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PRÍLOHOU JE PROGRAM POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
SLNKO – SÚČA – SLNEČNICA
Stalo sa pravidlom, že každý
druhý rok organizuje Obecný úrad
Horná Súča v spolupráci s Farským
úradom Horná Súča podujatie Hravá
jeseň.
str. 6

PRÍJEMNÉ SPESTRENIE ADVENTNÉHO OBDOBIA
I tento rok v mesiaci december, v krásnom období
adventu, sa z miestneho Rímsko – katolíckeho kostola sv.
Jána Nepomuckého ozývali krásne zvučné chrámové skladby. Druhú adventnú nedeľu sa konal Festival speváckych
zborov. Program bol opäť bohatý. Spievalo päť zúčastnených
speváckych zborov z okolia.
str. 8

MAS VRŠATEC V OBJEKTÍVE II.
Tento rok sa konal už druhý
ročník fotografickej súťaže s názvom
„MAS Vršatec v objektíve“. Súťažilo
sa v 5 kategóriách, konkrétne historická fotografia, zvyky a tradície.
str. 12
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NAJKRAJŠIE DNI LITURGICKÉHO ROKA
V živote prežívame veľa krásnych chvíľ, na ktoré si potom
dlho spomíname a často sa k nim vraciame. Iste, veď každé obdobie
nám prináša množstvo zaujímavostí a krásnych chvíľ.
No predsa, či v detskom veku, či v dospelosti alebo v
starobe sú tými najkrajšími dňami vianočné sviatky. Preto sa nazývajú
čarovné Vianoce. Človeka v tie dni akosi chytá za srdce. Sú to sviatky,
kedy sa každý, ak je to možné, vracia k svojim - domov, keď je aj v
zahraničí. Je to čas, keď stíchnu aj také veľké podniky, ako sú
hypermarkety. (Keďže ku Štedrej večery prichádzam aj ja domov, do
svojho rodiska do Neporadze, prechádzam popri hypermarkete
TESCO, pravdepodobne taký zážitok nemáte - úžasné ticho, všade
tma, nikde ani človiečika, ako keby nebol nikto na svete. Je to čosi
úžasné.)
Áno, takéto chvíľky nám skutočne dávajú pocítiť tie udalosti,
ktoré sa odohrali pred 2000 rokmi, keď sa v biednej maštaľke v
Betleheme narodil malý Ježiš. My si to pripomíname každoročne vo
vianočných sviatkoch, pri štedrovečernej večery v kruhu svojich
najbližších, pri polnočnej svätej omši, pri ďalších svätých omšiach vo
vianočnom období, pri jasličkovej pobožnosti, koledovaní Dobrá
novina, požehnávaní domov a iných vianočných programoch.
Najradšej by sme si tieto krásne chvíle predĺžili na celý rok. Ale veď to
aj môžeme, vlastne tak by sme to mali robiť. Nie tým, že si necháme
počas celého roka vianočný stromček a vianočné výzdoby, nie tým, že
sa budeme obdarovávať darčekmi a celý rok budeme spievať vianočné
koledy. To sú len vonkajšie znaky Vianoc. Dokážme však Vianoce
prežívať počas celého roka vnútorne, svojou štedrosťou, pokojom
sŕdc, radosťou, že sme kresťania, že patríme Kristovi, svojou láskou a
odpúšťaním.
Malý Ježiš sa narodil pred 2000 rokmi v biednej maštali. My
si túto skutočnosť pripomíname tým, že si staviame betlehemy. Do
jasličiek vkladáme figúrku malého Ježiška. No nepozerajme na Ježiška

len ako na historickú postavu, ktorá v tom čase prišla na svet. Hľaďme
na neho očami viery, hľaďme na Ježiša ako na toho, ktorý sa denne
rodí v našom srdci, ak mu to dovolíme. Nezatvárajme mu svoje srdcia
ako zatvárali pred ním svoje príbytky Betlehemčania, nerobme
duchovné interrupcie Ježiškovi so slovami, ktoré po tridsiatich rokoch
kričali na neho v Jeruzaleme: „Nechceme ho! Preč s ním! Ukrižuj ho!
My sme generácia novej modernej doby, kde už Ježiš je zastaralý,
nemoderný, vystačíme si bez neho."
Ak by sme takto zmýšľali, nemáme právo sláviť Vianoce,
pretože by sme ich degradovali len na niečo pozemské.
Rok viery, vyhlásený dnes už emeritným pápežom
Benediktom XVI., sa nám skončil v krásnom sviatku Nedele Krista
Kráľa a koncom roka sa v našom národe ukončí aj Rok sv. Cyrila a
Metoda, ktorý nám práve túto kresťanskú vieru priniesli. Bol to
požehnaný rok, rok dvoch pápežov, ktorí však zostali obaja medzi
nami - na tejto zemi. Musí to byť náročná doba, keď potrebujeme
dvoch pápežov - jeden, ktorý Cirkev vedie navonok, druhý, ktorý ju v
ústraní, v tichosti podporuje svojimi modlitbami a obetami. Tak
športovo povedané - ako taký nehrajúci kapitán.
Uvedomme si svoju dôstojnosť, svoju hodnotu na tejto zemi,
zmysel svojho ľudského života. Aj keď Rok viery skončil, posilňujme si
svoju vieru, to krásne dedičstvo, ktoré nám solúnski bratia priniesli.
Nenechajme sa zlanáriť lacnými produktmi, ktoré nám reklamuje
súčasný svet biznisu, konzumizmu a pôžitkárstva. Posilňujme svoju
vieru a kresťanské mravy, v našich rodinách, v našich spoločenstvách,
nech tieto kresťanské hodnoty rastú v našom slovenskom národe, v
našej Európe, aby sa Ježiš každodenne rodil v srdciach všetkých nás,
a tak sme si uchovali Vianoce počas celého svojho života.
To Vám všetkým, drahí farníci, prajú a požehnané vianočné
sviatky želajú Vaši duchovní otcovia Jaroslav a Anton.
(Vaši duchovní otcovia Jaroslav a Anton)
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PROGRAM POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV
Štedrý deň – 24. december – utorok
Polnočné sv. omše
Farský kostol
Dúbrava
Vlčí Vrch
Trnávka

sv. omša 7:45 hod.
posviacka betlehemov

24:00 hod.
24:00 hod.
22:30 hod.
22:30 hod.

Narodenie Pána – 25. december – streda
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka
Popoludňajšie jasličkové pobožnosti:
Farský kostol
Na filiálkach Dúbrava, Vlčí Vrch – budú časy upresnené

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

Sv. Štefan – 26. december – štvrtok
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka
Popoludní rozposlanie koledníkov Dobrej noviny
Farský kostol
Na filiálkach – osadách – po sv. omšiach

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

Sv. Ján – 27. december – piatok

18:00 hod.

Sväté betlehemské neviniatka – 28. december - sobota

15:00 hod.

14:00 hod.

7:45 hod.

29. december – Nedeľa Svätej rodiny
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka
Počas svätých omší – obnovenie manželských sľubov

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

30. december – pondelok

18:00 hod.

Starý rok – sv. Silvester – 31. december – sv. omša so záverečnou pobožnosťou 17:00 hod.
Polnočná adorácia – farský kostol – 23:00 – 24:00 hod.
Nový rok – 1. január – Slávnosť Bohorodičky Panny Márie – streda sv. omše
Farský kostol
7:45, 10:45 hod.
Vlčí Vrch
8:00 hod.
Dúbrava
9:30 hod.
Trnávka
11:00 hod.
Zjavenie Pána – Traja králi – 6. január
Farský kostol
Vlčí Vrch
Dúbrava
Trnávka
Po svätých omšiach požehnanie trojkráľovej vody.
Popoludní posviacka domov.

sv. omše
7:45, 10:45 hod.
8:00 hod.
9:30 hod.
11:00 hod.
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VESELÉ VIANOCE PRICHÁDZAM VÁM PRIAŤ,
ABY ČLOVEK ČLOVEKA MAL STÁLE RÁD,
ABY JEDEN DRUHÉMU VIAC ŠŤASTIA PRIAL,
ABY TEN NOVÝ ROK ZA TO STÁL.
V tomto posvätnom čase tak ako každoročne, keď vstupujeme do najkrajších sviatkov roka v mene svojom a v mene poslancov obecného zastupiteľstva chcem pozdraviť
všetkých občanov obce. Našim deťom, mládeži, dospelým, dôchodcom, našim rodákom a
našim občanom, ktorí sa z rôznych dôvodov a povinností nemôžu zúčastniť vianočných
sviatkov doma prajem požehnané vianočné sviatky. Pozdravujem aj ostatných návštevníkov obce, ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími.
Zvlášť pozdravujem našich chorých a osamelých občanov, ktorí sú teraz v nemocniciach
alebo doma sami, alebo pri svojich najbližších. Chorým prajem skoré uzdravenie a veľa
psychických a fyzických síl.
Radosť týchto sviatočných chvíľ má niekoľko podôb. Radostnú, v podobe stretnutia
s najbližšími, ale žiaľ aj smútočnú, a to zo straty svojich najbližších, ktorí zomreli v tomto
roku alebo v nedávnej minulosti. Viem, že mnohé miesta pri štedrovečernom stole, kde ešte pred nedávnom sedávali
dedko, babka, otec, matka, manžel, manželka, brat, sestra, syn, dcéra alebo dieťa ostanú dnes prázdne, ostane prázdna
stolička, neporušený sviatočný príbor, ale v našich mysliach by mali byť s nami. Našich zomrelých a najbližších bude
symbolizovať len rozsvietená svieca, ako symbol života a smrti.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov prajem všetkým učiteľom a hospodárskym pracovníkom ZŠ s MŠ M. Rešetku. Ďakujem Vám za prácu, ktorú vykonávate pri výchove detí a žiakov.
Sviatočné prežitie sviatkov pokoja a radosti prajem všetkým podnikateľom, živnostníkom a SHR, ktorí pôsobia na
území obce. Ďakujem organizáciám a súkromným subjektom, ktoré sa podieľajú na poskytovaní služieb, základných druhov tovarov pre občanov v našej obci a vytvárajú pracovné príležitosti pre našich spoluobčanov.
Ďakujem všetkým spoločenským organizáciám v obci za výbornú reprezentáciu obce v roku 2013. Ďakujem, a
zároveň prajem veľa tvorivosti DFS Čajka, MSS Chotár, FS Kukulienka, SZ Senior Hornosúčan a SZ Hornosúčan, dychovým hudbám Chabovienka, Komoranka, HorSus, Grand, a samozrejme aj najmladšej mládežníckej hudobnej skupine
Mladík za neoceniteľnú prezentáciu najmä autentického ľudového umenia nielen v našej obci, ale aj v tunajšom regióne a
zahraničí. Veľa športových úspechov prajem nášmu futbalovému klubu a všetkým jeho futbalovým družstvám. Členom
Dobrovoľného hasičského zboru v Hornej Súči a v Závrskej ďakujem za príkladnú reprezentáciu obce na hasičských súťažiach, a za nezištnú pomoc pri zdolávaní požiarov a do nového roka im prajem veľa úsilia, najmä pri aktívnej brigádnickej činnosti a pri zabezpečovaní činnosti hasičských zborov. Do klubov dôchodcov v Hornej Súči, v Závrskej a na Dúbrave prajem veľa úsilia, dobrých nápadov a smerovanie svojej práce do sociálnej oblasti, najmä do práce so starými občanmi a napĺňanie kultúrnych a náboženských aktivít. Všetko dobré prajem i ostatným organizáciám pôsobiacim na území našej obce a to Zväzu protifašistických bojovníkov, Chovateľom poštových holubov, Včelárom, Poľovníckemu združeniu Hložec. Prajem Vám všetkým, ktorí sa angažujete v rôznych oblastiach činnosti obce veľa úsilia, a aby ste sa nedali
nikým a ničím odradiť od svojej humánnej činnosti. Pri tejto príležitosti žiadam našu hornosúčanskú mládež, aby sa aktívnejšie zapojila do činnosti, a to hlavne vo svoj prospech a pre svoje aktivity. Veľmi si vážime prácu tých, ktorí obetujú svoj
voľný čas popri práci pre našu obec i v rôznych oblastiach života, prajem Vám veľa energie, tvorivých síl a najmä zanietenia pre túto činnosť.
Dovoľte mi, aby som vo svojom mene poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva, za ich rozhodnutia v prospech
obce Horná Súča v tomto roku a to pri realizácií projektov: Rekonštrukcia kotolne KD Horná Súča, IT systém na hranicikamerový systém, a projektom, ktoré sa budú realizovať budúci rok: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci, Rekonštrukcia miestnej komunikácie Horná Súča - Závrská a mostu, Obnova oddychovej zóny - Kyselka. Moje poďakovanie
tiež patrí pracovníkom obce za pomoc pri jednotlivých činnostiach v rámci realizácie projektov, za prípravu podkladov
k žiadostiam o platbu, monitorovacím správam k projektom a bežnú administratívu počas realizácie projektov.
Prajem Vám všetkým krásne prežitie vianočných sviatkov, hlavne pevné zdravie, Božie požehnanie a úspešný
vstup do nového roka 2014.
(Ing. Juraj Ondračka, starosta obce)

ĎAKUJEM VŠETKÝM
Ďakujem všetkým, ktorí v sobotu 9.11.2013 prišli vyjadriť svoj slobodný názor a
všetkým, ktorí ma podporili vo voľbách do Trenčianskeho samosprávneho kraja za poslanca TSK.
Nesmierne si to vážim a je to pre mňa obrovský záväzok spoločne s ostatnými
poslancami urobiť kus dobrej práce v nasledujúcom volebnom období v prospech obyvateľov kraja.
(Ing. Juraj Ondračka, starosta obce)
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia z riadneho Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči – Vlčí Vrch,
ktoré sa konalo dňa 13. septembra 2013.
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/06/2013-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 14.
06. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/06/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Ľubomíra Krovinu a manželky
Márie, bytom Horná Súča č.
891 umiestnenie stavby rodinného domu na pozemku
parc. č. 11822/4 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. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/06/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Miroslava Ondrisa, bytom
Budovateľov 11, Halič k
umiestneniu stavby rodinného
domu na pozemku parc. č.
14004/3 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. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/06/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Martiny
Reksovej,
bytom
Horná Súča č. 1101 k umiestneniu stavby rodinného domu
na pozemku parc. č. 10915/4
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. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.

5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/06/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Jaroslava Stašáka, bytom
Horná Súča č. 787 k umiestneniu stavby rodinného domu
na pozemku parc. č. 9268/4 v
k. ú. Horná Súča.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Zdržal sa
hlasovania 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/06/2013-OZ
schvaľuje investičný zámer
Obce Horná Súča na rekonštrukciu budovy súp. číslo
1324 (garáže na námestí) na
polyfunkčný objekt
podľa
štúdie
vypracovanej
Ing.
Danielou Pokornou a vyhlásenie verejnej obchodnej
súťaže na výber spoluinvestora.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/06/2013-OZ
berie na vedomie Výročnú
správu Obce Horná Súča za
rok 2012 a Správu o overení
súladu výročnej správy s
účtovnou závierkou.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/06/2013-OZ
berie na vedomie Správu
nezávislého audítora z auditu
konsolidovanej
účtovnej
závierky za obdobie od 01.
01. 2012 do 31. 12. 2012.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0

Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
9) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 9/06/2013-OZ
berie na vedomie Čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 30. 06. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
10) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 10/06/2013-OZ
a) schvaľuje Monitorovaciu
správu programového rozpočtu na rok 2013 k 30. 06. 2013;
b) schvaľuje Stanovisko
hlavnej kontrolórky k monitorovacej správe programového
rozpočtu na rok 2013 k 30.
06. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
11) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 11/06/2013-OZ
berie na vedomie zmeny
rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 2 k 30. 06. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
12) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 12/06/2013-OZ
schvaľuje zmeny rozpočtu
Rozpočtovým opatrením č. 3 k
13. 09. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.

13) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 13/06/2013-OZ
schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na
kapitálové výdavky v roku
2013 nasledovne:
-projekt„Kultúrno-spoločenské
centrum – kotolňa“ vo výške
15 374,00 EUR,
-projekt „Rekonštrukcia povrchov MK Závrská a mostu v
km 0,032“ vo výške 60 000,00
EUR.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
14) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 14/06/2013-OZ
a) schvaľuje návrh na zloženie inventarizačných a inventúrnych komisií pre vykonanie
inventarizácie k 31. 12. 2013
so zmenou;
b)
schvaľuje
vykonanie
inventarizácie majetku Obce
Horná Súča a rozpočtovej
organizácie k 31. 12. 2013.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
15) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 15/06/2013-OZ
a) berie na vedomie informáciu o problematike verejného
osvetlenia v rámci realizácie
projektu;
b) schvaľuje v rámci realizácie projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci
Horná Súča“ zmenu pôvodného svetelného zdroja na
technológiu LED.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné
kvórum 10/8/5
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 8/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Štefánek, Mrázik, Ing. Švajda, Čičák.
(Zapisovateľka
Dohnanová)

Margaréta

OZNAM OBECNEJ KNIŽNICE
Prvého premietania „Októbrové dieťa“ v Obecnej knižnici dňa 6. decembra 2013 sa zúčastnilo 14 divákov. Ak by bol zo strany Vás mladých či starších záujem, je tu možnosť aj v nadchádzajúcom roku 2014 premietnuť tieto filmy: Guadalupe, Fatima, Molokai, Bella, Popieluszko, Pius.
Stretneme sa 17. januára 2014 po skončení večernej sv. omše (asi o 19:30hod.).
Prípadné ďalšie informácie k premietaniu filmov dostanete v Obecnej knižnici.
Teším sa na Vás, dúfam, že sa stretneme pri ďalšom premietaní filmu vo väčšom počte.
(MG)
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SLNKO – SÚČA – SLNEČNICA
Stalo sa pravidlom, že každý druhý rok organizuje Obecný
možnosť nielen dozvedieť ale i priamo poznať ich chuť.
Poľovníci sa predstavili v horskom stanovišti, kde sme mali možnosť
úrad Horná Súča v spolupráci s Farským úradom Horná Súča podujatie Hravá jeseň. V tomto roku to bol už
vidieť na trojnožke vetvičky zo všetkých drutretí ročník. Podujatie sa tentoraz konalo
hov stromov, ktoré rastú v našich lesoch.
22.9.2013 v Parku Michala Rešetku pod
Rozprávali o ochrane prírody, zakrmovaní
názvom
SLNKO-SÚČAlesných zvierat a pre deti si pripravili súťaž
SLNEČNICA. Motiváciou aj podmienkou
v love zveri
Rybárske stanovište bolo ozdobené rôznymi
malo byť vypestovanie najzaujímavejšej
tekvice a slnečnice („jesenných slniečok“)
druhmi tŕstia rastúceho v močariskách. Rybári
vo vlastnej záhrade.
prítomným predstavili rybárske náradie, poučPríprava začala už na jar. Mnohí nezavánú literatúru a vysvetľovali pokyny rybárčenia,
hali. Veď starať sa o niečo, čím sa budem
zároveň deti súťažili v odchyte rybičiek.
Skauti sa predstavili vo vlastnom stane, rozmôcť aj prezentovať, naberalo iný zmysel
starostlivosti o záhradu.
právali sa s deťmi o svojej práci a prichystali im
Meteorológovia veštili studené leto - vraj
rôzne prekážkové dráhy formou hier.
Hasičské družstvo prichystalo chránené
sa bude spájať zima so zimou. Božie
cesty sú však nevyspytateľné, a tak naohnisko, ktoré si ľudia pri prácach v poli robili,
priek predpovediam zavítalo nezvyčajne
aby si po celodennej práci mohli prihriať prinehorúce obdobie. Slniečko spaľovalo úrosené jedlo, alebo priamo opiecť niečo z úrody.
du, vlahy nikde. Ľudia vedeli, že treba
Po prezentácii jednotlivých stanovíšť nám
Príhovor
pána
farára
a
kaplána
pri
buste
M.
Rešetku
veľa úsilia na vypestovanie úrody. Tekvikonferencierka pripomenula ťažkú prácu nacové i slnečnicové listy vädli, rast sa
šich predkov na poliach, ale i to, že si popri
spomalil. Nezostalo nič iné, len dennodenne polievať, ošetrovať,
drine našli čas i na zábavu, veselú pieseň či tanec. Nezabúdali ani na
poctivo plieť, okopávať....No veď šomraním by nič nedokázali, ale vari
deti, pre ne vymýšľali rôzne hry.
Hlavný program otvoril príhovorom starosta obce Ing. Juraj Ondračani nič nepokazili.
ka, privítal prítomných a poďakoval organizátorom a reprezentantom
Po horúčavách počasie prekvapilo znova. Nečakaný víchor a búrka.
Neošetrené slnečnice sklonili svoje hlavy, hlávky, hlavičky až k zemi.
podujatia .
Ešte nedozreté semiačka prepadli myši, muchy, vošky, slimáky a iná
Pri buste Michala Rešetku kňaza, bibliotekára dostali slovo naši kňazi:
pán farár ThLic. Jaroslav Ondráš a pán kaplán Mgr. Anton Žovic.
háveď...A bolo po paráde ! Kto dobre predvídal, k slnečniciam zatĺkol
stĺpiky. A čo nasledovalo ??? Večne hladné vrabce a sýkorky nemešPožehnali úrodu a posvätili sošku Archanjela Michala, ktorá už má
kali, mali našou zásluhou viac potravy... Ale čo súťaž? Slnečnice už
miesto v kostole. Rok 2013 bol (teraz už emeritným pápežom Benedikdosahovali prekvapivú výšku stromov. Pristavujeme dvojitý rebrík,
tom XVI.) vyhlásený za ROK VIERY, tiež sme slávili 1150. výročie
rozkvitnuté hlávky ochránime sieťkou.
príchodu vierozvestov - svätých
Naaranžované
bylinky
v
košíkoch,
vreckách,
...
Žeby to už bol priamo boj s prírodou ?
Cyrila a Metoda na naše úzeAle nie, keď sa chce, všetko sa
mie. Ich pamiatke bola venovas Božou pomocou dá. Veď „Bez Boná pieseň v podaní súboru
žieho požehnania, márne naše namáSenior Hornosúčan.
hania“.
Vypočuli sme si prednes podľa
Leto nenápadne ubehlo. Na rade sú
knihy Genesis „Ako Boh stvoril
sociálno-zdravotná a kultúrna komisia,
svet“, ďalej „Hymnus pre lásku“
ktoré v spolupráci s farským úradom
– prvý list Korinťanom, slová
pripravujú akčný program pre deti –
svätého Pavla, započúvali sme
Hravú jeseň.
sa i do voľne prepísaného
Do programu a výzdoby sa
poučného príbehu o pestovaní
zapojili záhradkári, bylinkárky, včelári,
slnečnice,
ktorý sme mali
poľovníci, rybári, skauti, hasiči ....
možnosť počuť už v kázni
Svojou úrodou sa prišli popýšiť všetci:
bývalého pána kaplána Paod ústredia cez Dúbravu, Závrskú, Vlčí
edDr. Petra Čieška. Prítomní
Vrch, Trnávku, Krásny Dub - až po Repákovcov.
mali možnosť posedieť si na „lavičke lásky“. Detský folklórny súbor
Kultúrny program otvorila populárna DH Komoranka. Slova sa ujala
Čajka pod vedením Mgr. Bernardy Nagyovej zaujal originálnym vystúmoderátorka Ing. Katarína Orságová. Pozornosť obecenstva upriamila
pením. Predviedli pásmo o tom, ako sa pracovalo na poliach a ako sa
aj na to, že 22. september 2013 je dňom, kedy sa v Košiciach po
kedysi deti hrali. Hry, muzika, tance i piesne rozveselili celú dedinu.
prvýkrát koná NÁRODNÝ POCHOD ZA ŽIVOT za ochranu
Za ten čas šikovné ruky členiek komisií s kuchárkou prichysa dôstojnosť každého ľudského stvorenia. Toto si všetci uctili minútou
tali z čerstvých sliviek makové a orechové guľky. Ej, veru chutili!
ticha.
Záhradkári mleli jablká na šťavu. Dobre padla, už nikoho nesmädilo.
Nasledovala prezentácia jednotlivých stanovíšť:
Tety bylinkárky s predsedníčkou Základnej organizácie Zväzu protifazáhradkári sa predstavili rôznymi druhmi vypestovaného ovocia
šistických bojovníkov prichystali z liečivých bylín čaj na osvieženie. Čaj
a zeleniny, ktoré boli naaranžované zvlášť za obec- ústredie a zvlášť
pre mužov dochutili akýmsi elixírom, nuž - nesťažovali sa. Detváky si
každá časť obce. Ani sa nám veriť nechcelo, čo všetko sa dá v našej
nestačili oblizovať sladké prsty od medu, lebo ani včelári neprišli
obci dopestovať. Taktiež zaujala úroda farmárov a oštrba s kolískou
s prázdnymi rukami. Pripomeňme si v tejto súvislosti výrok Jána Amopre bábätko, starodávne náčinie na spracovanie ľanu ...Videli sme ako
sa Komenského, učiteľa národov: „Z včelárenia naučil som sa prírodu
sa lisuje ovocie.
viac poznať a viac ju milovať než z mnoho kníh učených“.
bylinkárky charakterizovala trojmetrová šesťnožka vyzdobená rôznyDobrá nálada stúpala, bolo to džavotu i pri hrách so skautmi. Ešte
mi druhmi liečivých byliniek, vysušených i čerstvých, ktorých vôňa sa
upiecť zemiaky a kukuricu, veď bezpečné ohnisko prichystali hasiči zo
niesla na široko, ďaleko. Bylinky boli naaranžované i v nádherných
Závrskej. Súťažilo sa v chytaní rybičiek (umelých !) v potoku, rybári
ručne maľovaných dózach i po domácky vyšitých vreckách, v košíkoch
nás učili hádzať udicu, čo nie je také jednoduché, ako si myslíte. Zau....Každá bylinka mala iný liečivý účinok. Aký? Priami účastníci odpojali aj poľovníci: ukázali, čo všetko nám les dáva, ako vyzerá starostliveď od p. bylinkáriek dostali.
vosť o lesnú zver, podelili sa so zážitkami, deti súťažili v love zvieraVčelári sa prezentovali po domácky
vyrezávanými úľmi, na ktorých sme videli
maškrtníka medu – medveďa ale aj sv.
Ambróza – patróna včelárov. S údivom
sme mali možnosť sledovať prácu včeličiek priamo v sklenenom úli. Našej pozornosti neunikli náradia, s ktorými včelári
pracujú pri ošetrovaní včelstva až po
výťažok medu, peľu, materskej kašičky
o ich účinku na organizmus sme sa mali
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tiek. Ako? Účastníci to vedia. Ej, a ten guláš z diviny nemal chybu !
Chutili aj varené zemiaky s cesnakom, aj lekvárový chlebík, aj mastný
chlieb s cibuľou. Deti boli od lekváru a masti vymaľované až po uši.
Konečne nastal vhodný čas odmeniť najlepších zo 42 súťažiacich. Za
tekvice a slnečnice. Súťažilo sa v troch kategóriách: slnečnica rozkvitnutá, slnečnica zrelá a tekvica. V každej kategórii boli odmenení vec-

Odmenení súťažiaci si prebrali vecné ceny s motívom slnečníc
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nými cenami traja pestovatelia, ktorým dávali svoje hlasy účastníci
akcie.
Zvečerievalo sa akosi rýchlo, aj program sa pomaly vyčerpal. Úrodu
preniesli do kostola, pekne naaranžovali a občania ju mali možnosť
obdivovať ešte celý týždeň.
Zostali nám spomienky, zážitky a príjemný pocit z dobre vykonanej
práce.
Pestovateľom prajeme aj pre budúce
roky hojnú úrodu. Stretneme sa o dva
roky v ďalšej Hravej jeseni, symbolom
bude fazuľa (tvar mesiaca) a názov?
MESIAC – SÚČA – FAZUĽA.
Usporiadatelia ďakujú všetkým, ktorí sa
ochotne zapojili do organizovania celého
podujatia i tým, ktorí svojou účasťou
a úsmevom na tvári vyjadrili spokojnosť,
i všetkým účastníkom, ktorí nám vyjadrili
spokojnosť
a priali
nám
silu
k zorganizovaniu ďalších podujatí.
Ďakujeme.
(VM, členka soc., zdrav. a byt. komisie)

NAŠI SENIORI SA OPÄŤ STRETLI V HOJNOM POČTE
V živote človeka prídu chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď
boli radosti aj smútky.
Dňa 20. októbra 2013 sa o 15-tej hodine zaplnila sála Kultúrneho domu v Hornej Súči našimi staršími občanmi, pre ktorých bol pripravený program.
Mesiac október sa spája s úctou k obyvateľom našej obce, ktorí si toho už mnoho pamätajú a majú veľa životných skúseností, ktorými môžu prispieť
k hodnotnejšiemu životu aj nás ostatných.
Seniori prišli medzi nás v hojnom počte, čomu sme sa naozaj potešili. Spríjemniť si nedeľné popoludnie, a troška si oddýchnuť a stráviť príjemné chvíle
so svojimi vrstovníkmi a so starostom obce.
Začiatkom nás sprevádzali členovia z Hudobnej skupiny Mladík. Po zvučných skladbách sa ujal slova starosta obce Ing. Juraj Ondračka so svojím srdečným príhovorom. Prišiel medzi nás aj Ing. Milan Berec, starosta obce Trenčianska Teplá, ktorý sa našim seniorom prihovoril peknými slovami.
Taktiež pár slovami sa prihovoril pán Mgr. Mikuláš Medvec.
Po príhovoroch boli už Mladíci z hudobnej skupiny opäť pripravení, aby mohli seniorom svojimi skladbami spríjemniť atmosféru. Samozrejme
nemohli chýbať i naši najmenší z Detského folklórneho súboru Čajka, ktorí si pripravili rôzne skladby a tance. Predviedli krásny, bohatý program, ktorý
upútal pozornosť a vyčaril úsmev na tvárach všetkých prítomných. Po programe bolo pre seniorov pripravené občerstvenie s rôznymi dobrotami. Keď sa
všetci nasýtili, tak mládež z Hudobnej skupiny Mladík ešte zahrala pár rezkých skladieb. Sme radi, že prišli medzi nás naši seniori v takom hojnom
počte.
Nikto nevie, ako dlhú cestu má ešte pred sebou, preto žime tak, ako môžeme a robme tak, ako chceme, aby robili iní. Náš život je ako veľká
kniha – zložitý a neopakovateľný, preto ho dopíšme s úsmevom na tvári a radosťou v srdci.
(LM)

Sestry Ema a Zuzana Juricové

NEZABUDLI SME NA PADLÝCH VOJAKOV
Z I. SVETOVEJ VOJNY Z NAŠEJ OBCE
Pri príležitosti 95. výročia konca I.
svetovej vojny a 95. výročia vzniku I. československého štátu Obec Horná Súča, Farský
úrad a ZO SZPB usporiadali dňa 17. novembra
2013 spomienkové stretnutie pri pamätníku
padlých vojakov – kríži pri kostole - kríž je murovaný je na ňom Ježiš Kristus - Kráľ našich sŕdc
a Panna Mária s jej Nepoškvrneným Srdcom,
vypísané sú na ňom všetky mená padlých vojakov z I. svetovej vojny z našej obce. Postaviť ho
dal Ondrej Guga – Gugáček a slávnostne bol
odhalený dňa 17. mája 1937.
Pri pamätníku padlých vojakov pri kostole sa
nám prihovorila predsedkyňa Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Hornej Súči pani Anna Panáková,
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ktorá okrem iného vymenovala všetkých 48 padlých vojakov z našej obce. Boli to: Bariš Ján, Bariš Juraj, Birás Jozef – Záriečie, Birás Jozef, Blaho
Martin, Blaho Štefan, Bulejko Ján, Bulejko Ján, Častulín Ján, Čapák Imrich, Čapák Ondrej, Čechovský Ondrej, Gaží Martin, Guga Ján, Guga
Jozef, Guga Martin, Habánik Štefan, Hoťko Jozef, Chudo Jozef, Chupáč R. Ján, Chupáč Štefan - Mičák, Koprivňanský Jozef, Kučerák Štefan,
Buček Mikuláš, Kraus Ján, Kraus Jozef, Krier Jozef, Krovina D. Jozef, Michalec Ján, Mikušínec Ondrej, Múka Ján, Ondruška Martin, Repa
Adam, Repa Ján, Repa Jozef, Repa Martin, Sádecký Ján, Sádecký Štefan, Sádecký Ondrej, Seriš Jozef, Seriš Martin, Stehlík Juraj, Strápek
Martin, Šulhánek Ondrej, Švajda Jozef, Zemanovič Ján, Zemanovič Ondrej, Majer Ján.
Následne spomienkový venček s poklonou položili a spomienkovú sviečku pripálili pokrvní príbuzní po zosnulých vojakoch s myšlienkou:
Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú vo svätom pokoji. Amen.
Ďalej sme si pripomenuli 95. výročie vzniku I. česko-slovenského štátu a jeho I. česko-slovenského prezidenta, ktorým sa stal český filozof, sociológ, pedagóg, politik, štátnik, novinár Tomáš Garrigue Masaryk, ktorého si ľud vážil a mal zaslúženú prezývku „Náš tatíček Masaryk“.
Po spomienke sa časť prítomných vybrala na jesennú prechádzku – SÚČANSKÉ KORZO, ktoré sme absolvovali pri príležitosti sviatku „Dňa
boja za slobodu a demokraciu“ a v myšlienke „Svetového dňa prevencie týrania detí“, ktorý od roku 2000 organizuje centrum Slniečko. Program
pre deti i dospelých zostavila Komisia sociálno-zdravotná a bytová. Len prevenciou predídeme zlu a dokážeme prežiť. Zostali nám spomienky a radosť
z pekne prežitého nedeľného popoludnia.
(VM, členka soc., zdrav. a byt. komisie)

PRÍJEMNÉ SPESTRENIE ADVENTNÉHO OBDOBIA
Druhú adventnú nedeľu 8. decembra 2013 so začiatkom
o 15-tej hodine sa konal v Rímsko – katolickom kostole sv. Jána
Nepomuckého v Hornej Súči Festival speváckych zborov. Ale ešte
pred samotným začiatkom všetky zúčastnené spevácke zbory, ktoré
sa pomaly schádzali v kultúrnom dome, v kostole absolvovali zvukové
skúšky. Priestory kostola pripravené, svetlá taktiež, spevácke zbory
všetky prítomné, a samozrejme aj občania z Hornej Súče a taktiež
návštevníci z okolia. Festival speváckych zborov sa mohol otvoriť. Na
úvod členovia z Trenčiaskeho speváckeho zboru zaspievali skladbu
„Rorate celi de super“.
Celým programom nás sprevádzala moderátorka Veronika
Gažiová, ktorá všetkých srdečne privítala. Medzi hosťami boli riaditeľ
Trenčianského osvetového strediska v Trenčíne Mgr. Vladimír
Zvalený, pracovníčka TNOS pani Jaroslava Kohútová, samozrejme
nemohli chýbať starosta obce Ing. Juraj Ondračka, zástupca starostu
Jozef Mrázik a pán kaplán Mgr. Anton Žovic, ktorému moderátorka
odovzdala slovo. Pán kaplán sa prihovoril všetkým prítomným, prívital
hostí, prihovoril sa ľudom s témou blížiacich sa vianočných sviatkov.
Ako prvý sa nám predstavil Zbor svätej Cecílie z Nového Mesta nad
Váhom, ktorého členovia nám predviedli svoj repertoár. Ďalším

účinkujúcim speváckym zborom, ktorý sa nám predstavil bol Ženský
spevácky zbor Srňan z Horného Srnia. Tretí v poradí rozozvučal náš
kostol spevácky zbor z Noveho Mesta nad Váhom, ktorého názov je
CANTABILE. V poradí štvrtý účinkoval náš domáci Miešaný spevácky
zbor Hornosúčan. Festival speváckych zborov ukončil Trenčiansky
spevácky zbor.
Po každom vystúpení boli dirigentom speváckych zborov odovzdané
kvety a pamätný list z rúk riaditeľa TNOS Mgr. Zvaleného. Ako sa
hovorí, čerešničkou na torte bola spoločná pieseň - „Daj Boh štastia
tejto zemi“, ktorú odspievali všetky zúčastnené zbory. Dirigovala
Zlatica Šatková, ktorá je dirigentkou domáceho speváckeho zboru
Hornosúčan.
Všetky zúčastnené zbory a taktiež hostia sa pomaly
presunuli do Kultúrneho domu v Hornej Súči, kde ich čakala
slávnostná večera, na ktorej člen domáceho speváckeho zboru
Hornosúčan Miloš Hulín a dirigent Trenčianskeho speváckeho zboru
PaedDr. Jozef Vakoš vyhodnotili celý priebeh Festivalu speváckych
zborov. Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili
o dokonalý priebeh celého Festivalu speváckych zborov.
(LM)

„OVOCNÍČKOVÁ PÁRTY“
Stalo sa už tradíciou, že vždy v tomto čase sa tešia dievčatá a chlapci nášho školského klubu na
veselú, poučnú, ale aj voňavú a chutnú akciu - „Ovocníčkovú párty.” Všetci na ňu prišli vo vlastnoručne
vyhotovených čelenkách, ozdobených plodmi jesene.
Deti priniesli všetko to, čo v záhrade k jeseni patrí. Jablká, hrušky, slivky, hrozno, orechy
a zeleninu. Nielen paradajky, papriku, ale aj červenú repu, cesnak, cibuľu, zemiaky... So zaviazanými očami
mali hádať, čo ochutnávajú, naučili sa pomenovať ovocie aj zeleninu, zahrali sa spoločenskú hru – „kompót”,
naučili sa pieseň „O jabĺčku” a porozprávali sme sa o význame vitamínov z ovocia a zeleniny pre zdravie
človeka. Deti sa dozvedeli o rôznych možnostiach spracovania, zavárania a konzervovania jesenných plodov. Trieda voňala jablkami, cibuľou, hroznom... a deti zo ŠK odchádzali domov s čelenkami na hlavách
a s pomaľovanými tvárami, keďže v tento deň dopoludnia prežili zaujímavé a poučné chvíle s vojakmi.
O niekoľko dní ovocie a zeleninu maľovali farbami, na výkres vystrihovali a „zavárali” do zaváraninových
pohárov. Vyrobili tak peknú a nápaditú jesennú dekoráciu do školskej chodby.

NAŠA PRVÁ „ŠARKANIÁDA“
Je tu krásny, farebný, jesenný čas. V našom školskom klube robíme všeličo zaujímavé. Vytvárali sme rôznymi technikami jesenné listy, maľovali veselé dáždniky, do pohárov sme „ zavárali“ ovocie a zeleninu, „pripravovali“ džúsy, šťavy..., no dielňa má už u nás svoju tradíciu a tá jesenná je
pre deti zaujímavá zvlášť!
Zahrali sme sa v telocvični, zatancovali si, dokončili šarkany, vyzdobili im farebné chvosty...
Aby nezostali len ako výzdoba v priestoroch našej školy, v jedno sobotné, slnečné dopoludnie ich bolo 25 detí vyskúšať na neďalekej lúke. A tak nad ich
hlavami leteli vlastnoručne vyrobené šarkany, no i tie z obchodu, ktorých letiacim chvostom sa deti potešili.
V túto jeseň sme v našom školskom klube odštartovali tradíciu jesenného púšťania šarkanov – „ŠARKANIÁDU“. Na budúci rok na ňu určite
pozveme aj rodičov a bude opäť veselo.
(Eva Veber)

Spoločná fotografia žiakov s pestrofarebnými šarkanmi

Púšťanie šarkanov na lúke
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MLADÍK PO EURÓPSKY
O tom, že členovia DH Mladík radi zdolávajú výzvy už pomaly každý vie, a preto aj pozvanie na podujatie, kde mali zahrať
Hymnu EÚ, ktorou je Óda na radosť z IX. Beethovenovej symfónie,
prijali s očakávaním úspechu. A ten ich naozaj neobišiel. V dňoch 7.
a 8. novembra 2013 sa Kongresovej sále Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne konal už 5. ročník podujatia s názvom
Open Days 2013 pre študentov stredných škôl z celého Trenčianskeho regiónu. Toto podujatie ako tradične organizovalo informačné
centrum Europe Direct Trenčín, sídliace na úrade TSK. Otvorenie
celého podujatia počas obidvoch dní mali v rukách práve Mladíci, ktorí
hrali v komornejšej zostave. Vo štvrtok spievala európsku hymnu
Silvia Serišová a v piatok Veronika Gažiová. Napriek menšej zostave,
predviedli vynikajúci výkon. Veď napokon, o úspechu mladíckej verzie
hymny EÚ svedčí i fakt, že ju museli dokonca zopakovať.
Ďakujeme TSK a Europe Direct centru za pozvanie a už
teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.
(AD)

DH MLADÍK V ÉTEROCH NAŠICH RÁDIÍ
Na sv. Martina, keď sa už počasie pomaly zachmúrilo do mrazivej zimnej atmosféry, sa vedenie DH
Mladík opäť vybralo na „miesto činu“ do Moravského Lieskového. „Miesto činu“ je to práve preto, lebo tu
vznikalo pred viac ako polrokom debutné CD tejto mladej kapely. Priestory nahrávacieho štúdia MUSAE
POLYMNIA sa opäť skvalitnili a práve tu nás čakala útla čerstvá mamička, speváčka DH Gloria a externá
redaktorka rádia Regina Bratislava v jednej osobe Mgr. Miroslava Záhumenská.
V príjemnej atmosfére sa popýtala manažéra Ing. Miroslava Čapáka na to, s akými problémami sa ako manažér dychovej hudby stretáva, čo je jeho úlohou, kto mu pri manažovaní pomáha a ako je to s obsadením
v kapele. On jej vysvetlil, že v kapele nájdeme aj viaceré rodinné zväzky: brat so sestrou (Jozef a Marianna
Čapákoví), 2 sestry (Frederika a Barbora Chovancové) a ich bratranec (Lukáš Chovanec), ktorí majú hudobné zázemie zo strany rodičov či starých rodičov, ale takisto sa v kapele nachádzajú „dychovkársky nováčikovia“ napr. Martin Panák, ktorý tradíciu hrania na dychové nástroje vo svojej rodine možno ešte len začína. M.
Záhumenská ďalej vyspovedala dirigenta Vladimíra Chovanca, od ktorého chcela vedieť, či mu v jeho práci
pomáha to, že mladí muzikanti sa popri hre v Mladíku odborne vzdelávajú aj v hre na nástroji či speve
v základných umeleckých školách príp. na konzervatóriu. Dirigent samozrejme ocenil prínos aj takéhoto
vzdelávania a oboznámil poslucháčov rádia aj s repertoárom dychovej hudby a hudobnými vzormi, ktoré
mladí muzikanti obdivujú a možno aj v niečom napodobňujú.
Potom si „kolegyne“ (hudobné pedagogičky: Mgr. Záhumenská a Mgr. A. Dohnanová) poklebetili o speváckej
zložke Mladíka, prečo je vlastne hlasový pedagóg potrebný v takomto zoskupení a ako je to s prejavom
a technikou nácviku verejného prejavu mladých spevákov dychovej hudby.
Po príjemnom dialógu sme sa tešili na štvrtkový večer (14. 11. 2013), keď v hodinovej relácii „Muzika, hraj“
na rádiu Regina Bratislava odzneli informácie nielen o dychovej hudbe Mladík, ale aj o obci Horná Súča,
o tradícii Festivalu dychových hudieb „Okolo Súče“, o hudobných zoskupeniach, ktoré sú v našej obci aktívne, ale v neposlednom rade aj o debutnom
CD Mladíka s názvom „Hraj muzika, hraj“, ktorého skladby zneli od 20:00 do 21:00. V prípade záujmu si reláciu ešte stále môžete vypočuť v archíve
spomínaného rádia.
O deň na to, teda 15. novembra 2013, sa zasa v dubnickom rádiu Šláger naživo rozprávali v niečo viac ako hodinovej relácii „Šláger zábava“
manažér – Ing. Miroslav Čapák, dirigent – Vladimír Chovanec, speváčka Silvia Serišová a Frederika Chovancová, hrajúca na doprovodné klávesy.
Moderátor, a zároveň majiteľ rádia Marián Dokupil, bol zvedavý nielen na obsadenie Mladíka, jeho vznik, či vznik názvu, ale aj na súrodenecké či partnerské vzťahy v dychovej hudbe, webovú stránku a samozrejme obsah debutného CD. Opätovne boli spomenuté v rádiu Šláger mnohé kultúrne činné
organizácie našej obce, ktoré zachovávajú bohatstvo, ktoré nám zachovali naši starí či prastarí rodičia. Dirigent oboznámil poslucháčov s ďalšími plánmi
Mladíka do budúcnosti, medzi ktorými spomenul napr. nahranie profilového DVD nosiča, rozšírenie radov Mladíka o ďalšiu mladšiu generáciu, zúčastnenie sa na zahraničnom festivale a pozval všetkých priaznivcov DH Mladík na pripravovaný vianočný koncert s názvom „Vianoce s Mladíkom a jeho
hosťami“, ktorý sa uskutoční v Rímsko-katolíckom kostole sv. Jána Nepomuckého v Hornej Súči. Koncert by mal byť zároveň oslavou päťročnice
vzniku DH Mladík a všetci ste naň srdečne pozvaní.
Kto počúval „Šláger zábavu“ v spomínaný piatok večer, určite bude súhlasiť, že zástupcovia Mladíka zvládli živé vstupy na výbornú, a preto patrí poďakovanie nielen im, ale aj rádiu Šláger za poskytnutie priestoru na prezentáciu mladíckej tvorby a snaženia. Ďakujeme!
(AD)

Vladimír Chovanec, Mgr. Miroslava Záhumenská Ing. Miroslav Čapák

Členovia DH Mladík pri hodinovej relácii s názvom
„Šláger zábava“
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ÚSPECHY A DIANIE V NAŠEJ ZŠ S MŠ
BEH O POHÁR FILMOVÉHO FESTIVALU
HORSKÝCH FILMOV HORYZONTY
V rámci filmového festivalu organizátori uskutočnili viacero
sprievodných podujatí. Jedným z nich bol 16. 11. 2013 aj mestský beh
v Trenčíne. Zúčastnili sme sa ho po 3.-krát. V silnej konkurencii žiakov
zo 6 okresov Trenčianskeho kraja sa darilo i našim žiakom, 3 stáli na
stupňoch víťazov. Škoda, že organizátori výrazne skrátili trate. A tak sa
dalo ťažko presadiť z 2. alebo 3. radu na štarte.
Najlepšie umiestnenie našich žiakov:
Najmladší
1. miesto - Dominik Fáry
Mladší žiaci
2. miesto - Lea Cverenkárová
Staršie žiačky
3. miesto - Eliška Bulejková

OTVORENIE NOVEJ CYKLOTRASY V MESTE
SLAVIČÍN

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA – ÚČELOVÉ
CVIČENIE
V ZŠ MICHALA REŠETKU HORNÁ SÚČA
Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia je súčasťou
školského vzdelávacieho programu každej základnej školy. Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu
života a zdravia v mimoriadnych situáciách, v pobyte a pohybe
v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho zdravie. Úlohou je získať vedomosti a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci, v orientácii
v prírode a civilnej ochrane.
V ZŠ s MŠ Michala Rešetku Horná Súča sme pripravili
dňa 26. 9. 2013 v spolupráci s Ozbrojenými silami Slovenskej
republiky cvičenie, ktoré malo praktickú podobu. Žiaci v priamom
kontakte videli modernú automobilovú a bojovú techniku, ručné
zbrane, spojovaciu techniku, hľadačku mín. Strieľali zo vzduchových pušiek, vyskúšali si prostriedky chemickej ochrany, ošetrovali
sa, poskytovali si prvú pomoc, precvičovali určovanie svetových
strán, azimut, orientovali sa v mapách.
Cvičenie sa uskutočnilo na 9 stanoviskách v okolí školy.
Príslušníci ozbrojených síl SR prejavili veľkú trpezlivosť i
veku primeraný výklad. Naši žiaci vďaka nim prežili dopoludnie
plné poučenia, získavania nových vedomostí, zručností
a praktických návykov. Bol to zážitok.
Účelové cvičenie priblížilo žiakom život a prácu našich vojakov,
bolo propagáciou náročnej a zodpovednej práce príslušníkov OS
SR. Úprimne im ďakujeme.

Vo štvrtok 12. 9. 2013 sa pätnásť žiakov zúčastnilo otvorenia
novej cyklotrasy v meste Slavičín. Pripojili sme sa ku skupine cyklistov
zo Slavičína a spoločne sme sa vydali sa dlhú trasu po meste. Všímali
sme si veľmi zaujímavé okolie. Počas prvej prestávky sa všetci účastníci odfotili pri tabuli novej cyklotrasy, obdivovali sme Povodňový most
a boli sme nadšení krásnym lesoparkom, v ktorom sme si oddýchli. Po
trase z hôr sme navštívili miestne múzeum, v ktorom sme obdivovali
zbierky starožitností z 2. svetovej vojny, archeologické zbierky
a dokumenty o histórii mesta.
Domov sme sa vracali unavení, no plní nových zážitkov
a dojmov.

POZNAJ SVOJE KORENE
DEJEPISÁRI EXCELOVALI V DOLNEJ SÚČI

OKRESNÁ SÚŤAŽ V STREĽBE ZO VZDUCHOVKY
(SÚŤAŽ DRUŽSTIEV)
Strelecká súťaž sa uskutočnila 23. 10. 2013 v ZŠ Drietoma.
Zúčastnilo sa jej 11 ZŠ. Družstvá tvorili 3 strelci, každý mal k dispozícii
10 výstrelov. Našim starším žiakom sa nedarilo a obsadili 7. miesto.
Družstvo tvorili: Peter Mikušínec, Lucia Palušná a Andrej Škunda
a získali 136 bodov.
Výbornú streľbu preukázali naši mladší žiaci, ktorí nenašli premožiteľa.
Nastrieľali 177 bodov.
Družstvo tvorili:
Ján Habánik (74), Nikolas Bulejko (65), Samuel Bulejko (38).
Poradie: 1. miesto ZŠ Horná Súča – 177 bodov
2. miesto ZŠ Melčice – Lieskové – 168 bodov
3. miesto ZŠ Trenčín, Na dolinách, 154 bodov

OKRESNÁ SÚŤAŽ V STREĽBE ZO VZDUCHOVKY
(SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV)
V rámci okresnej súťaže družstiev 23. 10. 2013 boli vyhodnotené i súťaže jednotlivcov. V konkurencii 66 strelcov sa nestratili ani
naši chlapci a Ján Habánik obsadil výborné 2. miesto a Nikolas
Bulejko 3. miesto medzi mladšími žiakmi.
Starší žiaci: 10. miesto – Peter Mikušínec, ZŠ Horná Súča.

Dňa 25. 11. 2013 sa 6 žiakov našej školy zúčastnilo
súťaže Poznaj svoje korene, ktorú pravidelne každý rok organizuje
ZŠ Rudolfa Hečka v Dolnej Súči. Okrem našej školy sa súťaže
zúčastnili žiaci ZŠ Nemšová, ZŠ V. Mitúcha Horné Srnie, ZŠ R.
Hečka Dolná Súča. V jednotlivých kategóriách nás reprezentovali
títo žiaci: 6. ročník - Matúš Guga, Vojtech Laurinec, 8. ročník Monika Michalíková, Samuel Gago, 9. ročník - Branislav Bartek,
Michaela Lenošková.
Keďže naši žiaci majú dejepis radi a pripravujú sa naň
poctivo, získali sme aj krásne ocenenia:
1. miesto – Matúš Guga, 6.roč.
1. miesto – Monika Michalíková, 8.roč.
1. miesto – Michaela Lenošková, 9.roč.
2. miesto – Vojtech Laurinec, 6.roč.
Súťažiacim blahoželáme a do ďalších súťaží prajeme veľa úspechov!
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PRÍRODA, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A DETI
Trenčianske osvetové stredisko organizovalo už 25. ročník
výtvarnej súťaže ,,Príroda, životné prostredie a deti“. V 3. kategórii
(5.-9. ročník) sa o priazeň odbornej poroty usilovalo 91 prác. V desiatke ocenených bola i práca Dominika Gagu zo 6.B triedy.
Ocenenie si v sprievode pani učiteľky Trúnkovej prevzal 6.
11. 2013 v budove Okresného úradu v Trenčíne.

Bartekovci:
Patrik 1.B, Kristián 2.A, Marek 3.tr., Samuel 3.tr., Sabína 3.tr., Natália
3.tr., Sára 4.A, Caroline 4.B, Maroš 4.B, Michaela 4.B, Ivana 8.A,
Lenka 8.B, Branislav 9.A, Marcel 9.A.

TRENČIANSKE HODINY 2013
Po hektickej príprave sa naši speváci 20. novembra 2013 zúčastnili
na 44. ročníku súťaže v speve ľudových piesní s názvom „Trenčianske hodiny“.
Našu školu reprezentovali 2 chlapci a 2 dievčatá, ktorí boli
rozdelení do 3 vekových kategórií. V I. kategórii (1.-3. ročník) súťažili
Jožko Múka z 1.B a Alica Laurincová z 3. tr. Po viacerých úspechoch
sme do boja v II. kategórii (4.-6. ročník) poslali Jozefa Chupáča
zo 6.B a v III. kategórii (7.-9. ročník), tento rok najsilnejšej, spievala
za našu školu Veronika Gažiová z 8.A.
Vystúpenia jednotlivých žiakov miestami rušili pracovníci zatepľujúci budovu ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne, kde sa súťaž odohrávala
a mnohých spevákov potrápilo upršané počasie i zachrípnuté hlasy.
Preto porotkyne upozornili, že hoci spevákov poznajú a vedia, že
dokážu zaspievať lepšie, musia hodnotiť ich konkrétny súťažný
výkon.
Po krátkom zhodnotení celkového priebehu súťaže nastalo
vyhodnotenie, ktoré nám prinieslo veľkú radosť. 3. miesto sa podarilo vyspievať Alici Laurincovej (3. tr.) a špeciálnu Cenu poroty za
výber skladieb získal Jozef Chupáč (6.B).
Našim šikovným spevákom srdečne gratulujeme a už teraz
sa tešíme, ako nás budú reprezentovať v ďalšom ročníku.

PRIEZVISKÁ NAŠICH ŽIAKOV
V našej škole je 307 žiakov. Spolu majú 110 priezvisk.
Ktoré sa vyskytujú najčastejšie?
Bartek
14 žiakov
Zemanovič
14 žiakov
Gaži
12 žiakov
Panák
12 žiakov
Gago
11 žiakov
Bulejko
10 žiakov
50 priezvisk sa vyskytuje iba raz, 27 priezvisk 2-krát.
Zemanovičovci:
Jaroslav 2.A, Lukáš 2.A, Patrik 2.A, Adrián 3.tr., Andrej 3.tr., Júlia
4.B, Karolína 5.tr., Michaela 5.tr. Michal 6.A, Zuzana 6.B, Adam 7.B,
Mária 8.A, Stanislava 8.B, Karin 9.A.

TVORIVÁ ŠKOLA – BRÁNA DO ŽIVOTA NAŠICH
DETÍ
Naša základná škola úspešne ukončila 31. 12 .2012 projekt Európskeho sociálneho fondu Tvorivá škola – brána do života
našich detí. Súčasťou projektu bolo množstvo vzdelávacích podujatí
pre učiteľov (školenia, kurzy, semináre, konferencie), ktorých sa
zúčastňovali v popoludňajších hodinách, počas prázdnin i sobôt.
Dnes je kolektív učiteľov schopný pracovať s akýmikoľvek najmodernejšími informačno-komunikačnými technológiami a didaktickými
pomôckami. Škola je už viac ako rok bohatšia o notebooky, interaktívne tabule, projektory a najmodernejšie pomôcky na vyučovanie
prírodovedy, biológie, geografie, slovenského jazyka a literatúry,
anglického jazyka, ruského jazyka, matematiky, fyziky, chémie, techniky.
Realizácia projektu trvala 27 mesiacov, učitelia jej venovali množstvo
energie, síl i voľného času.
Na všetky problémy sme už pomaly zabudli. Veď vďaka
projektu patrí dnes naša škola k najlepšie vybaveným školám
v Trenčianskom kraji.
Celková hodnota projektu:
108.351,97 €
Európsky sociálny fond:
92.099,18 €
Štátny rozpočet SR:
10.835,19 €
Vlastné zdroje:
5.417,60 €
Manažér projektu : Mgr. Vojtech Laurinec, zástupca riaditeľa školy.

(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
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REVITALIZÁCIA HRADU VRŠATEC
V marci tohto roku MAS Vršatec podala žiadosť o grant na
výkone týchto prác bola upovedomená správa CHKO Biele Karpaty
úpravu hradu Vršatec, ktorú vyhlásil Nadačný fond Telekom pri Nadáa taktiež Obvodný úrad životného prostredia.
cii Pontis. Stali sme sa úspešnými
O možnosti zapojiť sa do prác
žiadateľmi a 15. apríla 2013 sme
občanov informovala internetová stránka
podpísali zmluvu. Výška získaMAS a obecné rozhlasy. Nádvorie hradu
ných finančných prostriedkov bola
a priestranstvo pri zachovanej hradnej stene
1 000 €, pričom na úpravu hradsa tak vyčistili a získali lepší vzhľad. Dňa 21.
ného priestranstva MAS prispela
septembra 2013 prebehli ďalšie terénne
aj z vlastných finančných zdrojov.
úpravy a práce v priestoroch hradu Vršatec.
Projekt nesie názov „Revitalizácia
Začalo sa s odstraňovaním starých konárov,
hradu Vršatec“ a jeho hlavným
krov a stromov. Brigády sa opäť zúčastnili
cieľom je vyčistiť a upraviť okolie
dobrovoľníci a samozrejme nechýbala kanhradu Vršatec, ktorý sa vypína
celária MAS Vršatec. Tretia časť prác sa
nad obcou Vršatské Podhradie na
konala dňa 5. októbra 2013, pričom tejto
vápencových bradlách. Práce,
brigády sa zúčastnil doposiaľ najvyšší počet
ktoré mohli narušiť časť vegetácie,
dobrovoľníkov. V rámci tejto brigády sa nám
prebiehali mimo vegetačného
podarilo odkryť a zviditeľniť ďalší kus hradobdobia a so súhlasom všetkých
ných múrov. Počas prác sa zrezali suché
Časť dobrovoľníkov na hrade Vršatec počas 3. brigády
dotknutých orgánov v rámci poa staré stromy, opäť sa pokosila časť nádvotrebných povolení. Naším zámerom bolo odstrániť prebytočné stromy,
ria, odstránili sa prebytočné kry a konáre. Stromy, ktoré počas obkonáre, krovie a iné prekážky, ktoré spôsobujú sťažený výstup
hliadky označil pracovník Obvodného úradu životného prostredia, boli
k hradu. V ďalších etapách MAS plánuje miesto doplniť informačnými
začiatkom novembra z priestranstva hradu odstránené vlastníkmi
tabuľami a začať so záchrannými prácami hradných múrov.
pozemku, ktorými sú Lesy SR, š.p. Vršatské bradlá spolu s hradom
Po vybavení všetkých potrebných povolení sa mohlo začať s prácami
predstavujú dominantu nášho územia, preto pre nás nie je ľahostajné,
v priestranstve hradu. Z finančných prostriedkov nadácie sa zakúpili
v akom stave sa hrad nachádza. Veríme, že spoločnými silami s dobpotrebné nástroje a dňa 25. júla 2013 sa konala prvá časť brigády
rovoľníkmi sa nám podarí pre záchranu hradu urobiť čo najviac.
zameraná na úpravu a revitalizáciu Vršatského hradu, ktorú organizoEšte na záver by sme chceli dodať, že stromy pôsobia devala MAS Vršatec v spolupráci s Historicko-astronomickou spoločnosvastačne na hradné múry, pričom boli aj obrovským zásahom do
ťou. V rámci tejto brigády sa pokosilo a upravilo nádvorie hradu a časť
pôvodných nelesných biotopov, ktoré majú omnoho bohatšiu biodiverzachovalej veže. Taktiež sa hrad vyčistil od odpadkov, ktoré sa vyzbiezitu a teda aj ochranársku hodnotu. Nie všetky porasty stromov teda
rali do vriec. Týchto prác sa zúčastnila kancelária MAS Vršatec, člen
môžu byť považované za skutočné lesy a musia byť automaticky
Výberovej komisie, zástupcovia CHKO Biele Karpaty a dobrovoľníci. O
predmetom ochrany.
(Ing. Ľuboslava Sokolová)

MAS VRŠATEC V OBJEKTÍVE II.
Tento rok sa konal už druhý ročník fotografickej súťaže
grafiu „Oheň na Ďura“. Na 2. mieste skončila fotografia s názvom
s názvom „MAS Vršatec v objektíve“. Súťažilo sa v 5 kategóriách,
„Tradičná Veľká Noc“, ktorej autorkou bola Helena Jáňová. V tejto
kategórii získala 1. miesto Terézia Sakonkrétne historická fotografia, zvyky a tradície,
potulky prírodou, kultúrno-historická fotografia,
badková za fotografiu „Motivácia“.
V kategórii Potulky prírodou sa
naši ľudia. Do súťaže sa mohli zapojiť osoby nad
na 3. mieste umiestnil Ivan Varga
15 rokov, pričom fotografie museli byť z územia
s fotografiou „Rybník v Slavnici“. Na 2.
MAS. K fotografiám zasadla odborná porota,
mieste sa umiestnila Jana Pagáčová
pričom bola zložená z profesionálov, ktorí fotografovanie študovali alebo v tejto oblasti pracujú.
s fotografiou „Dúhový most nad PominovK dispozícii mali iba očíslované fotografie bez
com“.
Krásne 1. miesto patrilo Jakuuvedenia autora. Do súťaže sa zapojilo 40 fotografov, pričom kancelária prijala krásnych 175
bovi Cíbikovi za fotografiu „Jesenné more
na Považí“. V kategórii Kultúrno – histofotografií.
rické pamiatky získal 3. miesto Jakub
Slávnostné vyhodnotenie druhého
ročníka fotografickej súťaže sa konalo dňa 25.
Cíbik za fotografiu „Rozprávková spod
Vršatca“. Na druhom 2. mieste skončila
októbra 2013 v Kultúrnom dome v Skalke nad
Ľ. Sokolová, A. Horečný, I. Bendáriková,
Váhom, a zároveň bolo spojené s vernisážou
Jana Pagáčová s fotografiou „Jar na
A. Šumichrast – absolútny víťaz súťaže
Pominovci“. Na 1. mieste sa umiestnil
fotografií. Počas programu boli vyhlásené výsledky súťaže Geocaching, pričom podujatie
Ivan Varga za fotografiu s názvom “Kostosvojím spevom a hrou na klavíri spestrili žiaci zo ZUŠ Ilava. Ďalej
lík v Pominovci“.
V kategórii Naši ľudia získal 3. miesto František Tichý za
v rámci programu so spevom vystúpili Danka Birasová a Zuzana
fotografiu „Kto bude v Hrabovke prvý?“. Na 2. mieste sa umiestnil
Juricová z DFS Čajka z Hornej Súče a hru na heligónke so spevom
predstavil Ondrej Panák.
Anton Šumichrast „Na Váhu pri Skale pred postavením kanála“.
Na 3. mieste sa v kategórii Historická fotografia umiestnil
Krásne 1. miesto získal Jakub Cíbik za fotografiu „Nostalgická cesta“.
Absolútnymi víťazmi súťaže sa stali Anton Šumichrast, nakoľko jeho
Ľuboš Kňažek s fotografiu „Babička Paulínka“. Miroslava Mindárová
fotografia „Pohľad zo skalského kopca na Váh a Súčanku – okolo
získala 2. miesto za fotografiu s názvom „Vraj sme železná mládež.
r. 1940“ v kategórii historická fotografia získala najviac bodov od
Áno, tak zmýšľajú, presne tak, tie státisíce kantorkov! Železná mládež. Mládež!“ a na 1. mieste sa umiestnil Anton Šumichrast
odbornej poroty, a Jakub Cíbik, ktorý získal dve 1. miesta (Potulky
s fotografiou „Pohľad zo skalského kopca na Váh a Súčanku“. V kateprírodou a Naši ľudia) a jedno 3. miesto (Kultúrno-historické pamiatky).
górii Zvyky a tradície patrilo 3. miesto Františkovi Mindárovi za foto(Ing. Ľuboslava Sokolová)

GEOCACHING
Cieľom tejto aktivity bolo prejsť územím MAS Vršatec podľa hracieho plánu. Na základe indícií a GPS súradníc bolo potrebné nájsť poklad,
v ktorom sa nachádzala prezenčná listina, rôzne drobné predmety a pečiatka, ktorá slúžila na opečiatkovanie hracieho plánu. Skrýše sa nachádzali na
10 rôznych miestach: Horná Súča - kyselka, Dolná Súča - Krasín, Skalka nad Váhom - kláštor, Ľuborčianska dolina - studnička pod košármi, Trenčianska Závada - gazdovstvo Uhliská, Pominovec, hrad Vršatec, Červenokamenská skala, Slavnické Podhorie a Bolešov - Dračia studňa. Odovzdávanie
cien v rámci tejto súťaže sa konalo počas programu vyhodnotenia fotografickej súťaže “MAS Vršatec v objektíve II.”
Cenu získal tím pátračov: Mário Mrázik, Matúš Guga a Zuzka Gugová. Gratulujeme a sme veľmi radi, že sa zapojili do hľadania všetkých 10
skrýš a prešli celým naším územím!

www.hornasuca.sk

číslo 4

SÚČANSKÝ

HLÁSNIK

december 2013

13

FUTBALOVÝ KLUB HORNÁ SÚČA –
FUTBALOVÉ OKIENKO
Umiestnenie našich mužstiev po jesennej časti v sezóne 2013/2014
Dospelí: 9. miesto - skóre 31 : 33 – 22 bodov
Najlepší strelci: Dohnan Ján – 10 gólov , Panák Marian – 5 gólov
Dorast: 7. miesto - skóre 26 : 23 – 11 bodov
Najlepší strelci: Mrázik Matúš – 4 góly, Machara Milan – 4 góly
Žiaci: 1. miesto - skóre 85 : 7 – 45 bodov
Najlepší strelci: Zvolenský David – 22 gólov, Gago Samuel – 22 gólov, Coník Adam – 20 gólov

Mužstvo žiakov nastúpené pred futbalovým zápasom s Opatovou nad Váhom
Mužstvo žiakov pod vedením skúsenej trénerskej dvojice
Coník Dušan, Černek Dušan dosiahlo pozoruhodný polčasový
výsledok, keď v jesennej časti súťaže nenašli premožiteľa
a vyhrali všetkých 15 zápasov a so 6-bodovým náskokom vedú
tabuľku Majstrovstiev oblasti starších žiakov. Gratulujeme!!!
Starí páni – mužstvo sa v tomto roku stretávalo hlavne
pri oslavách životných jubileí svojich hráčov, kedy 50-tku oslávili
nasledovní hráči:
Dohnan Pavol, Guga Marian (Pečan), Šulhánek Milan, Panák
Štefan, Michal Marian, Sabadka Jozef a Buchcár Jozef. Všetkým
oslávencom boli po gratuláciách odovzdané pamätné hornosúčanské dresy s číslom 50.
Aby tých osláv nebolo málo, na jeseň sme boli pozvaní do susedného Šanova, kde pri príležitosti osláv 60-tich rokov Suchánka
Jozefa odohrali naši hráči futbalový zápas, pred ktorým zablahoželali oslávencovi a taktiež mu odovzdali pamätný hornosúčanský
dres s číslom 60.
I touto cestou by sme chceli všetkým oslávencom zaželať hlavne
pevné zdravie, aby sme sa na zelených trávnikoch stretávali
v plnom zdraví aj naďalej .
(JM)

Starí páni - päťdesiatnici

Spoločná fotografia hráčov Hornej Súče a Šanova

Obec Horná Súča Vás srdečne pozýva na 15. OBECNÝ BÁL, ktorý sa uskutoční dňa
15. februára 2013 o 19:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Hornej Súči. Vstupenky si môžete
objednať na tel. čísle 032/6519 616 alebo osobne v kancelárii kultúry.
TEŠÍME SA NA VÁS!!!
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ZA STANISLAVOM HABÁNIKOM...
13. decembra by bol dovŕšil 56. rok svojho života. Krutá smrť prerušila jeho pozemskú životnú púť. Jeho telo sme odprevadili do zeme na
večný odpočinok. Do zeme, ktorej vlastne odovzdal podstatnú časť svojho života. Života, ktorý bol napĺňaný plodnou, statočnou prácou a láskou. Nie je
ľahké hľadať vhodné slová, ktoré by vystihovali tohto vzácneho človeka. V kruhu rodiny, na pracovisku, v okolí - všade, kde sa pohyboval, ho bolo cítiť.
Napriek svojim starostiam, ústretový, dobrosrdečný, vždy sa usiloval porozumieť a pomôcť každému.
Jeho nečakaná smrť zasiahla asi každého, kto ho aspoň trochu poznal. Manželka i deti v ňom denne nachádzali lásku, oporu a porozumenie. Svojej
rodine napriek zaneprázdnenosti venoval veľkú otcovskú starostlivosť a spolu s manželkou Ankou sa tešili zo svojich detí a vnúčat.
Už odmlada mal vzťah k strojom a mechanizmom, čo snáď zdedil po svojom dedkovi, ku ktorému ho často prirovnávali. Preto si po skončení
základnej školy zvolil tento smer, stredoškolské vzdelanie ukončil maturitou. Po absolvovaní základnej vojenskej služby istý čas pracoval v JRD Nemšová. Do októbra 1979, teda viac ako 20 rokov - na ŠM Horná Súča a v Agrosúči, a.s. ako mechanizátor so všetkými osobnostnými i pracovnými
atribútmi len jemu vlastnými. Veď jemu neprekážalo, že si zafúľal nedeľnú košeľu alebo sveter, podstatné bolo, aby stroj fungoval. Tak veľmi mal svoju
prácu rád, tak veľmi mu na nej záležalo.
V roku 2001 si založil živnosť a jeho práca sa rozšírila na rôzne služby v oblasti poľnohospodárstva pre okolité poľnohospodárske podniky. Ďalej to boli
aj služby pre lesy najmä pri ťažbe dreva či úprave ciest. Veď kto by ho nepoznal ako kombajnistu alebo nevidel na LKT- čku... Alebo keď napadal sneh,
nebol pre neho problém sprístupňovať cesty. Jednoducho povedané – bol vždy tam, kde ho ľudia i obec potrebovali.
Chýbať bude aj priateľom spoza hraníc, ktorí ho tiež odprevadili na jeho poslednej ceste. Určite môžeme aj za nich povedať: „Ďěkujeme, Stanislave, za
vše, cos pro nás udělal!“
Neraz by sme zdôraznili, že mal práce i povinností dosť a dosť... Ďalšou náplňou jeho života bola jeho angažovanosť vo verejnom a spoločenskom živote tak v obci, ako aj doma na Vlčom Vrchu. Bol dlhoročným poslancom obecného zastupiteľstva, členom stavebnej komisie. Okrem toho
mal široký okruh aktivít v poľovníckom združení, priniesol nemalý podiel do kultúrnej a školskej oblasti. Organizoval mnoho rôznych akcií v hasičskom
zbore, o ktorom stihol napísať podklady pre pripravovanú monografiu o obci. Aspoň toľko o ňom – Stanislav Habánik – kamarát, ktorý nás opustil, ale
navždy zostane v našich srdciach zapísaný ako pracovitý, čestný, dobrosrdečný a láskavý ČLOVEK, ktorý všade so sebou prinášal nielen pohodu a
dobrú náladu, ale aj istotu, že naliehavá práca sa dokončí.
Vážená rodina, taký bol pre nás Váš manžel, otec, dedko, syn,... a niet väčšej bolesti, ako keď matka odprevádza svojho syna na poslednej ceste.
Tak zbohom, Stanko – za Tvoju manželku Aničku, deti: Evku, Stanka, Anku, Ľubku, za milované vnúčatká: Laurinku, Bibianku, Simonka a Kristiánka, za
mamu, svokrovcov, celú rodinu, priateľov, známych, spoluobčanov - jednoducho nás všetkých.
Odpočívaj v pokoji, snáď milosrdný čas zmierni bolesť a žiaľ nad Tvojím odchodom.
Byť silný... znamená nemať strach, prekonať samého seba...
byť silný znamená prekonávať prekážky s ľahkosťou a rozvážnosťou...
byť silný znamená po každom páde vstať, aj keď bolia kolená, oprášiť ich, to je pletka a ísť vpred...
byť silný znamená nemyslieť na seba....myslieť na iných a robiť im radosť...
byť silný znamená pomáhať ostatným, aj keď možno on sám potrebuje pomôcť...
byť silný znamená stáť vždy pri každom, kto ho potrebuje a povzbudiť ho...
byť silný znamená veriť v Pána Boha a nehanbiť sa za to...
byť silný znamená ľúbiť... ľúbiť z celého srdca...
Odkaz od rodiny
... a presne taký bol náš tatinko... Bol, je a aj bude pre mňa a mojich súrodencov najväčším hrdinom a príkladom...
A preto od tejto smutnej udalosti je jedným z našich cieľov snaha pokračovať v jeho stopách a aspoň sčasti sa mu
podobať...
Chcela by som sa v mene našej rodiny zo srdca poďakovať Vám všetkým, ktorí ste sa prišli rozlúčiť naozaj vo
veľkom počte... Iste sa zhora pozeral a mal radosť... Veď ON Vás všetkých mal rád...
Ďakujeme za mnohostrannú pomoc a podporu všetkým blízkym, známym, priateľom...
Naša úprimná vďaka patrí p. farárovi Jaroslavovi Ondrášovi,
novokňazovi Tomáškovi Gračkovi za dôstojnú rozlúčku,
kňazom a sestričkám aj z iných farností za modlitby, Obecnému úradu Horná Súča, vedeniu Agrosúča a. s., Poľovníckemu združeniu Hložec, pohrebnej službe, dychovej hudbe, miništrantom, speváckemu zboru...
a všetkým, ktorí sa snažili akýmkoľvek spôsobom zmierniť náš nesmierny žiaľ.
Dovoľte mi poďakovať aj za Váš dojímavý článok, ktorý vystihuje nášho tatinka, ďakujeme, že ste nám pripomenuli jeho ťažký, ale krásny,
plnohodnotný život, naplnený prácou, zodpovednosťou a neuveriteľnou láskou. Láska a úcta k nemu neskončila jeho nečakaným odchodom, ďalej v nás
pretrváva a je oveľa silnejšia... Cítime jeho duševnú prítomnosť, ktorá nám dáva silu, pomoc a nádej....
(dcéra Eva)

DFS ČAJKA SPRÍJEMNIL CHVÍLE JESENE ŽIVOTA...
V spolupráci s MAS Vršatec sa DFS Čajka tento rok
podarilo zorganizovať šnúru vystúpení v domovoch dôchodcov
na území MAS Vršatec.
Táto skupina obyvateľov je veľmi zanedbávaná. DFS Čajka
navštívil spomínané zariadenia a spríjemnil jesenné chvíle
jesene života klientom domovov ľudovými piesňami a tancom.
Dňa 9. 10. 2013 menšie deti v detských krojoch
potešili starkých v domovoch dôchodcov v Dolnej Súči
a v Skalke nad Váhom. Je tam veľa rodákov aj od nás. Poznali
všetky naše piesne, riekanky dokonca aj vyčítanky a počas
celého vystúpenia s nami spolupracovali. Mohli sme pozorovať,
ako sa vrátili do svojich detských čias. Nechýbal srdečný potlesk ani slzy radosti.
O týždeň neskôr staršie deti vystupovali v centrách sociálnych
služieb v Slávnici, kde je prekvapivých 230 klientov a v Hornom
Srní.
Vo všetkých zariadeniach ocenili, že sa ešte v dnešnej dobe
niekto venuje zachovávaniu krojov, piesní a tancov z nášho
regiónu. Vystúpenia mali veľmi špecifickú atmosféru. Určite by
sme ich ešte niekedy radi zopakovali.
Samozrejme, že nezabúdame ani na našich deduškov a babičky. Pestrým programom sme ich potešili 20. 10. 2013 v našom kultúrnom dome.
(AB)
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NOVÉ KNIHY
NÁM ROBIA
RADOSŤ
V mesiaci september a október 2013 boli pre čitateľov
zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:

1. Inferno – Peklo – Brown, D.
2. Prísne tajné – Silva, D.
3. Kráska a netvor – Dán, D.
4. Na brehu Rio Piedra som si sadla a plakala –
Coelho, P.
5. Liek na smútok – Keleová – Vasilková, T.
6. Milenka pána prezidenta – Belanová, G.
7. Vydať sa a zomrieť – Kardošová, B.
8. Cigánka – Maziniová, J.
9. Juliet a tá druhá – Revická, G.
10. Neznámych nemiluj – Sasková, L.
11. Smrť si neškrtne – Shemesh, J.
12. Mať krídla a letieť – McKinley, T.
13. Na vine sú hviezdy – Green, J.
14. Dvojnásobná výhra – Francis, D.
15. Črepiny spomienok – Fartelová, M.
16. Ako chutí voda – Krištofíková, A.
17. Predtým ako som ťa poznala – Moyesová, J.
18. Shalom – Holland, T.
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GRATULOVALI SME JUBILANTOM
V tomto roku 2013 navštívili členovia ZPOZ – u pri príležitosti
úctyhodných deväťdesiatych narodenín nasledovné
oslávenkyne:
Panáková Agnesa
narodená
19. 10. 1923

Gažiová Angela
narodená
28. 10. 1923

Členovia ZPOZ – u navštívili pri príležitosti úctyhodných deväťdesiatych piatych narodenín nasledovného oslávenca:
Birás Imrich
narodený
4. 11. 1918

Krásna literatúra pre deti a mládež:

1. Povesti o slovenských hradoch 2 – Domasta, J.
2. Moja veľká rozprávková kniha o zvieratkách –
Bartzová, C.
3. Príbehy z nášho statku – Dobos, E.
4. Kamaráti zvieratká – Dalmády, D.
5. Verný kamarát – Dale, J.
6. Molly, víla s rybičkou – Meadows, D.
7. Perfektné rande – Geisler, D.
8. Škoricové dievča 2 – Hopkins, C.
9. Zlatíčka – Wilsonová, J.
10. Mrazivé leto – Martini, M.
11. Prvé čítanie pre mladých školákov

Členovia ZPOZ – u navštívili pri príležitosti výročia sobáša
nasledovných oslávencov:
Diamantová svadba
60. jubileum svadby
24. 10. 2013
Jozef Gago
Mária Bulejková

Diamantová svadba
60. jubileum svadby
14. 11. 2013
Ladislav Kopúň
Helena Kramárová

Náučná literatúra pre deti a mládež:

1. Ľudské telo – Parker, S.
2. Angličtina pre deti – Krejčí, H.
3. Detské skladačky – Sommer, E.
4.Tangramy pre malých i veľkých – Täubner, A.
5. Veselé figúrky z jednoduchých materiálov – Semling, M.
6. Pletenie košíkov – Eckert – Ulrich, J.
Náučná literatúra pre dospelých

1. Rybářské Vodňany
2. Čítanie z tváre rýchlo a ľahko – Webster, R.
Prosím čitateľov, ktorí ešte nemajú zaplatený členský poplatok za rok 2013, aby ho uhradili
v čo najkratšom čase. Zároveň žiadam o dodržanie
výpožičnej doby 1 mesiac, ktorá sa dá predĺžiť maximálne 2 – krát, ak knihu nežiada iný čitateľ.
Nedodržiavanie stanovených termínov sťažuje knihovnícku prácu.
Za porozumenie ďakujem a prajem príjemné čítanie.
(MG)

Zlatá svadba
50. jubileum sobáša
19. 10. 2013
Gustáv Brázda
Helena Serišová

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
9. 11. 2013
Ján Žúži
Helena Babrnáková

Zlatá svadba
50. výročie sobáša
23. 11. 2013
Jozef Čapák
Mária Kotlanová
(LM)
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INZERTNÉ OKIENKO

Kúpim, predám, hľadá sa, našiel sa,...
OZNAM - MIESTNE DANE
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI
Občania, ktorým v roku 2013 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností t. z. predali, kúpili, zdedili, darovali pozemok alebo stavbu, sú povinní
do 31. januára 2014 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade v Hornej Súči.
POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Občania, ktorí chcú požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny
odpad a drobný stavebný 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 2014.
Všeobecno-záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO
a DSO v Obci Horná Súča č. 3/2012 – viď http://hornasuca.sk/
Informácie: Obecný úrad Horná Súča - Škundová Paula – referent daní,
č. kancelárie 12 (PRI POŠTE).
tel. kontakt: 032/6519620, e-mail: hornasuca@hornasuca.sk
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.

PRAJEME KRÁSNE PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV, NECH SÚ VAŠE
DOMOVY NAPLNENÉ LÁSKOU A POKOROU.
V NOVOM ROKU PRAJEME VEĽA ZDRAVIA, LÁSKY A ÚSPECHOV V OSOBNOM
A PRACOVNOM ŽIVOTE.
(Redakčná rada Súčanského Hlásnika)
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