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Studená vodička, farebné vajíčka,
koláčik makový, korbáčik vŕbový.
Dobrej šunky, mnoho vajec,
k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka,
k tomu veľa zdravíčka.

Pokojné prežitie veľkonočných sviatov
v kruhu najmilších želajú
				
starosta obce,
pracovníci obecného úradu a redakcia
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 12. 12. 2013
Uznesenie č. 298
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 299
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení zo zasadnutia OcZ konaného dňa 21. 11. 2013 a konštatovalo, že prijaté uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 300
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu predsedu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia.
Uznesenie č. 301
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 1 k VZNO č.
6/2012 – ostatné služby v obci v pozmenenom znení nasledovne: Článok 4 Poplatky za služby a práce
sumu z 1,40 € na sumu 1,00 €/km
jazdy vozidlom nad 5 ton (vrátane
vodiča).
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 302
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie pri OcZ na schválenie rozpočtu obce a ZŠ s MŠ R.
Hečku Dolná Súča pre rok 2014.
Uznesenie č. 303
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle zákona č. 523/2004 § 4
Rozpočet verejnej správy ods. 6 zobralo na vedomie programový rozpočet Základnej školy s materskou
školou Rudolfa Hečku Dolná Súča
na rok 2011, 2012, údaje o očakávanej skutočnosti v roku 2013 a na
roky 2014, 2015 a 2016.
Uznesenie č. 304
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo rozpočet Základnej školy
s materskou školou Rudolfa Hečku
pre rok 2014.

Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 305
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v zmysle zákona č. 523/2004
§ 4 Rozpočet verejnej správy ods.
6 zobralo na vedomie programový
rozpočet obce Dolná Súča na rok
2011, 2012, údaje o očakávanej
skutočnosti v roku 2013 a na roky
2014, 2015 a 2016.
Uznesenie č. 306
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo rozpočet obce Dolná Súča
na rok 2014.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 307
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo zmenu rozpočtu na rok 2013
rozpočtovým opatrením č. 2/2013
ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná Súča.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 308
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo zmenu rozpočtu na rok
2013 rozpočtovým opatrením č.
3/2013 obce Dolná Súča.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 309
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči na návrh komisie zriadenej
OcZ Dolná Súča za účelom posúdenia možnosti a spôsobu rozšírenia MŠ pri ZŠ s MŠ R. Hečku v Dolnej Súči schválilo maximálny počet
detí navštevujúcich materskú školu
v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní na 96 detí.
Na dovybavenie materskej školy
obec Dolná Súča prispeje formou
dotácie v zmysle predloženého rozpočtu riaditeľom Základnej školy
s materskou školou R. Hečku podľa

aktuálnych potrieb (1.964,- €).
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: Borot, Majerská, Bc.
Oriešek
Uznesenie č. 310
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie materiál „Spôsob vyriešenia záväzkov RVS Vlára
Váh voči GEO3 a SGT“ zvýšením
základného imania novým peňažným vkladom.
Obecné zastupiteľstvo bude o spôsobe vyriešenia záväzkov hlasovať
na najbližšom zasadnutí OcZ.

Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 20. 2. 2014
Uznesenie č. 311
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 312
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení zo zasadnutia OcZ konaného dňa 12. 12. 2013 a konštatovalo, že prijaté uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 313
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán práce Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči na rok 2014.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 314
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plány práce jednotlivých
komisií pri OcZ na rok 2014.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0;
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 315
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán činnosti hlavného
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kontrolóra obce do konca funkčného obdobia HK, t. j. do 30. 4. 2014.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 316
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2013.
Uznesenie č. 317
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo:
1) prevzatie záväzku spoločníka obce
Dolná Súča na zvýšenie základného imania formou peňažného
vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára
– Váh, s. r. o. so sídlom J. Palu
2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36
682 888, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín,
Odd. Sro, Vl. č. 17107 (ďalej len
„spoločnosť“) vo výške 58.475 €
za nasledovných podmienok:
a) výška prevzatého záväzku na
zvýšenie základného imania
spoločnosti peňažným vkladom
obce Dolná Súča je 58.475 €,
b) splatnosť prevzatého záväzku
na zvýšenie základného imania je:
- 1/3, čo predstavuje sumu
19.492 €, v lehote ku dňu
31. 8. 2014
- 1/3, čo predstavuje sumu
19.492 €, v lehote ku dňu
31. 8. 2015
- 1/3, čo predstavuje sumu
19.491 € v lehote ku dňu
31. 8. 2016
do 3 rokov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia
spoločnosti o zvýšení základného imania (tzn. odo dňa
5. 11. 2013).
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 318
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a súhlasilo, že
proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotácie.
Prítomných: 9
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Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 319
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
a) schválilo vyhlásiť konanie voľby
hlavného kontrolóra obce Dolná
Súča na 16. apríla 2014;
b) schválilo vyhlásiť deň konania
voľby hlavného kontrolóra na
úradnej tabuli, webovej stránke
obce a v regionálnej tlači spolu
s podmienkami pre uchádzačov
na uvedenú funkciu;
c) schválilo poverenie starostu obce
Dolná Súča vymenovať komisiu na posúdenie náležitostí
prihlášok kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra, ktorými sú
životopis a profesijný životopis
a požadovaných súčastí prihlášok – výpis z registra trestov nie
starší ako tri mesiace a doklad
o vzdelaní (ukončené minimálne
úplné stredné vzdelanie);
d) schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Dolná
Súča: 11 hodín týždenne;
e) schválilo spôsob vykonania voľby
hlavného kontrolóra obce Dolná
Súča podľa § 18a ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
– na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva. Ak ani
jeden z kandidátov takú väčšinu
nezískal, obecné zastupiteľstvo
ešte na tej istej schôdzi vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb väčší
počet platných hlasov. V prípade
rovnosti hlasov do druhého kola
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole volieb je
zvolený ten kandidát, ktorý získal
najväčší počet platných hlasov.
Pri rovnosti hlasov v druhom kole
volieb sa rozhoduje žrebom;
f) schválilo voľbu hlavného kontrolóra obce Dolná Súča uskutočniť
tajným hlasovaním.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 320
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie žiadosť Antona
Vaska o odstránenie parkovania

autobusu pred rodinným domom
s tým, že autobus parkuje so súhlasom obce na verejnom priestranstve. Nakoľko obec nemá žiadne
vhodné voľné parkovacie miesto,
súhlas zostáva v platnosti. Obec
bude do budúcnosti hľadať ďalšie
možné parkovacie miesta v obci.
Uznesenie č. 321
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo nájomnú zmluvu nebytových priestorov pre DREVO HAUS
v zastúpení Zdenom Surovčíkom,
Dúbrava 446, 913 33 Horná Súča,
IČO 37133063 k. ú. Dolná Súča
v budove súp. č. 750 – stolárske
dielne na poskytovanie služieb drevárskej a stolárskej výroby na dobu
určitú do 31. 12. 2020.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 322
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
1) Určilo ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorým je zámena
pozemkov. Zámenou sa umožní
majetkovoprávne vysporiadanie
a získanie prístupovej asfaltovej
cesty, ktorú obec vybudovala
v akcii „Z“ pred rokom 1992.
2) Schválilo zámenu nehnuteľnosti
– pozemku v k. ú. Dolná Súča,
novovytvorená C-KN parc. č.
7903/4 ostatné plochy o celkovej
výmere 123 m2, odčlenená GP
č. 33183287-55-13, vypracovaného Ing. Branislavom Novákom, Legionárska 47, 911 01
Trenčín z E-KN parc.č. 7903/1
ostatné plochy zapísaná na LV č.
3353 k. ú. Dolná Súča v podiele
1/1-ina ako vlastník obec Dolná
Súča, pre Antona Novomeského
a manž. Vieru, rod. Omachelovú,
bytom Repákovci 813, 913 32
Dolná Súča za účelom zámeny
a majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov za pozemok
v k. ú. Dolná Súča, novovytvorená C-KN par. č. 6190/82 – po
právoplatnom vyňatí z PPF – zastavaná plocha – kód spôsobu
využívania miestna komunikácia
o celkovej výmere 123 m2, odčlenená GP č. 33183287-55-13
z C-KN parc. č. 6190/75 trvale
trávnatý porast zapísaná na LV č.
3238 v podiele 1/1-ina ako vlastníci Anton Novomeský a manž.
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Viera, rod. Omachelová, bytom
Repákovci 813, Dolná Súča pre
nového vlastníka obec Dolná
Súča, IČO: 311 502.
Náklady spojené s prevodom a zámenou pozemkov uhradí v plnej
výške žiadateľ.
Prítomných: 9

Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 323
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo za kronikára obce Mgr.

Michala Vavra, Dolná Súča č. 682.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková
Proti: 0
Zdržal sa: Vavro

KRESŤANSKÝ KÚTIK
Veľká Noc
Všetko má svoj čas. Na všetko, čo je hodnotné a dôležité,
sa treba pripraviť. Po Vianociach príde Veľká Noc, ale medzi
nimi je pôstne obdobie. Je to štyridsať dôležitých dní na prípravu.
Čas, ktorý treba naplniť. A čím sme ho naplnili, tým už
bude naplnený navždy. Možno by stálo zato pýtať sa občas
seba samého. Položiť si niekoľko zmysluplných otázok a sebakriticky a pravdivo si na ne odpovedať:
Bolo toto obdobie pre mňa ako každé iné, alebo som mu
dokázal dať hlboký zmysel?
Chcel som aspoň niekedy a v niečom napodobňovať Ježiša
Krista?

Koľko času som venoval človeku a koľko Bohu?
Koľko času som venoval modlitbe a koľko práci?
Koľko energie som venoval čisto Božím veciam a koľko budovaniu tohto sveta?
Dokázal som v totmo pôstnom čase uniesť svoje životné kríže a prijať Boha takého, aký je?
Pýtajme sa ešte sami seba.
Veľká Noc nám ukazuje, aký je Boh človeku veľmi blízky.
Tento náš najväčší kresťanský sviatok prináša nám ľudom
nádej na nový život. Kristova smrť je tým skutočným, novým životom, ktorý sa môže zmysluplne zmeniť k lepšiemu,
pretože nik, kto uveril, si nesmie zúfať, aj keby sa jeho život
zmenil na slzavé údolie...
J.K.

Aký by bol život bez detí...?
„Teraz, kým je ešte všetko v kvete,
kým málo viem o celom svete,
kým cítim v srdci vôňu sedmokrásky,
keď len horí, plápolá ohník mojej lásky,
keď len túžbu milovať ťa mám,
teraz ti Pane, srdce svoje dám...“

Priznám sa, že táto myšlienka ma
dnes ráno prebudila do nového dňa...
Aký by bol ten život bez nich? Celkom jasnú odpoveď mi dal pohľad von
oknom: Skoro všetko už nádherne zakvitnuté, tá rozmanitosť farieb a už aj
vôní. A to všetko umocňoval svadobný
koncert tisícov vtáčích hrdiel! Dokázal
by niekto spočítať všetky tie farby a melódie jarnej prírody? Nech to všetko
zostane ešte veľmi dlho...
Zrazu som sa pokúšal urobiť si predstavu, že mi všetko pomaly a isto mizne,

stráca sa mi pred očami. Asi tak nejako by vyzerala táto zem i môj život bez
detí... „Nechajte maličkých prichádzať
ku mne, lebo ich je nebeské kráľovstvo!“ To ako keby nám chcel Boh povedať: „Naučte sa ich počúvať a skúste
v pokore prijať to, že niekedy tá vaša
múdrosť, vás dospelých nesiaha ani po
kolená... „
Tento rok to bude práve na Deň detí.
Teda v nedeľu 1. júna v Kostole sv. Alžbety v Dolnej Súči sedemnásť našich
chlapcov a dievčat pristúpi po prvýkrát
k Prvému svätému prijímaniu. Jasné,
že sa poctivo pripravujeme a aj keď
nás je len niečo viac ako polovica tých
minuloročných, dovolíme si na koniec
sv. omše urobiť aj my už tradičnú hitparádu! Držte nám všetci, čo to už máte
za sebou, palce!

Zároveň s touto veľkou slávnosťou
pomaly, ale isto začne zapisovanie
a príprava na prijatie inej sviatosti.
Hovorí sa jej aj krst kresťanskej dospelosti – birmovanie. Otca biskupa
Viliama budeme žiadať, aby nám túto
slávnosť prišiel vyslúžiť na jar v roku
2015. Keďže takmer vždy býva táto
slávnosť na jeseň, malá zmena nám
určite neublíži.
Vždy si pripomíname, že sme jedna
rodina, spomeňme si občas v modlitbách aj na tých menších, ale aj na tých
veľkých, vlastne už skoro dospelých...
J.K.

Sú ešte Vianoce...?
(Úvaha)

Keď sa ráno prebudíš s túžbou milovať Boha a s ním aj ľudí, v ten deň sú Vianoce. Keď sa stretneš s človekom, ktorému
treba pomôcť a ty to urobíš, vtedy sú Vianoce. Keď si ochotný darovať sa Bohu, ktorý trpí v chudobných, opustených, chorých
ľuďoch – jasaj od radosti, lebo prežívaš Vianoce.
Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa pričinili hmotným alebo finančným darom, že naše malé charitatívne spoločenstvo (ak to možno tak nazvať) na Vianoce 2013 potešilo srdcia mnohých detí i dospelých v sociálnych zariadeniach. Konkrétne: Misionárkam lásky Matky Terezy so sídlom v Žiline sme zaslali lúpané orechy, ryžu, ošatenie, mak. DSS
Adamovským Kochanovciam sme zaslali lúpané orechy, ošatenie, pletené čiapky. Žakovce pri Poprade – zariadenie nesie názov: Inštitút Krista Veľkňaza, zriaďovateľom je určite vám dobre známy otec Marián Kuffa. Zaslali sme im ošatenie pre mužov,
pletené čiapky, mak na vianočné koláče. Malou pozornosťou sme prispeli aj niektorým rodinám v miestnej obci.
Vďaka patrí zvlášť Ružencovému Bratstvu v Dolnej Súči, ktoré sa značnou mierou pričinilo, že sme mohli tieto balíky realizovať. Budeme radi, ak by ste aj vy niektorí chceli prežívať Vianoce počas celého roka a máte úmysel pomôcť dobrej veci,
neváhajte.
Na spoluprácu s vami sa teší
Margita Podoláková
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XII. ročník fašiangových slávností v obci
Tohtoročné fašiangové obdobie bolo skúpe na snehovú
a mrazivú nádielku. Avšak ani toto skoro jarné počasie nenarušilo naše fašiangové slávnosti. Pre občanov a návštevníkov obce sme pripravili bohatý kultúrny program spojený s ukážkou tradičnej zabíjačky a fašiangový sprievod.
Fašiangy sa v minulosti v našej obci vyznačovali veselosťou,
zábavou, hodovaním a pitím.
Naša obec už po dvanástykrát pripravila fašiangové slávnosti. Hlavným organizátorom podujatia bol Obecný úrad
a komisia kultúry pri Obecnom zastupiteľstve v Dolnej Súči.
Fašiangy v tomto roku už tradične začali sprievodom s konským záprahom z časti Hliníky od čísla domu č. 603 cez
námestie smerom k farskému úradu, kde na sprievod už
netrpezlivo čakal pán farár. Po milom prijatí na farskom úrade sprievod pokračoval cez Horný koniec na námestie, kde
v tom čase koncertovala Detská dychová hudba R. Hečka.
Návštevníci si mohli pozrieť ukážku tradičnej zabíjačky, ktorá zaujala najmä tých najmladších.
Úderom na bubon a pesničkou „Fašiangy, Turíce...“ otvoril
folklórny súbor Latovec a dychová hudba Krásinka fašiangové popoludnie na námestí.
Fašiangové podujatia sa už konajú aj vo viacerých obciach v blízkom a širokom okolí. Vďaka dlhoročnej tradícii

tohto podujatia v našej obci prilákalo fašiangové popoludnie
nielen našich občanov, ale aj veľa zvedavcov a priaznivcov
folklóru, dobrej nálady a zábavy z blízkeho i širokého okolia.
Túto tradíciu a príjemnú atmosféru a dobrú zábavu si musíme strážiť a uchovávať pre ďalšie generácie. Nesmieme
zabúdať, že to bola práve naša obec a naši nadšenci, ktorí
túto tradíciu obnovili.
Ako hostia v kultúrnom programe vystúpili mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče, skupina moderného
tanca zo ZUŠ Nemšová a rocková kapela PELL-MELL 59.
Krojovaní účinkujúci a masky roztancovali na námestí okolostojacich návštevníkov pri rezkých tónoch dychovej hudby Krásinka a v programe sa nám predstavili ženy z klubu
dôchodcov so svojím kultúrnym programom. Organizátor pripravil na námestí stánok s občerstvením i niečo na zahriatie.
V stane pred kultúrnym domom si mohli návštevníci zakúpiť
výborné zabíjačkové špeciality, ktoré pripravil šikovný mäsiar
so svojimi pomocníkmi. Tým šikovným mäsiarom je Jozef Kolínek, ktorý už dvanásty rok pripravoval tieto špeciality. Pre
deti bol pristavený stánok s cukrovou vatou a šiškami.
Roztancovaní, príjemne unavení sme sa pomaly začali
rozchádzať, aby sme sa po krátkom oddychu stretli v kultúrnom dome na tanečnej zábave.
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Do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba Legrúti
(ČR). Dobrá nálada vydržala zabávajúcim sa až do rána,
o čom svedčil neustále plný parket.
Vyvrcholením tohtoročných fašiangových slávností bola tanečná zábava spojená s pochovaním basy 4. marca 2014.
O dobrú náladu sa postarala dychová hudba Krásinka,
ktorá vyhrávala do tanca a na počúvanie do polnoci. Pochovaním basy folklórna skupina Latovec a členky Klubu
dôchodcov v Dolnej Súči ukončili „Fašiangy 2014“.
Skončila sa zábava, aby po 40-dňovom pôste bola zasa
prebudená vo veľkonočnom období.
Chceme sa úprimne poďakovať folklórnej skupine Latovec, dychovej hudbe Krásinka, klubu dôchodcov a všetkým,
čo sa pričinili o dôstojný priebeh fašiangov v našej obci.
Ďakujeme sponzorom: PD Krásin Dolná Súča, Martin Faltínek – FALCONER, s. r. o., AGROSÚČA, a. s., Horná Súča,
Štefan Kováč, Martin Petrík, Darčeková predajňa JABUKO,
Mäso-údeniny p. Harthauser, MUDr. Tibor Guštafík, Samuel
Ondrišák, Hela Novomeská.

Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, hosťom a návštevníkom podujatia. Veríme, že sa tieto tradície aj naďalej
budú v našej obci zachovávať.
Tešíme sa na XIII. ročník 14. 2. 2015.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
60. ročník RECITAČNEJ súťaže Hviezdoslavov Kubín

Tridsaťpäť najúspešnejších recitátorov z jednotlivých
tried si vo februári 2014 zmeralo sily v školskom kole
Hviezdoslavovho Kubína.
Výsledková listina zo školského kola:
I. kategória 1. – 3. ročník
Poézia:
1. Nina Balajová 		
2. A
2. Štefan Hupčík		
2. A
3. Matej Šedivý 		
1. A
Próza:
1. Eliška Pastieriková
2. Adela Palušná 		
3. Simona Plevová

3. A
2. A
3. A

II. kategória 4. – 6. ročník
Poézia:
1. Nátália Balajová
5. A
2. Tatiana Vasková
4. A
3. Ondrej Trúnek 		
4. B

Próza:
1. Barbora Ďurinová
2. Patrícia Hupčíková
3. Karolína Repová

6. A
4. B
5. A

III. kategória 7. – 8. ročník
Poézia:
1. neudelené
2. Lucia Maradíková
7. A
3. Jaroslav Maradík
8. A
Próza:
1. Veronika Štefancová
2. Michaela Šedivá
3. Denisa Hučková

8. A
9. B
8. B

Jubilejný 60. ročník tejto celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy priniesol úspech Natálke Balajovej z 5. A,
Barborke Ďurinovej zo 6. A, ktoré sa umiestnili na 3. mieste
v obvodnom kole v Trenčíne.
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Karneval
Každoročne sa v období fašiangov stretnú v telocvični našej školy princezné, indiáni, kovboji, kúzelníci, policajti a ďalšie
masky od výmyslu sveta. Aj tento rok sa veselo zabávali deň pred polročným vysvedčením.
Víťazné masky sa tešili z hodnotných cien. Ostaným prinieslo radosť veľké množstvo výhier v tombole alebo dobroty z bufetu
a možnosť vystrájať s kamarátmi.
Pani učiteľky len žasli nad tvorivosťou a nápaditosťou svojich žiakov a ich rodičov pri výbere a tvorbe nádherných masiek. Za
zmienku stojí výdatná pomoc starších žiakov z ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí sa podieľali na príprave i samotnej realizácii
karnevalu.

Zápis žiakov
do prvého ročníka
V základnej škole sme 5. februára 2014 privítali budúcich
prvákov. Niektorí prichádzali do školy odvážne, iní s malou
dušičkou a očakávaním – „čo to tam len bude“. Preto im zápis
spríjemňovali aj ich pani učiteľky zo škôlky.
Z tried, kde sa im venovali pani učiteľky prvého stupňa
a špeciálny pedagóg, vychádzali spokojné deti s darčekmi
od sponzora i od detí a pani vychovávateliek zo školského
klubu.
Nám zostáva len zaželať deťom a ich budúcim učiteľom
príjemných deväť rokov v našej škole, naplnených vedomosťami, zážitkami i zábavou. Dovidenia v septembri!
DJ

Zábavné i poučné učenie
V škole sa dá aj na hodinách učiť pomocou hravých aktivít.
Napríklad tretiaci sa na matematike učia delenie pomocou
sladkých lentiliek, ktoré môže zjesť ten, kto správne delí po
častiach i na časti daný počet. Štvrtáci sa na anglickom jazyku učili predávať i nakupovať v obchode s hračkami,
s ovocím a zeleninou i s občerstvením. Prakticky si vyskúšali
nákupy a hodina veľmi rýchlo uplynula.

Pre deti je dobré, aby sa v škole učili pre praktický život.
Tretiaci majú už pol roka krúžok zdravej výživy, na ktorom sa
učia pripravovať jednoduché, zdravé a chutné jedlá, ktoré si
môžu potom urobiť i doma. Veľmi radi pracujú na krúžku.
O ich šikovnosti svedčí to, že sa im podarili i palacinky či
mafiny. Okrem toho si zvykli umývať a utierať riad, deliť si
prácu a pomáhať si. Sú veľmi šikovní a zruční.
(IS)

Je pracovné nasadenie „cool“ alebo drina? Rodina potrebuje čas.

„Cool“ rodina, to je drina!

Rodičia pohltení prácou, lebo treba
platiť, platiť, platiť. Za čo platiť a čím
zaplatiť? Predsa dnešný svet ťahá
život úplne inam, od rodiny. Otec má
tri zamestnania, mama je v neustálom
kolotoči medzi prácou a domácnosťou.
Prečo? Všetci chceme nadštandardný
život, čím menej detí, tým väčšia sloboda. Užívať si slobodu cestovania,
kultúry a zábavy niečo stojí. Ale stojí
to všetko vôbec za to?
Veď stačí počúvať starých rodičov,

ako žili. Jednoduchý život, jednoduchá
strava, miesto multimediálnej techniky
čierne hodinky v kuchyni pri sviečke.
Rozprávali si skutočné životné príbehy, zasmiali sa i poučili. Deti si to
pamätali a spomínajú na tie chvíle po
celý život. Ale dnes to je už len prežitok, dnes sa žije úplne ináč, hovoria
rodičia. Rodina už nemá vôbec atmosféru súdržnosti a deti trpia. Zážitky z dovoleniek – letných či zimných
– vyprchajú a stálo veľa driny zarobiť

na ne. Unavení rodičia sú nervózni,
stresovaní, ubití životom a deti nie sú
naplnené, šťastné a veselé, ale často
drzé a unudené.
Zastavme čas, mama, tato, poďme
sa rozprávať, hrať sa. Poďme v nedeľu na výlet do prírody – nič to nestojí, ale stojí to za to! Majme sa radi
a radujme sa spolu každý deň, ale nie
len chvíľku, stále!
Budeme všetci „cool“ tak ináč, naozaj
– a nebude to drina.
Miriam Dušová, 8. B

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Vážení spoluobčania,
materská škola si vás dovoľuje osloviť
s prosbou venovania 2 % z daní pri ročnom zúčtovaní nášmu
Občianskemu združeniu rodičov pri Materskej škole v Dolnej Súči č. 251
na IČO: 42019931
Za rozhodnutie finančne pomôcť práve našim deťom vopred ďakujeme.
Predseda OZ: Bc. Jozef Oriešek • Zástupkyňa MŠ: Alena Majerská
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Jeseň v materskej škole...
Leto nám opäť uplynulo ako voda
a v školskom roku 2013/2014 sme
otvorili brány materskej školy s počtom 87 detí.
Znova ožil školský dvor veselým
krikom a deti ho len nerady opúšťali.
Pre ich bezpečnosť sme však túto jeseň viac času trávili na vychádzkach
a v prírode, pretože plot bol už v havarijnom stave. Rodičia po oslovení
pani zástupkyňou Majerskou však vec
zobrali do vlastných rúk a napriek nepriazni počasia sa do plota pustili.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať za ich ochotu a pomoc. Plot sa

podarilo dokončiť aj s pomocou obecného úradu.
Ani tento rok sme nezabudli na našich starkých. A že škôlka praskala vo
švíkoch, to by vám vedeli potvrdiť malí
škôlkari. Potešili sme starých rodičov
nielen pásmom piesní, básní a tancami, ale deti zhotovili pre nich s pomocou pani učiteliek malé darčeky pre
potešenie. Predškoláci boli s programom a darčekom potešiť aj klientov
nášho zariadenia pre seniorov.
V novembri sa deti zoznámili s povolaním vojakov v zahraničnej misii
v Bosne a Hercegovine. Pozreli si pre-

zentáciu na interaktívnych tabuliach
a zasypali nás zvedavými otázkami. A že majú dobré srdiečka a sú
vedené k prosociálnemu správaniu,
rozhodli sa darovať svoje hračky deťom, ktorých krajina je ešte stále poznačená vojnou. Tie odovzdal veliteľ
Síl výcviku a podpory v Trenčíne spolu
s príslušníkmi LOT Višegrad materskej škole vo Višegrade.
Jeseň pomaly končí a my už budeme žiť prípravami vianočného programu, prípravou ozdôb na vianočné trhy,
spievať si koledy a tešiť sa na nové
spoločné zážitky – takže, čoskoro dovidenia!
S. N.

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR LATOVČEK
Tancuj, tancuj vykrúcaj...!
S detským folklórnym súborom Latovček máme za sebou
už tretie skúšobné obdobie, v ktorom sme pripravili a nacvičili nové folklórne pásmo pod názvom: HRY A TANCE
Z DOLNEJ SÚČE.
V súbore sme uskutočnili aj drobné zmeny. Deti sme rozdelili do dvoch skupín, na menšie a staršie deti. Menšie deti
majú program zameraný na rôzne detské hry, no so staršími
deťmi sa už pokúšame aj o párové tance. Veríme, že budete
všetci zvedaví, čo sme pre vás v našej kuchyni pripravili.
Onedlho nás budete mať možnosť vidieť a budete môcť
priamo posúdiť výsledok nášho snaženia.
Prvé vystúpenie súboru sa uskutoční 4. 5. 2014 o 15.00
hodine v kinosále KD v Dolnej Súči. Ako hosť vystúpi DFS
Čajka z Hornej Súče. Latovček čakajú aj ďalšie vystúpenia,
ako napr.: obecná oslava Dňa matiek, Jánske ohne v Mníchovej Lehote...

Najdôležitejšie vystúpenie však súbor čaká 20. 6. 2014
na Medzinárodných folklórnych slávnostiach detských
folklórnych súborov v Bratislave, na ktoré sa veľmi (ale
s rešpektom) tešíme.
V súbore sme si s nezištnou pomocou niektorých šikovných
mamičiek opäť doplnili chýbajúce časti krojov. Ušili a vyšili
sme pre chlapcov chýbajúce lajblíky, za čo sa chceme aj touto
cestou nemenovaným mamičkám veľmi poďakovať.
DFS Latovček si vás dovoľuje všetkých srdečne pozvať aj
tento rok na Májovú veselicu. Uskutoční sa 31. 5. 2014
o 20.00 hodine v sále KD v Dolnej Súči, do tanca bude hrať
hudobná skupina Radovanka. Zisk z veselice bude použitý
na ďalšiu činnosť detského súboru.
Na záver si už len chceme spoločne popriať pred novou
sezónou 2014 veľa smelých, správnych a šťastných krokov.
DFS Latovček
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Divadelný súbor Giovanni...

... pôsobí v Dolnej Súči už 10 rokov. Pod vedením režisérok Mirky a Katky Michálikových s úspechom uviedol
8. a 9. februára ďalšiu divadelnú komédiu Pomsta porazených z autorského pera Mirky Michálikovej.
Dej sa odohrával na začiatku 14. storočia. Uhorsko v tomto období ničili boje o trón. Krajina sa spamätávala z jednej
z najstrašnejších bitiek posledného storočia. Práve v týchto
ťažkých časoch prišiel Filip Druget, slávny rytier slávneho
rodu, aby čelil najväčšej výzve svojho života – postarať sa
o štyri ženy, ktorým sa nečakane stal poručníkom. Medzitým
sa v Hostinci na krížnych cestách zišli hostia, vojaci vracajúci sa z bitky unavení, dobití, s túžbou po pomste a začali sa
spriadať plány...

Efektná scéna Janky Orieškovej, prepracované kostýmy,
vtipné dialógy, ale tiež hudba a tanec, ktorý herci nacvičili
pod vedením choreografky Karin Čaklošovej, boli nielen príjemným spestrením predstavenia, ale aj zárukou hodnotného kultúrneho zážitku.
O divadelné predstavenie domáceho ochotníckeho súboru
je v našej obci tradične veľký záujem a inak to nebolo ani tento rok. Mladých hercov prišlo podporiť plné hľadisko. Avšak
premiérou novej hry sa ich činnosť neskončila. Každoročne
odohrajú s úspechom približne sedem repríz v okolitých obciach. Je teda očividné, že dolnosúčanskí ochotníci nezaháľajú a v tejto divadelnej sezóne majú opäť plné ruky práce.
ML

Pozývame vás
Obec Dolná Súča pripravuje
nasledovné kultúrne podujatia, na
ktoré vás srdečne pozývame:
• Slávnostné stavanie mája
sa uskutoční 30. 4. 2014 (streda)
o 18.00 hod. na námestí v Dolnej Súči. V kultúrnom programe
sa nám predstaví DDH R. Hečka a DFS Latovček.
• Obecné oslavy ku Dňu matiek sa uskutočnia 11. 5. 2014
o 15.00 hod. v kinosále KD.
• 42. ročník festivalu dychových
hudieb HEČKOVA SÚČA sa
uskutoční 7. 6. 2014 (sobota)
o 16.00 hod. na námestí v Dolnej Súči.

Občianske združenie FK KRASÍN a obec Dolná Súča v spolupráci
so Základnou školou s materskou školou Rudolfa Hečka v Dolnej Súči
vás srdečne pozývajú

na štvrtý ročník turnaja v malom futbale
SUGAN CUP 2014
dňa 28. 6. 2014 v areáli základnej školy.

Turnaj je určený pre obyvateľov a rodákov Dolnej Súče.
Po odohratí základných skupín
bude súťaž v kopaní jedenástok.
Pre deti bude pripravený
nafukovací hrad a rôzne súťaže.
Počas turnaja nebude chýbať
dobrá hudba, pivko, guláš
a grilované špeciality.
Bližšie informácie:
na tel. č. 0908 516 866, 0907 156 563
alebo na: sugancup@gmail.com
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA
Matej Trstenský, Marek Michálik,
Vivien Pavlíková, Evelyn Dobiašová,
Zara Masaryková, Marek Vánik,
Eliáš Sabadka, Hana Hlávková,
Daniel Sameš, Samuel Šebák

NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Mária Hatnančíková, Rudolf Jurikovič,
František Čechovský, Mária Holčeková,
Vincencia Žúžiová, Júlia Trúnková, Jozef Malých,
Helena Repová
MANŽELSTVO UZAVRELI
Karol Podolák a Simona Vendžúrová

Zápis do pamätnej knihy pri príležitosti významných výročí
90 rokov: Mária Gazdíková

50 výročia manželstva:
Jozef Gajdošík a Vincencia, r. Vavrová

A je nás 3000...!
Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil na svojej internetovej stránke k 31. 12.
2013 údaje o počte obyvateľov jednotlivých
obcí v Slovenskej republike.
Z neho vyplýva, že obec Dolná Súča prekročila trojtisícovú hranicu počtu obyvateľov.
Začali sme skúmať, na ktorého občana
pripadlo toto okrúhle číslo.
Keď sme odrátali odhlásených a zomretých,
prirátali prihlásených a narodených, vyšiel
nám údaj, že trojtisícim občanom Dolnej Súče
je Marek Michálik, nar. 27. 11. 2013.
Pri tejto príležitosti starosta obce Ing. Pavol Kvasnica slávnostne privítal trojtisíceho
občana spolu s rodičmi Miroslavom a Máriou
Michálikovcami. Na bračeka je hrdý aj starší
súrodenec Miroslav.
Želáme mu pevné zdravie, radosť zo života
a lásku k rodičom a obci.

Viliam Ondrišák a Mária, r. Miklová

Martin Oriešek a Helena, r. Šedivá
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Komunálny odpad za rok 2013
Prinášame stručný prehľad nakladania s odpadmi za vlaňajšok.
Náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva v našej obci
za predchádzajúci rok predstavovali
sumu 57 809,- €.
Príjmy z poplatkov za komunálny
odpad predstavovali 47 522,- €, rozdiel 10 287,- € (17,8 %!) bol doplatený z rozpočtu obce. Vlani bol rozdiel
8 752,- €.
Jednotlivé druhy odpadu aj s tonážou si môžete porovnať s rokmi 2012
a 2011 v tabuľke:
►►►
Z tabuľky vidieť negatívny vývoj v náraste netriedeného komunálneho odpadu, a naopak, pokles v jednotlivých
zložkách separovaného odpadu okrem plastov. Negatívna bilancia spôsobuje stratu hospodárenia blížiacu sa
k 20 %, čo je dlhodobo neudržateľné.
Pretože prakticky nemáme možnosť
znížiť platby za likvidáciu odpadu, musíme znížiť množstvo netriedeného

Druh odpadu

r. 2013
r. 2012
r. 2011 Spôsob likvidácie
v tonách v tonách v tonách
505,59

429,22

431,19 Vývoz na skládku

Objemný odpad

90,28

71,15

58,00 Vývoz na skládku

Papier a lepenka

10,99

12,49

17,66 Ďalšie spracovanie

Sklo

39,74

42,35

44,57 Ďalšie spracovanie

Plasty

Zmesový komunálny odpad

27,58

27,36

29,64 Ďalšie spracovanie

Elektrické a elektronické
zariadenia

1,08

6,30

6,04 Ďalšie spracovanie

Kovy – železný šrot

2,76

6,94

11,64 Ďalšie spracovanie

Obsahujúci chlórfluórované
uhľovodíky

2,44

5,44

4,04 Ďalšie spracovanie

680,46

601,25

Celkom

602,78

objemového odpadu a zlepšiť separovanie, alebo zvýšiť poplatky za odpad.
Čo nové nám prinesie tento rok? Predovšetkým nový plán odpadového hospodárstva do r. 2015 zosúladený s aktuálnou legislatívou. Zmenu prinesie najmä povinnosť zberu triedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. O zmenách budeme včas informovať prostredníctvom našej webovej stránky, na úradnej
tabuli, v Hlasoch spod Krásina a podobne.
Viliam Cagala

Separovaním odpadu šetríme životné prostredie
Vážení občania,
dôsledným a zodpovedným separovaním odpadu šetríme
prírodné zdroje a znižujeme množstvo odpadu uloženého na
skládke. Dlhší čas pozorujeme, že občania v našej obci nesprávne separujú plasty.
Na plasty sú určené žlté kontajnery, ktoré sú rozmiestnené po obci.

z motorových olejov a iných ropných produktov, polystyrén,
hygienické potreby (plienky a pod.), autoplasty a iné tvrdé
plasty. Nikdy nevhadzujte obaly od žieravín alebo iných nebezpečných látok.

Patria sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov,
obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové
fólie, poháriky od jogurtov.

Obaly vždy úplne vyprázdnite.
Separovaný zber odpadu nekončí na skládke, ale sa ďalej
triedi RUČNE, aby mohol byť čo najlepšie využitý ako druhotná surovina.
Správna separácia je jediná cesta, ako čo najlepšie využiť
potenciál separácie odpadov.
MG

Nepatria sem: znečistené plasty (napr. potravinami, zeminou, farbami, maltou), obaly od sladkostí a slaností (napr.
kávy, kakaa, vrecúškových polievok a pod.), celofán, igelitové vrecká, podlahové krytiny, guma, molitan, plastové obaly

Dôležité: Plastové fľaše a všetky obaly pred vhodením do
vreca stlačte nohou!!! Pred vhodením do vreca obaly opláchnite vodou a nechajte uschnúť.

KOMPOSTUJME BIOLOGICKÝ ODPAD

K AKÝM PROBLÉMOM DOCHÁDZA PRI KOMPOSTOVANÍ?
ZÁPACH – nevhodná skladba surovín (veľké množstvo dusíkatých surovín); kompost obsahuje veľké množstvo vody,
prípadne veľké množstvo bioodpadu na začiatku kompostovania.
PLESEŇ – pri umiestnení bioodpadu do kompostoviska nedošlo k jeho prekrytiu (zapracovaniu do kompostu); plesnivé
zvyšky odstránime z kompostoviska, aby nedošlo k znehodnoteniu kompostu.
HMYZ – prítomnosť väčšieho množstva hmyzu je spôsobená nedostatočným zakrytím kompostoviska.
Ak na kompostovanie budete používať dážďovky, dávajte
pozor na vlhkosť, teplotu a dostatok potravy pre dážďovky
(zvyšky z ovocia a zeleniny, chlieb, pečivo, kávový výluh,
čaj), pretože ináč môžu dážďovky kompost opustiť.
KDE A AKO POUŽÍVAŤ KOMPOST?
Kde používať kompost?
Hotový kompost môžete používať v záhradke, kvetináčoch,
okolo okrasných stromčekov, ovocných stromov s vrstvou

kompostu do 3 cm. Vo väčšom rozsahu ho môžete využiť pri
jesenných úpravách záhradky alebo hriadok.
Ako používať kompost?
Kompost môžete zapracovať do zeme zarýľovaním alebo
v jarných mesiacoch pri výseve alebo výsadbe. Môžete ho
zamiešať do zeminy alebo vytvoriť z neho vrchnú prikrývku,
z ktorej postupne výživné látky a mikroorganizmy prejdú do
pôdy.
AKÉ VÝHODY PRINÁŠA KOMPOSTOVANIE?
Kompost má schopnosť zadržiavať vodu a prevzdušňovať
pôdu. V závislosti od vstupných materiálov obsahuje množstvo výživných látok, ktoré obohacujú pôdu.
Kompostovaním biologických odpadov z domácností a záhrad znižujete množstvo zmesového komunálneho odpadu
ukladaného na skládky a pomáhate chrániť životné prostredie.
Čím menej zmesového komunálneho odpadu vyprodukujete, tým menej môžete platiť za odvoz.
Tým, že si vytvoríte vlastný kompost, nemusíte platiť za
drahé hnojivá a v konečnom dôsledku viete, čím hnojíte.
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Príručka bola vytvorená v rámci projektu „Environmentálna výchova a vzdelávanie zástupcov samospráv
a občanov Slovenskej republiky v oblasti separácie komunálneho odpadu“. Projekt bol podporený z prostriedkov Environmentálneho fondu a realizovala ho spoločnosť
MUNTech, s. r. o. pre Združenie miest a obcí Slovenska.
Cieľom príručky je podať občanom Slovenskej republiky
pomocnú ruku pri naštartovaní zhodnocovania biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov najstarším, overeným
a najlacnejším spôsobom – KOMPOSTOVANÍM.
V mnohých krajinách Európskej únie je domáce kompostovanie v kompostéroch rutinná záležitosť. Výsledkom
toho je zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládky. Účinky boli dosiahnuté zapojením sa prevažnou časťou obyvateľstva v týchto krajinách do domáceho
komostovania, čo potvrdzuje, že:

VEĽKÉ VECI JE MOŽNÉ DOSIAHNUŤ
JEDINE SPOLOČNÝMI SILAMI.
Separáciou a zhodnocovaním biologického odpadu sa
vieme podieľať na výraznom znížení množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládky. Bioodpad z domácností
tvorí 30 až 45 % komunálneho odpadu, ktorý podlieha rozkladu. Podobné procesy prebiehajú aj v prírode, kde dochádza k zhodnoteniu odumretých rastlinných a živočíšnych
tiel práve ich rozkladom.
Bioodpad produkovaný ľudskou činnosťou vieme KOMPOSTOVANÍM premeniť na hnojivo – kompost. Používaním
kompostu v záhradke vrátime do pôdy výživné látky, ktoré sú
potrebné pre udržanie kvality pôdy.
Kompostovanie patrí medzi najstarší a overený spôsob zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

SMS-Hlásnik

Informácie pre občana už aj formou krátkych SMS správ.
Obec Dolná Súča spustila od 27. marca 2014 novú bezplatnú službu pre občanov – SMS Hlásnik. Prostredníctvom tejto aplikácie môže samospráva – obec Dolná Súča jednoduchým spôsobom prevádzkovať
vlastný informačný portál, ktorý zabezpečuje rozosielanie krátkych správ registrovaným občanom prostredníctvom SMS. Služba slúži na rýchle a aktívne informovanie občanov o verejných záležitostiach a je
modernou obdobou dedinského rozhlasu, popri zverejňovaní informácií na www alebo úradnej tabuli. Pre
správy rôzneho druhu a obsahu sme vytvorili štyri kanály: šport, kultúra, samospráva a mimoriadne
udalosti. Občan si vo svojich nastaveniach pri registrácii určí, ktorý druh správ chce odoberať.
Mobilná aplikácia umožňuje jednoduchú komunikáciu s občanmi a Používateľom služby. Hlavným zámerom
je jednoduchosť použitia a bezprostrednosť komunikácie.
Ako sa môžete prihlásiť do služby hlasnik.egov.sk
Postup na odoberanie správ vo
Vašej samospráve pre službu SMSHlásnik.

1 krok:
Otvoríte si web. stránku: e-id.sk
- Na tejto stránke sa vám zobrazí
nadpis Elektronická identita, pod
ktorým nájdete otázku: „Nie ste ešte
registrovaný v e-id?“ Pod ňou nájdete možnosť zaregistrovania sa ako
občan alebo zástupca organizácie –
kliknete na občan.
Registrácia elektronickej identity
pre občana (fyzickú osobu)
- Je potrebné vyplniť všetky údaje
označené hviezdičkou (ak chcete dostávať informácie SMS-kou,
uveďte aj mobilné číslo).
- Po prečítaní obchodných podmienok zaškrtnete súhlas s obchodnými podmienkami služby e-id.sk.

možné si ho zmeniť kliknutím na
šípky vpravo od rámčeka).
- Kliknete na tlačidlo „Registrovať“.
Potvrdenie registrácie elektronickej
identity
- Na adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, vám príde aktivačný kód,
ktorý skopírujete, vložíte do príslušného vstupného poľa a potvrdíte
registráciu alebo kliknete na linku
priamo v maili.
Potvrdenie registrácie elektronickej
identity
- Zavrieť.
Týmto krokom bola vaša registrácia ukončená. Prosíme, zapamätajte
si alebo si zapíšte vaše prihlasovacie
meno a heslo.

2. krok:
Otvoríte si web. stránku:
hlasnik.egov.sk
- Na pravej strane tejto stránky kliknete na políčko prihlásenie.
Výber odosielateľa správ
- Vyberiete si samosprávu, od ktorej
chcete prijímať informácie.

- Musíte súhlasiť aj so spracovaním
údajov.

Prihlásenia sa do SMS-Hlásnika vami
zvolenej samosprávy

- Posledným krokom je prepísanie
slov(čísel), ktoré máte uvedené
v rámčeku a oddeliť ich medzerou
(ak by ste nevedeli prečítať text, je

- Prihlásite sa prihlasovacím menom
a heslom, ktoré ste zadali pri vašej
registrácii.

Uvítanie v eGov-Hlásniku vami zvolenej samosprávy
- Jediný krok, ktorý musíte urobiť
prvýkrát po prihlásení sa k službe
eGov-Hlásnik, je súhlas s obchodnými podmienkami služby eGovHlásnik a potvrdenie tlačidlom „Pokračovať“.
Nastavenie príjmu správ z hlásnika
vami zvolenej samosprávy
- V tomto kroku si už len vyberiete kanály, ktoré chcete využívať a to tým,
že v danom kanáli zakliknete spôsob doručenia danej správy (môže
byť aj sms aj e-mail).
- Posledným krokom je potvrdenie
tlačidlom „Uložiť zmeny“ a odvtedy
už dostávate informácie od vašej
samosprávy.
V prípade, ak budete chcieť uskutočňovať akékoľvek zmeny, stačí si otvoriť stránku hlasnik.egov.sk a prihlásiť sa.
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VEĽKONOČNÉ RECEPTY
Veľkonočný baranček
Suroviny:
Na cesto: 3 vajcia, 150 g práškového cukru, 1 vanilínový
cukor, 5 PL rastlinného oleja, 5 PL horúcej vody, 150 g polohrubej múky, 1 zarovnaná KL kypriaceho prášku do pečiva,
1 vrecko Zlatého klasu, 1 KL kôry z citróna, 10 kvapiek citrónovej arómy, štipka soli
Na ozdobenie: hrozienka na očká, cukor na posypanie

tej rúre (v elektrickej na 180 °C, v teplovzdušnej na 160 °C,
v plynovej rúre stupeň 3) asi 40 minút.
Po upečení necháme barančeka vychladnúť vo forme. Potom vyklopíme, hrozienka pritlačíme ako očká a barančeka
pocukrujeme.

Postup:
Na prípravu cesta vymiešame žĺtky s cukrom a vanilkovým
cukrom, pridáme olej a horúcu vodu. Elektrickým ručným
šľahačom vyšľaháme do peny. Múku zmiešame s práškom
do pečiva, pudingom a citrónovou kôrou. Pridáme do žĺtkovej peny. Do bielok pridáme citrónovú arómu a štipku soli.
Elektrickým ručným šľahačom ušľaháme tuhý sneh, ktorý
vmiešame do cesta. Všetko jemne, ale dôkladne premiešame.
Cesto nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej spodnej časti formy. Priklopíme vrchnú časť. Pečieme v predhria-

Špenátová roláda
Suroviny:
400 g mrazeného špenátu, 100 g hladkej múky, 3 vajcia,
2 strúčiky cesnaku, mletý muškátový oriešok, 125 g masla,

1 tavený syr v črievku, 2 vajcia uvarené natvrdo, 1 cibuľa,
½ červenej papriky, tuk, mleté čierne korenie, vegeta, soľ.
Postup:
Špenát rozmrazíme a dáme do misy, pridáme žĺtky, múku,
prelisovaný cesnak, dochutíme mletým muškátovým orieškom, 1/4 ČL soli a premiešame. Z bielok vyšľaháme tuhý
sneh a opatrne ho vmiešame do špenátu. Špenátovú zmes
rozotrieme na vymastený papier na pečenie a pečieme pri
180 °C asi 12 až 15 minút. Cesto nepečieme príliš dlho, aby
sa roláda pri zrolovaní nepolámala. Upečené špenátové
cesto zrolujeme aj s papierom a necháme vychladnúť.
Medzitým pokrájame nadrobno uvarené vajcia. Maslo so
syrom vymiešame do peny. Do plnky pridáme nadrobno
nasekanú cibuľu, nakrájané vajcia a papriku, všetko spolu
premiešame. Plnku dochutíme mletým čiernym korením, vegetou a soľou. Vychladnuté cesto rozvinieme, potrieme plnkou a roládu zvinieme. Zabalíme do fólie a dáme do chladu
stuhnúť, potom ju nakrájame na plátky. Podávame s grilovanou zeleninou.

Veľkonočná hrudka
Suroviny:
1 l mlieka, 10 vajec, 10 g kryštálového cukru, mleté čierne
korenie, soľ.
Postup:
Do studeného mlieka pridáme rozšľahané vajcia, soľ
a cukor.
Na miernom ohni privedieme do varu a miešame dovtedy,
kým sa tekutá zmes nezmení na hrudkovitú hmotu.
Zmes opatrne precedíme cez gázu, vzniknutú hmotu zaviažeme a zavesenú ju necháme 4 až 5 hodín vychladnúť.
Servírujeme spolu s domácou údenou šunkou, cviklou
a chrenom.
Zdroj: internet
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šport
Vylosovanie futbalových zápasov
MUŽI

DORAST

č.

dát.

čas

zápas

č.

dát.

čas

zápas

17.

23.3.

15.00

Dubodiel - D. Súča

18.

23.3.

12.30

Prečín - D. Súča

18.

30.3.

15.00

D. Súča - Ľuborča

19.

29.3.

10.30

D. Súča - Dubodiel

19.

6.4.

15.30

H.Súča - D. Súča

20.

6.4.

10.30

Borčice - D. Súča

20.

13.4.

15.30

D. Súča - Zamarovce

21.

12.4.

10.30

D. Súča - Papradno

21.

20.4.

16.00

Pobedim - D. Súča

22.

20.4.

13.30

Svinná - D. Súča

22.

27.4.

16.00

D. Súča - H. Srnie

23.

27.4.

13.30

D. Kočkovce - D. Súča

23.

4.5.

16.30

D. Súča - Soblahov

24.

3.5.

10.30

D. Súča - Šimonovany

24.

8.5.

16.30

Očkov - D. Súča

25.

11.5.

16.30

D. Súča - Skalka

25.

11.5.

14.00

Kanianka - D. Súča

26.

18.5.

17.00

Čachtice - D. Súča

26.

17.5.

10.30

D. Súča - Chynorany

27.

25.5.

17.00

D. Súča - Myjava

27.

24.5.

14.30

Tr. Turná - D. Súča

28.

1.6.

17.00

V. Hradná - D. Súča

28.

31.5.

10.30

D. Súča - Drietoma

29.

8.6.

17.00

D. Súča - Tr. Jastrabie

29.

7.6.

14.30

Domaniža - D. Súča

30.

15.6.

17.00

Bošáca - D. Súča

30.

14.6.

10.30

D. Súča - Bošáca

STARŠÍ ŽIACI

MLADŠÍ ŽIACI

č.

dát.

čas

zápas

17.

23.3.

10.30

Drietoma - D. Súča

18.

30.3.

13.00

D. Súča - H. Súča

19.

6.4.

10.30

T. Turná - D. Súča

20.

13.4.

13.30

D. Súča - Podolie-Očkov

21.

20.4.

10.00

D. Súča - Krajné

22.

27.4.

10.30

H. Srnie - D. Súča

16.

1.5.

10.00

D. Súča - Opatová

23.

4.5.

14.30

D. Súča - Tr. Stankovce

24.

8.5.

10.30

Soblahov - D. Súča

25.

11.5.

14.30

č.

dát.

čas

zápas

8.

3.5.

14.00

M. L. Ivan. - D. Súča

D. Súča - AS Trenčín

9.

10.5.

10.00

D. Súča - V. Bierovce

26.

18.5.

10.30

Selec - D. Súča

10.

18.5.

10.00

Tr. Stankovce - D. Súča

27.

25.5.

15.00

D. Súča - St. Turá

11.

24.5.

10.00

Chocholná-Velčice - D. Súča

28.

1.6.

12.30

Bošáca - D. Súča

12.

30.5.

13.00

D. Súča - Motešice

29.

8.6.

15.00

D. Súča - Záblatie

13.

7.6.

10.00

Pod. Očkov - D. Súča

30.

15.6.

11.00

Bobot - D. Súča

14.

14.6.

13.00

D. Súča - TTS Trenčín
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