľudových kolied, vianočných piesní a skladieb, populárne piesne, zborové skladby v a capella prevedení, ale takisto ukážky vážnej
hudby. Naozaj príjemným prekvapením bolo množstvo divákov - gratulantov, ktorí prišli podporiť Mladíkov vo vystúpení, ktoré dlhodobo
pripravovali. Oslava to bola veľkolepá. Svedčí o tom neutíchajúci
potlesk i zimomriavky, ktoré behali po telách nielen divákom, ale aj
samotným účinkujúcim.

Zdá sa to, ale 5 rokov, je celkom dlhá doba. Dieťa sa za ten čas naučí
základné ľudské potreby, pomaly objavuje svet a prichádza na jeho

záhady a krásy. A presne tak to bolo aj v prípade nášho Mladíka.
Začínalo sa opatrne, s jednoduchými partitúrami, v menšej zostave.
Ale postupne Mladík rástol a rozvíjal sa. Nadobúdal skúsenosti, tešil
sa z pribúdajúcich koncertných vystúpení, z priazne svojich poslucháčov, precestoval Slovensko, ale i okolité krajiny, úspešne získal 2 zlaté
pásma a niekoľko individuálnych cien, odohral od roku 2008 cez 140
akcií, nahral profilové CD s názvom Hraj muzika, hraj a spojil dokopy
partiu mladých ľudí, ktorí sa vytrvalo venujú vo svojom voľnom čase
zachovávaniu našich hornosúčanských tradícií. Preto mi prislúcha
poďakovať v prvom rade všetkým súčasným i bývalým členom Mladíka, vedeniu v zložení: dirigent Vladimír Chovanec, manažér Miroslav
Čapák, hlasový pedagóg Anna Dohnanová, zvukár Ján Chovanec.
Všetkým ochotným rodičom i starým rodičom, ktorí okúsili, čo znamená mať v rodine muzikanta. Bez podpory Obecného úradu Horná Súča
a MAS Vršatec, by sa Mladík mohol len veľmi ťažko rozvíjať, preto im
veľmi ďakujeme. Vďaka patrí aj všetkým sponzorom, ktorí akokoľvek
prispeli k fungovaniu a napredovaniu tejto mladej kapely.
A v neposlednom rade všetkým Vám, priaznivcom DH Mladík, ktorí
chodíte na naše koncerty a oceňujete tým našu niekedy naozaj namáhavú prácu. Váš potlesk a slová uznania sú pre nás najväčším darčekom. Preto veríme, že Vám Mladíci budú robiť radosť, čo najdlhšie to
bude možné.
Nech Vám to kvalitne trúbi a spieva aj v ďalších rokoch, Mladíci! Všetko najlepšie!
(AD)
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM
V tomto roku 2014 v mesiaci január navštívili členovia ZPOZ –
u pri príležitosti
úctyhodných deväťdesiatych narodenín nasledovné
oslávenkyne:

V mesiaci december 2013 boli pre čitateľov zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:

Birásová Alojzia,
narodená
1. 7. 1924.

1. Kam tečú rieky našich nádejí – Ridziová, E.
2. Na smrť II. – Karika, J.
3. Posledná polnoc v Pivonke – Fulmeková, D.
4. Zlatíčko – Benková, J.
5. Milovanie – Coddington, A.
6. V okovách nenávisti – Hamzová, M.
7. Podozrivá – Martinová, K.
8. Odsúdená – McClellandová, S.
9. Chyť ma – Gardnerová, L.
10. Básnik – Dán, D.
11. Podfuk – Grisham, J.
12. Mám v pätách mafiu – Hargaš, J.
13. Zachráň ma – Hargaš, J.
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1. Diví šialení anjeli – Brezina, T.
2. Kamošky, schôdzky a princezné z Portobella –
Hopkins, C.
3. Prebuď sa! – Peleščáková, D.
4. Láska na dvoch kolesách – Rúčková, E.
5. Ako si vychovať brata
6. Analfabeta Negramotná – Uličiansky, J.
7. Malá princezná – Uličiansky, J.
8.Grázlik Gabo a futbalový zápas – Simon, F.
9. Grázlik Gabo a zúbková víla – Simon, F.
10. Vždy hovor pravdu – Disney, W.

Ranková Apolonia,
narodená
27. 1. 1924.

Náučná literatúra pre deti a mládež:
1.Tkanie korálikov pre deti – Moras, I.
2. Veľká kniha pre šikovné ruky
Náučná literatúra pre dospelých:
1. Slovanský patrón – Repko, J.
2. Košickí mučeníci – Ondruš, R.
3. Cesta k víťazstvu

(LM)

Prosím čitateľov o zaplatenie členského
poplatku na rok 2014 a zároveň žiadam
o dodržanie výpožičnej doby 1 mesiac, pretože na
knihy čakajú ďalší čitatelia. Nedodržiavanie stanovených termínov sťažuje knihovnícku prácu.
Za porozumenie ďakujem a prajem príjemné čítanie.

(MG)
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INZERTNÉ OKIENKO

Kúpim, predám, hľadá sa, našiel sa,...
Vykupujem a predávam pozemky
v katastri Horná Súča a Dolná Súča.
Kontakt: 0949/416 596

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

FK HORNÁ SÚČA – ROZPIS JARNEJ ČASTI SEZÓNY
2013 - 2014
Kolo Dátum
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.3.
30.3.
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1.5.
4.5.
8.5.
11.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.6.
15.6.

Dospelí
H.Súča- Pobedim
H.Srnie - H.Súča
H.Súča - D.Súča
Očkov - H.Súča
H.S.- Skalka n/V.
Čachtice - H.S.
H.S.-Myjava „B“
V.Hradná - H.S.
H.S.-Tr.Jastrabie
Bošáca - H.Súča
H.S.- V.Bierovce
Dubodiel - H.S.
H.S. - Ľuborča
Soblahov - H.S.

Zač
15,00
15,00
15,30
15,30
16,00
16,00
16,30
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,30

Aut.
13,30
13,30
14,00

15,00
15,00
15,00

Dorast
Ľuborča - H.Súča
H.Súča - Beckov
Zamarovce - H.S.
H.S. - Neporadza
voľno
H.Súča - Selec
H.Srnie - H.Súča
H.S. - Záblatie
Tr.Teplice - H.S.
H.S. - Tr.Teplá
Soblahov - H.S.

16,00

Zač.

Aut.

12,30
12,30
13,00
13,00

11,30
12,00

13,30
14,00
14,00
10,00
14,30
14,30

13,00

9,00
13,00

Žiaci

N-10,00
N-13,00
N-10,30
S -10,30
N-10,30
N-14,00

16. Tr.Turná - H.S.
23. H.Súča - Selec
24. St.Turá - H.Súča
25. H.Súča - Bošáca
26. Záblatie - H.S.
27. H.Súča - Bobot
28. H.S. - Opatová
29. H.S. - Drietoma
30. Krajné - H.Súča

Št.-13,00
N-10,30
Št.-10,00
N-10,30
N-10,30
N-10,30
N-10,30
N-10,30
N-10,30
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Zač.

17. H.S.- Podolie/Oč
18. D.Súča - H.Súča
19. H.Súča - H.Srnie
20. Stankovce - H.S.
21. H.S. - Soblahov
22. AS TN - H.Súča

Redakcia:
Lucia Mráziková,
starosta obce, zástupca starostu
ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča,
Mgr. Anna Dohnanová,
farský úrad, členovia komisií OZ
Príspevky posielajte na e – mail:
kultura@hornasuca.sk

Aut.
12,30
9,30

12,00
8,30
9,30

9,00

