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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dolnej Súči dňa 28.4. 2016
Uznesenie č. 100
• 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 9. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Hlávek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 101
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Hlávek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 102
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie o činnosti komisie
kultúry, školstva a športu pri OcZ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Hlávek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 103
• 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 2015.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Hlávek,
Bc.Tomeková
Uznesenie č. 104
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Záverečný účet Základnej
školy s MŠ R. Hečka Dolná Súča za
rok 2015 a celoročné hospodárenie
školy bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Hlávek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 105

• 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 2015,
b) schválilo Záverečný účet obce
Dolná Súča za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Hlávek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 106
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo
1) prebytok hospodárenia obce za
rok 2015 v sume 148.033,09 €,
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. 148.033,09 €.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Hlávek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 107
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe zákona č. 253/1994 Zb.
o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov:
1. zobralo na vedomie, že na základe uznesenia č. 35/2015 zo
dňa 30. 4. 2015 bol plat starostu
doposiaľ stanovený rozhodnutím
obecného zastupiteľstva podľa
§ 4 ods. 2 citovaného zákona so
zvýšením o 10 % pričom – na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – starostovi od 1. 1. 2016
patrí plat vypočítaný z priemernej
mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok,
2. schválilo Rudolfovi Plevovi, starostovi obce Dolná Súča podľa §
4 ods. 2 citovaného zákona s účinnosťou od 1. 5. 2016 zvýšenie
minimálneho platu starostu o 20 %.
Hlasovanie:
Za: Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: Čičo, Hlávek

Neprítomní pri hlasovaní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 108
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po prerokovaní schválilo poskytnutie finančnej dotácie na činnosť
skautingu v obci Dolná Súča v mene
skautov 117. zboru sv. Františka
z Assisi, Horné Srnie-Nemšová vo
výške 500 € na rok 2016.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 109
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZN č. 2/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Dolná Súča.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 110
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ŽoNFP
na projekt „Zhodnocovanie BRO
v obci Dolná Súča“, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-11. Maximálna výška spolufinancovania zo strany obce je 3.750 € (5 %) z celkových
oprávnených výdavkov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 111
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ŽoNFP
na projekt „Intenzifikácia triedeného
zberu v obci Dolná Súča“, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10.
Maximálna výška spolufinancovania
zo strany obce je 23.750 € (5 %) z celkových oprávnených výdavkov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Hlávek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 112
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe odseku 2
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Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v z. n. p.
schválilo rozpočtové opatrenie č.
1/2016 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Bc. Tomeková
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 30. júna 2016
nebolo uznášania schopné.
Nové zasadnutie OcZ na prerokovanie celého programu bolo zvolané do
14 dní v zmysle rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva, a to na 12.
júla 2016.
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 12. 7. 2016
Uznesenie č. 113
• 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 10. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 114
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 115
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 116
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri OcZ o činnosti komisie.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
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Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 117
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o činnosti komisie.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 118
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po prerokovaní neschválilo poskytnutie finančnej dotácie na záujmové
vzdelávanie detí a mládeže v CVČ,
Trenčín.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 119
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe žiadosti Ľubice Chupáčovej, Horná Súča, o predaj pozemkov v k. ú. Dolná Súča, parcely
C-KN č. 7974/19 vo výmere 105 m2
– ostatné plochy:
1) prerokovalo návrh realizácie
predaja nehnuteľného majetku
podľa § 9a ods.8, písm. e/ zákona NR SR č. 138/1991Zb. 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.
8, písm. e/ zákona NR SR č.
138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
zverejnenie zámeru na predaj pozemkov v k. ú. Dolná Súča, parcela C-KN č. 7974/19 vo výmere
105 m2 – ostatné plochy, ktorá
vznikla odčlenením z pôvodnej
parcely číslo 7974/5 novým geometrickým plánom č. 36335924112-16 vyhotoveným Ing. Danielom Panákom, SÚKROMNÁ
GEODÉZIA TRENČÍN, s. r. o.,
Trenčín, IČO: 36335924 zo dňa
24.5.2016, úradne overeným dňa
26.5.2016 pod číslom 654/16
Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor pre Ľubicu Chupáčovú, Horná Súča, za cenu 10
€/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predaj predmetných nehnuteľností žiadateľom bude zrealizovaný ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
8, písm. e/ zákona NR SR č.

138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predmetom predaja je parcela,
ktoré vedie po šírke celého pozemku vlastníka: Ľubica Chupáčová, Horná Súča a rozdeľuje jej
pozemky na dve polovice.
Z uvedeného dôvodu má záujem
o majetkovoprávne vysporiadanie sa s obcou, čím dôjde k sceleniu jej pozemkov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 120
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie žiadosť podnikateľov v obci o prehodnotenie a zrušenie stánkového predaja tovarov v
obci s tým, že žiadosti sa nevyhovuje z dôvodu dopytu občanov po
uvedenom tovare a službách v rámci trhového systému. Každý občan
má právo si vybrať podľa svojho
rozhodnutia, či si ponúkaný tovar
zakúpi, alebo využije služby živnostníkov na trhovom mieste v obci.
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo,
že zrušením trhového miesta v obci
by porušilo jednotlivé zákony s tým
súvisiace.
VZNO č. 2/2012 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovaní
služby na trhových miestach na
území obce Dolná Súča a Trhový
poriadok obce Dolná Súča zostáva
naďalej v platnosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 121
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle § 15 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
1) zobralo na vedomie ukončenie
pracovného pomeru Ing. Viliama
Cagalu ako i vzdanie sa člena v komisii sociálnej, bytovej a verejného poriadku pri OcZ v Dolnej
Súči,
2) Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči na návrh starostu obce zvolilo novú členku komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku pri OcZ Ing. Ivetu Holíčkovú,
prednostku úradu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková
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Uznesenie č. 122
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
k 31. 12. 2015.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 123
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu starostu obce o priebehu prípravných prác
na projekte odkanalizovania obce.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková

Uznesenie č. 124
• Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s vypracovaním projektovej dokumentácie k pripravovanej výzve z eurofondov k rozšíreniu budovy materskej
školy v obci.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková
Uznesenie č. 125
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
1) schválilo zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy,
Bratislava, na časť pozemku, parc.
reg. C, p. č. 7858/1 vo výmere 2
718 m², druh pozemku, zastavané
plochy a nádvoria na LV č.1 obce
Dolná Súča, ktorá bude vymeraná

geometrickým plánom, v k. ú. obce
Dolná Súča za účelom priznania
práva uloženia plynovej prípojky
pre investora: Jaroslava Štefkovičová – Kvetinárstvo IRIS, Dolná Súča,
2) schválilo uzatvorenie Zmluvy
o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby medzi
zmluvnými stranami: povinný
z vecného bremena – obec Dolná Súča a investorom: Jaroslava
Štefkovičová – KVETINÁRSTVO
IRIS, v prospech SPP-distribúcia,
a. s., so sídlom v Bratislave. Všetky
náklady spojené s návrhom vkladu
vecného bremena do katastra nehnuteľností znáša investor.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní pri hlasovaní: Dúžek,
Bc. Tomeková

Oslavovali sme s rodákom
Dňa 17. mája 2016 sa dožil krásnych 90 rokov náš
rodák a čestný občan našej obce prof. Ján Podolák.

Pri tejto príležitosti sa uskutočnila slávnostná akadémia
v aule Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou
rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr. h. c. doc.
Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof. a jej excelencie veľvyslankyne Bulharskej republiky na Slovensku Margarity Ganevy.
Slávnostnej akadémie sa zúčastnili aj veľvyslanec Indonézskej
republiky a zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie.
Pozvanie na takúto milú a vzácnu udalosť, kedy sa náš
najznámejší rodák dožíva 90 rokov, sme nemohli nechať
bez povšimnutia. Starosta obce spolu s Detskou dychovou
hudbou R. Hečka a dievčatami v súčanskom kroji sa osobne
zúčastnili slávnostnej akadémie v Trnave. Počas akadémie
vystúpilo s gratuláciami mnoho významných hostí, napr.
rektor UCM, bulharská veľvyslankyňa, predseda Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš, arcibiskup mons.
Ján Sokol a veľa hostí z vysokoškolského prostredia zo Slovenska a z Českej republiky.
K jubilantovi sa slávnostným príhovorom prihovoril aj
starosta obce Rudolf Pleva. Po príhovore mladí muzikanti
zahrali jubilantovi pesničku Okolo Súče, vodička tečie...
a starosta mu odovzdal ručne maľovaný obraz Kostola sv.
Alžbety a domáci pecový makovník, čím vyčaril na jubilantovej tvári veľký úsmev.
V rámci akadémie v prestávkach vystúpili bulharský tanečný súbor VESELIE, mužský spevácky zbor z Heľpy a naša
DDH. Pesničkou Rodný môj kraj sa ku gratulantom pripojil aj
bývalý starosta obce Dolná Súča Ing. Pavol Kvasnica.

Dr. h. c. prof. PhDr. Ján PODOLÁK, DrSc., (1926)
Ján Podolák sa narodil 17. mája 1926 v Dolnej Súči ako
druhý z desiatich detí v rodine Jána a Márie, rod. Plevovej.
Má dvoch synov: Petra a Andreja. Žije s manželkou Katarínou v Bratislave.
Vyštudoval Gymnázium piaristov v Trenčíne (1938–1946),
(1946–1951), dejepis a národopis na Filozofickej fakulte UK
v Bratislave, kde aj dlhodobo profesijne pôsobil.
Tituly: PhDr. (1952), docent etnológie (1964), DrSc. (1986),
prof. (1991) a Dr. h. c. (2008).
Patrí k zakladajúcim členom Národopisného ústavu SAV,
Katedry etnografie a folkloristiky na FF UK v Bratislave a periodika Slovenský národopis. Od roku 1997 sa spolupodieľal
na vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ako aj
etnologickej katedry na tomto pracovisku. Do roku 2004 bol
jej vedúcim, v rokoch 1999–2002 univerzitu viedol z pozície rektora. Špecializuje sa na tematiku venovanú tradičným
formám poľnohospodárstva, pastierskym kultúram v Karpatoch a na Balkáne, slovenským menšinám v zahraničí, ako
aj dejinám národopisnej vedy. V týchto intenciách realizoval
početné terénne výskumy na Slovensku i v zahraničí (na
Ukrajine, v Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Čiernej Hore, Bulharsku, Macedónsku a Gruzínsku).
Ján Podolák je autorom, spoluautorom, resp. vedúcim
autorského kolektívu 25 knižných publikácií. Je autorom
vyše 100 vedeckých štúdií a ďalších vyše 300 príspevkov
a odborných prác publikovaných v domácich i zahraničných
karentovaných i nekarentovaných periodikách a v zborníkoch. V zahraničí publikoval v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku,
Bulharsku, Rusku, Nemecku, Veľkej Británii a v USA. K jeho
najvýznamnejším vedeckým monografiám patria: Pastierstvo v oblasti Vysokých Tatier (Bratislava 1967), Tradičné
ovčiarstvo na Slovensku (Bratislava 1982), Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku (Bratislava 2008).
Prof. Podolák je laureátom Herderovej ceny (Viedenská
univerzita, 1974).
Najvýznamnejšie ocenenia: Cena G. Pitrého (Palermo
1969 a 1995), členstvo v Kráľovskej akadémii Gustava Adolfa (Švedsko 1989), Národná cena SR (SNR 1995), Medaila sv.
Gorazda (MŠ SR 2002), Zlatá medaila UCM (2006), Cena
Ľ. Nováka (Matica slovenská 2006), Rad Ľudovita Štúra
(prezident SR 2006), Čestné občianstvo Heľpy (1999)
a Dolnej Súče (2006).
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NAŠI NOVÍ OBČANIA
r. 2015
Marko Dobo, Tatiana Trúnková, Karin Hupčíková
r. 2016
Nina Čulenová, Timea Bršlicová,
Adam Kubala, Laura Hatnančíková,
Miriam Vaňová, Damián Sýkora,
Zara Ondrášová, Alžbeta Cagalová,
Nikola Plevová, Sebastián Repa, Šimon Sliva
NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Emília Hodálová, Anna Jánska, Ladislav Lukšo,
Jolana Ronecová, Jozef Mikel, Dušan Vendžúr,
Žofia Lukšová, Štefania Holíčková, Mária Miklová,
Jozef Jaššo, Marián Dobo, Josef Gruliš,
Ján Rožník, Mária Marušincová
ŽIVOTNÉ JUBILEÁ
60 rokov spoločného života – diamantová svadba
Ján Hejdiš a Anna, rod. Piknová
90 rokov – Anna Rožníková
BLAHOŽELÁME!

Stavanie mája
S príchodom mája, mesiaca lásky,
prichádza k nám aj dávny zvyk stavania májov.
Zvyk a túžba prejaviť lásku svojej
milej postavením mája a tým jej dať
najavo nielen svoju lásku, ale aj sľub
manželstva, to nám zostalo a tento
zvyk sa zachováva doteraz ako jeden
z krásnych tradičných obradov.
Pamätáme sa, že máj sa staval v noci či nadránom ako prekvapenie pre
dievčinu, pred ktorej domom ráno vyrástol. A tiež sa pamätáme, že medzi
mládencami bola rivalita, ktorý z nich
postaví vyšší máj svojej vyvolenej.
Bolo to spojené aj s bohatstvom: bohatší mládenec – vyšší máj, chudobnejší mládenec – menší máj. Ale nech
bol máj akýkoľvek, vari každú dievčinu
potešil.
Dnešné stavanie májov je už bez
tajností, je to tradícia, ktorú sa oplatí
zachovať a udržiavať. Na konci apríla sa stavanie mája uskutočnilo za
krásneho slnečného počasia. Na počúvanie hrala Detská dychová hudba
Rudolfa Hečka a spevokol zo Senior
klubu v Dolnej Súči svojím spevom
spestrili túto príjemnú atmosféru.
Pracovníci obce vztýčili na námestí
už pripravený a vyzdobený máj. V tomto roku darovalo obci máj Urbárske
pozemkové spoločenstvo v Dolnej
Súči, za čo srdečne ďakujeme. Ďakujeme všetkým za spoluprácu.
M.G.

Manželstvo uzavreli
Dušan Novomeský a Mária Barteková
Pavol Repa a Martina Debnárová
Ján Čičo a Jana Michaličková
Matúš Gajdošík a Michaela Matejíková
Ľubomír Malých a Daniela Valaštínová
Richard Šedivý a Lucia Vendžúrová
Milan Trúnek a Stanislava Zigová
Peter Masarovič a Lucia Birasová
Ľubomír Mišík a Anna Breznická
Anna Rožníková
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Festival dychových hudieb Hečkova Súča 2016
V sobotu dňa 11. júna 2016 o 16.00 hodine sa uskutočnil na námestí 44. ročník festivalu dychových hudieb Hečkova Súča.
Hlavným organizátorom bol Obecný úrad v Dolnej Súči a záštitu nad festivalom prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Aj napriek tomu, že obloha bola počas celého dňa zatiahnutá oblakmi a sem-tam spadla nejaká
kvapka, počasie nám prialo.
Symbolom obce Dolná Súča je rozkvitnutý lipový strom.
V tomto roku sa na festivale predstavili: Detská dychová
Preto nie je náhoda, že sa festival koná začiatkom júna.
hudba Rudolfa Hečka pri Obecnom úrade v Dolnej Súči v spoStrom v rozkvete je symbol nového života a novej mladej
lupráci so Základnou umeleckou školou v Nemšovej, Dychohudobnej generácie.
vý orchester Morava zo Základnej umeleckej školy v Hulíne,
Dychová hudba Bučkovanka z Nového Mesta nad Váhom,
Dychová hudba v našej obci má za sebou bohatú, viac
Dychová hudba Krásinka z Dolnej Súče a Dychová hudba
ako 160-ročnú históriu. Za jej vznik a dlhoročnú existenciu
Legrúti z Veľkých Bílovíc z ČR.
ďakujeme mnohým ľudom. V tomto roku si pripomíname
110. výročie narodenia hlavného pokračovateľa tradície dyNapriek tomu, že festival je už niekoľko rokov nesúťažný
chovej hudby v Dolnej Súči, Rudolfa Hečka. Počas svojho
a ide len o prehliadku dychových hudieb, dobre naladené
pôsobenia v našej obci od roku 1926 až do roku 1973 vyobecenstvo na námestí ocenilo účinkujúcich búrlivým pochoval veľké množstvo hudobníkov, bol dirigentom, umelectleskom. Po skončení festivalu sa na námestí konala tanečkým vedúcim spevokolu, kronikárom a venoval sa viacerým
ná zábava až do skorých ranných hodín vyhrávala dychová
činnostiam v obci. Láska k hudbe, jej odovzdávanie mladým,
hudba Legrúti.
ako aj práca pre občanov našej obce, to bol život Rudolfa
Každé mesto i každá obec má svoje zvláštnosti, svoju atHečka. A preto právom festival dychových hudieb nesie jeho
mosféru, ktorú pocíti každý jeho návštevník. O Dolnej Súči sa
meno.
hovorí, že sa svojou bohatou tradíciou radí na jedno s popredPo tónoch slávnostných fanfár sa festival oficiálne začal.
Ako prvá sa predstavila domáca Detská dychová hudba R.
Hečka. Po ich vystúpení sa návštevníkom a hudobníkom
prihovoril starosta obce Rudolf Pleva. Privítal Ing. Richarda
Horvátha, hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý na festivale zastupoval predsedu TSK. Návštevníkom sa prihovoril aj Richard Horváth, ktorý odovzdal
starostovi obce finančný dar predsedu TSK – 800 € na festival Hečkova Súča.

ných 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, občanom a sponzorom,
ktorí podporili toto krásne kultúrne podujatie.
Už teraz sa tešíme, čo nám prinesie 45. ročník festivalu Hečkova Súča 2017.

M. G.
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Jar v zariadení pre seniorov

Jar je snáď pre každého najkrajším ročným obdobím. Konečne nastane krajšie počasie a slniečko opäť vyháňa von
z izieb i našich klientov. Určite ich i sami vidíte sedieť na
lavičkách pred domovom dôchodcov.
Často je nám však vyčítané, že ich nútime zametať dvor,
okopávať šípové ruže či sadiť kvety. Áno, je našou snahou
vitálnych obyvateľov podporovať v tom, aby sa venovali
drobným prácam okolo zariadenia, ale nikto ich k tomu nenúti! Je to ich dobrá vôľa a snaha necítiť sa zbytočne. Veď
jedna naša obyvateľka – p. Mráziková z Hornej Súče – sama
nakúpila muškáty a vysadila ich do betónových kvetináčov
pri vchode do zariadenia. A nájdu sa i ostatné obyvateľky,
ktoré podporia drobnou finančnou čiastkou nákup kvetov na
skrášlenie nášho zariadenia.
Cieľom personálu nášho domova je mobilizovať obyvateľov, prebudiť v nich záujem o rôzne aktivity, a tým prispieť
k ich pozitívnemu mysleniu. A i napriek pár neprajníkom z obce si myslíme, že sa nám to skutočne darí. Mnohí „návštevníci“ si však myslia, že sa len s obyvateľmi hráme, sedíme
pri káve, klebetíme a nerobíme. Ale mnohí naši klienti potrebujú práve to: porozprávať sa, zahrať si, pospomínať na staré časy. A i keď sa „akože hráme“ s niektorými obyvateľmi,
nikdy to nie je na úkor starostlivosti o ostatných klientov.

Určite si mnoho občanov obce ani neuvedomuje, že veľa
aktivít, ktoré robíme v zariadení, sa nezaobíde bez ochoty
a snahy celého nášho personálu. Často prídu i mimo pracovnej doby, aby sa organizácia zvládla k spokojnosti všetkých
obyvateľov. Veď v súčasnej dobe z 25 obyvateľov domova
dôchodcov je iba 6 obyvateľov, ktorí dokážu sami prejsť.
Ostatných musíme na všetky akcie priviezť na invalidnom
vozíku.

Takto sme mohli už dvanásty raz postaviť máj. Vystúpenie detskej dychovky z Dolnej Súče i spev členiek Jednoty dôchodcov z obce mohli vidieť takmer všetci obyvatelia
nášho zariadenia. A určite i učiteľky z materskej škôlky si
všimli, že zdravotný stav našich obyvateľov je z roka na rok
horší a zabezpečili, aby si väčšina našich klientov pozrela vystúpenie detí zo škôlky. Napriek tomu, že mnohí naši
obyvatelia už nepočujú, daktorí zle vidia a ani nevládzu
zatlieskať, vždy deti zo škôlky radi u nás uvidíme.

Veselšie v našom zariadení bolo však počas dvoch týždňov, kedy u nás praxovala študentka sociálnej akadémie. O čosi viac aktivít sme mohli za jej pomoci v zariadení
vykonať. Opäť sme hrali spoločenskú hru BINGO, navštívili
sme Gazdovský dvor, len tak sme si s vozičkármi vyšli na
námestie, i do Polníkov ku kaplnke Panny Márie.
Opatera obyvateľov nášho zariadenia sa stáva čoraz fyzicky i psychicky namáhavejšia. Veď za posledné mesiace
prichádzajú do zariadenia iba obyvatelia komplexne odkázaní na opatrovateľskú starostlivosť nášho zdravotného
personálu. Práca s každým človekom, a obzvlášť s chorým a nevládnym, vyžaduje nesmiernu trpezlivosť, citlivý
prístup, empatiu. Práca v domove dôchodcov na všetkých
prevádzkach (zdravotníci, upratovačky, práčky, kuchárky) je
nesmierne náročná a nedocenená. A je veľmi smutné, ak
ešte niektorí občania obce rozširujú „zaručene pravdivé“
informácie o chode nášho zariadenia. Veď naše zariadenie
je neustále pod dohľadom všetkých občanov Dolnej Súče.
Rodinní príslušníci i ostatní návštevníci majú neobmedzený
prístup do zariadenia a to často zapríčiňuje i nedorozumenia.
Veríme však, že je viac tých, ktorí nás podporujú a vážia si
prácu, ktorú vykonávame aj pre „ich“ najbližších.
- DD-

Poďakovanie
Dňa 20. 4. 2016 sme na ružinovskom cintoríne v Bratislave uložili pozostatky môjho otca Jozef Jaššu, ktorý zomrel
14. 4. 2016 vo veku 93 rokov a 1 mesiac.
V Zariadení pre seniorov Dolná Súča prežil niečo vyše 4 rokov svojho života. A práve za tieto 4 roky, ktoré tu strávil
k spokojnosti jeho a aj nás príbuzných, sa chcem poďakovať všetkým zamestnancom Vášho zariadenia: za láskavú a obetavú opateru môjho otca a najmä za to, že mohol tento čas prežiť v dôstojnom prostredí plnom ľudskosti a pochopenia od
všetkých pracovníkov. Vám všetkým ďakujem, že ste mu dopriali, aby mal pocit domova a tolerovali jeho veci, zvyky a nálady. Dúfam, že Vy, zamestnanci Zps budete naňho v dobrom spomínať a občas si pripomeniete aj jeho hlášky, ktorými vyvolával
úsmev na tvári.
Posledný polrok bol pre Vás aj pre môjho otca veľmi náročný, nakoľko sa mu rapídne zhoršil zdravotný stav a bol úplne
odkázaný na vašu 24-hodinovú starostlivosť, ktorá bola na vysoko profesionálnej úrovni. Vaša obetavá práca by mala byť
viac finančne ohodnotená a celkovo viac ocenená i zo strany verejnosti. Zaslúžite si to! Vaše zariadenie je príkladne udržiavané, esteticky upravované a vytvorené je v ňom kľudné prostredie. Ako sme Vám už niekoľkokrát povedali, budeme
o Vašom zariadení hovoriť len to najlepšie a až budeme mať cestu okolo, určite sa tu radi zastavíme.
Prajem celému kolektívu všetko najlepšie, veľa trpezlivosti pri vykonávaní Vašej ťažkej a obetavej práce a ešte raz Vám
vyslovujem veľké ĎAKUJEM.
Mária Vaňová (dcéra J. Jaššu) s rodinou
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Našim mamičkám a babičkám

Druhá májová nedeľa patrí vám, matkám. Patrí vám úcta
a vďaka za to, že sme tu. Ďakujeme vám všetkým za život,
za lásku, ktorú rozdávate z celého srdca.
Kto spočíta v kalendári všetky sviatky, dni pracovného pokoja, či pamätné dni? Sú farebné alebo inak výrazne vyznačené, no nie v každom môžeme nájsť ten, čo je z hľadiska
ľudského bytia tým najhlavnejším – Deň matiek. Možno ho
právom označiť za prvý sviatok pre každého syna či dcéru,
vnúčatá i tie najmenšie pravnúčatá. Nie je náhoda, že tento
významný deň je zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku.
Májový mesiac viac ako iný evokuje mýtus lásky. Je najväčšou radosťou, keď človek rozdáva lásku bez hraníc druhým
a sám neobmedzene prijíma tento dar. Láska vchádza do
človeka cez vzťahy – správanie sa k druhému, ľudské dotyky, pohľad i pohladenie. Možno z lásky, možno z potešenia,
možno z túžby po niečom krásnom vzniká nový život – dieťa. Je vítané, očakávané i neočakávané. Klope na ženské
srdce samo, oslovuje ho a dôveruje darkyni života – Matke.
Matka je jediná, ktorá pri svojom dieťati stojí, keď zablúdi,
jediná, ktorá verí, keď ho všetci odsudzujú a jediná, ktorá
miluje, keď všetci nenávidia. Pritom sama je zraniteľná, citlivá a často unavená. Cez svoje materstvo sa stáva silnou,
odolnou a nevyčerpateľnou.

Dolnosúčania dobyli Rím

Vo štvrtok 21. apríla 2016 v popoludňajších hodinách sa
námestie v Dolnej Súči zaplnilo 54 pútnikmi zbalenými na
cestu do ďalekého Ríma. Po príchode autobusu sme rýchlo za
asistencie ochotných šoférov naložili batožinu, každý sa pohodlne usadil na miesto a 16-hodinová cesta sa mohla začať.
Hneď v úvode sme našu púť zverili pod ochranu Nebeského Otca a Panny Márie. Do Ríma sme dorazili v piatok ráno.
Po krátkej očistnej a skrášľovacej prestávke sme spolu so
sprievodkyňou vyrazili mestskou dopravou do mesta. Čakala nás návšteva Lateránskej baziliky, kde sme prešli prvou
Svätou bránou. Lateránska bazilika je katedrálnym chrámom
rímskeho biskupa, tu sme mali aj 1. sv. omšu s naším ďalším
sprievodcom, kňazom Rasťom Dvorovým. Vo vnútri nás zaujali obrovské sochy dvanástich apoštolov, doska sv. Petra
a v predsieni chrámu tiež socha Konštantína Veľkého, ktorý
zastavil prenasledovanie kresťanov v Ríme a zrovnoprávnil
kresťanstvo s inými náboženstvami. Jeho matka, sv. Helena, dala previezť do Ríma schody, po ktorých v Jeruzaleme
kráčal Ježiš k Pilátovi. Samozrejme, že takýto unikát sme si
nenechali ujsť, kto vládal, prešiel schody na kolenách.
Z Lateránskej baziliky sme sa pešo presunuli k Bazilike
Santa Maria Maggiore, ktorá súvisí aj s našimi veľkomoravskými dejinami. Cestou nás sprievodkyňa upozornila na
dom, kde boli ubytovaní solúnski bratia Konštantín a Metod,
keď prišli do Ríma požiadať pápeža o schválenie slovanskej
liturgie a preklady kníh do staroslovienskeho jazyka. Santa
Maria Maggiore je jedným z prvých chrámov v Ríme, ktorý je
zasvätený Panne Márii. A ako je spojený s našou históriou?
No práve tu pápež Hadrián II. slúžil schválenú liturgiu v slovanskom jazyku a staroslovienčina sa tak stala 4. liturgickým
jazykom (dovtedy boli liturgickými jazykmi len hebrejský, grécky a latinský). Túto udalosť nám pripomína pamätná tabuľa
v slovenčine venovaná pamiatke sv. solúnskych bratov.
Na ďalší deň nás čakala návšteva Vatikánu, konkrétne
Chrámu sv. Petra. Hneď pri vstupe do chrámu nás očarila
Michelangelova Pieta a vo vnútri bolo čo obdivovať: pápežský oltár priamo nad hrobom sv. Petra – slávny Berniniho
baldachýn, kupola, na ktorú sa niektorí podujali vyliezť, nádherné sochy a maľby. K tomuto chrámu neoddeliteľne patrí
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Silu materinskej lásky možno prirovnať k sile jarnej prírody,
z ktorej vychádza nevyčerpateľná nová energia – čas slnka,
čas tepla – čas rozjasnenej matkinej tváre, čas teplých mäkkých dlaní, čas hojivých slov a povzbudivých úsmevov. Tak
ako zem na jar svieti sviežou zeleňou, hlavičkami zlatých púpav a ohnivých tulipánov, tak každá matka žiari pri pohľade
na svoje deti – na svoje kvietky – zázrak prírody.
Zastavme sa dnes na chvíľu vo víre všednosti a neodkladných povinností a chyťme do dlaní matkinu ruku. Láskajme
ju tak, ako ona nás kedysi v detstve hladila, milujme ju tak,
ako ona nás celý život milovala a svojou bezodnou láskou
zahŕňala. Sadnime si blízko k nej a spomeňme, ako preplakala drobné ranky i veľké úrazy s nami. Ochraňujme a hlaďme ju v čase jej plnohodnotných rokov života – veď je naším
najväčším bohatstvom.
Aj naša obec sa pripojila k celosvetovým oslavám Dňa
matiek. Obecné oslavy sa uskutočnili v nedeľu 8. mája 2016
o 15. hodine v kinosále kultúrneho domu. Pre všetky mamičky a babičky si deti pripravili bohatý kultúrny program.
V programe sa predstavili deti z materskej školy, základnej
umeleckej školy, DFS Latovček.
Naše drahé mamičky, prajeme vám všetko najlepšie ku
Dňu matiek.
M.G.
aj námestie s kolonádou, ktorého architektom je tiež slávny
Bernini. Sv. omšu sme mali v sobotu v kostole Božieho milosrdenstva, kde sú relikvie sv. Faustíny aj sv. Jána Pavla II.
Nasledovala návšteva Baziliky sv. Pavla za hradbami, kde
je hrob sv. Pavla. V tejto bazilike sme prešli poslednou – 4.
svätou bránou. V Ríme sú sväté brány v 4 bazilikách: Lateránskej, Santa Maria Maggiore, Chráme sv. Petra a v Bazilike sv. Pavla za hradbami. Celej bazilike dominuje stĺporadie,
očarí nás jej nádherný zlatý strop. V tento deň sme pokorili aj
slávne rímske Koloseum, ktoré patrí medzi symboly mesta.
Kolosálny amfiteáter nás doslova pohltil, z každého kúta na
nás dýchala história, ale aj smutné ľudské osudy. Z Kolosea
sme sa presunuli na slávne rímske námestie Forum Romanum, ktoré bolo centrom starovekého mesta a odohrával sa
tu spoločenský, obchodný, náboženský a politický život.
Na tretí deň nás čakala sv. omša s pápežom Františkom
na námestí pred Chrámom sv. Petra vo Vatikáne. To bol jeden z najväčších a najsilnejších zážitkov z celého zájazdu.
A keď po sv. omši pápež nasadol do papamobilu a neplánovane prešiel celým námestím, pričom bol od nás len niekoľko metrov, nadšenie a radosť nemali konca-kraja.
Popoludní sme sa presunuli cez slávne námestie Piazza
Navona do Panteónu, chrámu s otvorenou strechou. V jeho
vnútri majú svoj hrob zjednotiteľ Talianska kráľ Viktor Emanuel II. či slávny umelec Raffaello.
Na posledný deň v Ríme sme mali v pláne navštíviť Fontánu di Trevi, ktorá je po rekonštrukcii. Počas dňa sa pri nej
ťažko fotí, je plná návštevníkov a dostať sa blízko k nej je
takmer nemožné. My sme ju preto navštívili v ranných hodinách a oplatilo sa. Turistov tu bolo len zopár, a tak bola
fontána naša. Od nej nás sprievodca zaviedol k Prezidentskému palácu, k najväčšej rímskej bazilike, ktorá pôvodne
bola rímskymi kúpeľmi. Popoludní sme navštívili už len vatikánske múzeá s neprekonateľnou Sixtínskou kaplnkou, ktorá svojou nádherou nesklamala naše očakávania.
Posilnení talianskou pizzou sme v podvečerných hodinách vyrazili na dlhú cestu domov. Plní dojmov, nezabudnuteľných zážitkov, krásnych chvíľ prežitých spolu v jednom
z najkrajších miest sveta, vďační Pánu Bohu za ochranu a starostlivosť, sme sa vrátili domov.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Ako sme zvládli školský rok 2015/2016
Pri pohľade späť sa to zdá iba chvíľka, no ubehol celý školský rok. Opäť je tu čas bilancovania. Rok prešiel ako voda a my
vyprevádzame ďalších deviatakov do sveta a čakáme nové tváre. Pozrime sa teraz spolu na niektoré výsledky našej práce za
uplynulý školský rok.
Ako je z tabuliek dosiahnutých výsledkov vidno, žiaci
Jedným z najvýznamnejších kritérií pri posudzovaní škonašej školy vo všetkých hodnotených kategóriách dosiahli
ly sú povinné celoslovenské testovania. V tomto školskom
lepší výsledok, ako bol priemer dosiahnutý v celonárodnom
roku boli takéto testovania dve, a to v deviatom a piatom
meradle. Dokonca piataci majú výsledky až výrazne lepšie.
ročníku.
Hodnoty v nasledujúcich tabuľkách vyjadrujú percentuálnu úspešnosť v sledovaných predmetoch v rámci celého
Slovenska a našej školy, ako aj porovnanie týchto výsledkov.
V stĺpci „Rozdiel“ znamienko „+“ ukazuje na lepší výsledok
našej školy, ako je celoslovenský priemer a znamienko „-“
ukazuje na horší výsledok našej školy, ako je celoslovenský
priemer. Všetky údaje sú uvedené v percentách.

V ďalších testovaniach, ako je napr. KOMPARO (už nepovinných), dosiahli žiaci našej školy rovnako slušné výsledky.
Na škole prebehla v tomto školskom roku tematická inšpekcia zameraná na finančnú gramotnosť a naši deviataci so
cťou obhájili svoje vedomosti, keď sa umiestnili vysoko nad
slovenským priemerom a aj v hodnotení Trenčianskeho kraja dosiahli nadpriemerný výsledok.

a) MONITOR – testovanie žiakov 9. ročníka

V športových aktivitách sme sa v okresnom meradle
umiestnili na piatom mieste.

T–9

Celoslovenský Naša škola
výsledok

Rozdiel

Matematika

52,8

53,9

+ 1,1

Slovenský
jazyk

62,6

63,8

+ 1,2

b) testovanie žiakov 5. ročníka
T–9

Celoslovenský Naša škola
výsledok

Rozdiel

Matematika

61,99

67,70

+ 5,71

Slovenský
jazyk

66,62

78,33

+ 11,71

V škole sa pracovitosť a usilovnosť našich žiakov odzrkadlila na výsledkoch klasifikačnej porady.
Z 262 žiakov našej školy prospelo 258 žiakov a štyria žiaci
budú musieť absolvovať náhradnú klasifikáciu. Pokarhanie
triednym učiteľom dostali traja žiaci druhého stupňa a pokarhanie riaditeľom školy dostali traja žiaci druhého stupňa.
Zníženú známku zo správania dostali štyria žiaci druhého
stupňa.
Osobne si myslím, že uplynulý školský rok môžeme považovať za úspešný. Naša škola bojuje s mnohými problémami, tak ako iné školy. Aj keď sa nám nepodarilo vyriešiť
všetky problémy, mnohé sme vyriešili a sme pripravení do
ďalšieho boja. Za toto všetko patrí moja vďaka celému pedagogickému zboru, obci a všetkým, ktorí mali podiel na živote
našej školy.
RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD.

Naše literárne talenty
Zdá sa, že nám v škole vyrastajú budúce spisovateľky. Sú to nadané dievčatá, ktoré nielen rady čítajú, ale aj pozorujú svet
okolo seba a píšu...
našich žiačok. Patrícia Dobošová zo VI. A a Silvia Hajtmanová z VIII. A získali za
Súťaž Európa v škole
svoje poviedky krásne druhé miesta v kategórii próza.
Šikovní žiaci našej školy sa každoVšetkým nádejným autorkám srdečne blahoželáme a veríme, že naďalej budú
ročne zapájajú do medzinárodnej súrozvíjať svoj talent a fantáziu.
ťaže Európa v škole.
J. L.
Pod vedením vyučujúcich prispievajú do súťaže literárnymi, výtvarnými
a multimediálnymi prácami. V tomto
školskom roku získali za svoje literárne práce ocenenie Karolína Repová
zo VII. A a Patrícia Dobošová zo VI. A.

Literárna súťaž
Píšem, píšeš, píšeme
Začiatkom mája sa v priestoroch
detského oddelenia Verejnej knižnice
Michala Rešetku v Trenčíne konalo
slávnostné vyhlásenie výhercov literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme.
V konkurencii viac ako sto prác žiakov
z tridsiatich škôl Trenčianskeho okresu sa porota rozhodla oceniť aj práce
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Samota je zlá a bolí
Volám sa Peter. Mám 13 rokov a som žiakom 7. C triedy.
Bývam s mamou a staršou sestrou v paneláku v Bratislave.
Otec minulý rok zomrel. Prehral ťažký boj so zákernou rakovinou. A vtedy sa to všetko začalo...
Dnes je posledný deň prázdnin, zajtra začína škola. Vôbec sa neteším. Niežeby sa mi nechcelo učiť, to mi problém
nerobí, ale zase sa musím stretávať s Matejom a tou jeho
hlúpou partiou. Zase sa bude vychvaľovať, čo videl, zažil,
ako bolo pri mori. Ja som na dovolenke nebol. Celé leto som
pomáhal mame, roznášal som letáky po Petržalke a kúpať
som sa chodil na neďaleké vybagrované jazero.
Ráno, hneď ako som vystúpil z autobusu, som videl a hlavne počul Mateja s jeho kamarátmi. Teraz musím nenápadne
okolo nich prejsť do školy. Ale myslím si, že sa mi to nepodarilo, lebo zrazu počujem: „Hej ty! Čo v Bratislave cez leto
nesvietilo slnko, že si taký bledý?“ kričí Matej. Nevšímam
si ho a tvárim sa, že to nebolo adresované mne, ale on neprestáva: „Počul som, že zrušia autobusovú dopravu, budeš
sa musieť zlepšiť v behu alebo v škole zostať spávať!“ „Dobré ráno, chlapci, vítam vás po prázdninách opäť v škole,“
zachránila ma pani učiteľka, ktorá sa pri nich zastavila.
Myslel som si, že dnes už budem mať pokoj, ale cez veľkú
prestávku Matejovi prekážala moja desiata – rožok so šunkou a jablko. Prečo to stále robí? Prečo stále niečo rieši
s mojou osobou a ponižuje ma pred celou triedou? Viem, že
nie som kapitánom futbalového tímu, nenosím drahé značkové oblečenie a ani kamarátov nemám, pretože všetci majú
strach, že by sa stali terčom posmeškov, ak by sa so mnou
kamarátili. Ale veď ja nechcem nič iné, len aby si ma nevšímal. Jeden deň, aspoň jeden deň! Veď takto sa spolužiaci
k sebe nesprávajú.

Blížili sa Vianoce a na slovenčine sme dostali za úlohu
napísať o našich tajných vianočných želaniach a túžbach.
Matej hneď vykríkol, že dostane najnovší model iPhon-u.
Samozrejme, musí sa pochváliť. Keby som ja mohol dostať
aspoň dotykový mobil, nemusel by byť ani najnovší. Ja viem,
že Vianoce sú o niečom inom ako len o darčekoch a že mi
mama už kúpila novú zimnú bundu a topánky, lebo z minuloročnej som už vyrástol, takže pod stromčekom si nájdem
už iba nejaké užitočné drobnosti. Ale keby som si tam našiel
ten mobil, to by boli Vianoce...
Vianočné prázdniny skončili a my sme sa vrátili do školy.
Matej neprišiel. Pani učiteľka nám oznámila, že mal nehodu
na lyžiach a momentálne leží v nemocnici. Veľmi som sa potešil, konečne budem mať pokoj a to viac ako týždeň alebo
dva. Tak mu treba, zaslúžil si to, pomyslel som si. Všetci Mateja ľutovali, ale o pár dní si na neho nikto ani nespomenul.
A ja som prežíval tie najlepšie dni v mojom živote.
Po dvoch mesiacoch sa Matej vrátil do školy. Ten Matej,
hrdina triedy, najlepší športovec, sedel teraz so sklonenou
hlavou na vozíčku. Všetci sme na neho zvedavo pozerali,
kamaráti sa mu zrazu otočili chrbtom, nikto sa s ním nerozprával. Prišlo mi ho ľúto. Na druhý deň som prišiel za ním
a prihovoril som sa mu, veď samota je veľmi zlá a bolí. Mlčal.
Až na konci týždňa mi povedal: „Ďakujem a prepáč. Prepáč
za všetko.“
Od toho dňa sme sa stali priateľmi. Spolu sa učíme, sledujeme futbalové zápasy a chodíme spolu aj von. A celkom by
som zabudol, dnes už Matej chodí. Síce s pomocou bariel,
ale chodí. A ja mu pomôžem, aby odhodil aj tie. Verím v to,
veď som jeho kamarát!
Karolína Repová, VII. A

TIPSPORT HOKEJBALOVÁ LIGA ŽIAKOV ZŠ
SEN? NIE, KRÁSNA SKUTOČNOSŤ A HISTORICKÝ ÚSPECH – STARŠÍ ŽIACI NA M-SR V HOKEJBALE!!!
Neuveriteľná skutočnosť sa stala
realitou. To, čo „o vlások“ (o jeden
jediný gól) uniklo minulý školský rok
mladším žiakom, starším žiakom sa
podarilo!

Zápasy boli športovo veľmi pekné, gólovo „nebezpečné“ akcie sa striedali na
jednej i druhej strane a chlapci svojimi výkonmi dokazovali, že ich účasť na tohtoročných M-SR bola právom zaslúžená. Napriek veľkej snahe a športovej bojovnosti sme nakoniec obsadili prekrásne a neskutočne cenné štvrté miesto.

Áno, verte alebo neverte – hokejbalisti našej základnej školy sa pod
vedením PaedDr. Juraja Šedivého
prebojovali na Majstrovstvá Slovenska v Tipsport hokejbalovej lige
základných škôl, ktoré sa tento rok
uskutočnili v Novej Ľubovni.
Úspech je ešte o to cennejší, keď
si uvedomíme, že na Slovensku je
registrovaných viac ako 3 400 hokejbalistov, čo je podstatne viac ako
oficiálne registrovaných hráčov ľadového hokeja.

Školu reprezentovali: Ondrej Trúnek, Matúš Breznický, Jozef Žucha, Adam
Sabadka, Mário Zeman, Libor Borot, Andrej Šedivý, Samuel Sliva, Juraj Čapák
(najlepší strelec tímu), Štefan Hupčík, Leo Tadeáš Chupáč, Sebastián Sopko, Filip
Jarolím Žucha.
jurajsedivy

Starší žiaci, navštevujúci hokejbalový krúžok na našej Základnej škole
s materskou školou Rudolfa Hečka,
Dolná Súča, nastúpili proti hokejovým
triedam, mladým hokejistom – víťazom ostatných hokejbalových regiónov z Bratislavy, Košíc a Prešova.
Všetky spomínané tímy sa prebojovali na M-SR zo svojich regionálnych
hokejbalových turnajov, tak ako aj my
z nášho regiónu Trenčín.

CHLAPCI, GRATULUJEME!!!
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FLORBAL NA NAŠEJ ŠKOLE a ÚSPECH NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV
Florbalový krúžok je jeden z veľmi úspešných krúžkov na
našej základnej škole už 12 rokov. Počas tohto obdobia sme
získali veľké množstvo ocenení, víťazných trofejí a výborných
výsledkov v rôznych turnajoch a súťažiach základných škôl.
Najúspešnejší sú starší žiaci, ktorí skončili 2-krát na prvom, 4-krát na druhom, 2-krát na treťom mieste. Po nich
nasledujú mladší žiaci, ktorí obsadili 1-krát prvé a 3-krát tretie miesto v súťaží základných škôl okresu Trenčín. V tomto
školskom roku sa o najväčší úspech postarali naši najmladší
žiaci školy, tzv. prípravka (žiaci 1. – 4. ročníka).
Ako, kedy a kde to bolo? Ak chcete vedieť viac – čítajte
ďalej!
V pondelok 2. mája 2016 sme sa v Mestskej športovej
hale na Sihoti v Trenčíne zúčastnili už 4. ročníka florbalového turnaja pre žiakov prvého stupňa základných škôl.
Organizátormi turnaja boli TeCeM-ko (Trenčianske centrum
mládeže), ŠK 1. FBC Trenčín a Mesto Trenčín.
Okrem našej školy sa tohto športového podujatia zúčastnili aj ďalšie školy z Trenčianskeho kraja, napr.: ZŠ Andreja
Bagara, Trenčianske Teplice, ZŠ s MŠ Soblahov, ZŠ Trenčín,
Na dolinách, ZŠ Trenčín, Východná, ZŠ Trenčín, Hodžova.

TSV – športové súťaže
apríl – jún 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tipsport – Hokejbalová liga/ml. žiaci – 2. kolo
Vybíjaná – 2. miesto • Základná skupina
Gymnastika A. skupina – 2. miesto • Okresné kolo
Atletika/ch – 8. miesto • Okresné kolo
Atletika/d – 4. miesto • Okresné kolo
Beh Hornej Súče – 3. miesto
Futbal/d – 3. miesto • Základná skupina

Športový deň
17. jún 2016 bol deň, ktorý sa zapíše
do pamätí žiakov II. stupňa a učiteľov
v našej škole ako deň plný energie,
športového elánu, radosti z pohybu
a víťazstva, súťaživosti a oduševnenia.
Jednotlivé triedy si pod vedením
kapitána hneď ráno vyžrebovali čísla,
pod ktorými neskôr súťažili.
Na ihriskách si vyskúšali súťaženie
medzi jednotlivými triedami s vervou
a športovým duchom. Svoje sily si
zmerali vo futbale, florbale, volejbale
i basketbale.
Špeciálna disciplína – skok vo vreci
– všetkých preniesla do detských čias
aj preto, lebo bola sprevádzaná veselým smiechom, pádmi a plazením sa.
Na regulárnosť priebehu súťaží, ako
aj na bezpečnosť súťažiacich dohliadali pedagógovia školy, pán školník i žiaci deviateho ročníka.
Po vyhodnotení výsledkov tried v jednotlivých súťažiach víťazná trieda 9. A
získala sladkú odmenu v podobe torty.
Odmenu získal aj najrýchlejší žiak Tibor Hamaj v disciplíne skok vo vreci.

V našej skupine „A“ sa predstavili: ZŠ Andreja Bagara
Trenčianske Teplice, ZŠ Na dolinách Trenčín a my – ZŠ
s MŠ Rudolfa Hečka, Dolná Súča.
Skupina „B“ sa odohrala v zložení: ZŠ Hodžova Trenčín,
ZŠ s MŠ Soblahov a ZŠ Východná Trenčín.
V semifinále sme tesne prehrali so ZŠ s MŠ Soblahov
v pomere 4:3 a hrali tak o celkové tretie miesto v turnaji. Zápas bol viac ako vyrovnaný, o čom svedčí aj konečný výsledok. Chlapci hrali nadšene, bojovali o každú loptičku – o každú gólovú šancu a nakoniec zvíťazili 2:1 po samostatných
nájazdoch. Vybojovali sme si veľmi pekné 3. miesto.
Po turnaji organizátori odovzdávali ocenenia, poháre a diplomy.
Najlepším strelcom turnaja sa stal s 13 gólmi Adam
Sabadka (ZŠ s MŠ Rudolfa Hečka, Dolná Súča).
Školu reprezentovali: Adam Sabadka, Patrik Gabriel,
Matej Šedivý, Nikolas Novomeský, Šimon Hlávek, Michal
Kiac, Patrik Suchánek, Matej Panák, Dávid Gajdošík, Adam
Grúlik, Patrik Mazán, Max Lukšo, Samuel Straka.
Tréner: PaedDr. Juraj Šedivý
jurajsedivy
8. Futbal/ch – 3. miesto • Okresné kolo
9. Futbal Lady cup - 2. miesto
10. Tipsport – Hokejbalová liga/st. žiaci – 3. kolo – 2. miesto (postup na M-SR)
11. Turnaj v minihádzanej/ml. žiaci – 3. miesto
12. Streetball O putovný pohár – 2. miesto
13. Tipsport – Hokejbalová liga/st. žiaci – 4. miesto
Majstrovstvá Slovenska
V celoročnom bodovaní školských športových súťaží sme
sa z 29 zúčastnených škôl umiestnili na 5. mieste.

Najkrajším ocenením pre nás všetkých však určite bol pekne prežitý deň na
slniečku a spokojný úsmev na našich tvárach.
S. N.
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AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Život v materskej škole je veselý a prebieha veľmi rýchlo. Naplnený je veľkým množstvom hier, aktivít, podujatí a zážitkov.
Rýchlo sa prebúdzajúca príroda nám poskytla možnosť pravidelne chodiť na vychádzky, pozorovať, ako pučia lístočky a kvety. Učili sme sa ich pomenovať, poznávať ich význam. Na potulkách sme vnímali rôzne krásy našej prírody, podarilo sa nám
vidieť mláďatká zvierat i vtáčikov. Spoznali sme pekné a príjemné miesta, ale, žiaľ, videli sme aj miesta, ktoré našej prírode
nepristanú. My deti vieme, že to do prírody nepatrí, ale odnesieme len to, čo unesieme.
Marec ako mesiac knihy nám počas dvoch týždňov opäť
priniesol milú spoluprácu s Klubom seniorov. Jej členky – babičky chodili deťom čítať rozprávky pred spaním. Deťom sa
to veľmi páčilo a s radosťou ich každý deň očakávali.
Apríl bol mesiacom, kedy naši predškoláci mali preukázať,
že sú dostatočne pripravení na vstup do základnej školy. Na
zápise v škole boli veľmi odvážni a šikovní, pani učiteľky aj
prostredie školy sa im zapáčilo. Všetci sa už do školy veľmi
tešia.
„Dnes je sviatok všetkých mám, kytičku jej z lásky dám...“
Všetky triedy si k sviatku matiek pripravili pásmo piesní,
básní, tančekov i scénok a svojimi malými, ale šikovnými
rúčkami pripravili darčeky. Napokon s veľkým odhodlaním
a rozžiarenými očkami uvítali mamičky, babičky vo svojich
triedach a ukázali čo sa naučili. Predškoláci boli potešiť aj
obyvateľov Zariadenia pre seniorov, ale aj všetky mamičky,
tety i babičky celej obce na vystúpením v kultúrnom dome.

V máji mali rodičia možnosť zapísať svoje dieťa do materskej školy. Záujem o umiestnenie je stále veľký. V každej
triede je a naďalej bude navýšený počet o tri deti i napriek
tomu asi niektorých rodičov nepotešíme. Kapacita materskej
školy je v tomto období nedostatočná, ale zriaďovateľ podniká určité kroky na možné vyriešenie daného problému.

Výchova detí nie je vôbec jednoduchá. Doba je veľmi
rýchla, uponáhľaná, ponúka nám všetky svoje výdobytky, ale
návod na správny spôsob výchovy nám nedáva. Spôsoby
výchovy má každý iné a na každé dieťa platí tiež niečo iné.
Ako správne vychovávať a vzdelávať deti v materskej škole,
to je našou každodennou úlohou, ale aj otázkou, na ktorú
neustále hľadáme odpoveď. Čo dieťa, to osobnosť. Mnohokrát tú správnu odpoveď hľadajú aj rodičia, a preto sme
pre nich v máji zorganizovali v materskej škole besedu so
psychologičkou zo súkromného centra z Dubnice. Rodičia mali
možnosť spýtať sa na čokoľvek v oblasti výchovy detí, prediskutovať svoj prípadný problém, alebo sa utvrdiť v správnom postupe svojej výchovy. Rodičia boli s besedou veľmi spokojní,
a tak budeme s centrom spolupracovať aj v budúcnosti.
Medzitým sa deti oboznámili s históriou a zaujímavosťami
o našej rodnej dedinke i našej vlasti. Všetkým deťom sa páčia zvieratá a aj téme zvieratká sveta získali veľké množstvo
informácií a poznatkov, ktoré využili pri stvárňovaní svojich
predstáv.
Nielen prvý jún, ale celý mesiac patrí deťom. Naše deti
oslávili svoj deň v spoločnosti veľkých kamarátov – deviatakov
zo ZŠ, ktorí im robili animátorov. Pani učiteľky pripravili zábavné stanovištia, ktoré v spoločnosti animátorov prechádzali a plnili rôzne úlohy a disciplíny. Za ich úspešné splnenie
získali sladkú odmenu. Užili sme si to všetci a ďakujeme deviatakom za pomoc.
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S témou – v zdravom tele zdravý duch – sme pokračovali. Deti mali možnosť vžiť sa do roly športovcov, zahrať si
futbal, vybíjanú, basketbal, vyskúšať si beh, hod i prekážkovú dráhu. Na cyklistickom dni malo každé dieťa možnosť
preukázať schopnosť samostatne viesť bicykel, odrážadlo,
prakticky si overiť vedomosti o pravidlách cestnej premávky,
ale aj svoju kondíciu. To bolo zábavy!
No život v materskej škole nezastavíme, deti prichádzajú,
ale aj odchádzajú.
Predškoláci splnili poslednú ťažkú, ale odvážnu úlohu, strávili noc v škôlke, prevzali si osvedčenie o ukončení dochádzky v materskej škole, rozlúčili sa s deťmi, pani
učiteľkami, s tetami upratovačkami a kuchárkami a hurá na
prázdniny.
Spoločne prajeme všetkým príjemné a pekné leto.

NOVINKY V OBECNEJ KNIŽNICI
Rocardová: Sloní chobot, levia laba
Rocardová: Ježibaba Eulália a únos
Lola a Lelo -Vydarená rybačka
Výstava u prasiatka
Tigria kapela
Dupáková záhrada
Duj, vetrík, duj
Jeffeziesová: Super škola
Jeffeziesová: Tarin triumf
Jeffeziesová: Veľká príležitosť
Jeffeziesová: Vianočné hviezdy
Pálenikova: Pod talianskym slnkom
Thermopolisová: Vykúp moje srdce
Štíplová: Abeceda zjedla deda

Náhliková: Básničky do detskej
izbičky
Náhliková: Básničky do prváckej
taštičky
Podjavorinská: Zajko Bojko
Waliams: Diabolská bosorka
Brezina: Fantóm Benátok
Waliams: Hnusná teta Berta
Urbaníková: Naružovo
Gillerová: Hra na milovanie
Nesbo: Spasiteľ
Christie: Karty na stole
Šulková: Silnejšia ako osud

Aj v našej dedine sa prebúdzajú talenty spisovateľov, či spisovateliek. Prečítajte a posúďte!
M.P.
Báseň z vďaky milovanej tete
Raz jedna chalúpka pri potôčiku stála,
Vľúdna a milá tetuška v nej prebývala.
Srdce mala veľké, mala ho na dlani,
Bola práve taká, akú by ste si želali.
Ruky i tvár poznačené prácou mala,
Na napriek bolestiam sa na svet usmievala.
A na jej vlasy sťa z páperia zasadli šediny,
Bola a stále je pýchou mojej rodiny.
Aj keď sa občas zdá, že nie som dosť vďačná,
Opak je pravdou, a ona je vždy zázračná.
Aj keď sama neviem, ako jej vďaku prejaviť,
V srdci je budem mať, milé slovo na perách
a úsmev pre ňu na tvári.
Viem, že život neprináša iba samé radosti
A občas sme sami, sami vo veľkej úzkosti.
No ja poznám jeden dobrý liek na trápenia,
Kríž, pokora, láska, to sú jeho znamenia.
A práve cestu k Bohu vďaka Vám,
Vašej láske a pokore spoznávam.
Len jedno chcem Vám ešte povedať,
Že vždy Vám budem vďačná, budem si Vás vážiť,
Budem Vás vo svojom srdci mať.
A.T.

Krištofíková: Sny na mieru
Wurn: Slzy predaných dievčat
Pronská: Rebelka
Hajduková: Nemecké dievča neplače
Nesbo: Krv na snehu
Fartelová: Anjel v pekle, diabol v nebi
Dickensonová: Láska v Toskánsku
Mansellová: Ohňostroj náhod
McCoyová: Pekárova dcéra
Lawrensová: Lampa
Bickmorová: Jediná nádej
Francis: Odvaha
Morgensterová: Nočný cirkus
Grisham: Partner

Pripravované kultúrne podujatia
v našej obci
23.7.2016
24.7.2016

Annabál v Polníkoch – DH Drietomanka
Koncert na námestí
– Starohrozenská kapela
31.7.2016
Koncert na námestí Hrabovskej kapely
4.9.2016
Koncert na námestí – DH Krásinka
25.9.2016
Hravá jeseň – výstava ovocia a zeleniny,
súťaž vo varení fazuľovej polievky
30.9.2016
vystúpenie KOLLÁROVCI
„Môj život je muzika“
8.-9.10.2016 Celoštátna súťaž a prehliadka detských
a mládežníckych dychových hudieb
Slovenska
12.11.2016 Hodová tanečná zábava
– DH Dubňanka
5.12.2016 Mikulášske popoludnie
17.12.2016 Vianočný bazár na námestí
26.12.2016 Štefanská poľovnícka zábava
– DH Drietomanka
31.12.2016 Privítanie Nového roka na námestí
Srdečne Vás pozývame.
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