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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 30. 4. 2015
Uznesenie č. 27
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z 3. zasadnutia OcZ.  
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 28
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 29
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie o činnosti komisie
kultúry, školstva a športu pri OZ.                   
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 30
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zobralo na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2014.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 31
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Záverečný účet Základnej
školy s MŠ R. Hečka Dolná Súča za
rok 2014 a celoročné hospodárenie
školy bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 32
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči

v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a) zobralo na vedomie stanovisko
finančnej komisie, správy obecného majetku a podnikateľskej
činnosti pri OcZ k návrhu záverečného účtu za rok 2014,
b) schválilo Záverečný účet obce
Dolná Súča za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 33
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo
1) prebytok hospodárenia obce za
rok 2014 v sume 60.369,58 €,
zistený podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.,
2) použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %,
t. j. 60.369,58 €.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 34
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Zásady o odmeňovaní
poslancov OcZ, zástupcu starostu
a ďalších občanov pracujúcich v komisiách Obecného zastupiteľstva
obce Dolná Súča s účinnosťou od
1. 1. 2015.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 35
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
určilo v zmysle § 11, ods. 4, písm. i),
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 235/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových
podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat starostovi obce ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v NH vyčíslenej na základe
údajov ŠÚ SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa § 4  
ods. 1, bod 4, zákona č. 253/1994

Z. z. v znení neskorších predpisov,
čo v podmienkach obce je 2,17-násobok, zvýšený o 10 % v zmysle § 4,
ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
v znení neskorších predpisov spolu
vo výške 2.049 €.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 36
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie upozornenie
prokurátora č. Pd 63/15/3309-5 zo dňa
5. 3. 2015 proti VZN obce Dolná Súča č.
1/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných
prác právnických a fyzických osôb
podnikateľov na území obce Dolná
Súča, schváleného dňa 28. 4. 2011
uznesením č. 34-OZ/2011.                                                                                                                                   
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
prijalo nasledovné opatrenie:
Starosta obce predloží OcZ návrh
na schválenie Dodatku č. 1 k VZN
č. 1/2011, ktorý bude v súlade so
zákonom, ako i s upozornením prokurátora č. Pd 63/15/3309-5 zo dňa
5. 3. 2015.
Zodpovední: poslanci OcZ, starosta
obce a prednosta úradu            
Termín: 30. 5. 2015
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 37
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 1 k VZNO č.
1/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických a fyzických
osôb podnikateľov na území obce
Dolná Súča.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 38
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZN č. 1/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území
obce Dolná Súča s pozmeňujúcim
návrhom v článku 13 Záverečné
ustanovenia.                                        
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 39
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Knižničný a výpožičný
poriadok Obecnej knižnice v Dolnej
Súči s doplnením.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 40
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie stanovisko
komisie výstavby ÚP a ŽP pri OcZ
k prerokovaným žiadostiam nasledovne:
1) Návrh zmluvy o nájme nehnuteľností prenajímateľa JUDr. Františka Ondrišáka a splnenie uznesenia OcZ č. 22/2015. Riešenie
k predmetnej veci na vytvorenie
vzájomnej dohody nebolo medzi
účastníkmi, t. j. komisiami a prizvaným prijaté. Komisie odporúčajú starostovi obce postupovať
v zmysle návrhov, ktoré boli prijaté na komisii dňa 24. 3. 2015.
2) Žiadosť Milana Michalca a manž.,
Dolná Súča, vo veci dlhodobého
prenájmu parc. č. 982/26 vo výmere cca 100 m2 s tým, že komisia nesúhlasí s dlhodobým prenájmom časti uvedenej parcely.
Týmto uznesením sa ruší uznesenie č. 352-OZ/2014 zo dňa 26.
6. 2014.
Hlasovanie:
Za: Dúžek, Majerská, Bc. Tomeková,
Vavro, Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: Hlávek, Čičo, Trúnek
Uznesenie č. 41
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe žiadosti Jaroslavy Štefkovičovej, Dolná Súča, o dlhodobý
prenájom pozemku v k. ú. Dolná
Súča, parc. reg. „C“ č. 7858/1 – zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve obce Dolná Súča vo výmere
2 718 m2, výmera pre dlhodobý prenájom 34,7 m2, na základe geodetického zamerania Ing. Daniela Panáka zo dňa 15. 4. 2015 a t. č. sa  
využíva ako miestna komunikácia:
1) prerokovalo návrh realizácie
prenájmu nehnuteľného majetku
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako
prípad osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný 3/5 súhlas všetkých
poslancov,
2) schválilo v zmysle § 9a ods.
9 písm. c) zákona NR SR č.
138/1991 Zb. majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejnenie
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zámeru na dlhodobý prenájom
nehnuteľnosti –   časti pozemku,
parc. C-KN č. 7858/1– zastavané
plochy a nádvoria vo vlastníctve
obce Dolná Súča vo výmere pre
dlhodobý prenájom 34,7 m2, na
základe geodetického zamerania
Ing. Daniela Panáka zo dňa 15.
4. 2015, ako prípad osobitného
zreteľa pre Jaroslavu Štefkovičovú, Dolná Súča, za účelom
stavebného konania k projektu
„novostavba Kvetinárstva Dolná
Súča“, kde plánuje vytvoriť nové
parkovacie miesta pre zamestnancov a zákazníkov prevádzky.
Dlhodobý prenájom sa určuje na
dobu neurčitú za cenu 5,- €/m2/
rok.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o časť
parcely medzi parcelou č. 271 –
vlastníčka je žiadateľka a kraj vozovky miestnej komunikácie, p. č.
7858/1, je vo vlastníctve obce.
Žiadateľka plánuje na svojej parcele vybudovať novostavbu prevádzky Kvetinárstva, pričom táto
nepostačuje na vytvorenie nových
parkovacích miest pre zamestnancov a zákazníkov prevádzky
a ide o dlhodobý prenájom časti
parcely s malou výmerou.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Prijaté uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 11. 6.
2015
Uznesenie č. 42
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo
a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Dolná Súča
– II. etapa“, ktorý je realizovaný
obcou Dolná Súča,
b) zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,

Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Prijaté uznesenia z riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči konaného
dňa 25. 6. 2015
Uznesenie č. 43
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z 4. a 5.
zasadnutia OcZ.                                                                                                                           
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 44
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.                           
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 45
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015 v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 46
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri OcZ o činnosti komisie.                  
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 47
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o činnosti komisie.     
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 48
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14  zákona č. 583/2004 Z. z.
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o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v z. n. p. schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2014 obce
Dolná Súča v prílohe rozpočtové
opatrenie č. 1/2015 obce Dolná
Súča v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 49
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Dodatok č. 1 k VZN
č. 2/2014 – na vykonanie niektorých
ustanovení zákona o sociálnych
službách a stanovení výšky úhrad
za sociálne služby poskytované obcou

Dolná Súča v prílohe na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 50
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Zmluvu č. 11/2015 o nájme pozemku na dlhodobý prenájom
časti parc. C-KN č. 7858/1 vo výmere 34,7 m2 pre Jaroslavu Štefkovičovú, bytom Dolná Súča na vytvorenie
parkovacích miest pre plánovanú
novostavbu Kvetinárstva Dolná
Súča v zmysle schváleného uznesenia č. 41-OZ/2015 zo dňa 30. 4.
2015.

Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 51
• Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie žiadosť TJ Slovan Dolná Súča o vybudovanie plynového
kúrenia v budove TJ. Odporúča
obecnému úradu spracovať technickú dokumentáciu s určením finančných nákladov a projekt predložiť
obecnému zastupiteľstvu na ďalšie
konanie.
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek,  Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0

43. ročník festivalu HEČKOVA SÚČA 2015
Obec Dolná Súča má bohatú hudobnú tradíciu v oblasti dychovej hudby v širokom okolí. Už v poradí 43. ročník
festivalu dychových hudieb HEČKOVA SÚČA sa konal 6. júna 2015 od 16.00 h na námestí v Dolnej Súči za
krásneho slnečného počasia. Organizátorom festivalu bol Obecný úrad v Dolnej Súči v spolupráci a s finančnou
podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Po tónoch slávnostných fanfár sa
festival oficiálne začal. Starosta obce
Rudolf Pleva všetkých srdečne privítal
a prihovoril sa návštevníkom a účinkujúcim festivalu. Po úvodných slovách
sa účastníkom festivalu prihovoril podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozef Trstenský.
Na festivale sa predstavili nasledovné dychové hudby: Mládežnícka
dychová hudba Rudolfa Hečka z Dolnej Súče, Dychový orchester Morava
pri ZUŠ z Hulína (ČR), DH Mladík
z Hornej Súče, DH Fryštácká Javořina, DH Krásinka z Dolnej Súče a hosť
festivalu DH Túfaranka zo Šakvic. Napriek tomu, že festival je už niekoľko
rokov nesúťažný a ide len o prehliadku dychových hudieb, dobre naladené obecenstvo na námestí ocenilo

účinkujúcich búrlivým potleskom. Po
skončení festivalu sa na námestí konala tanečná zábava. Až do skorých
ranných hodín vyhrávala dychová
hudba Túfaranka. Už teraz sa tešíme,
čo nám prinesie 44. ročník festivalu
Hečkova Súča 2016.
Každé mesto i každá obec má svoje zvláštnosti, svoju atmosféru, ktorú
pocíti každý jeho návštevník. O Dolnej
Súči sa hovorí, že sa svojou bohatou
tradíciou radí na jedno s popredných
miest v trenčianskom regióne.
Veľká vďaka patrí obecnému úradu,
že udržiava tieto tradície aj napriek
finančným problémom, v ktorých sa
kultúra v súčasnosti nachádza.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim a občanom, ktorí podporili toto krásne kultúrne podujatie.
M.G.
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Dolnosúčanské hudobné leto
V tomto roku na spríjemnenie nedeľného popoludnia pripravil Obecný úrad v Dolnej Súči pre občanov v rámci
Hudobného leta viacero koncertov a kultúrnych podujatí.
V nedeľu 5. júla si pripravili spoločné vystúpenie DFS
Latovček, FS Latovec a MDH R. Hečka pod názvom Leto
na dedine. Spoločným pásmom nám chceli priblížiť, ako žili
naši predkovia počas leta. Predviedli ukážky detských hier
a tancov, kosenie a hrabanie lúk, žatevné práce a nakoniec
odovzdávanie žatevného venca gazdovi. Celé podujatie
bolo venované pamiatke Rudolfovi Hečkovi pri príležitosti
40. výročia jeho úmrtia.
Rudolf Hečko sa narodil v Horných Orešanoch 16. apríla
1906. Pochádzal z 13 detí miestneho kováča. V rodnej obci
vychodil päť tried ľudovej školy a šiestu triedu vo Váhovciach pri Galante. V rokoch 1918 – 1921 absolvoval tri triedy
reálneho gymnázia v Trnave a štvrtú triedu ukončil v meštianke. V roku 1922 začal študovať na Učiteľskom ústave v Turčianskych Tepliciach, kde v roku 1926 zmaturoval.
Po skončení štúdia sa prihlásil na súbehom vypísané
miesto správcu, učiteľa a organistu v Rímskokatolíckej škole
v Dolnej Súči. Po absolvovaní skúšky v hre na organ bol
zvolený na toto miesto, a tak v Dolnej Súči začal pôsobiť od
1. septembra 1926. Po skončení vojenskej služby sa do Dolnej Súče vrátil 1. apríla 1929. Tu si našiel aj svoju manželku
– učiteľku Máriu Ďurišovú, s ktorou sa v dolnosúčanskom
kostole 7. februára 1931 zosobášili.
Už v prvom roku svojho pôsobenia v našej obci založil
v januári 1927 zmiešaný spevokol dospelých, ktorý účinkoval
hlavne pri miestnych významných udalostiach. V roku 1930
sa zameral na dychový súbor dospelých, ktorý doplnil ďal-

šími hudobníkmi. V školskom roku 1932 – 1933 založil prvý
žiacky dychový súbor, čím sa stal pokračovateľom tradície
Matulaya. Skvalitnil spevácku kvalitu svojich žiakov a so
svojou manželkou sa venoval výskumu súčanského folklóru.
V roku 1933 spolu s manželkou založili národopisný súbor,
a tak popri dychovke pôsobil aj 40- až 50-členný spevácky
súbor. V ďalších rokoch vždy nacvičoval nové súbory. Posledný súbor založil už ako dôchodca v školskom roku 1972
– 1973. Tento súbor mal 70 členov.
Nekonečný by bol výpočet vystúpení, ocenení a úspechov
po celej našej vlasti aj v zahraničí za 41 rokov pôsobenia
manželov Hečkovcov v Dolnej Súči.
Popri svojej láske k hudbe a spevu sa Rudolf Hečko neúnavne venoval aj iným činnostiam. Niekoľko rokov redigoval miestne noviny Hlasy spod Krásina, bol dlhoročným predsedom
Červeného kríža, účtovníkom Úverového družstva a viac rokov
bol aj veliteľom miestneho hasičského zboru. Nemožno zabudnúť aj na úspešnú prácu manželov Hečkovcov pri spracúvaní
miestnej kroniky, hlavne spracovanie najstaršej histórie.
Láska k hudbe, jej odovzdávanie mladým ako aj práca pre
občanov našej obce, to bol život Rudolfa Hečka. Zomrel
3. februára 1975.
Pripravované koncerty:
Koncert Hrabovskej kapely
Koncert DH Krásinka
Koncert DH Chabovienka

•   3. 8. 2015
• 23. 8. 2015
• 16. 8. 2015.

MG
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MládežníckA dychová hudba Rudolfa Hečka v Paríži
O tom, že sa súčanská dychovka vo svete nestratí, niet žiadnych pochýb. Nanajvýš tak jeden-dvaja muzikanti,
ale aj tí sa vždy dokázali nájsť, hlavne ak bola záchytným bodom majestátna Eiffelovka v hlavnom meste Francúzska (true story). Do Paríža smerovala aj posledná veľká „výprava“ Mládežníckej dychovej hudby Rudolfa Hečka
v máji 2015. Hoci naše vystúpenie nebolo priamo v Paríži, práve toto mesto bolo pre viacerých z nás najvzácnejšou
zastávkou celého zájazdu.
Ale pekne po poriadku. Zo Súče
vyrážame vo štvrtok 21. mája. Rezne
nabalené, tesiláky vyžehlené a cesta
naprieč celou Európou pred nami.
Prvá zastávka nás čakala síce už na
Morave, kde sa k nám pridali mažoretky z Bystřice pod Hostýnem, no potom
už mohol začať niekoľkohodinový diaľničný maratón – smer Francúzsko.   
Do cieľa, mestečka Henin Beaumont,
sme dorazili v piatok okolo obeda a tu
sme absolvovali i prvé vystúpenie. Pre
tých najmenších z kapely to bola pochodová premiéra a zároveň prvá záťažová skúška tohto zájazdu. Zvládli
ju však s úsmevom na tvári a ešte im
ostali sily na návštevu kolotočov cez
prestávku.
Na druhý deň bol naplánovaný očakávaný výlet do Paríža. Hoci bol rozchod po meste kratší, ako by sme si
možno želali a na slávnu Eiffelovku
sme sa nakoniec nedostali, užili sme
si aspoň prechádzku popri Seine. Nevadí, veď aj v Súči máme stožiar. Pred
nami bolo ďalšie večerné vystúpenie,
tentokrát nočný pochod v mestečku
Juilly pri Paríži. Náročný lampionóvý sprievod sme opäť zvládli, a hoci
pri dlhom pochode morálka chvíľami
prudko klesala, vždy ju zachránil najstarší člen zájazdu, dirigent „ujo Cypko“, ktorý svojimi príležitostnými tanečnými kreáciami dokázal rozosmiať
a povzbudiť celú kapelu. No čo, keď
je najhoršie, treba zachovať chladnú
hlavu a optimizmus.
Tretie ráno sa nieslo v duchu akroba-

tických kúskov, keď sme zachraňovali
tenisku, ktorú jeden „asinámesačný“
vykopol na strechu ubytovne. Správca
ubytovne krúti hlavou zrejme doteraz,
ale nakoniec všetko dobre dopadlo
a my sme sa presunuli do mesta Hirson, kde nás čakalo záverečné defilé.
Tu už okrem nás vystupovalo viacero
súborov, a tak sme okrem iného mohli
vidieť Belgičanov v ich typických zvončekových kostýmoch, americký alegorický voz a iné zoskupenia nielen
z Európy, ale z celého sveta. Potlesk,
ktorým nás vítali, ale i zvedavé otázky
a záujem miestnych nás povzbudili a dodali sily pred záverečným vystúpením.
Najväčšie, ale i najnáročnejšie vystúpenie nás čakalo v belgickom meste

Jambes. Pri zvedavých pohľadoch
domácich nám pomaly začalo dochádzať, že tu na západe je krojovaná
dychovka rovnako exotickým artiklom
ako indiáni z Peru, ktorí v rytme domorodých piesní pochodovali hneď
za nami. Pochod sa tiahol celým mestom, trval takmer tri hodiny a pomaly
sa začali ozývať i otlaky na chodidlách. Našťastie však všetko dobre
dopadlo a my, síce vyčerpaní, sme sa
pomaly opäť pripravovali na dlhú cestu domov.
Čo dodať na záver? Ďakujeme vedúcim a šoférom za trpezlivosť a pevné
nervy, obci Dolná Súča za podporu
a muzikantom za výdrž a vzornú reprezentáciu rodnej obce, ale i celej krajiny.
Mgr. Michal Vavro

KRESŤANSKÝ KÚTIK
Sviatosť birmovania a sviatosť prvého svätého prijímania

Dňa 12. apríla 2015, t. j. hneď v prvý týždeň po Veľkej noci, sa v našej farnosti vysluhovala sviatosť kresťanskej
dospelosti – birmovanie.
Vysluhovateľom sviatosti bol sám „najvyšší“, myslíme tým
nášho diecézneho biskupa otca Viliama. Pred nášho veľkňaza pristúpilo sedemdesiatosem chlapcov a dievčat. Po náležitej a kvalitnej príprave prijali túto sviatosť s prísľubom, že
ich duchovný život týmto nekončí a že sa budú aj naďalej
snažiť vytvárať plné a živé spoločenstvo s veriacim ľudom
našej farnosti. Budúcnosť ukáže, nakoľko sa im bude dariť
napĺňať tento prísľub. Držíme im palce po našom! Teda tak,
ako to mladí najviac potrebujú – v modlitbách prosme, aby
sa z nich nikto nestratil...
Presne po siedmich biblických týždňoch sa v našom farskom kostole konala ďalšia nezabudnuteľná slávnosť. Teraz
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to boli naše deti. Dvadsaťdeväť chlapcov a dievčat prvýkrát
v živote prijalo Sviatostného Spasiteľa.
Bol to dlho očakávaný deň. Všetko vychádzalo podľa
plánu. Dobré počasie, pekne vyzdobený kostol aj s okolím.
Ale jednoznačne najkrajšie boli naše dievčatká a chlapci.
No a ten spev na konci obohatený sólovým prejavom Katky
Orieškovej bol veľkým obohatením celej slávnosti. O to isté
sa modlíme, to isté si želáme a vzájomne vyprosujeme ako
aj u birmovancov:
„Ty, otče všetkých otcov daj, prosíme, aby sa z nich nik
nestratil.“
Váš farár Jozef Kuna

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Exkurzia do Hlohovca
Žiaci 3. A a B a IV. A preberali v prírodovede učivo o vesmíre. Je to učivo, o ktorom sa deti učia s radosťou a chuťou
niečo nové sa naučiť. Preto sa veľmi tešili na exkurziu do
planetária v Hlohovci. 27. februára vyrazil autobus plný detí
za poznaním. V pútavom jeden a polhodinovom simulačnom
premietaní hviezdnej oblohy sa naučili veľa nového. Nielen

o Slnečnej sústave a planétach, ale i o kométach, galaxiách
a súhvezdiach. Okrem toho sa naučili orientáciu v teréne
podľa súhvezdí a Polárky, spoznávali mesiace jednotlivých
planét i povrch planét. Po planetáriu ešte navštívili Vlastivedné múzeum, kde sa oboznámili s históriou, prírodovednou expozíciou, krojmi a kultúrnymi tradíciami. Unavení, ale
plní poznatkov sa vracali domov.
(I. S.)

Hviezdoslavov Kubín – 61. ročník
Už tradične, ako každý rok, aj vo februári sa uskutočnila v našej základnej škole súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Tento rok sme otvorili už 61. ročník, ktorý je oslavou krásy slovenského jazyka a zároveň uctenie si kultúrnych
tradícií, ktoré majú v živote každého národa svoje nezastupiteľné miesto. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v umeleckom prednese na Slovensku, vznikla v roku 1954 a skoro nepretržite sa konala v Dolnom Kubíne.
nese poézie bola Natália Balajová zo
4. marca 2015 v Posádkovom klube
Žiaci súťažili v prednese poézie
6. A, ktorá už našu školu reprezen(bývalý Dom armády)   boli v silnej
a prózy v troch kategóriách a porota
konkurencii úspešní Šimon Holíček
tovala v prednese povestí na súťaži
mala veľmi ťažkú úlohu v určovaní
z 1. A a Natália Balajová zo 6. A. Vo
prvenstva. V I. kategórii súťažili naŠaliansky Maťko, druhé miesto patrilo
svojich kategóriách sa umiestnili  na 2.
jmenší žiaci 1. až 3. ročníka. Na prvom
Tatiane Vaskovej z 5. A, tretie miesto
mieste a obaja postúpili do okresného
mieste v prednese poézie sa umiestnil
obsadili Pavol Kučmin a Lucia Maradíková z 8. A. V próze sa darilo najkola, ktoré sa konalo 24. marca v MelŠtefan Hupčík z 3. A, druhé miesto pačiciach. Tretie miesto pre nás získala
viac Nikole Panákovej zo 6. A, druhé
trilo Marekovi Kolmanovi z 3. B a tretie
Tatiana Vasková z 5. A.  
miesto získala Terézia Dušová z 1. A.
miesto obsadila Karolína Repová zo
V próze sa umiestnil na prvom mies6. A a tretí stupienok patril Anne KoVšetkým recitátorom ďakujeme za  
renčíkovej z 5. B. Pri výbere prózy v III.
príjemný umelecký zážitok. Sú hodte Šimon Holíček z 1. A, druhé miesto
ní uznania, pretože aj napriek svojim
patrilo Emily Gabrhelovej z 1. A a tretie
kategórii zaujali našich žiakov noví
autori. S takýmto výberom uspela Adpovinnostiam prejavili záujem naučiť
miesto získala Nikola Hanzelová z 3.
sa viac ako vyžadujú školské osnovy
A. Najmenší žiaci nás potešili pútavýriana Dobošová zo 7. A, druhé miesto
mi a veselými ukážkami.
obsadila Veronika Štefancová z 9. A
a svojím prednesom dokázali preniesť
a tretie miesto patrilo Barbore Ďurinoporotu a ostatných divákov do hlbín
V II. kategórii súťažili žiaci 4. až 6.
spisovateľovej duše.
ročníka, v III. kategórii to boli žiaci 7.
vej zo 7. A.
V obvodnom kole uskutočnenom
(S.N.)
až 9. ročníka. Najúspešnejšia v pred-

Dolná Súča má naďalej futbalové talenty

Starší žiaci našej školy nadviazali aj v tomto školskom
roku na futbalové úspechy svojich predchodcov. Už tradične
sa umiestňujeme v jednej z najsledovanejších športových
súťaží medzi školami na stupňoch víťazov vo finálových
účastiach v malom i veľkom futbale regiónu Trenčín. V tejto
školskej futbalovej sezóne naši starší chlapci úspešne reprezentovali školu a rovnako tak obec, keď v rámci malého futbalu obsadili druhé miesto (hneď za AS Trenčín) a vo
veľkom futbale skončili na treťom mieste (opäť za AS Trenčín a Hornou Súčou).
Ako odvetu v malom derby sa potom skončil júnový futbalový turnaj o Pohár riaditeľa školy v Hornej Súči, ktorý vyhrali
naši chlapci z Dolnej Súče, a vrátili tak kamarátom zo susednej obce požičanú prehru z veľkého futbalu. Na tomto turnaji
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sme vyhrali nielen víťaznú trofej, ale brali sme aj ceny pre
najlepšieho brankára – Adam Hatnančík, najlepšieho hráča
– Mário Oláš a najlepšieho strelca – Jakub Gajdošík.
Gratulujeme a ďakujeme, chlapci.
Naša vďaka patrí aj starostovi obce Dolná Súča, futbalovým
trénerom a pracovníkom futbalového klubu ŠK Slovan Dolná
Súča, ktorí nám veľmi pomohli pri usporiadaní základných kôl

zapožičaním dresov a poskytnutím futbalového ihriska.
Školu reprezentovali: Jakub Gajdošík, Lukáš Panák, Mário Oláš, Damián Miklas, Matúš Grúlik, Denis Krajčo, Šimon
Repa, Lukáš Ondrišák, Tibor Hamaj, Andrej Tadlánek, Adam
Hatnančík, Ján Bizoň, Aleš Lukšo, Tomáš Hlávek, Filip Šedivý, Sebastián Palušný, Peter Lukšo.
PaedDr. Juraj Šedivý

Futbal v ZŠ s MŠ Rudolfa Hečka, Dolná Súča, hrajú aj dievčatá
Staršie žiačky našej základnej školy tiež veľmi baví futbal.
Aj ony majú svoje futbalové družstvo a sú skoro také úspešné ako chlapci. Ich trénerskou dvojicou je otec jednej z nich
– Ján Rožník so svojou druhou dcérou Nikolou Rožníkovou,
bývalou žiačkou a úspešnou futbalovou reprezentantkou
školy. V tohtoročnej školskej futbalovej sezóne obsadili dievčatá vo veľkom futbale cenné štvrté miesto v rámci regiónu
Trenčín a v ôsmom ročníku futbalového turnaja LADY CUP
2015, ktorý usporadúva naša základná škola za účasti škôl
z Hornej Súče, Drietomy a TN, Kubranská, získali pekné
druhé miesto.
Školu reprezentovali: Natália Lišková, Michaela Hamajová, Simona Brázdová, Alžbeta Holíčková, Karin Barteková,
Simona Vasková, Lucia Maradíková, Sabína Šedivá, Katarína Žuchová, Veronika Motolová, Ema Holíčková, Paulína
Rožníková, Silvia Bernadičová.
PaedDr. Juraj Šedivý

Majstrovstvá Slovenska nám unikli len o jeden gól
Aj tento školský rok 2014/2015
úspešne a s veľkým záujmom detí fungoval na našej škole florbalový krúžok
najmladších žiakov (žiaci prvého stupňa ZŠ), ktorý sa v priebehu roka rozšíril
aj o hokejbalový krúžok. V rámci hokejbalového projektu SHbÚ, ktorého gestormi sú hokejoví majstri sveta Richard
Lintner a Michal Handzuš a s podporou
hokejového klubu Dukla Trenčín (zapožičali nám hokejové prilby a rukavice
pre deti) sa naša škola prihlásila do
celoslovenskej súťaže najmladších žiakov v hokejbale. Pod vedením PaedDr.
Juraja Šedivého, a azda najväčšieho
fanúšika hokeja v Dolnej Súči Matúša
Breznického, sa chlapci a jedno odvážne dievča pravidelne stretávali v telocvični školy alebo na školskom ihrisku
a s obrovským elánom a nadšením trénovali. Vyplatilo sa...
Poďme ale pekne poporiadku.
V stredu 3. júna 2015 sme sa konečne dočkali. Naložili ťažkú hokejbalovú výstroj a za pomoci Andrey
Breznickej a riaditeľa školy RNDr. Mgr.
Klementa Hrkotu, PhD., vycestovali do
Trenčianskej Turnej, kde sa Majstrovstvá regiónu Trenčín konali.
Turnaja sa zúčastnilo šesť postupujúcich základných škôl, ktoré si brúsili
zuby na celkové víťazstvo a postup na
Majstrovstvá Slovenska v hokejbale
najmladších žiakov.
Náš tím hral výborne – od neprie-strelného brankára, ktorý zastrel bránkovú
roletu cez zodpovedný výkon obrancov

až po gólovú kanonádu útočníkov/útočníčky – sme vyhrávali jeden zápas za druhým
a súperov jednoducho nepustili k žiadnemu víťazstvu. Postupne sme porazili ZŠ TN,
Veľkomoravská 8:0, ZŠ TN, Novomeského 3:1, ZŠ TN, Na dolinách 2:1 a postúpili do
boja o celkové víťazstvo v turnaji. Posledným súperom bola usporiadajúca
ZŠ z Trenčianskej Turnej. Na víťazstvo v turnaji nám stačila aj remíza v akejkoľvek
gólovej podobe. Žiaľ, nepodarilo sa nám ju uhrať a smolným gólom v závere
zápasu sme nakoniec prehrali 1:2. Na vysnívané majstrovstvá tak nakoniec cestoval
náš súper a my sme obsadili aj tak veľmi pekné a cenné druhé miesto.
Radosť detí bola napriek finálovej prehre obrovská. Vyhrali sme strieborné medaily    a prekrásny pohár, ktorý za neutíchajúcich ovácií na spiatočnej ceste do
Dolnej Súče putoval z ruky do rúk všetkých členov tímu.  
Školu reprezentovali: brankár – Patrik Suchánek, obrancovia – Matej Panák,
Šimon Hlávek, Matej Šedivý, Michal Kiac, útočníci – Paula Mikolášová, Adam Sabadka (najlepší strelec turnaja), Štefan Hupčík, Adam Grúlik, Dávid Gajdošík.
PS: Chcel by som poďakovať všetkým rodičom za podporu detí v športovaní (aj
tých, ktorí sa turnaja nemohli z kapacitných dôvodov zúčastniť). Osobitne sa chcem
poďakovať otcovi Mateja Panáka (deti sa veľmi potešili jeho džúsovému občerstveniu), otcovi Mateja Šedivého a jeho tete Ade Šedivej, ktorí nás prišli nielen osobne
povzbudiť, ale vytvorili aj nádherné fotografie pre každého hráča nášho tímu.    
PaedDr. Juraj Šedivý
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Olympijský festival detí a mládeže 2015
V piatok 19. júna 2015 sme na našej
základnej škole usporiadali 8. ročník
Olympijského festivalu detí a mládeže
pod záštitou Slovenského olympijského výboru.
Žiaci prvého stupňa súťažili v behu
na 60 metrov, v hode na cieľ a triafaní
lopty do brány, vo výdrži v státí na jednej nohe a v skákaní na švihadle.
Do súťaží sa zapojili všetci chlapci
i dievčatá prvého až štvrtého ročníka.  
Zlatou medailou a diplomom sme
odmenili v každej triede najlepšieho
olympionika a najlepšiu olympioničku.

Športové súťaže • apríl – jún 2015
1. Hokejbalový turnaj/ml. žiaci – 2. miesto • Regionálne kolo
2. Vybíjaná – 3. miesto • Semifinále
3. Gymnastika A skupina – 2. miesto • Okresné kolo
4. Gymnastika B skupina – 2. miesto • Okresné kolo
5. Gymnastika C skupina – 3. miesto • Okresné kolo
6. Atletika/ch – 5. miesto • Okresné kolo
7. Atletika/d – 9. miesto • Okresné kolo
8. Mini volejbal/ch – 3. miesto • Krajské kolo
9. Beh Hornej Súče – 4. miesto

10. Futbal/d – 2. miesto • Základná skupina
11. Futbal/ch – 3. miesto • Okresné kolo
12. Futbal Lady cup – 2. miesto
13. Futbalový turnaj H. Súča 8. ročníky – 1. miesto
14. Futbalový turnaj H. Súča 9. ročníky – 3. miesto
15. OFDM – MŠ a I. st. ZŠ
16. Streetball O putovný pohár – ? miesto
17. Hokejbalový turnaj/5. – 6. roč.– 5. miesto • Regionálne
kolo
V celoročnom bodovaní školských športových súťaží sme
sa z 29 zúčastnených škôl umiestnili na 4. mieste.
dn

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR LATOVČEK
Súbor má za sebou ďalší úspešný
rok. Od januára sme nacvičili nový program, s ktorým ste nás mohli vidieť na
Festivale detských folklórných súborov
v Dolnej Súči. Zúčastnili sa ho aj iné
detské súbory, ako napr. DFS Čajka
z Hornej Súče, DFS Bysterec z Mníchovej Lehoty, DFS Čakanka z Nového
Mesta nad Váhom, DFS Nezábudky
z Drietomy a FS Družba z Trenčína.
DFS Latovček sa v júni zúčastnil
MFF Myjava 2015, kde sa deti predviedli v skrátenom programe. Latovček má za sebou vystúpenie na Deň
matiek, boli sme potešiť aj tých našich
najstarších v Domove dôchodcov.
Tento rok sa naše deti predviedli na
vystúpení pre ZŠ Rudolfa Hečka v Dolnej Súči, kde si pre svojich spolužiakov
pripravili hodinový program. Latovček  
v spolupráci s FS Latovec tento rok
vytvorili spoločné vystúpenie, ktorým
sa predviedli v rámci Kultúrneho leta
v Dolnej Súči. DFS tento rok čaká ešte
pár vystúpení v septembri: trojdňový
Medzinárodný festival v Mariánskych
Lázňach v Českej republike, jarmok
Pri Trenčianskej bráne.
Na záver by sme chceli poďakovať
všetkým za podporu či pri organizovaní  
festivalu, alebo Májovej veselice, taktiež
aj tým, ktorí sa zúčastnili, a tak podporili
fungovanie DFS Latovček. Čakajú nás
prázdniny, kde budeme oddychovať
a čerpať nové sily na ďalší rok.
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Z kuchyne Krásinky
Tento rok sme pre vás uvarili niekoľko koncertov, plesov,
svadieb, zábav či festivalov.
Odštartovali sme pochovávaním basy v Novej Bošáci a druhýkrát sme ju pochovali už tradične u nás doma v Dolnej Súči.
Poplakali sme si riadne, no dlho sme nemohli, pretože už
v marci nás čakali dve dôležité podujatia, a to ples v Hodoníne
a Valašské setkání vo Fryštáku.
Ples v Hodoníne sme zobrali ako veľkú výzvu, pretože je
jedným z najprestížnejších muzikantských podujatí. Jeho
zakladateľom je muzikant, skladateľ a moravská „legenda“
Stanislav Pěnčík. Vďaka jeho činnosti a zanietenosti sa stal
ples veľmi obľúbeným nielen v muzikantských kruhoch, ale
aj u milovníkov dychovej hudby. Príprava naň zabrala nemálo úsilia a času, pretože sme sa chceli ukázať v čo najlepšom svetle. Program sme zostavili tak, aby sme ukázali
svoju jedinečnosť, čiže náš repertoár bol zložený z prevažne
našich autorských piesní, piesní súčanských i slovenských.

Aj vďaka nemu boli naša snaha a výkon ocenené veľkým potleskom a nadšením poslucháčov. O pódium sme sa podelili s kapelami: DH Kameníkovi muzikanti, DH Zlaťanka, DH
Drietomanka, DH Valaška a DH Vacenovjáci a ako poslední
v poradí sme ukončili celé dvojdňové plesanie v Hodoníne.
Vraciame sa tam však už na ďalší rok odohrať jeden z koncertov z podujatia Seriál koncertů dechových hudeb.
Plesom v Hodoníne sme však neskončili. Dolnú Súču
sme reprezentovali aj na Valašskom setkání muzikantov vo
Fryštáku, kde sme vystúpili s takými kapelami, ako DH Stříbrňanka a DH Túfaranka. Zahrali sme opäť naše skladby
z dielne Karola Bariša a Stanislava Orechovského, ale aj
skladby ľudové z nášho okolia. Atmosféra celého podujatia
bola veľmi rodinná a diváci nás prijali s nadšením. Ďalšie
podujatie nás čakalo až na domácom pódiu, v Dolnej Súči.
Ani dlhšia prestávka nezobrala s hráčskych a speváckych
schopností našich členov, a najmä vďaka spoločnému nadšeniu
sme sa snažili priniesť niečo nové do nášho repertoáru. Tí, ktorí
nepremeškali Hečkovu Súču, vedia, že sme tu predstavili i svoje
nové skladby: Pod Krásinom, Pod Starou jabloňou, ale i novú
Zmes ľudových piesní. V „zálohe“ máme aj ďalšie nové skladby,
aby sme mohli divákov prekvapiť aj na našich ďalších vystúpeniach,
ktoré nás tento rok ešte čakajú. Takže máte sa na čo tešiť.
Nedávno sme odohrali i hodovú zábavu v Bolešove a ešte
jednu odohráme v nedeľu na záver trojdňového hodového
zabávania sa v Kľúčovom. Neskôr náš čakajú koncerty
v Nemšovej, v Bytči, Skalke nad Váhom, Novom Meste
a v Senci. Zahráme aj u nás v Dolnej Súči v rámci kultúrneho
leta a medzi poslednými akciami tohto roka odohráme dve
svadby našim členom, na ktoré sa veľmi tešíme.
Toľko od nás, z našej kapelovej kuchyne a dúfame, že
vám bude chutiť!
Monika Micháliková

NOVINKY V OBECNEJ KNIŽNICI
Krásna literatúra pre dospelých
1. Hlavatá:
Priznanie
2. Dán:
Jednou nohou
v hrobe
3. Fartelová:   Život na pôžičku
4. Gillerová:
Zvláštný príbeh
5. Connelly:
Kvapka
6. Scerhaufer: Život sa nás nepýtal
7. Urbaníková: Stratené
8. Šulková:
Dievča s maskou
9. Heribanová: Malá doba ľadová
10. Proctorová: Mys poslednej
nádeje
11. Linková:
Ozveny viny
12. Harper:
Najvyššie utajenie
13. Sigurdardúottir: Žeravý hrob

spoločný odber krvi
Dňa 24. 4. 2015 sa v našej obci
uskutočnil spoločný odber krvi. Na
výzvu obecného úradu prišlo darovať
svoju krv 19 občanov. V mene obecného úradu všetkým darcom ďakujeme,
pretože každá kvapka krvi je vzácna
pre záchranu ľudského života.
Nakoľko bola táto akcia úspešná,
Národná transfúzna stanica plánuje
ďalší odber 27. 11. 2015. Bližšie informácie oznámi obecný úrad.   
ŠČ

14. Krištofíková: Keď utiecť,
tak s tebou
15. Sparks:
Najdlhšia cesta
16. Beňačková: Žila som v tme
17. Varáčková: Sprevádzačka
18. Bersenová: Znovuzrodená pre
lásku
Krásna literatúra pre deti a mládež
1. Walliams:
Babka gaunerka
2. Nesbo:
Časovaňa doktora
Proktora
3. Brezina:
Cintorín pravekých
jašterov
4. Brezina:
Gladiátorov zlatý poklad
5. Wilsonová: Lola Rose

6. Wilsonová: To najhoršie
na mojej sestre
7. ČH - Dračia krv
8. ČH - Červený drak
9. ČH - Rytiersky turnaj
10. ČH - Zázračný meč
11. Fischer:
Filipove prázdninové
dobrodružstvá
Náučná literatúra pre dospelých
1. Ľudia, sny, veľké činy
2. Viera do vrecka – brožúry
Náučná literatúra pre deti
1. Kniha vôd
2. Kniha stepí
3. Kniha rastlín
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Milí spoluobčania, priatelia prírody...

Slnečné lúče zaliali lúky i polia, krajina sa obliekla do zeleného habitu posiateho množstvom pestrofarebných farieb
kvetov. Je tu čas plného rozvoja fauny i flóry. Obdobie kladenia mláďat vrcholí. Preto je vhodné i v tomto období sa
zamyslieť, a pomôcť zveri toto namáhavé obdobie prežiť čo
najlepšie, aby sme sa mohli i naďalej kochať jej krásami po
potulkách súčanskou krajinou. Pýtate sa ako? Návod znie
jednoducho... správajme sa ohľaduplne...
Nemýľme si lesy a lúky s motokrosovými dráhami, prenikavý silný zvuk motoriek, ale i áut neraz vyženie hniezdiace
vtáky na zemi ďaleko od svojich hniezdisk, no po návrate
späť už nájdu iba spustošené hniezdo, ktoré stihol navštíviť predátor, zatiaľ čo bolo naším pričinením bez ochrany.
Ďalej dokáže odohnať i čerstvo narodené srnčatá, ale i iné
mláďatá, ktoré sa zatúlajú svojim matkám a bez materského
mlieka po pár hodinách slabnú a hynú. Zachovajme prírodu
svojim deťom, vnúčatám, pravnúčatám takú, alebo ešte krajšiu, akú si ju pamätáme my, naši rodičia, starí rodičia.
Ďalej je veľmi dôležité, aby sme v tomto období, ale i po
celý rok mali našich domácich miláčikov – psov na prechádzkach prírodou uviazaných na vôdzkach a na dohľade! Každoročne sa stretáme s nemilým pohľadom na zver uhynutú
– strhnutú psami a mláďatá častokrát nemajú na výber. Nedokážu sa samy brániť, ani rýchlo uniknúť. „MY ĽUDIA“ musíme zasiahnuť, pretože mnoho plemien psov má lovecký
inštinkt v krvi a len my im vieme v tom zabrániť! Nakoniec mi
nedá nepoznamenať – v časti obce Závodie máme vybudo-

vaný pravidelne prevádzkovaný zberný dvor a práve tam patrí odpad, nie do priekop okolo lesných ciest. Takisto i odpad
vyprodukovaný pri „opekačkách“ a piknikoch v prírode nepatrí do trávy okolo ohnísk, ale do smetných nádob! Verím, že
nám na tom bude záležať a budeme sa radi vracať opätovne
na miesta dýchajúce iba čistou neporušenou prírodou.
Priatelia, chráňme si faunu a flóru, obkolesuje nás krásny
kus krajiny, neničme si ju, neznečisťujme ju, zveľaďujme ju. Pamätajme na to, čo dáme my jej, ona nám vráti dvojnásobne!
Na záver mi zostáva vám už len zaželať v mene Poľovníckeho združenia Krásin Dolná Súča mnoho krásnych pokojných chvíľ prežitých potulkami našou krásnou prírodou...
Matúš Bulejko, PZ Krásin Dolná Súča

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA
Matej Holíček, Filip Holíček, Dorota Rožníková,
Lukáš Holíček, Michal Straka

Životné jubileá
50. výročie manželstva
Jozef Michálik a Julianna, r. Kotrbčíková

NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Michal Trnavský, Ján Psota, Štefan Gazdík,
Anna Dušová, Milan Sedláček, Peter Gajdošík,
František Ondrišák, Helena Žáková, Rudolf Repa,
Imrich Repa, Mária Slivová, Ján Dobo
Manželstvo uzavreli
Samuel Ondrišák a Mgr. Veronika Vavrušová
Ľubomír Trúnek a Michaela Barišová
Ing. Peter Pleva a Ing. Veronika Horňáková
Ladislav Poláček a Petra Priadková

Súťaž o najkrajšiu súčanskú FAZUĽU

SÚČANSKÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ

Obce Dolná a Horná Súča spoločne pripravujú jesenné podujatie
pod názvom Hravá jeseň.
Súťaž bude zameraná na vypestovanú fazuľu v súčanských záhradkách, ktorá bude najkrajšia a najzaujímavejšia. Preto vás, vážení spoluobčania, prosíme, aby ste s láskou pestovali fazuľu, ktorú, ako veríme, prihlásite
do súťaže. Možno práve vy sa stanete víťazom – Kráľom a Kráľovnou súčanskej fazule. Súťaž sa bude konať 26. septembra 2015 na námestí v Dolnej
Súči a 27. septembra 2015 v Parku Michala Rešetku v Hornej Súči.

Prevýšenie: Variant: Štrbské Pleso – 1 144 m
Variant: Tri studničky – 1 364 m
Trvanie: celodenná túra – 6:30 h
(↑ 3:30 ↓ 3:00)
Náročnosť:  kondičná 2/3; technická 1/3

V rámci podujatia v obci Dolná Súča pripravujeme
Majstrovstvá Súče vo varení KVAKOVEJ POLIEVKY.
Súťažné družstvá dostanú bližšie informácie na obecnom úrade, kde
sa môžu prihlásiť do súťaže do 15. septembra 2015. Družstvo môže mať
maximálne 3 členov. Počas podujatia sú pripravené rôzne akcie a kultúrny
program.
Veríme, že sa do súťaže zapojíte v hojnom počte a spoločne prežijeme
krásne jesenné sobotňajšie popoludnie v dobrej nálade a skvelej atmosfére.

(2 494 m n. m.)

Odchod z Dolnej Súče
31. 8. 2015 (pondelok) o 6.00 h
Záväzne sa prihláste do 10. 8. 2015 u:
Miroslava Gabrhela (č. t. 032/65 93 152)
Vladimíra Vavra (č. t. 0908 700 284)
Miroslava Šedivého (č. t. 0948 000 559)    
Samostatne sa možno poistiť osobne, cez
internet alebo telefonicky (0,66 € na 1 deň).
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šport
Vydarená futbalová sezóna
Ako začalo leto, skončil sa futbalový ročník 2014/2015
a podľa dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že naši
futbalisti ju odohrali vcelku úspešne, keď družstvo dospelých
mohlo nakoniec skončiť aj na druhom mieste, ale zranenia
našich hráčov v posledných zápasoch nás odsunuli na štvrtú
pozíciu, čo je najlepšie umiestnenie z posledných štyroch
ročníkov od postupu do šiestej ligy. Na súperových ihriskách
naši chlapi dokázali sedemkrát vyhrať, trikrát sa stav stretnutia skončil nerozhodne a päťkrát sme išli domov bez bodu
a celkovo sme si zo súperových ihrísk doniesli 24 bodov.
A aké výsledky sa nám podarili na domácom štadióne? No
skoro také isté ako vonku, keď z pätnástich zápasov sme sedem vyhrali, päť remizovali a len trikrát naši futbalisti podľahli
súperovi. Možno už len dodať, že počas niektorých zápasov
bola trocha napätá atmosféra, ale nakoniec sa všetko dobre
„skončilo“.

Najlepší strelec IV. ligy – dorast SZ Patrik Sedláček

No a ako sa darilo našim mládežníckym družstvám?
Začnem od dorastencov, ktorí minulý rok postúpili už
do IV. ligy, čo pre nezainteresovaného čitateľa znamená
asi toľko, že naši juniori reprezentujú obec nielen v okrese
Trenčín, ale chodia hrávať napríklad do až Holíča, Novák,
Nitrianskeho Rudna, Vrbového a do ďalších obcí a miest v pôsobnosti Západoslovenského futbalového zväzu Nitra.
Súťažný ročník 2014/2015 sme začali s trocha okliešteným
kádrom a niektoré zápasy sme odohrali nie v plnej zostave,
no aj tak naši chlapci podali skvelé výkony, z ktorých by som
spomenul víťazstvo v Trenčianskych Stankovciach, keď na
súperovom ihrisku hrali len ôsmi, a aj tak dokázali zvíťaziť.
Celkovo naši dorastenci odohrali tridsať zápasov, z ktorých
šestnásť vyhrali, päťkrát sa zrodila remíza a deväťkrát prehrali. Tieto výsledky našich dorastencov nakoniec dostali na
siedme miesto. Avšak, predsa sa nám podarilo aj v tejto

Najlepší strelci starších žiakov ročník 2014/2015:
zľava Mário Oláš, Jakub Gajdošík, Denis Krajčo

Družstvo starších žiakov: Víťaz 4. ligy, starší žiaci ObFZ Trenčín, ročník 2014/2015
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Odovzdanie diplomu a pohára víťaznému družstvu starších žiakov turnaja víťazov
oblastí v Dolnej Súči: zľava: Jozef Hilčík – predseda komisie mládeže a školského
futbalu ObFZ Trenčín, kapitán st. žiakov TJ Slovan Dolná Súča Denis Krajčo, Ivan
Gróf – predseda ObFZ Trenčín, Rudolf Pleva – starosta obce Dolná Súča
sezóne v dorasteneckej súťaži jedno prvenstvo, a to v kategórii najlepší strelec
– na prvom mieste sa umiestnil Patrik Sedláček s počtom strelených gólov 47 –
gratulujem. Dorastencom za skvelé výkony treba poďakovať a do novej sezóny
popriať veľa úspechov.
Naši najmladší futbalisti – mladší žiaci sa zatiaľ len oboznamujú s futbalom,
a preto aj ich výkony a umiestnenie v tabuľke boli trocha iné ako u ich starších kamarátov a skončili na ôsmom mieste. Najväčší úspech tejto sezóny je umiestnenie
starších žiakov, ktorí svojich súperov na ihriskách jednoducho valcovali. Počas
ročníka 2014/2015 odohrali 26 zápasov a z toho 24-krát vyhrali, 2-krát remizovali
a to, čomu sa hovorí prehra, nepocítili ani raz, a tak sa jednoznačne stali víťazmi
svojej kategórie. Takisto aj tu sa v kategórii strelcov na prvom mieste umiestnil

náš hráč – Jakub Gajdošík s počtom
strelených gólov 62.
Po skončení sezóny sa zúčastnili
turnaja víťazov oblastí Trenčín, kde
si zmerali sily z rovesníkmi z Čachtíc,
Novej Vsi nad Váhom a Skalkou nad
Váhom ako víťazov svojich skupín.
Ani počas tohto turnaja neprehrali
a jednoznačne zvíťazili a aj tu sa najlepším strelcom stal Mário Oláš.
Celkom na ukončenie sezóny sme
na domácom ihrisku na Závodí zorganizovali v spolupráci s OBFZ Trenčín
regionálny turnaj starších žiakov, na
ktorom sa zúčastnili družstvá z Ráztočna (ObFZ Prievidza), Továrnik (ObFZ
Topoľčany), Kopánky-Trnavy (ObFZ
Trnava) a domáca Dolná Súča (ObFZ
Trenčín). Ani na tomto turnaji naši
chlapci neprehrali a získali ďalšiu trofej do svojej zbierky.
Počas turnaja odovzdali predstavitelia ObFZ Trenčín a OcÚ Dolná Súča
našim mladým futbalistom medaily,
víťazný pohár a diplom za už spomenuté prvé miesto dosiahnuté v sezóne
2014/2015.
Z takýchto výsledkov sa môžeme
len tešiť a konštatovať, že naši chlapci
a chlapi na ihrisku podávali skvelé výkony a hrali futbal, o ktorom sa hovorí,
že spája ľudí. Počas letnej prestávky
si chlapci a chlapi oddýchnu, načerpajú nové sily a v novej sezóne sa nám
možno podarí zopakovať podobné výsledky ako v tej minulej.
Ešte jedno veľké ĎAKUJEM patrí
všetkým, ktorí sa o futbal starali
a podporovali ho počas celej sezóny
2014/2015.

Tabuľka – 6. liga dospelí
#

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+ Body

1

Zamarovce

30

22

4

4

80:42

70

25

2

Očkov

30

18

3

9

75:49

57

12

3

Ľuborča

30

15

9

6

61:42

54

9

4

Dolná Súča

30

14

8

8

61:43

50

5

5

Čachtice

30

15

3

12

80:73

48

3

6

Bošáca

30

13

8

9

59:45

47

2

7

Veľké Bierovce-Opatovce

30

13

5

12

60:51

44

-1

8

Opatová nad Váhom

30

12

5

13

75:59

41

-4

9

Veľká Hradná

30

11

5

14

58:65

38

-7

10

Horná Súča

30

10

8

12

63:74

38

-7

11

Trenčianske Jastrabie

30

11

5

14

42:55

38

-7

12

Dubodiel

30

10

7

13

57:55

37

-8

13

Horné Srnie

30

7

10

13

57:71

31

- 14

14

Pobedim

30

7

6

17

44:83

27

- 18

15

Skalka nad Váhom

30

8

2

20

38:72

26

- 19

16

Brezová pod Bradlom

30

7

6

17

45:76

24

- 18
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Tabuľka – 4. liga SZ DORAST
#

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+ Body

1

MFK Vrbové

30

24

4

2

136:36

76

31

2

MFK Nová Dubnica

30

23

6

1

102:28

75

30

3

TJ Plevník-Drienové

30

20

5

5

100:38

65

20

4

TJ Družstevník Veľké Kostoľany

30

18

4

8

77:41

58

13

5

TJ ISKRA Borčice

30

18

3

9

90:45

57

12

6

FKS Nemšová

30

16

6

8

78:46

54

9

7

TJ Slovan Dolná Súča

30

16

5

9

78:47

53

8

8

TJ KOVO Beluša

30

13

5

12

71:55

44

-1

9

MFK Ilava

30

10

6

14

49:62

36

-9

10

ŠK VEGUM Dolné Vestenice

30

11

2

17

52:86

35

- 10

11

TJ Priehrada Nitrianske Rudno

30

10

4

16

54:80

34

- 11

12

OFK Bošany

30

9

5

16

41:79

32

- 13

13

OŠK Trenčianske Stankovce

30

6

5

19

47:87

23

- 22

14

TJ Slavoj Boleráz

30

6

2

22

36:94

20

- 25

15

TJ Iskra Holíč

30

5

2

23

19:108

17

- 28

16

MFK Nováky

30

2

2

26

44:142

8

- 37

Tabuľka – 4. liga starší žiaci
#

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+ Body

1

Dolná Súča

26

24

2

0

228:9

74

35

2

Bobot-Horňany

26

19

3

4

100:26

60

21

3

Soblahov

26

18

3

5

140:43

57

18

4

Trenčianske Stankovce

26

18

3

5

107:37

57

18

5

Horná Súča

26

13

6

7

89:43

45

6

6

Zamarovce

26

13

4

9

68:58

43

4

7

Záblatie

26

13

2

11

89:95

41

2

8

Trenčianska Turná

26

10

3

13

48:92

33

-6

9

Stará Turá

26

10

2

14

62:76

32

-7

10

Krajné

26

8

3

15

34:80

27

- 12

11

Opatová nad Váhom

26

7

3

16

45:77

24

- 15

12

Svinná

26

5

3

18

32:96

18

- 21

13

Horné Srnie

26

5

1

20

42:113

16

- 23

14

Bošáca

26

0

0

26

10:249

0

- 39

Tabuľka – 4. liga mladší žiaci
#

Klub

Z

V

R

P

Skóre

Body

+ Body

1

ZDŽ Melčice-Lieskové-Ivanovnce

14

11

2

1

76:15

35

14

2

Trenčianske Stankovce

14

9

2

3

25:15

29

8

3

TTS Trenčín

14

9

1

4

42:19

28

7

4

Soblahov

14

7

0

7

45:36

21

0

5

Motešice

14

5

1

8

32:49

16

-5

6

Drietoma

14

5

1

8

29:65

16

-5

7

Chocholná-Velčice

14

4

1

9

36:53

13

-8

8

Dolná Súča

14

2

0

12

13:46

6

- 15
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