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Veľká noc sú lúky v kvete, zvesť, že prišla mladá kráska.
Oslávte ju ako viete, nech sa šťastie s každým láska.
Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč,
šunku, chlebík ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
skrátka krásnu Veľkú noc.

cena: 0,30 €

Príjemné prežitie
veľkonočných sviatkov
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 13. 12. 2012
Uznesenie č. 214
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 6
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Zigová, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 215
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení zo zasadnutia OcZ konaného dňa 22. 11. 2012 a konštatovalo, že uznesenie č. 145 v bode
3 a 6, 159 a 176 neboli splnené.
Kontrola uvedených uznesení bude
predložená na najbližšom zasadnutí
OcZ.
Uznesenie č. 216
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č. 7/2012 – o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolná
Súča.
Prítomných: 6
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Zigová, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 217
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 2 k VZNO č.
3/2009 – o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolná
Súča so zmenou a doplnením.
Prítomných: 6
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Zigová, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0

na rok 2010, 2011, údaje o očakávanej skutočnosti v roku 2012 a na
roky 2014 – 2015.
Uznesenie č. 220
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo rozpočet Základnej školy
s materskou školou Rudolfa Hečku
pre rok 2013.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Zigová,
Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 221
• 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
2010, 2011, údaje o očakávanej
skutočnosti v roku 2012 a na roky
2014 – 2015.
Uznesenie č. 222
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo rozpočet obce Dolná Súča
na rok 2013.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Zigová,
Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 223
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu predsedu komisie výstavby, územného
plánovania a životného prostredia
OcZ o činnosti komisie.
Uznesenie č. 224
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo návrh Priorít obce pre rok
2013 s výhľadom do konca volebného obdobia s jeho doplnením.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Zigová,
Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 218
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce a finančnej komisie pri OcZ k schváleniu
rozpočtu obce a ZŠ s MŠ R. Hečku
Dolná Súča pre rok 2013.

Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 7. 2. 2013

Uznesenie č. 219
• 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

Uznesenie č. 225
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,

JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek,
Zigová, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 226
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
a) zobralo na vedomie
- vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu
zadania ÚPN obce Dolná Súča
- stanovisko Krajského stavebného úradu Trenčín, odb. územného plánovania, podľa § 20,
ods. 5, 6 zákona č. 50/1976 Zb.
– stavebného zákona v znení
neskorších predpisov, (list číslo
OVBP-2013-107/222-2, zo dňa
25. 1. 2013), ktorým odporúča schválenie Zadania k ÚPN
obce Dolná Súča;
b) schválilo Zadanie k Územnému
plánu obce Dolná Súča, v zmysle
§ 20 ods. 7c zákona č. 50/1976
Zb. – stavebného zákona v znení
neskorších predpisov.
Zadanie obsahuje hlavné ciele a požiadavky, ktoré treba riešiť v ÚPN
obce, podrobné požiadavky na
formu, rozsah a obsah spracovania územnoplánovacej dokumentácie;
c) uložilo
spracovateľovi ÚPN obce vypracovať koncept riešenia ÚPN obce
Dolná Súča, v súlade:
- s § 21 zákona č. 50/1976 Zb.
– stavebného zákona, v znení
neskorších predpisov,
- s § 9 vyhlášky MŽP SR č. 55 Z.
z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej
dokumentácii,
- so schváleným zadaním;
d) súhlasilo,
že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky
od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek,
Zigová, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 227
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán práce Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči na rok
2013.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek,
Zigová, Bc. Tomeková
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Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 21. 2. 2013
Uznesenie č. 228
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 229
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení zo zasadnutia OcZ konaného dňa 13. 12. 2012 a 7. 2. 2013
a konštatovalo, že uznesenie č. 145
a č. 159 neboli do t. č. splnené. Kontrolu plnenia uvedených uznesení je
potrebné predložiť na najbližšom
zasadnutí OcZ.
Uznesenie č. 230
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plány práce jednotlivých
komisií pri OcZ na rok 2013.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 231
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán činnosti hlavného
kontrolóra obce na I. polrok 2013.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 232
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2012.
Uznesenie č. 233
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2012.
Uznesenie č. 234
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo záverečný účet Základnej
školy s MŠ R. Hečku Dolná Súča za
rok 2012 a celoročné hospodárenie
školy bez výhrad.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 235
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie stanovisko finančnej komisie, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ:
- k záverečnému účtu obce Dolná
Súča za rok 2012,
- k rozdeleniu prebytku hospodárenia obce za rok 2012.
Uznesenie č. 236
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo záverečný účet obce Dolná Súča za rok 2012 a celoročné
hospodárenie bez výhrad.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 237
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo prebytok hospodárenia obce za rok 2012 na tvorbu
rezervného fondu vo výške 100 %,
t. j. 54.538,55 €.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc.
Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Zapisovateľka OcZ: Danka Gazdíková

Sociálna pomoc v obci Dolná Súča
Na základe zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. boli na obce prenesené viaceré kompetencie v oblasti
sociálnej pomoci a sociálnych služieb. Naša obec v rámci svojich finančných, personálnych a priestorových možností si
zaregistrovala na VÚC Trenčín tieto sociálne služby: prepravná služba, opatrovateľská služba, sociálna služba v zariadení
pre seniorov, odľahčovacia služba, požičiavanie zdravotníckych pomôcok a donášku obedov pre seniorov. Uvedené sociálne služby môžu využívať všetci obyvatelia obce Dolná Súča s trvalým pobytom v obci. V prípade záujmu je možné sa
informovať o možnosti poskytnutia sociálnych služieb každý pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 14.30 hod. u sociálnej
pracovníčky Zariadenia pre seniorov Dolná Súča. Potrebné tlačivá je možné si vytlačiť i prostredníctvom internetovej stránky
obce v časti: sociálna pomoc.
sám si požiadať o uzatvorenie zmluvy, môže poveriť inú
Ð Zariadenie pre seniorov
osobu, ktorá ho bude zastupovať v konaní prostredníc- Poskytuje sa v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sotvom tlačiva, ktoré potvrdzuje ošetrujúci lekár.
ciálnych službách v Zariadení pre seniorov Dolná Súča
-

-

-

(bez právnej subjektivity) pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV.
V prípade, že žiadateľ je občanom Dolnej Súče, požiada
najskôr obec Dolná Súča o posúdenie odkázanosti na pobyt v zariadení pre seniorov vypísaním „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ prostredníctvom tlačiva, ktoré odovzdá v Zariadení pre seniorov Dolná Súča.
Právoplatné „Rozhodnutie o odkázanosti na pobyt v zariadení pre seniorov“ je potom súčasťou „Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZSS“ (tlačivo).
Súčasťou žiadosti je i posledné „Rozhodnutie o poberaní
dôchodku“ a „Vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa“ (tlačivo).
Úhrada za služby poskytované v zariadení pre seniorov sa
určuje v zmysle právoplatného VZN o poskytovaní sociálnych služieb v obci.
V prípade, že žiadateľ má fyzické alebo duševné problémy

Ð Odľahčovacia služba
- Podporná sociálna služba, ktorá sa poskytuje v zmysle § 54
zákona č. 448/2008 Z. z. (v znení neskorších predpisov).
- Cieľom je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu
s ťažkým zdravotným postihnutím, nevyhnutný odpočinok
na udržanie fyzického a duševného zdravia.
- Poskytuje sa formou terénnej sociálnej služby, prípadne
pobytom v zariadení pre seniorov najviac na dobu 30 dní
v kalendárnom roku.
- Prijímateľ podáva „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby“ (tlačivo) minimálne 10 dní
pred začatím poskytovania sociálnej služby. Súčasťou žiadosti je posudok o odkázanosti fyzickej osoby s ŤZP na
sociálnu službu vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
- Prijímateľ platí úhradu za službu podľa rozsahu poskytovaných
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úkonov v závislosti od spôsobu (terénna alebo pobytová
služba) a času poskytovania odľahčovacej služby podľa
platného VZN a obojstranne podpísanej zmluvy o poskytovaní odľahčovacej služby.
- V prípade, že žiadateľ má fyzické alebo duševné problémy
sám si požiadať o uzatvorenie zmluvy, môže poveriť inú
osobu, ktorá ho bude zastupovať v konaní prostredníctvom tlačiva, ktoré potvrdzuje ošetrujúci lekár.
Ð Opatrovateľská služba
- Sociálna služba poskytovaná v zmysle § 41 zákona č.
448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pre občanov
Dolná Súča.
- Poskytuje sa formou terénnej sociálnej služby v byte žiadateľa.
- Prijímateľ platí úhradu za službu podľa počtu hodín poskytovaných služieb, ktoré určuje obec na základe posudkovej činnosti. Spôsob a výška úhrady sa určí podľa platného VZN o úhrade za sociálne služby poskytované obcou
Dolná Súča.
- Žiadateľ najskôr žiada o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu prostredníctvom tlačiva, ktoré odovzdá
v Zariadení pre seniorov Dolná Súča.
- Právoplatné „Rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu“ je potom súčasťou „Žiadosti o uzatvorenie
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“.
- V prípade, že žiadateľ má fyzické alebo duševné problémy
sám si požiadať o uzatvorenie zmluvy, môže poveriť inú
osobu, ktorá ho bude zastupovať v konaní prostredníctvom tlačiva, ktoré potvrdzuje ošetrujúci lekár.
Ð Požičiavanie pomôcok
- Sociálna služba poskytovaná v zmysle § 47 zákona č.
448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pre obyvateľov obce Dolná Súča.
- Poskytuje sa fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorá je odkázaná na pomôcku. Nepriaznivý zdravotný stav potvrdzuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
na tlačive.
- Občan žiada o požičanie pomôcky prostredníctvom tlačiva, ktoré odovzdá v Zariadení pre seniorov Dolná Súča.
Súčasťou žiadosti je “Potvrdenie o nepriaznivom zdravotnom stave“. V prípade, že zariadenie pre seniorov má
k dispozícii danú pomôcku, uzatvára so žiadateľom „Zmluvu o zapožičaní pomôcky“.
- Požičiavanie pomôcok je bezplatná služba pre občanov
Dolnej Súče.
- Občania si môžu zapožičať:
• invalidné vozíky pre dospelých

• chodítka pre dospelých
• toaletné stoličky
• servírovacie stolíky
• francúzske barly
• vychádzkové palice
• vaňovú stoličku
• sprchovaciu stoličku
• antidekubitné podložky.
- V prípade, že občania obce budú vlastniť nevyužité pomôcky, budeme radi, ak nám pomôcky venujú pre občanov, ktorí ich budú potrebovať. Odovzdať ich môžu v Zariadení pre seniorov Dolná Súča.
Ð Prepravná služba
- Sociálna služba poskytovaná v zmysle § 42 zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. (v znení neskorších
predpisov) pre obyvateľov Dolnej Súče.
- Poskytuje sa občanom:
• seniorom nad 62 rokov
• ZŤP so sprievodcom
• rodičovi s dieťaťom do 3 rokov veku dieťaťa.
- Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch od
7.00 hod. do 15.00 hod. V prípade potreby je možné poskytnúť invalidný vozík pre dospelého.
- Podmienkou poskytnutia služby je podať tlačivo „Žiadosť
o poskytnutie prepravnej služby“ v Zariadení pre seniorov
Dolná Súča minimálne 48 hodín pred potrebným dňom
prepravy.
- Úhrada za službu sa určuje v zmysle platného VZN o úhrade za poskytované sociálne služby obcou Dolná Súča:
- preprava do zdravotníckeho zariadenia v obci Dolná
Súča ................................................................... 2,- EUR
- preprava do zdravotníckeho zariadenia v obci Horná
Súča ................................................................... 3,- EUR
- preprava do zdravotníckeho zariadenia v meste Nemšová
.............................................................................. 4,- EUR
- preprava do zdravotníckeho zariadenia v meste Trenčín
.............................................................................. 5,- EUR
Ð Donáška obedov do domácnosti
- Platená služba, ktorú zabezpečuje Zariadenie pre seniorov Dolná Súča.
- Občan podáva žiadosť o dovoz obedov prostredníctvom
tlačiva „Žiadosť o donášku obedov“, súčasťou ktorého je
potvrdenie ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave (tlačivo).
- Obedy sa rozvážajú iba v pracovných dňoch. Výška a spôsob úhrady bude určená v „Zmluve o donáške obedov“
v zmysle platného VZN obce Dolná Súča.
- Cena za 1 obed – 0,35 EUR.

Oznam pre daňovníkov
Obec Dolná Súča oznamuje občanom, že daň z nehnuteľností a miestne poplatky sú vyrubené.
V nasledovných dňoch bude obec zasielať platobné výmery na daň z nehnuteľností a poplatky pre rok 2013.
Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Termín úhrady dane a poplatkov je potrebné dodržať.
Daň a poplatky si môžete uhradiť na obecnom úrade v pokladničných hodinách.

OZNAM

Obec Dolná Súča vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Správca ihrísk pri ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku.
Práca správcu spočíva v udržiavaní čistoty, udržiavaní povrchu antuky (1x do roka dosypanie), úprava sietí, odomykanie
a uzamykanie ihrísk, výber poplatkov za nájom, počas dňa k dispozícii nájomcom od apríla do októbra.
Platové podmienky budú podľa výberu na nájomnom.
Písomnú prihlášku je potrebné zaslať do 29. 3. 2013 do podateľne Obecného úradu v Dolnej Súči.
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Komunálny odpad v roku 2012
Tak ako každý rok, aj teraz prinášame stručný prehľad nakladania s odpadmi za vlaňajšok. Náklady
na zabezpečenie odpadového hospodárstva v našej obci za predchádzajúci rok predstavovali sumu
49 495,- €. Príjmy z poplatkov za komunálny odpad predstavovali 40 743,- €, rozdiel 8 752,- € (17,7 %!)
bol doplatený z rozpočtu obce. Jednotlivé druhy odpadu aj s tonážou si môžete porovnať s rokom 2011
v tabuľke:
Druh odpadu

r. 2012

r. 2011

Spôsob likvidácie

Zmesový
komunálny odpad

429,22 t 431,19 t Vývoz na skládku

Objemný odpad

71,15 t

58,00 t Vývoz na skládku

Papier a lepenka

12,49 t

17,66 t Ďalšie spracovanie

Sklo

42,35 t 44, 57 t Ďalšie spracovanie

Plasty

27,36 t

29,64 t Ďalšie spracovanie

Elektrické a elektronické zariadenia

6,30 t

6,04 t Ďalšie spracovanie

Kovy – železný
šrot

6,94 t

11,64 t Ďalšie spracovanie

Obsahujúci
chlórfluórované
uhľovodíky

5,44 t

4,04 t Ďalšie spracovanie

Celkom

601,25 t 602,78 t

Čo nové nám prinesie tento rok? Dňa 1. 1. 2013 nadobudol
účinnosť zákon č. 343/2012 Z. z., ktorý novelizoval zákon č.
223/2001 Z. z. o odpadoch. Obciam pribudla nová povinnosť
zaviesť a zabezpečovať zber triedeného biologicky rozloži-

teľného komunálneho odpadu (skratka BRKO). Biologicky
rozložiteľný odpad je odpad zo záhrad, parkov (lístie, tráva), potravinársky a kuchynský odpad z domácností. Mesto Nemšová stavia pre celý región kompostáreň za 4,8 mil.
EUR. S Nemšovou máme uzatvorenú zmluvu o budúcej
zmluve, v ktorej je ustanovené, že budeme využívať ich
kompostáreň BRKO. Všetko však stojí peniaze, tieto zaplatí obec a premietne ich do poplatku za odpad pre pôvodcu
odpadu. Ako riešiť zákonnú povinnosť, aby nás to stálo čo
najmenej? Zákon hovorí nasledovné:
Povinnosť zaviesť a zabezpečiť zber BIO odpadov od občanov nemusí taká obec, ktorá splní jednu za nasledujúcich
podmienok:
a) energeticky zhodnotí odpady v zariadení na energetické
zhodnotenie,
b) ak to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu
(najmä historické centrá a riedko osídlené oblasti),
c) ak preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov kompostuje
odpady,
d) ak je to pre obec ekonomicky neúnosné, za presne stanovených podmienok novely.
Pre našu obec sa javí ako najlepšia možnosť bod c. Obec
v tejto súvislosti pripravuje dotazník, v ktorom môžu občania
prejaviť svoj názor na tento spôsob likvidácie BIO odpadov.
Viliam Cagala

Pozývame vás
Obec Dolná Súča
Vás pozýva na

Obce Dolná a Horná Súča Vás pozývajú

dňa 7. apríla 2013

na turistický pochod súčanskou prírodou.
Spoločné stretnutie turistov bude na lúke Pupáčka – časť Huboč.
Bude pripravená vatra – aj na opekanie, môžete si priniesť malé občerstvenie.
V prípade veľmi nepriaznivého počasia
sa pochod odkladá na 14. apríla.
Bližšie informácie budú vyhlásené v miestnom rozhlase.
Srdečne Vás pozývame.

Detský folklórny súbor LATOVČEK
a obec Dolná Súča
pozývajú na

MÁJOVÚ VESELICU
dňa 4. mája 2013 o 20.00 hod.
v Spoločenskej sále KD Dolná Súča.
Do tanca a na počúvanie bude vyhrávať
HS Radovanka.
Vstupné: 4 €. Predpredaj vstupeniek bude na
Obecnom úrade v Dolnej Súči.
Srdečne Vás pozývame.

slávnostné
stavanie mája
dňa 30. apríla 2013
o 18.30 hod.
na námestí v Dolnej Súči.

Obec Dolná Súča pozýva občanov na

41. ročník
festivalu dychových hudieb

Hečkova Súča
dňa 8. júna 2013 (sobota) o 15.00 hod.
na námestí v Dolnej Súči.
Po skončení festivalu sa uskutoční
tanečná zábava, do tanca a na počúvanie
bude vyhrávať DH Skaličané.
Srdečne Vás pozývame.
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KRESŤANSKÝ KÚTIK
Pôstne obdobie bez hlavy
Keď budete čítať tento článok, bude
to už pár dní stará vec a možno aj neaktuálna. Nemáme pápeža, nemáme
hlavu Cirkvi, nemáme Sv. Otca, niet
pastiera. Sme vlastne „šťastná generácia“, pretože toto je naozaj zvláštna a výnimočná situácia! Ale nie sme
ovce bez pastiera. Vždy je tu Niekto.
Zostáva tu Ten, ktorý povedal, že bude
navždy so svojou Cirkvou – Ježiš
Kristus, ktorý vedie svoju Cirkev mocou Svätého Ducha. Pápež Benedikt
XVI. všetko najskôr zvážil v modlitbe

pred Bohom a až potom odišiel. Všetky proroctvá, dohady, konšpiratívne
teórie a kombinácie, všetky dôvody,
príčiny a úskalia či výhody sú len výplodom chorej ľudskej fantázie. Médiá
a stávkové kancelárie šalejú a chybne
sa domnievajú, že toto je ich čas a príležitosť zarobiť veľké peniaze. Nikto
však nič nevie. A málokto vidí do podstaty. Toto sú Božie veci a záležitosti.
Namiesto senzáciechtivosti by sa mal
človek modliť. A každý, tak ako vie.
Veď ide o nás, o všetkých a možno sa

to najviac dotkne tých, ktorí si myslia,
že sa ich to nijako a v ničom netýka.
Odcitujem jednu vetu, ktorú odchádzajúci pápež povedal na záver: „Už nie
som pápežom, som pútnik, ktorý začína
poslednú časť svojej púte na zemi.“
Čo keď sú práve tieto jeho posledné
slová prorocké a nedotýkajú sa iba jeho
osoby, ale nás všetkých? Nech skúsia
všetky stávkové kancelárie vsadiť na
túto pravdu. Alebo radšej nech si každý
uvedomí, že ide o vážne skutočnosti,
o veci Božie a tam pomôže iba úprimná
modlitba vychádzajúca z čistého srdca...
Vdp. Jozef Kuna

FAŠIANGY 2013
Fašiangy každoročne trvajú od Troch kráľov do Popolcovej stredy, ktorá v tomto roku pripadla na 13. február. V našej obci sa
od dávnej minulosti spájali s veselosťou, ľudovými zábavami, hrami a prekáračkami. Termín fašiangov sa riadi Veľkou nocou,
ktorej predchádza 40-dňový pôst. Z hľadiska cirkevného roka fašiangy predstavujú časový úsek medzi obdobím adventu a naň
nadväzujúcimi vianočnými a novoročnými sviatkami a potom pôstnym obdobím vrcholiacim na veľkonočné sviatky. Dodnes
majú staršie generácie na pamäti, že v oboch spomínaných obdobiach, advente a pôste sa nekonali tanečné zábavy ani svadby a iné podujatia. To sa všeobecne rešpektovalo. Hojnosť veselosti a zábav bola až v období fašiangov. Tradične sa dodnes
v domácnostiach pripravujú vyprážané šišky či fánky.
a tradičnou pesničkou: „Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto
Nadšenci fašiangov v našej obci už po jedenásty raz prinemá kožucha, zima mu bude“, sa Fašiangy 2013 oficiálne
pravili dňa 9. februára 2013 fašiangový krojovaný sprievod
začali. Prvým hosťom na javisku bol detský folklórny súbor
obcou s konským záprahom, dychovou hudbou a maskami.
Čajka z Hornej Súče, ktorý sa nám predstavil fašiangovým
Nemohla chýbať ani harmonika, ktorá bola zárukou dobrej
pásmom. Za nimi nasledovali mladí tanečníci zo Základnej
nálady. V tomto roku sa sprievod začal od Lesnej správy
umeleckej školy z Nemšovej, seniorky zo Senior klubu Dola pokračoval cez Sedláky k farskému úradu a cez Horný
ná Súča ako roztlieskavačky, folklórna skupina Latovec so
koniec prišiel na námestie, kde ho už netrpezlivo očakávali
scénkou a spevom, domáca dychová hudba Krásinka, Gajnávštevníci fašiangového popoludnia. Počas krátkych zadoši z Kopanic zo Starého Hrozenkova a na záver vystúpila
stávok im domáci naliali a aj niečo nabalili – šišky, klobásky
hudobná skupina Divalence z Trenčína.
či slaninku. Ešte pred príchodom fašiangového sprievodu na
V stane pred kultúrnym domom si mohli návštevníci zanámestí vyhrávala Detská dychová hudba Rudolfa Hečka
pod vedením Vladimíra Vavra a aj ukážka tradičnej zabíjačky
kúpiť na zahriatie varené vínko a tiež mohli ochutnať výborné zabíjačkové špeciality, ktoré pripravil šikovný mäsiar so
už bola v plnom prúde. Po príchode sprievodu na námestie,
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svojimi pomocníkmi. Tým šikovným mäsiarom je Jozef Kolínek, ktorý pripravoval tieto špeciality už jedenásty rok. Pre
deti bol pristavený stánok s cukrovou vatou.
Roztancovaní, príjemne unavení sme sa pomaly začali
rozchádzať, aby sme sa po krátkom oddychu stretli v kultúrnom dome na tanečnej zábave.
Do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba Dubňanka
(ČR). Dobrá nálada vydržala zabávajúcim sa až do rána, o čom
svedčil neustále plný parket.
Vyvrcholením tohtoročných fašiangových slávností bola 12.
februára 2013 tanečná zábava spojená s pochovaním basy.
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 2013.
Skončila sa zábava, aby po 40-dňovom pôste bola zasa
prebudená vo veľkonočnom období.

Hlavným organizátorom Fašiangov 2013 bola obec Dolná
Súča v spolupráci s kultúrnou komisiou pri Obecnom zastupiteľstve v Dolnej Súči.
Touto cestou ešte raz chceme úprimne poďakovať folklórnej skupine Latovec pod vedením Agnesky Šedivej, dychovej hudbe Krásinka pod vedením Karola Bariša, klubu
dôchodcov pod vedením Aničky Orieškovej a všetkým, ktorí
sa pričinili o dôstojný priebeh fašiangov v našej obci. Poďakovanie patrí aj sponzorom a to: PD Krásin Dolná Súča,
Ľubomírovi Orieškovi, firme Stafis, BRAN, s. r. o., AUTODOPRAVE Anton Hlávek, Štefanovi Kováčovi, a. s. AGROSÚČA Horná Súča.
Srdečne ďakujeme.
Tešíme sa na XII. ročník – 1. 3. 2014.
Na záver fašiangového obdobia môžeme konštatovať, že
toto obdobie zábavy sa na nám vydarilo a začíname pripravovať už akcie spojené s májovým obdobím.

Školský ples 2013
Začiatok roka je obdobie plné plesov a zábav. Dolná Súča je možno zaujímavá tým, že u nás ľudia nespia na vavrínoch. Tak
ako raz prehovoril aj pán farár: „Tu sa stále niečo deje“. A má pravdu, áno deje sa. Začína to Vianocami – jasličkové divadielko,
koncert v kostole (prekrásny zážitok, ktorý chvíľami dojal až k slzám), divadlo – Giovanni, zábavy, plesy, fašiangy.
Aj rodičovské združenie pri Základnej škole Rudolfa Hečku pripravilo 19.
januára 2013 tradičný školský ples.
O tanečnú náladu sa starala hudobná
skupina DŠ BAND – sú to výnimoční
páni s jednou speváčkou, ktorí dokážu
spraviť neskutočne fantastickú náladu.
Chcem sa srdečne poďakovať
všetkým zástupcom tried, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a podieľali
sa na príprave tohto plesu. Osobne sa
chcem poďakovať Zuzke Trúnkovej,
ktorá vždy prekvapí niečím zaujímavým a pripraví sálu, tak aby sa v nej všetci
dobre cítili. Tento rok bola v pestrofarebnom fašiangovom šate s farebnými
sviečkami, ktoré ladili k servítkom.
Hodiny ukázali 20.00 a ples sa mo-

hol začať, ako inak, než úvodným programom detí zo základnej školy, o ktorý sa každoročne stará Vladko Vavro.
Tento rok sme sa snažili prekvapiť
niečím výnimočným. Po vyčerpávajúcich tanečných kreáciách a dobrom
vínku padne vhod aj dobrá večera,
ktorá pozostávala z viacerých druhov
jedál. Každý mal možnosť vybrať si
a ochutnať zo širokého sortimentu a veľkej pestrosti.
Zábava pokračuje v plnom prúde a zrazu hodiny ukazujú 23.00. Skoro sme
zabudli na žrebovanie veľkolepej tomboly od našich prevažne súčanských
podnikateľov, ale aj podnikateľov z blízkeho okolia. Táto chvíľa býva vždy veľmi očakávaná s troškou napätia a radosti, či sa aj na nás usmeje šťastie.

A veru usmialo. Na niektorých dokonca aj trikrát. Prezradím vám len štyri
najzaujímavejšie: 4. cena – taburetka,
3. cena – kávovar, 2. cena – komoda a 1. víťazná cena bolo divé prasa.
Veľká vďaka patrí všetkým sponzorom
za tombolové ceny.
Samozrejme, nesmiem zabudnúť
na tých, ktorí prišli, bavili sa a svojou
účasťou podporili deti v našej škole.
Oni sú tí najdôležitejší, bez ktorých by
sa žiaden ples nemohol konať.
Už len na záver – príďte aj o rok,
1. februára 2014. Teší sa na vás celé
rodičovské združenie, ktorého úsilím
bude pripraviť vám, keď nie lepšiu, tak
aspoň takú istú atmosféru ako bola
teraz.
A. C.

Futbalový klub Krasín a obec Dolná Súča Vás pozývajú

na tretí ročník turnaja v malom futbale

SUGAN CUP 2013

dňa 29. 6. 2013 o 9.00 hod. v areáli ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku v Dolnej Súči.
Bližšie informácie nájdete na www.fkkrasin.estranky.sk alebo na tel. č. 0908 516 866.
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Spravodlivosť pod papučou
alebo ako to všetko nakoniec dopadlo
Iste si z posledného čísla Hlasov spod Krásina pamätáte
pozvánku na divadelnú hru nášho domáceho divadelného
súboru Giovanni pod názvom Spravodlivosť pod papučou.
A ak aj nie, vysoká divácka účasť je dôkazom toho, že ste si
našli čas na jednu z premiér v našom kultúrnom dome a herci pod taktovkou režisérok Mirky a Katky Michalíkových vám
predviedli svoje javiskové výkony. Pevne verím, splnili, čo si
predsavzali a vyčarili vám úsmev na perách, donútili vyceriť
smiechom zuby, či odovzdali hlbšiu myšlienku vychádzajúcu
z ich divadelného diela. Podľa ohlasov z obecenstva o tom
niet pochýb. Zamysleli ste sa však nad ich predstavením aj
z iného pohľadu? Hodinka a pol ubehne rýchlo ako voda, vystúpenie sa skončí, opona sa zavrie, zatlieskame, radujeme
sa z predvedeného umenia, ale akú to ma všetko cenu? Aký
príbeh za tým všetkým stojí?
Trinásť mladých ľudí, prevažne študentov, dve režisérky
i ďalší pomáhajúci kolektív nie sú veru divadelní profesionáli,
ktorých jedinou náplňou je divadlo. Túžba po sprostredkovaní radosti druhým ich však od septembra prenášala mnohými strasťami a útrapami. Dlhé hodiny na skúškach, vytváranie kulís, vymýšľanie kostýmov, tanečná choreografia a jej
výučba... to je len zlomok z toho všetkého.
Ohliadnuc sa za tým, akoby nad celým kolektívom stálo čosi viac, čosi, čo ich spája a pomáha prekonať všetky
strasti niekoľkomesačnej driny. Vzájomné priateľské puto
a v srdci skrytá túžba priniesť skrz umenie šťastie a smiech
nielen sebe, ale najmä nám divákom. To všetko za záverečný potlesk, za milé slová, ktoré im po vystúpení adresujeme.
Nič viac, nič menej. Napokon, celá hra sa skončila šťastným

spravodlivým záverom. Všetko sa vysvetlilo, praví zlodeji sa
dostali, kam právom patrili, nevinní boli očistení a rodiny sa
akoby zázrakom po rokoch pomerili.
Veď koniec dobrý, všetko dobré...
Touto cestou by sa prostredníctvom našich stránok chcel
celý divadelný súbor Giovanni poďakovať tým najdôležitejším – vám, divákom. Bez vás by celá táto námaha nemala význam, nemala cieľ. Každým rokom dokazujete, že to,
čo ich veľmi teší a občas trošku ťaží, má predsa len hlbší
zmysel a vytvárate v nich zadosťučinenie, s ktorým sa preto
každý rok púšťajú do novej výzvy. Výzvy vytvoriť ďalšie originálne divadelné vystúpenie. Odkazujú teda pätnásťhlasne:
„Zo srdca vám ďakujeme a tešíme sa o rok, priatelia!“
P. S.: Za prípravu kulís, rekvizít a kostýmov sa súbor Giovanni chce špeciálne poďakovať šikovnej a tvorivej Janke
Orieškovej a za choreografiu a tanečné vsuvky ostávajú
vďační skvelej Karinke Čaklošovej z Trenčína.
Túžba, radosť, smiech a potlesk,
stvoria na javisku jemný odlesk,
toľko práce, toľko driny,
neostáva nik bez vlastnej viny.
Veru, veru,
každý srdce k dielu priloží
kto ako môže sa veľmi posnaží,
kým rok sa s rokom opäť stretnú
opona sa dvihne...
a myšlienky ta v pravdu vzlietnu...
Autor: Michal Medňanský
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Krátke správy z našej školy
Karneval

Zápis do prvého ročníka

Fašiangy neobišli ani Základnú školu s materskou školou
Rudolfa Hečku v našej obci. Žiaci prvého stupňa sa na konci januára zabávali na karnevale. Predviedli sa v krásnych
nápaditých maskách, zatancovali si, vyjašili sa do sýtosti.
Najkrajšie masky boli odmenené.

Dňa 6. februára 2013 sme v základnej škole s veľkým
očakávaním privítali budúcich prvákov. Deti boli väčšinou
odvážne, múdre a zhovorčivé. Do prvého ročníka sme pre
školský rok 2013/14 zapísali 32 detí.
Dovidenia v septembri, budúci prváci!

Dlhoročnú tradíciu má u nás v škole
súťaž v umeleckom prednese prózy
a poézie Hviezdoslavov Kubín. Víťazi
triednych kôl si zmerali svoje sily v školskom kole.
Výsledky školského kola v kategórii 2. – 4. ročník:
Poézia:
1. miesto – Natália Balajová, 4. A
2. miesto – Miriam Krovinová, 4. A
3. miesto – Eliška Pastieriková, 2. A
Próza:
1. miesto – Karolína Repová, 4. A,
2. miesto – Tatiana Vasková, 3. A,
3. miesto – Petra Trúnková, 3. A.

Hviezdoslavov Kubín
Dievčatá, ktoré vyhrali školské kolo,
budú školu reprezentovať v obvodnom
kole súťaže v Trenčíne.
DJ.

Próza:
1. miesto – Adriana Dobošová, 5. A
2. miesto – Radka Trúnková, 5. B
3. miesto – Miriam Dušová, 7. B

Žiaci II. stupňa sa predstavili v troch
kategóriách:

III. kategória (8., 9. ročník):
Próza:
1. miesto – Miriam Gagová, 9. A
2. miesto – Ema Harthauserová, 8. B
3. miesto – Kristína Malýchová, 9. A

II. kategória (5., 6., 7. ročník):
Poézia:
1. miesto – Lucia Maradíková, 6. A
2. miesto – Denisa Hučková, 7. B
3. miesto – Barbora Ďurinová, 5.

Žiaci umiestnení na prvých miestach budú našu školu reprezentovať
na obvodovom kole súťaže, ktorá sa
bude konať v Trenčíne. Výhercom gratulujeme a držíme im palce.
JL.

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE

Kuk do škôlky

V poslednej dobe veľmi rezonujú médiami označenia „eko“
a „bio“. Ľudia akoby sa chceli opäť zžiť s prírodou a vyhľadávajú jej zázračné účinky.
Naša materská škola už roky nesie prívlastok: Zdravá
škola. A to oprávnene. S deťmi trávime veľa času v prírode.
Pozorujeme jej krásy, zaujímavosti, priamou skúsenosťou
poznávame dôležitosť vzájomného vzťahu človeka a prírody. Určite už neraz prišli domov so správou, že boli na výlete
na Krásine alebo pod ním, že videli ozajstnú líšku, alebo že
ďaleko za ihriskom je močiar plný žiab. Boli by ste prekvapení, ako rýchlo sa vedia tie malé nôžky prepletať po lúčnych
cestičkách. Samozrejme, že dbáme na to, aby nebehali po
vysokej tráve, hrozba od kliešťov je nám dôverne známa.
Žiadne plače, žiadne ponosy – túžba po zážitkoch je oveľa
silnejšia.
V škôlke sa snažíme pomocou praktických činností vytvárať u detí správne návyky a postoje k životnému prostrediu.
Veľa tvoríme z rôznych materiálov, ale práve i z odpadových
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materiálov, neraz ste aj prekvapení, čo všetko zužitkujeme.
Už len také vrchnáky z PET fliaš nám v zime poslúžili ako
gombíky a oči pre snehuliakov. Alebo staré tričká a kusy látok na jar rozstriháme a krásne si vyzdobíme plot. Privítame
veľa vecí, ktoré by ste inak vyhodili do smetí. U detí rozvíjame a prehlbujeme emocionálny vzťah k prírode. Ochranársky postoj k nej upevňujeme stálym a aktívnym stykom detí
s prírodou, starostlivosťou o rastlinky a zvieratká. V tomto
nám aktívne pomáhajú aj naši poľovníci, ktorým sa chceme
poďakovať za niekoľkoročnú ochotu a spoluprácu. Neverili
by ste, ako sa vedia tí malí drobci rozčúliť, tvária sa vážne
a dospelo, keď cestou na vychádzku do prírody vidia rozhádzané rôzne odpadky alebo vytvorené smetisko uprostred prírody.
Teraz, keď sa sneh roztopil, budeme pozorovať nielen odkryté odpadky, ale hlavne prebúdzajúcu sa prírodu v našom
okolí i v záhradkách súčanských gazdiniek s ich prvými jarnými kvietkami.
Nestaráme sa len o prírodu, ale aj o zdravý životný štýl,
ku ktorému určite patrí zdravá strava. Počas zdobenia tekvíc
ste mali možnosť ochutnať fantastické nátierky našej tety
kuchárky: mrkvovú, cesnakovú, kalerábovú, fazuľovú aj tú
zelenú – špenátovú, ktorú deti nazvali „Šrekovou“. Tento názov má priam zázračné účinky.
Prednedávnom sa konal v materskej škole zápis nových
detí. A tento rok ich bolo naozaj neúrekom. Veď niet sa ani
čo čudovať, bociany nám už klepocú nad hlavami.
S. N.

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 číslo ičo: 42019931.
Za rozhodnutie finančne pomôcť práve našim deťom vopred ďakujeme.
Bc. Jozef Oriešek, predseda OZ, Alena Majerská, zástupkyňa MŠ

Darovanie krvi
Na svete je až príliš mnoho ľudí,
ktorí sa svojím pričinením, alebo pričinením niekoho iného dostali do situácií
na prahu života a smrti. Ak prežili, ich
život sa pravdepodobne dostal do rúk
iných. Do tých našich. Jednou z ciest,
ako im môžeme pomôcť prežiť, je darovať krv. Tú vzácnu tekutinu, ktorú
sám človek vyrobiť nevie. Ľudská krv
je nenahraditeľná, a preto sa považuje
za najvzácnejšiu tekutinu. Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože môže zmeniť, resp. zvrátiť osud
iného človeka a zachrániť mu život.
Odber krvi je dnes bezpečným spôsobom jej získania od zdravého darcu.

Aj v našej obci je veľa darcov krvi,
o ktorých ani nevieme. V Trenčianskych novinách č. 7 zo dňa 18. 2. 2013
sme sa dočítali o prvodarcoch tejto
pre život tak potrebnej tekutiny z našej
obce a to: Dominike Trúnkovej, Martinovi Kotrbčíkovi, Martinovi Miklovi. Pri
čítaní ďalších riadkov sme sa dozvedeli veľkú novinu, že náš občan Ján
Koníček daroval po stýkrát túto najvzácnejšiu tekutinu. Červený kríž pri
tejto príležitosti udeľuje dobrovoľnému
darcovi krvi Kňazovického plaketu.
Obec Dolná Súča touto cestou ďakuje darcovi a praje mu veľa zdravia
a veľa životných úspechov.
Využime teda túto možnosť a darujme kúsok seba. Určite sa nám zas

vráti, keď to budeme najviac potrebovať. Ako povedal grécky filozof Platón:
„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“
M. G.

Polícia informuje

Alkohol a návykové látky za volantom
Pod vplyvom alkoholu je vedenie vozidla zakázané, preto pred
jazdou a počas jazdy nepožívajte
alkoholické nápoje alebo iné návykové látky.

Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v súvislosti s požitím alkoholu alebo návy-

kovej látky sa dopustí ten, kto:
• Ak vodič nemotorového vozidla
(bicyklista) sa odmietne podrobiť
vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu, hoci by to nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie.
• Takému vodičovi môže byť uložená rozkazom pokuta do 650 eur, v správnom

konaní mu môže byť uložená pokuta
od 300 eur do 1300 eur.
• Ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode (aj keď ju
nezavinil), bezodkladne nezastavil
vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po
nehode v čase, keď by to bolo na
ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo
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inú návykovú látku, alebo nezotrval
na mieste dopravnej nehody až do
príchodu policajta, alebo sa na toto
miesto nevrátil po poskytnutí alebo
privolaní pomoci alebo po ohlásení
dopravnej nehody.
• V správnom konaní môže byť uložená pokuta od 300 eur do 1300 eur
a zákaz činnosti viesť motorové vozidlo od jedného do piatich rokov.
• Ak vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom
čase po jeho požití, keď sa alkohol
ešte nachádza v jeho organizme
(vtedy, keď prístroj pri dychovej
skúške ukáže hodnotu menej ako
0,48 mg/l, čo je menej ako jedno
promile).
• Vodičovi motorového vozidla môže
byť za takýto priestupok uložená pokuta od 150 eur do 800 eur a zákaz
činnosti do troch rokov.
Bicyklistovi, ktorý jazdí pod vplyvom
alkoholu, ale má menej ako 0,48 mg/l,
môže policajt uložiť na mieste blokovú
pokutu vo výške 50 eur. Ak nafúka
viac, ako 0,48 mg/l, prerokuje jeho
priestupok správny orgán, ktorý mu
môže uložiť pokutu až do 800 eur.
• Keď osoba vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť
viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu (prístroj pri
dychovej skúške ukáže hodnotu
0,48 mg/l a viac), dopúšťa sa trestného činu ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky, za ktorý mu súd
môže uložiť trest odňatia slobody na jeden rok. Ak sa vodič motorového vozidla dopustí takéhoto
trestného činu opakovane, spôsobí
niekomu ublíženie na zdraví alebo
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spôsobí väčšiu škodu na cudzom
majetku, môže mu súd uložiť trest
odňatia slobody až na dva roky.
Vodičovi autobusu hrozí za takýto
skutok trest odňatia slobody na dva
až päť rokov.
• Trestného činu sa tiež dopúšťa
vodič motorového vozidla, ktorý sa
odmietne podrobiť dychovej skúške alebo lekárskemu vyšetreniu na
alkohol. Súd mu môže za takýto
skutok uložiť trest odňatia slobody
na 1 rok.
Vodič motorového vozidla, ktorý
jazdil pod vplyvom alkoholu, okrem toho, že musí zaplatiť pokutu
a nesmie viesť motorové vozidlo
(v prípade trestného činu môže ísť
aj do väzenia), musí sa podrobiť vyšetreniu u psychiatra, či nie je závislý od alkoholu.
Ak psychiater nezistí závislosť
od alkoholu, musí ďalej absolvovať
odborné poradenstvo u psychológa, ktoré pozostáva zo štyroch
skupinových sedení po tri hodiny
a jedného individuálneho výstupného pohovoru.
Vyšetrenie a poradenstvo si samozrejme platí sám a predstavuje
to celkovú sumu asi 350 eur.
Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený zákaz vedenia
motorových vozidiel, je povinný
pred vrátením vodičského preukazu
podrobiť sa preskúšaniu odbornej
spôsobilosti formou testov. Ak nesmel viesť motorové vozidlo dlhšie
ako dva roky, musí sa pred vrátením
vodičského preukazu podrobiť okrem
preskúšania odbornej spôsobilosti
(testy + jazda, a držitelia vodičské-

ho oprávnenia na skupinu C, D, T
aj náuke o vozidle a jeho údržbe) aj
preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
Držitelia vodičských preukazov si
musia dávať pozor, aby sa opakovane
nedopúšťali závažných priestupkov.
• Ak sa v priebehu 12 mesiacov ako
vodiči motorového vozidla dopustia trikrát závažného priestupku,
za ktorý im bola uložená pokuta 60
eur a viac, orgán Policajného zboru
rozhodne o povinnosti podrobiť sa
doškoľovaciemu kurzu, preskúšaniu odbornej spôsobilosti a preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
• Tomu, kto ako vodič motorového vozidla v priebehu posledných piatich
rokoch trikrát spôsobí dopravnú nehodu, sa odoberie vodičského oprávnenie. Odobraté vodičské oprávnenie
je možné vrátiť až po absolvovaní
novej prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole po
preukázaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
• Vodičské oprávnenie sa odoberie
tiež tomu, kto ako vodič motorového vozidla v posledných piatich
rokoch dvakrát jazdil pod vplyvom
alkoholu, alebo sa odmietol podrobiť dychovej skúške, ktoré je možné
vrátiť až po absolvovaní novej prípravy na vedenie motorového vozidla v autoškole a po preskúmaní
zdravotnej spôsobilosti psychiatrom osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu, a po podrobení
sa odbornému poradenstvu u posudzujúceho psychológa.
Roman Ďuriš
riaditeľ Obvodného oddelenia PZ SR

Súťaž fotografií
V minulom roku sa aj naši občania zapojili do fotografickej súťaže „MAS Vršatec v objektíve“. Radi by sme vám dali do pozornosti novú súťaž na rok 2013. Súťaž nebude prebiehať ako minulý rok, ide o reprezentáciu fotografií na celoslovenskej súťaži
Národnej siete rozvoja vidieka. Zároveň sa v prípade výhry môžete zúčastniť slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien
v Nitre, ktoré sa uskutoční počas Agrokomplexu 2013. Vaše fotografie MAS Vršatec chce v prípade potreby používať vo svojich
propagačných materiáloch, na fotografiách vždy bude uvedené vaše meno, ponúkame vám tým menšiu reklamu vašej tvorby
a zároveň spoluprácu s nami.
Súťažiť sa bude v kategóriách:
1. Príroda
2. Ľudia z našej MAS
3. Naše tradície
4. Deti, naša budúcnosť
5. Život v našej MAS
6. Náš kroj
Fotografie do súťaže posielajte vo
formáte jpg. v minimálnej veľkosti 1,5
MB na adresu:
masvrsatec@masvrsatec.sk
Tešíme sa na vaše krásne fotografie a na úspešnú spoluprácu. Vopred
ďakujeme za prejavenú dôveru a za
fotografie.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA
Ela Čulenová, Karolína Sedláčková,
Jakub Kotrbčík, Damian Baška,
Nikola Kiacová, Sebastián Pleva,
Sofia Šestáková

Dňa 14. 3. 2013 oslávil v kruhu svojej rodiny, zamestnancov a obyvateľov zariadenia pre seniorov krásne životné jubileum 90-rokov Jozef Jaššo, rodák zo
Žiliny. S kyticou kvetov mu prišiel zablahoželať i starosta obce Dolná Súča.
Srdečne gratulujeme.

NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Rudolf Barinec, Imrich Pagáč,
Helena Hlávková, Viliam Podolák,
Gregor Trnavský, Ladislav Sedláček,
Mária Repová, Verona Betíncová,
Ján Holček, Ľubomír Majzlík
Štatistika:
Počet obyvateľov obce k 31. 12. 2012
spolu 		
2 973
z toho: mužov
1 484, žien 1 489
Rok 2012: narodilo sa
32
zomrelo
26
z obce sa odhlásilo 32
do obce sa prihlásilo 40

JÁN HOLČEK

* 27. apríla 1926 v Dolnej Súči
† 4. marca 2013 v Dolnej Súči
V pondelok 4. marca 2013 sme sa dozvedeli smutnú
správu o úmrtí zanieteného športovca a dlhoročného organizátora športového života v obci Dolná Súča pána Jána
Holčeka.
Janko, ako sme ho všetci familiárne volali, sa po ukončení osemročnej školy v Dolnej Súči vyučil za obchodníka.
Najskôr pracoval u súkromníka L. Dvoráka. Neskôr sa zamestnal v Jednote SD Trenčín, kde pracoval ako vedúci
predajne až do zaslúženého odchodu do dôchodku. Už
od ranej mladosti aktívne športoval. Spolu s rovesníkmi sa
venoval najmä stolnému tenisu a volejbalu, neskôr začal
hrávať aj futbal. V roku 1960 patril k hlavným iniciátorom
vzniku telovýchovnej jednoty v obci.
Stolnotenisový oddiel sa krátko po svojom vzniku stal jeho
zásluhou víťazom okresnej súťaže a od roku 1962 hral súťaž
na krajskej úrovni. Celý svoj život sa venoval športu, hlavne
práci s mládežou. Aj vo veku 86 rokov sa aktívne venoval
hlavne stolným tenistom v obci – žiakom základnej školy
v Dolnej Súči, ktorým bol nielen učiteľom, ale svojím prístu-

pom k životu aj priateľom. Človek odchádza, no jeho práca
a činnosť života, ktorú vykonal pre dobro iných, tu zostáva.
Drahý náš Janko, budeš nám chýbať. Všetci budeme na
teba v dobrom spomínať.
Česť tvojej pamiatke.
Lúčime sa s tebou a ďakujeme ti za všetko.
Obec Dolná Súča, TJ Slovan Dolná Súča,
priatelia stolného tenisu

Obnova náučného chodníka na Krásin
Hoci prekrásna príroda je bezpochyby jedným z najväčších bohatstiev našej krajiny, nie každá obec na Slovensku
sa môže pochváliť takou malebnou prírodnou scenériou ako
Dolná Súča. Nádhernú prírodu súčanskej doliny korunovanú
vápencovým bradlom Krásin máme doslova na dosah ruky,
no miesto toho, aby sme si tento dar vážili a starali sa oň,
obchádzame ho bez povšimnutia a s ľahostajnosťou nám
vlastnou. Pritom výskyt vzácnych druhov a spoločenstiev
umožnil ochranu dominanty našej obce nielen v národnom,
ale i celoeurópskom meradle.
Zmeniť tento neutešený stav sa rozhodla skupina mladých
nadšencov na jar 2012, kedy vznikol nápad obnoviť náučný
chodník na Krásin a svojím spôsobom tak nadviazať na činnosť spolku ochrancov prírody, ktorý v Dolnej Súči pôsobil
v 80-tych rokoch pod vedením Jána Miklasa. V spolupráci
s Obecným úradom v Dolnej Súči, Správou CHKO Biele Kar-

paty a Miestnou akčnou skupinou Vršatec sa podarilo rozbehnúť projekt, ktorý už dnes začína nadobúdať konkrétnu
podobu.
Hoci pôvodná idea vznikla v úzkom kruhu priateľov a známych, pomôcť dať tejto ušľachtilej myšlienke reálnu tvár
môže každý z vás. Už počas tohto roka sa v spolupráci so
Správou CHKO Biele Karpaty uskutoční séria brigád zameraných na čistenie chodníka, svahov a okolia prírodnej rezervácie, na ktorých je vítaný každý človek vážiaci si prírodné dedičstvo našej krajiny. Prvá terénna akcia sa uskutoční
cez víkend 12. – 14. apríla 2013 a organizuje ju Karpatské
ochranárske združenie altruistov (KOZA). Príďte aj vy pomôcť
zveľadiť prostredie, v ktorom žijeme, pretože ako hovorí jeden krásny citát: „Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi dávno zasadil strom.“
M. V.
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KOZA a Súčania spasia Krasín!
Nedá sa prísť do Dolnej Súče a nevidieť Krasín. Je to dominanta, ktorú si prví obyvatelia vybrali ako určitého „ochrancu“,
ktorý sa týčil nad ich obydliami ako starostlivá kvočka nad kuriatkami. Táto ochrana je skôr psychologická, ale ako vedia hlavne
športovci, väčšina víťazstiev a prehier sa odohrá najskôr v hlave. Pretože Krasín samotný toho sám veľa neochráni. Možno trocha pred vetrom a v stredoveku ako útočisko pred prípadnými útočníkmi za múrmi hradu, ktorý na ňom stál. Teda ak majitelia či
správcovia hradu dovolili ukryť sa aj takýmto dočasným podnájomníkom. Ako išli veky, karta sa menila a v súčasnosti potrebuje
Krasín zase našu ochranu. Najdôležitejší krok sa urobil v nedávnej minulosti, keď sa podarilo zastaviť ťažbu v kameňolome.
Ak by sa tak nestalo, možno by niekoľko málo spomedzi nás bolo trocha bohatších, možno by niekde mali lepšie cesty či iné
stavby, na ktorá sa používal lomový kameň. Isté by bolo len jedno – Krasín by tu dnes už nebol. Alebo len jeho malé torzo.
To, čo ohrozuje Krasín dnes, je zase opačný extrém –
malá alebo skôr žiadna starostlivosť. To, že bol Krasín vyhlásený za chránené územie, pochopili majitelia a užívatelia
nesprávne tak, že sa tu nesmie nič robiť. A pritom všetky
tie prírodné a krajinárske hodnoty, ktoré tu chránime, sú tu
hlavne vďaka činnosti ľudí v minulosti. Ťažba dreva na palivo, vysádzanie ovocných drevín, včelárstvo a hlavne pastva
(kôz, oviec a hovädzieho dobytka) vytvorili podmienky pre
nesmiernu biodiverzitu a odkryli Krasín našim očiam tak ako
ho naše generácie poznajú. Všetky tieto činnosti sa teraz na
Krasíne a v jeho okolí prestali vykonávať z rôznych, hlavne
ekonomických príčin. Krasín sa postupne mení na to, čím
ho chce príroda mať – redším či hustejším lesom, tak ako
to môžeme vidieť na severozápadnom svahu. Ani sukcesná
zmena na les nie je niečo „proti prírode“, ale predmet ochrany – teplomilné a svetlomilné druhy rastlín a živočíchov (bezstavovcov) by potom nahradili iné, bežnejšie druhy obyvateľov. A tiež krajinársky efekt „ochrancu“ Súče by sa stratil.
Táto súčasná súčanská ešte stále dominanta by sa zmenila
na jeden zo zalesnených „bezmenných“ vŕškov.
Udržať Krasín a jeho okolie taký, ako ho poznáme a aký je
aj z prírodovedeckého hľadiska najcennejší, nie je jednoduchá
úloha. Vyžaduje si to vhodné využívanie pozemkov, hlavne
kosenie a zber sena (nie pravidelné mulčovanie), starostlivosť o ovocné dreviny, prerezávanie medzí a hlavne pastvu.
Tieto aktivity chce pomôcť obnoviť aj program LIFE+ Motýle ČR/SR, o ktorom napíšem viac v budúcom čísle Hlasov
spod Krásina.
Teraz vás, milí spoluobčania, chcem ale pozvať na víkendovú brigádu, ktorú na Krasíne už približne desať rokov or-

ganizuje občianske združenie Karpatské Ochranárske Združenie Altruistov (v skratke KOZA) z Trenčína. Pridajte sa
v sobotu 13. apríla o 9:00 hod.
aj vy k desiatkam mladých ľudí zo Slovenska i z Čiech a príďte sa „popasovať“ s lieskovými či hlohovými výmladkami.
Náradie, pracovné rukavice aj drobné občerstvenie bude
zabezpečené. Stačí vám prísť s chuťou urobiť niečo nielen
pre seba, ale hlavne pre prírodu a budúce generácie. Tohtoročnú brigádu propagujeme a organizujeme pod názvom
„KOZA a Súčania spasia Krasín!“ Rád sa osobne trinásteho
apríla presvedčím, čo z tohto sloganu bude pravda. Všetkých, ktorým záleží na prírodných hodnotách nášho domova
a odkaze sváka Janka Miklasa, srdečne pozývam a teším
sa na stretnutie.
Drahoš Stano
DolnoSúčan, člen KOZA Trenčín
a riaditeľ Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
Kontakty pre prihlasovanie a viac informácií:
tritatry@gmail.com; 0903/298 240,
www.preprirodu.sk, www.koza.sk
K tejto akcii sa pripája aj Obecný úrad v Dolnej Súči a vyzýva občanov, ktorí majú čas a chuť pomôcť našej najvýraznejšej dominante zachovať svoje prírodné bohatstvo.
Vo vhodnom pracovnom oblečením s dobrou náladou vás
očakávame na svahu pod vykrývačom.
Viete, že...
... kopec nad Súčou sa volá Krásin, a prírodná rezervácia
na jeho svahoch Krasín?

šport
Spoločné meranie síl v stolnom tenise
Stolný tenis patrí dlhodobo medzi
najpopulárnejšie športy v obci Dolná
Súča. Tento nenáročný šport si získal
obľubu medzi mladými ľuďmi najmä
v šesťdesiatych až sedemdesiatych
rokoch minulého storočia. Reprezentanti našej obce v tomto období hrávali vyššie súťaže, kde mali konkurentov
stolných tenistov z Bratislavy, Trnavy,
Partizánskeho atď. Teda z miest, ktoré
museli hľadať na mape, kde tá Súča
vlastne je. Tradíciu hry stolný tenis sa
podarilo udržať až do dnešných dní
najmä vďaka seniorom, šesťdesiatnikom a ich nasledovníkom.
Vyvrcholením bojov týchto rekreačných športovcov býva turnaj o majstra
obce Dolná Súča a medziobecný turnaj už s trojročnou históriou – Dolná

verzus Horná Súča. Tento turnaj z iniciatívy starostov oboch obcí má už
veľmi peknú tradíciu, vysokú spoločenskú a športovú úroveň. Stretávajú
sa tu v jednotlivých kategóriách štvorčlenné družstvá mužov, žiačok, žiakov
a dvojčlenné družstvo starostov a podstarostov.
V poslednú januárovú nedeľu dňa
27. 1. 2013 v novootvorených priestoroch telocvične ZŠ Michala Rešetku
v Hornej Súči sa uskutočnil už v poradí
štvrtý ročník stolnotenisového turnaja
medzi Hornou a Dolnou Súčou. Zraz
súťažiacich bol o 13.30 h a samotná
súťaž začala o 14.00 h. Súťažiacich
bolo 35. 4. ročník slávnostne otvorili
starostovia obcí Horná a Dolná Súča.
Popriali si veľa síl a pozdravili sa bojo-

vým pokrikom ZDAR!
Súťažilo sa v troch kategóriách:
muži, žiaci, žiačky. V priateľskom
turnaji si zmerali sily aj predstavitelia
oboch obcí.
Všetci netrpezlivo čakali na konečné výsledky, rozhodcovia spočítavali body,
ceny a diplomy boli pripravené a mohlo sa oceňovať. Ceny odovzdávali
spoločne predstavitelia oboch obcí.
Konečné výsledky: na 1. mieste sa
umiestnili súťažiaci z obce Dolná Súča
s počtom bodov 46 a na 2. mieste domáci súťažiaci s počtom bodov 13. Vo
všetkých kategóriách a to muži, žiaci,
žiačky sme boli úspešnejší súťažiaci
ako domáci hráči. Všetci súťažiaci bojovali zo všetkých síl a podali krásne
výkony aj napriek tomu, že nevyhrali.
Dôležité je zúčastniť sa, nie vyhrať.
Ďakujeme všetkým súťažiacim, obča-
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nom, ktorí prišli podporiť súťažiacich,
samozrejme veľká vďaka patrí obci
Horná Súča za zorganizovanie 4. ročníka stolnotenisového turnaja. Tešíme
sa na 5. ročník, ktorý bude v Dolnej
Súči.
Kategória a výsledky:
Muži
Horná Súča – Dolná Súča: 1 : 17, najlepší hráč Vladimír Lukšo
Žiačky
Horná Súča – Dolná Súča: 4 : 14, najlepšia hráčka Alexandra Zimmermanová
Žiaci
Horná Súča – Dolná Súča: 4 : 14, najlepší hráč Daniel Štefko
Starostovia obcí
Horná Súča – Dolná Súča: 4 : 1, najlepší hráč Jozef Mrázik
Za obec Hornú Súču nastúpili:
žiačky: Zemanovičová, Kaková, Zúdo-

rová, Čelinská
žiaci: Zvolenský, Gago, Čelinský, Seriš
muži: František Čapák, Marián Zemanovič, Dušan Coník, Dušan Černek
Za obec Dolnú Súču nastúpili:
žiačky: Alexandra Zimmermanová,
Kristína Gazdíková, Alžbeta Holíčková,
Soňa Štefková
žiaci: Daniel Štefko, Andrej Kučerák,
Patrik Škunda, Marek Ondrašík
muži: Vladimír Lukšo, Marián Sedláček, Zdeno Rožník, Jozef Šedivý, Michal Zahorák, Jozef Hupčík
Výsledky turnaja ukázali, že máme
vyspelý kolektív šesťdesiatročných
seniorov, ktorí dokážu súťažiť s oveľa
mladšími hráčmi z okolia. Máme nádejného hráča, ktorý sa (veľmi dobre)
umiestňuje v krajských súťažiach stolného tenisu.

Do budúcnosti je dôležité vytvoriť
kolektív 8 – 10-ročných športovcov a pripútať ich k tomuto krásnemu športu.
Bude potrebné vybudovať koncepciu
rozvoja tohto športu, najmä odborným
vedením žiakov na základnej škole,
a využiť tak materiálne a priestorové
podmienky pre vytvorenie širšej základne žiakov a žiačok, ktorí si obľúbia
stolný tenis.
Považujeme za veľmi dôležité vyzdvihnúť najmä celoživotnú prácu Jána
Holčeka, ktorý bohužiaľ už nie je medzi
nami. V minulých dňoch sme ho vyprevadili na poslednej ceste. Zomrel dňa
4. 3. 2013 vo veku nedožitých 87 rokov.
Pod jeho vedením vyrástli hráči, ktorí
sa do dnešného dňa stretávajú pravidelne 1x do týždňa v telocvični ZŠ.
Česť jeho pamiatke.
Kolektív stolných tenistov v Dolnej Súči

Nádejný úspešný športovec

Možnože mnohí z vás, hlavne tí mladší, ani nevedia, že
okrem futbalu bol v Dolnej Súči veľmi populárny a hlavne
úspešný šport – stolný tenis. Tí starší si iste pamätajú, ako sa
na zápasy našich tenistov chodilo spoločne autobusom a pri
domácich zápasoch bola plná telocvičňa a búrlivé povzbudzovanie. V posledných rokoch nastala stagnácia.
Nedávno sa dala dokopy partia starých hráčov, ktorých to
ešte neprestalo baviť a začali sa pravidelne schádzať na sobotňajších tréningoch. Zakrátko spozorovali, že medzi žiakmi

je jeden talent, akého Dolná Súča už dávno nemala – Daniel
Štefko. Pozvali ho na tréningy a postupne sa chlapec tak začal zlepšovať, že starí majstri na neho prestávali stačiť. Bolo
by škoda taký výrazný talent premrhať, keďže v Dolnej Súči
sa v súčasnosti nehráva pravidelná súťaž. Odporučili sme rodičom, aby ho zapísali do nejakého klubu, kde sa pravidelne
hráva a hlavne odborne trénuje. Vďaka svojmu otcovi Miroslavovi Štefkovi, ktorý ho už od začiatku všemožne podporuje,
hráva v súčasnosti mladý Daniel za Keraming Kubra Trenčín.
V tomto klube jeho výkonnosť stále rastie a rozvíja sa.
O tom svedčí aj rad úspechov:
• v r. 2011, 2012, 2013 – 3-krát Majster školy
• v r. 2012, 2013 – 2-krát Majster obce Dolná Súča
• 2-krát víťaz o Pohár primátora Trenčianske Teplice
• Majster oblasti Trenčín 2012 – deti do 14 rokov
• víťaz bodovacích turnajov oblasti Trenčín 2012
• 3. miesto na Majstrovstvách kraja starších žiakov
• 2. miesto na Majstrovstvách kraja starších žiakov vo štvorhre
• 1. miesto na turnaji v Bratislave
• postup na Majstrovstvá Slovenska starších žiakov v roku 2013
V našej obci, zdá sa, vyrastá opäť športovec, ktorý ju vzorne reprezentuje a šíri jej dobré meno.
Touto cestou mu prajeme ešte veľa športových aj osobných úspechov.			
Jozef Šedivý
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Turnaj v stolnom tenise
o majstra Dolnej Súče

Turnaj o majstra Dolnej Súče v stolnom tenise sa uskutočnil v sobotu dňa 12. januára 2013 v telocvični ZŠ s MŠ
Rudolfa Hečka. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 16 hráčov.
Účastníci boli rozdelení do štyroch štvorčlenných družstiev
podľa nasadenia. Prví dvaja postupovali do pripraveného
pavúka, kde už sa hralo systémom K. O. Prvenstvo obhájil
Daniel Štefko.
Výsledky:
1. Daniel Štefko 		
2. Vladimír Lukšo

3. Jozef Hupčík
4. Zdeno Rožník

Futbal v Dolnej Súči – zimná príprava
Začal sa nový rok a počas zimnej prestávky sa naši futbalisti začali pripravovať na jarnú časť sezóny 2012/2013. V družstve
mužov nastala zmena na trénerskej stoličke, keď doterajšieho trénera J. Hudeca vystriedal M. Panák. V našich ostatných družstvách sa na trénerskom poste nič nezmenilo a družstvo dorastencov naďalej bude trénovať M. Panák a družstvá žiakov P.
Lorenc. Od januára sa naši futbalisti pripravujú v telocvični ZŠ, kde trénovali trikrát do týždňa. Družstvá mužov a dorastencov
od polovice februára len dvakrát, nakoľko cez víkendy odohrali prípravné zápasy. Muži sa zúčastnili na halovom turnaji o pohár
Karola Borhyho v športovej hale na Sihoti v Trenčíne, na ktorom skončili na piatom mieste. Dorastenci boli na halovom turnaji
jesenných víťazov futbalových oblastí, ktorý sa konal vo Svinnej, kde skončili na výbornom druhom mieste. Mladší žiaci išli na
halový turnaj mladších žiakov, ktorý usporiadal futbalový klub Futbal TTS Trenčín v športovej hale na Sihoti v Trenčíne, kde
dosiahli tiež výborný výsledok, keď skončili na druhom mieste. Naši futbalisti odohrajú ešte niekoľko prípravných zápasov pred
začiatkom jarnej časti sezóny 2012/2013. Dúfam, že naše mládežnícke družstvá aj v jarnej časti nadviažu na výborné výsledky,
ktoré dosiahli v jesennej časti a družstvo mužov ukáže, že v zimnej príprave sa poctivo pripravilo a svojimi výkonmi priláka na
futbalový štadión na Závodí čo najviac divákov a z doterajšieho predposledného miesta sa posunú aspoň na 6. miesto, ktoré
obsadili v minulej sezóne.
MUŽI odohrali v príprave tieto zápasy:
Dolná Súča – Preseľany (TO) 4 : 1
Dolná Súča – Neporadza 8 : 2 – hralo sa v Trenčianských
Góly: Sedláček P. 2, Sliva J., Cverenkár S.
Tepliciach
Dolná Súča – Pravenec (PD) 2 : 0
Góly: Trúnek P. 2, Gajdošík A. 2, Valaštín M., Trnavský J.,
Góly: Hlávek R. 2
Žúži M., Gajdošík M.
Dolná Súča – Bojná (TO) 8 : 0
Dolná Súča – Tr. Teplá 6 : 4 – hralo sa v Trenčianských
Góly: Hlávek R. 2, Sedláček P. 2, Cverenkár S., Panák J.,
Tepliciach
Dobo L., Hlucháň P.
Góly: Trnavský J. 2, Kramár A., Vendžúr Ľ., Pleva R., Žúži M.
Dolná Súča – Častkovce 7 : 0
Bolešov – Dolná Súča 1 : 4
Góly: Hlávek R. 2, Bulejko Š. 3, Chmelina R., Panák J.
Góly: Gajdošík A. 2, Vendžúr Ľ. 2
Dolná Súča – Svinná 3 : 1
Halový turnaj o pohár Karola Borhyho
Góly: Hlávek R. 2, Sedláček P.
Dolná Súča – Svinná 3 : 5
Dolná Súča – Domaniža (PB) 0 : 3
Góly: Vendžúr L., Valaštín M., Trúnek P.
1. miesto Domaniža 19 b.
Dolná Súča – Trenčín 3 : 1
2. miesto Dolná Súča 18 b.
Góly: Panák J. 2, Sedláček P.
MLADŠÍ žiaci odohrali halový turnaj:
Záblatie – Dolná Súča 7 : 1
Halový futbalový turnaj v športovej hale na Sihoti
Góly: Sedláček P.
Dolná Súča – Motešice 9 : 0
o piate miesto Dolná Súča – Ivanovce 11 : 2
Góly: Panák L. 2, Repa Š., Oláš M., Krajčo D. 3, Burian M. 2
Góly: Trúnek P. 3, Žúži M. 2, Hlávek M. 2, Trnavský J., VasIvanovce – Dolná Súča 1 : 10
ko P., Mrázik Š., Vendžúr Ľ.
Góly: Hamaj T., Hatnančík A., Krajčo D., Oláš M. 2, Miklas
D., Panák L. 3
DORASTENCI odohrali v príprave tieto zápasy:
AS Trenčín – Dolná Súča 8 : 2
TTS Trenčín – Dolná Súča 1 : 5
Góly: Sedláček P., Panák J.
Góly: Oláš M. 2, Repa Š., Miklas D., Hamaj T.
Dolná Súča – Záblatie 5 : 0 – hralo sa v Zamarovciach
Trenčianska Turná – Dolná Súča 4 : 2
Góly: Sedláček P. 2, Bulejko Š., Mikel J., Rabšík M.
Góly: Krajčo D. 2
Dolná Súča – Tr. Teplá 4 : 2 – hralo sa v Trenčianských
Veľké Bierovce – Dolná Súča 1 : 11
Tepliciach
Góly: Lukšo A. 4, Šedivý J. 2, Hamaj T., Panák L., Krajčo D.,
Góly: Žák M. 2, Sedláček P. 2
Miklas D., Oláš M.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Denis Krajčo.
Dolná Súča – Borčice 3 : 2 – hralo sa v Dubnici nad Váhom
Góly: Bulejko Š., Sedláček P., Rabšík M.
Dolná Súča – 2. miesto – odohrali 5 zápasov:
4 výhry, 1 prehra, skóre 37 : 7
Halový turnaj jesenných víťazov futbalových oblastí
Dolná Súča – Kamenec p. Vtáčnikom (PD) 6 : 0
Ak by mal niekto záujem venovať 2 % z dane na
Góly: Sedláček P. 2, Hlávek R. 2, Chmelina R., Bulejko Š.
činnosť všetkých našich družstiev, môže tak urobiť.
Viac informácii na www.dolnasuca.sk, www.rozhodni.sk.
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Muži – rozpis zápasov jarnej časti sezóny 2012/2013
Kolo Deň Dátum

Čas

Majstrovský futbalový
zápas

Dorast – rozpis zápasov jarnej časti sezóny 2012/2013
Kolo Deň Dátum

Čas

Majstrovský futbalový
zápas

17.

ne

24. 3.

15:00

Dolná Súča – Čachtice

15.

ne

24. 3.

12:30

Dolná Súča – Ľuborča

18.

ne

31. 3.

15:00

Skalka n. V. – Dolná Súča

16.

ne

31. 3.

12:30

voľno Dolná Súča

19.

ne

7. 4.

15:30

Horné Srnie – Dolná Súča

17.

ne

12. 5.

13:15

Svinná – Dolná Súča

20.

ne

14. 4.

15:30

Dolná Súča – Bošáca

18.

ne

14. 4.

13:00

Dolná Súča – Záblatie

21.

ne

21. 4.

16:00

V. Bierovce-Opatovce – Dolná
Súča

19.

ne

21. 4.

13:30

Trenč. Teplá – Dolná Súča

22.

ne

28. 4.

16:00

Dolná Súča – Dubodiel

20.

ne

28. 4.

13:30

Dolná Súča – Trenč. Jastrabie

23.

ne

5. 5.

16:30

Trenč. Turná – Dolná Súča

21.

ne

5. 5.

14:00

Horná Súča – Dolná Súča

24.

st

8. 5.

16:30

Dolná Súča – Horná Súča

22.

st

8. 5.

14:00

Dolná Súča – Dolné Srnie

25.

ne

12. 5.

16:30

Soblahov – Dolná Súča

26.

ne

19. 5.

17:00

Dolná Súča – Očkov

27.

ne

26. 5.

17:00

Pobedim – Dolná Súča

28.

ne

2. 6.

17:00

Dolná Súča – Kálnica

29.

ne

9. 6.

17:00

Veľká Hradná – Dolná Súča

30.

ne

16. 6.

17:00

Dolná Súča – Trenč. Jastrabie

Starší žiaci – rozpis jarnej časti sezóny 2012/2013
Kolo Deň Dátum

Čas

Majstrovský futbalový
zápas

23.

ne

12. 5.

14:00

voľno Dolná Súča

24.

ne

19. 5.

14:30

Dolná Súča – Trenč. Teplice

25.

ne

26. 5.

14:30

Omšenie – Dolná Súča

26.

ne

2. 6.

14:30

Dolná Súča – Selec

Mladší žiaci – rozpis zápasov jarnej časti sezóny 2012/2013
Kolo Deň Dátum

Čas

Majstrovský futbalový
zápas

14.

ne

31. 3.

10:30

Krajné – Dolná Súča

11.

so

20. 4.

10:00

Dolná Súča – Očkov

15.

ne

7. 4.

10:30

Horné Srnie – Dolná Súča

12.

so

27. 4.

10:30

Motešice – Dolná Súča

16.

ne

14. 4.

10:00

Dolná Súča – Bošáca

13.

so

4. 5.

10:00

Dolná Súča – ChocholnáVelčice

14.

st

8. 5.

10:30

Ivanovce – Dolná Súča

15.

so

11. 5.

10:00

Dolná Súča – TTS Trenčín

16.

so

21. 5.

16:30

Očkov – Dolná Súča

17.

so

25. 5.

10:00

Dolná Súča – Motešice

18.

so

1. 6.

10:30

Chocholná-Velčice – Dolná
Súča

19.

so

8. 6.

10:00

Dolná Súča – Ivanovce

20.

so

15. 6.

10:30

TTS Trenčín – Dolná Súča

17.

ne

21. 4.

10:30

Záblatie – Dolná Súča

18.

ne

28. 4.

10:00

Dolná Súča – Horná Súča

19.

ne

5. 5.

10:30

Drietoma – Dolná Súča

20.

st

1. 5.

10:00

Dolná Súča – Trenč. Turná

21.

ne

12. 5.

10:30

Melčice-Lieskové – Dolná Súča

22.

ne

19. 5.

16:30

Dolná Súča – Opatová n. V.

23.

ne

26. 5.

10:30

Omšenie – Dolná Súča

24.

ne

2. 6.

10:00

Dolná Súča – Podolie

25.

ne

9. 6.

10:30

Selec – Dolná Súča

26.

ne

16. 6.

10:00

Dolná Súča – Trenč. Stankovce

RADY A TIPY DO KUCHYNE
•
•
•
•
•

Ak sa nám „zrazí“ smotanová omáčka, počas varu do nej vmiešame štipku prášku do pečiva.
Mäkké prezreté rajčiny sa budú dobre krájať, ak ich na 10 minút namočíme do ľadovej vody.
Prášok do pečiva nahradia 3 – 4 lyžice rumu.
Ryža sa nezlepí, ak do vody pridáme lyžicu citrónovej šťavy.
Vnútro mikrovlnky vyčistíme tak, že šálku vody s citrónovou šťavou zohrievame 2 – 3 minúty, potom len hubkou na riad zotrieme nečistotu zo stien.
• Z karfiolu vypláva hmyz, ak ho na 15 minút vložíme do slanej vody.
• Strúhanka pri smažení nebude opadávať, ak do rozšľahaných vajec pridáme pár kvapiek oleja.
• Drez, vodovodná batéria, nerezový sporák sa nám budú krásne lesknúť, ak ich vyčistíme neriedeným mierne zohriatym octom
a utrieme dosucha mäkkou handričkou, pach rýchlo vyprchá.
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