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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.
K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.

Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, veľa zdravia a pohody
prajú starosta obce, obecné zastupiteľstvo a redakcia
Vážení občania,
vzhľadom na malú účasť občanov na verejnom zhromaždení k výstavbe kanalizácie vás chceme v krátkosti informovať
o stavbe a následnom pripojení na kanalizáciu.
Kanalizácia sa buduje podľa jednotlivých ulíc potrubím s priemerom 300 mm. Medziobecný hlavný zberač bude mať priemer 400 mm. Zaústenie kanalizácie bude do čističky v Nemšovej. Ku každej stavbe a stavebnému pozemku bude vyvedená
odbočka ukončená šachtou s priemerom 400 mm, do ktorej sa po kolaudačnom rozhodnutí napojí vlastník nehnuteľnosti
(RD) na základe zmluvy o pripojení. Napojenie bude potrubím s priemerom 150 mm. Do kanalizácie bude možné napojiť iba
splaškovú kanalizáciu (WC, kuchyňa kúpeľňa). V žiadnom prípade nebude možné do tejto kanalizácie napojiť dažďové vody.
Umiestnenie zbernej šachty si po konzultácii so stavbyvedúcim dodávateľa stavby určí vlastník nehnuteľnosti. Dodávateľom
stavby je konzorcium firiem STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. , Bratislava a INPEK, s.r.o., Nitra. V našej
obci stavebné práce prevádza spoločnosť INPEK.
Podľa § 23 ods. 2 zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo
pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu.
V najbližších týždňoch vám budú doručené zmluvy o budúcich zmluvách k napojeniu na kanalizáciu.
Predpokladaný termín ukončenia prác je prvá polovica r. 2018. Zmluvne je to marec 2018. Ďalšie informácie je možné získať
na obecnom úrade alebo vo Vodárenskej spoločnosti Vlára-Váh Nemšová.
Rudolf Pleva, starosta obce
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 2. 3. 2017
Uznesenie č. 162
• 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 15.
zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko
Uznesenie č. 163
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko
Uznesenie č. 164
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie súhrnnú správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2016.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko
Uznesenie č. 165
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plán práce Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči na rok
2017.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko
Uznesenie č. 166
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plány práce jednotlivých
komisií pri OcZ na rok 2017.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko

Uznesenie č. 167
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č. 1/2017 – ktorým
sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce (ÚPN-O) Dolná
Súča
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko
Uznesenie č.168
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po prerokovaní predložených materiálov:
Zobralo na vedomie
- Vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania návrhu
ÚPN-O.
- Stanovisko Okresného úradu
Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, podľa § 25 zákona č.
50/1976 Zb. – stavebného zákona,
v znení neskorších predpisov, číslo OU-TN-OVBP1-2017/000835014/JQ, zo dňa 23.2.2017, ktorým
odporúča schválenie ÚPN-O Dolná Súča.
Schválilo Územný plán obce Dolná
Súča, v zmysle § 26 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. – stavebného
zákona, v znení neskorších predpisov.
ÚPN-O Dolná Súča:
- vypracoval AŽ PROJEKT, s.r.o.,
v zastúpení Ing. Máriou Krumpolcovou, autorizovaným architektom (AA 1003),
- obstaranie zabezpečila obec
Dolná Súča prostredníctvom Ing.
arch. Marianny Bogyovej, odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ÚPP a ÚPD,
- je majetkom obce Dolná Súča,
- je v určenom rozsahu záväzným
alebo smerným podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej
územnoplánovacej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na
vypracovanie dokumentácie stavieb.
Územnoplánovacia informácia:
Obec umiestni schválenú dokumentáciu ÚPN-O Dolná Súča na internetovú stránku obce: www.dolnasuca.
sk, čím sa umožní dostupnosť dokumentácie všetkým záujemcom o územnoplánovacie informácie.
Uznieslo sa na Všeobecne záväznom nariadení (VZN) obce číslo

1/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Dolná Súča.
Uložilo
- oboznámiť s týmto uznesením a
s VZN číslo 1/2017 občanov obce
spôsobom obvyklým v zmysle § 27
ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.,
- uložiť ÚPN-O Dolná Súča v zmysle § 28 ods. 3 v kompletnom rozsahu, na Obecnom úrade Dolná
Súča, Stavebnom úrade Dolná
Súča, na Okresnom úrade Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky.
Spracovala: Ing. arch. Marianna
Bogyová, poverená obstarávaním
ÚPN-O Dolná Súča
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko
Uznesenie č. 169
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov schválilo:
PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
Predmet prevodu: predaj nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Dolná
Súča, lokalita Molčanova ul.:
- parcela C-KN č. 255/4 vo výmere
5 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria a
- parcela C-KN č. 255/5 vo výmere
15 m2, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria,
t. j. v celkovej výmere spolu: 20 m²,
ktoré vznikli z pôvodnej parcely číslo 255/1, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 657 m2,
a parc. č. 255/2, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 326 m2 nachádzajúcich sa
v katastrálnom území Dolná Súča,
obec Dolná Súča, okres Trenčín,
zapísané v liste vlastníctva č. 1,
novým Geometrickým plánom číslo 34125361-137/2016, vyhotoviteľ
GEOplán Trenčín, s.r.o., geodetická
kancelária Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, overeným pod číslom 1042/16
dňa 31.8.2016 ako prípad hodný
osobitného zreteľa podľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN obce
Dolná Súča č. 5/2012 – Zásad hospodárenia s majetkom obce Dolná
Súča.
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Obec Dolná Súča je výlučným
vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku
v katastrálnom území Dolná Súča,
obec Dolná Súča, okres Trenčín
parcely C-KN č. 255/1 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 657 m2, a parc. č. 255/2,
druh pozemku: zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 326 m2 zapísaných na LV č. 1, vedenom Okresným
úradom Trenčín, katastrálny odbor.
PREDÁVAJÚCI:
Obec Dolná Súča, 913 32 Dolná
Súča, IČO: 00311502
KUPUJÚCI:
Obchodné meno:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Sídlo: Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava
Zapísaná v: Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B
IČO: 36 361 518
IČ DPH: SK2022189048
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo bankového účtu: 2626106826
/1100
KÚPNA CENA: 20,- €/ m² x 20 m²,
čo predstavuje výslednú čiastku vo
výške = 400,- €
ÚČEL: prevádzkovanie transformačnej trafostanice.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Odôvodnenie:
Obec Dolná Súča sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že účelom predaja
sú pozemky, na ktorých je vybudovaná nová kiosková distribučná trafostanica v rámci stavby „TN – Dolná Súča, TS, NNK, NNV“ časť obce
Molčanova ulica, ktorá je náhradou
za starú stožiarovú trafostanicu a stavebníkom je kupujúci: Západoslovenská distribučná, a.s.
Transformačná stanica slúži v rámci
verejného záujmu občanov, a to dodávaním elektrickej energie.
Obec Dolná Súča zverejnila zámer
predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., na svojej úradnej tabuli a na internetovej stránke obce
v súlade s ust. § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, v znení neskorších predpisov.
Zámer bol schválený uznesením
OcZ č. 158 -OZ/2016 dňa 8.12.2016
a zverejnený bol dňa 13.2.2017 na
úradnej tabuli a na internetovej
stránke obce, ktoré zverejnenie trvá
aj v čase zasadnutia OcZ.
Na prijatie tohto uznesenia je po-
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trebné schválenie 3/5 väčšinou
všetkých poslancov podľa zásady
osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko
Uznesenie č. 170
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči na základe žiadosti Západoslovenská distribučná, a.s., zapísaná
v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:3879/B. Sídlo: Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO: 36361518
o predaj pozemkov v k. ú. Dolná
Súča
- parcela č. 6130/2 vo výmere 4 m2,
druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria a
- parcela č. 6130/3 vo výmere 20 m2,
druh pozemku: 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.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnenie zámeru na predaj pozemkov
v k. ú. Dolná Súča
- parcela E-KN č. 6130/2 vo výmere 4 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria a
- parcela č. 6130/3 vo výmere 20 m2,
druh pozemku: ostatné plochy,
ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely číslo 6130, druh pozemku: trvalý trávny porast vo
výmere 1 209 m2, nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Dolná
Súča, obec Dolná Súča, okres
Trenčín, zapísané v liste vlastníctva č. 3353, novým Geometrickým
plánom číslo 34125361-240/2016,
vyhotoviteľ GEO plán Trenčín,
s.r.o.,
geodetická
kancelária
Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín,
overeným pod číslom 8/17 dňa
11.1.2017 pre Západoslovenskú
distribučnú, a.s., Bratislava, za
cenu 33,- €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Obec Dolná Súča sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že účelom predaja sú
pozemky, na ktorých je vybudovaná

nová kiosková distribučná trafostanica v rámci stavby „Dolná Súča –
VNK, TS, NNK, NNV“ smer športový
areál a stavebníkom je kupujúci: Západoslovenská distribučná, a.s.
Kiosková distribučná trafostanica
slúži v rámci verejného záujmu občanov, a to dodávaním elektrickej
energie.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na svojom zasadnutí k predmetnej
veci:
- Dňa 9.10.2014 uznesením OcZ č.
375-OZ/2014 schválilo uzatvoriť
zmluvu o budúcej kúpnej zmluvy č. 14/493/L13.0758.13.0007/
ZBZ_VB,
- dňa 26.2.2015 uznesením OcZ č.
21-OZ/2015 odsúhlasilo zmluvu
č. 15/86/L13.0758.13.0007/ZBZ_VB
o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien nehnuteľností na
pôvodne plánovanú trasu energetického vedenia a umiestnenia
trafostanice.
Prílohy:
1. Geometrický plán č. 34125361240/2016 – umiestnenie transformačnej stanice v obci Dolná Súča.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko
Uznesenie č. 171
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k ochrannému pásmu I. stupňa – Vodný zdroj HDS1 a
HDS2 (Pred Hlbokým) výkup pozemkov od vlastníkov za cenu 3 €/
m2, výmera na základe spracovávaného nového geometrického plánu.
Ďalej OcZ poverilo starostu obce na
vysporiadanie vlastníckych vzťahov
a všetkých úkonov s tým spojené.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko
Uznesenie č. 172
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie oznámenie
kronikára Mgr. Michala Vavra o vzdaní sa svojej funkcie s účinnosťou od
3.2.2017, t. j. doručením oznámenia
do podateľne obecného úradu.
OcZ odporučilo starostovi obce:
1. doriešenie predloženia zápisov
kroniky na schválenie OcZ podľa
vzájomnej dohody,
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2. osloviť vhodného kandidáta
funkciu obecného kronikára a
vrh na schválenie predložiť
najbližšie zasadnutie OcZ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská,
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko

na
nána
Bc.
Bc.

Uznesenie č. 173
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Zmluvu o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného:
17/241/IL 13.0758.13.0007/VB pre
Západoslovenskú distribučnú, a.s.
1. Zaťažené nehnuteľnosti:
Parc. č. 6130, reg. KN E, LV. č.
3353, 1 209 m2 – trvalé trávnaté plochy, k. ú. Dolná Súča, okres Trenčín
Parc. č. 7894, reg. KN E, LV č.
3353, 629 m2 – ostatné plochy, k. ú.
Dolná Súča, okres Trenčín
Parc. č. 6108/4, reg. KN E, LV č.
3353, 4 386 m2 – ostatné plochy,
k. ú. Dolná Súča, okres Trenčín
Parc. č. 6132/2, reg. KN E, LV č.
1, 12 601 m2 – ostatné plochy, k. ú.
Dolná Súča, okres Trenčín.
2. Odplata za zaťažené nehnuteľnosti:
Zmluvné strany sa dohodli, že povinný zriaďuje vecné bremená podľa
tejto zmluvy za jednorazovú odplatu
vo výške 10 €, slovom: desať Eur
za 1 m výmery zameraných vecných
bremien vymedzených geometrickým plánom, t. j. za vecné bremená
vymedzené geometrickým plánom
vo výmere 214,22 m2, celkom vo
2.142,- €, slovom: dvetisícstoštyridsaťdva Eur.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na svojom zasadnutí k predmetnej
veci dňa 26.2.2015 uznesením OcZ

č. 21-OZ/2015 odsúhlasilo zmluvu č.
15/86/L13.0758.13.0007/ZBZ_VB o
budúcej zmluve o zriadení vecných
bremien nehnuteľností na pôvodne
plánovanú trasu energetického vedenia a umiestnenia trafostanice.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko
Uznesenie č. 174
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe predloženia návrhu poslanca Vladimíra Vavra na podnet
Anny Tatíkovej na vypracovanie
Dodatku k VZN č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služby na trhových miestach na
území obce Dolná Súča a Trhový
poriadok obce Dolná Súča, týkajúceho sa stanovenia trhového dňa
na jeden deň v týždni zobralo na
vedomie s tým, že predmetné VZN
je v súlade so zákonom v prospech
všetkých občanov a naďalej zostáva
v platnosti.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasilo
s predloženým návrhom vypracovať
Dodatok k uvedenému nariadeniu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Vasko
Prijaté uznesenia z neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči konaného dňa
28. 3. 2017
Uznesenie č. 175
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo

1. predloženie Žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci výzvy
OPKZP-PO4-SC431-2017-19,
na realizáciu projektu „Zníženie
energetickej náročnosti budovy
obecného úradu a kultúrneho
strediska v obci Dolná Súča“, ktorý bude realizovaný obcou Dolná
Súča,
2. zabezpečenie realizácie projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 5 %. Výška celkového spolufinancovania projektu
zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov je 27 139,12
Eur.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Bc. Tomeková
Uznesenie č. 176
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predloženie ŽoNFP na SO/
RO pre IROP pre projekt:
Názov projektu: Zvýšenie kapacít
materskej školy v obci Dolná Súča
Výška maximálneho celkového
spolufinancovania projektu zo
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov:
16 850,00 €
Kód výzvy: IROP-PO2-SC2212016-10
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vasko, Vavro, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Hlávek, Bc. Tomeková

Vianočný bazár 2016
V poslednú adventnú sobotu sa uskutočnil tradičný vianočný bazár v našej obci. Podujatie sa už dostalo do
povedomia verejnosti. Organizátorom je komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v Dolnej Súči, FS Latovec, Základná
škola s materskou školou R. Hečka, Materské centrum Hviezdička.
Všetci zainteresovaní viac-menej ponúkali výrobky a suveníry vhodné k vianočnému obdobiu. Na zahriatie bol k dispozícií vianočný punč, varené vínko alebo teplá medovina. Počas celého podujatia prebiehal kultúrny program, kde sa
predstavili deti z Materskej školy, FS Latovček, Spevácka skupina seniorov, FS Latovec a Detská dychová hudba R.
Hečka. Toto celé vytvorilo správnu predvianočnú atmosféru a snahou organizátorov bolo aj naakumulovať nejakú finančnú
čiastku, ktorá by sa použila na dobročinné ciele v obci. Tak to bolo i teraz. Podarilo sa nám dať dohromady sumu 1.211
€, ktorej základ 630 € bol výnos z hlavného stánku, ktorý patril našej komisii a zvyšnou sumou prispeli jednotlivé zložky,
ale aj jednotlivci. Forma pomoci z uvedenej čiastky bola v ôsmich prípadoch pre zdravotne znevýhodnené deti, v troch prípadoch pre deti zo sociálne slabšieho prostredia a potravinové balíčky + potreby pre domácnosť boli odovzdané siedmim
zdravotne a sociálne slabším občanom.
Na záver treba poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí prispeli do dobročinného fondu, a tým tak podporili myšlienku
spolupatričnosti a pomoci.
VV
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Rozlúčka s čestným občanom a rodákom obce
V našich životoch sú ľudia, ktorých musíme obdivovať bez toho, že by si
to oni sami želali. Sú to neprehliadnuteľné osobnosti. Osobnosti, ktoré v obyčajných každodenných postojoch dokážu účinne prepojiť svoj odborný a ľudský
potenciál. Typické sú pre nich kvalitné životné hodnoty, ktoré slúžia nielen
ako kompas v ich pracovnom, osobnom, rodinnom a spoločenskom živote, ale
približujú ich aj iným. Tým sa stávajú vzorom a prirodzenou autoritou.
So zármutkom sme prijali smutnú správu, že nás dňa 15. februára 2017
navždy opustil náš rodák a čestný občan obce Dr. h. c. prof. PhDr.
Ján Podolák, DrSc.
Človek, ktorý nadovšetko miloval svoju krajinu – Slovensko a jeho ľud, jeho
prírodu, pamiatky, tradičnú ľudovú kultúru a svoju rodnú obec Dolnú Súču.
Ján Podolák sa narodil 17. mája 1926 v Dolnej Súči ako druhý z desiatich detí
v rodine Jána a Márie, rod. Plevovej.
Prof. Ján Podolák vyštudoval dejepis a národopis na FiF UK v Bratislave, kde
aj dlhodobo profesijne pôsobil. Stál pri zrode takmer všetkých národopisných
pracovísk a odborných časopisov z vedného odboru etnológia na Slovensku.
Od roku 1997 sa spolupodieľal aj na vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda
v Trnave, ako aj etnologickej katedry na tomto pracovisku. Do roku 2004 bol
jeho vedúcim katedry, v rokoch 1999 – 2002 univerzitu viedol z pozície rektora
a až do svojej smrti tu pôsobil ako profesor emeritus. Odborne sa špecializoval 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 a študijné pobyty v zahraničí (na
Ukrajine, v Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Čiernej Hore, Bulharsku, Macedónsku a Gruzínsku), viedol a spoluriešil
množstvo výskumných úloh. Bol autorom, spoluautorom, resp. vedúcim autorského kolektívu 25 knižných publikácií, autorom vyše 100 vedeckých štúdií a 471 bibliografických titulkov štúdií, príspevkov a iných odborných prác
publikovaných v domácich i zahraničných periodikách a v zborníkoch, členom vedeckých a redakčných rád a iných
vedeckých organizácií doma a v zahraničí.
Prof. Podolák, člen Švédskej kráľovskej akadémie Gustava Adolfa je nositeľom mnohých rezortných a iných
domácich aj zahraničných ocenení, štátneho vyznamenia Slovenskej republiky a je laureátom Herderovej ceny. Bol
uznávanou vedeckou autoritou váženou a rešpektovanou na Slovensku i za jeho hranicami.
Napriek tomu všetkému zostal milým, skromným človekom. Nikdy nezabudol na svoje roľnícke korene a na svoju
rodnú obec – Dolnú Súču. Vždy a všade sa hrdo hlásil k svojmu pôvodu. Svoju lásku k rodine, z ktorej vzišiel,
k rodisku a rodákom vyjadril v poslednej veľkej knihe, ktorú spolu s kolektívom autorov napísal, vo vlastivednej monografii Dolná Súča. Na jej napísanie sa pripravoval celý život – neúnavne skúmal, fotografoval, zbieral poznatky
o minulom postupne zanikajúcom a meniacom sa spôsobe života v obci. Táto kniha bola pre neho najcennejšia,
lebo bola výpoveďou o jeho vťahu k rodnej hrude, k miestu odkiaľ pochádzal. Vážil si Súčanov a bol im vďačný za
titul Čestný občan Dolnej Súče, ktorým ho poctili.
Náš rodák – Janko Podolák – ako sme ho všetci oslovovali, bol nesmierne pracovitý, húževnatý. Nevedel
oddychovať ani dovolenkovať. Bavilo ho premýšľať a vymýšľať a zakladať – nové pracoviská, inštitúcie, časopisy,
projekty. Neúnavne skúmal, písal, publikoval, organizoval...
Mal rád ľudí a ľudia milovali jeho. Vážil si každého, bez ohľadu na profesiu či vek. K študentom mal láskavý
otcovský vzťah, ku kolegom bol vždy ústretový a žičlivý, každému komu mohol poradil, či pomohol. Napriek všetkým cenám a titulom zostal priateľským, vnímavým, večne optimisticky naladeným usmievavým človekom. Takto
sme ho poznali, takto si ho budeme pamätať.
S významnou osobnosťou slovenskej spoločnosti sa okrem najbližších – manželky Kataríny a synov Petra
a Andreja – rozlúčila na pohrebe v Bratislave jeho rodina, zástupcovia akademickej obce, spoločenského, kultúrneho
a občianskeho života, kolegovia, priatelia, známi. Dnes sa s ním naposledy lúčime aj my, občania Dolnej Súče, jeho
rodáci. Prial si navždy spočinúť tu, v rodnej obci, na tomto cintoríne na kopčeku, aby mal naveky výhľad na svoju
milovanú Súču.
Za mnohé už doručené vyjadrenia sústrasti rodine mi dovoľte citovať aspoň jedno:
Odchod pána profesora na večnosť je pre celú vedeckú obec nenahraditeľná strata a pre mnohých z nás aj osobná
strata. Pre celé generácie etnológov bol pán profesor nesmiernym vedeckým vzorom pre svoju odbornosť, ale
i ľudské, morálne a mravné kvality. Nech mu dá nebeský Otec večnú slávu!
Zádušná sv. omša za rodáka a čestného občana obce Dolná Súča Dr. h. c. prof. PhDr. Jána Podoláka, DrSc.,
bude v utorok 18. apríla 2017 o 15.00 hodine v rímskokatolíckom Kostole sv. Alžbety Uhorskej v Dolnej Súči.
Po zádušnej omši sa uskutoční smútočný obrad na starom cintoríne pri kostole.
Česť jeho pamiatke, nech odpočíva v pokoji.
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XV. ročník Fašiangových slávností v obci
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú aj dnes.
Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do Popolcovej stredy. Je v podstate obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu, ktorý vrcholí veľkonočnými sviatkami.
Celé fašiangové obdobie bolo bohaté na snehovú a mrazivú nádielku. Aj napriek tomu, že sa počasie neukazovalo
priaznivo, tak v sobotu ukázalo svoju skoro jarnú podobu. V sobotu 25. februára sme sa veľmi potešili z pekného slnečného počasia, čo sa odzrkadlilo na návštevnosti
podujatia. Pre občanov a návštevníkov obce sme pripravili
bohatý kultúrny program spojený s ukážkou tradičnej zabíjačky a fašiangový sprievod.
Naša obec už po pätnástykrát pripravila fašiangové slávnosti. Hlavným organizátorom podujatia bol Obecný úrad
a komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v Dolnej Súči.

Fašiangy sa už tradične začali sprievodom s konským
záprahom z časti Vŕšok od rodinného domu pána Orieška
po hlavnej ceste cez námestie smerom k farskému úradu,
kde už netrpezlivo na sprievod čakal pán farár. Po milom
prijatí na farskom úrade sprievod pokračoval cez Horný
koniec na námestie. Na námestí v tom čase koncertovala
Hrabovská kapela a prebiehala ukážka tradičnej zabíjačky,
ktorá potešila nielen najmladších návštevníkov.
Úderom na bubon a pesničkou „Fašiangy, Turíce...“ otvoril folklórny súbor Latovec, Detská dychová hudba R. Hečku, Detský folklórny súbor Latovček, klub seniorov a masky
fašiangové popoludnie na námestí v našej obci.
Vďaka dlhoročnej tradícii tohto podujatia v našej obci prilákalo fašiangové popoludnie nielen našich občanov a ro-

dákov, ale aj veľa zvedavcov a priaznivcov folklóru, dobrej
nálady a zábavy z blízkeho i širokého okolia. Túto tradíciu
a príjemnú atmosféru a dobrú zábavu fašiangového popoludnia si musíme uchovávať aj pre ďalšie generácie.
Ako hostia v kultúrnom programe vystúpili: heligónkarka
Vlastička Mudríková, skupina moderného tanca a klaun zo
ZUŠ Nemšová, folklórny súbor Nadšenci a po dlhšej dobe
aj hudobná skupina Sedmikráska. Počas kultúrneho programu sa návštevníkom prihovárala moderátorská dvojica
Klaudia Žúžiová a Lukáš Žúži. Na záver kultúrneho programu, počas koncertovania hudobnej skupiny Sedmikráska,
sme si pre návštevníkov pripravili malý ohňostroj.
organizátor pripravil na námestí stánok s občerstvením
a niečo na zahriatie. Pred kultúrnym domom si mohli návštevníci zakúpiť výborné zabíjačkové špeciality, ktoré pripravil šikovný mäsiar so svojimi pomocníkmi. Je ním Jozef
Kolínek, ktorý pripravoval tieto špeciality už pätnásty rok.
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 v spoločenskej sále hrala dychová hudba Legrúti a vo vestibule cimbalová muzika Nadšenci. Po dlhšej dobe sme sa rozhodli vrátiť k myšlienke
organizovať túto zábavu ako krojovanú. Veľmi nás teší, že
myšlienka našla veľa priaznivcov, čo sa odzrkadlilo v počte
krojovaných párov. Dobrá nálada vydržala zabávajúcim sa
až do rána, o čom svedčil neustále plný parket.
Vyvrcholením tohtoročných fašiangových slávností
bola 28. februára 2017 tanečná zábava spojená s pochovaním basy.
O dobrú náladu sa postarala dychová hudba Chabovienka z Hornej Súče, ktorá vyhrávala do tanca a na počúvanie
do polnoci. Pochovaním basy folklórna skupina Latovec
a členky Klubu dôchodcov v Dolnej Súči ukončili „Fašiangy
2017“.
Skončila sa zábava, aby po 40-dňovom pôste bola zasa
prebudená vo veľkonočnom období.
Touto cestou ešte raz chceme úprimne poďakovať folklórnej skupine Latovec, detskému folklórnemu súboru
Latovček, Detskej dychovej hudbe R. Hečku, dychovej
hudbe Krásinka, klubu dôchodcov a všetkým, čo sa pričinili o dôstojný priebeh fašiangov v našej obci. Ďakujeme
aj sponzorom: Firma TABUN – X Trenčín – Ľubomír Bundil,
PD Krásin Dolná Súča, p. Martin Faltínek – Dobre gazduj,
s.r.o., Trenčín, p. Štefan Kováč, Dolná Súča, Firma TRENITY Trenčín – Mgr. Martin Petrík, p. Anton Hlávek – AUTODOPRAVA VAJP Dolná Súča. Ešte raz srdečne ďakujeme.
Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, hosťom a návštevníkom podujatia. Veríme, že sa tieto tradície v našej
obci budú aj naďalej zachovávať.
MG

Tešíme sa na XVI. ročník – 10. 2. 2018
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Komunálny odpad v roku 2016
Aj tento rok prinášame stručný prehľad nakladania s odpadmi v našej obci. Náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva za rok 2016 predstavovali sumu 59 021,- €. Príjmy z poplatkov za komunálny odpad predstavovali 52 427,- €, strata
6 594,- € bola uhradená z rozpočtu obce. Strata v roku 2016 vyjadrená v percentách presahuje 12 %, avšak je o polovicu
nižšia ako v predchádzajúcom roku. Tu vidieť opodstatnenie zvýšenia poplatku za vývoz komunálnych odpadov, ku ktorému
došlo v r. 2016. Zvýšenie poplatku pokrylo straty v odpadovom hospodárstve iba čiastočne. Keďže súčasný poplatok za odpad
nepokrýva náklady na jeho likvidáciu, máme dve možnosti: jednou je zvýšenie poplatku za komunálny odpad, druhá možnosť
je znížiť množstvo odpadu vyvážaného na skládku, a to separovaním. Od jari tohto roku, vďaka úspešnosti podaného projektu
cez Recyklačný fond, budú po obci zabezpečené 1100-litrové nádoby na separovaný odpad pre tieto druhy odpadu: papier,
plasty, sklo, kovy, viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapaky). Každý, kto nechce, aby sa v budúcnosti poplatky za odpad zvyšovali bude mať možnosť triediť odpad. Odpad môžete vhadzovať do kontajnerov podľa druhu,
prípadne odviezť na zberný dvor na Závodí.
Obci bol schválený aj projekt na dovybavenie zberného dvora, takže sa budú môcť občanom poskytnúť aj služby ako štiepkovanie, drvenie drobného stavebného odpadu, odvoz odpadu. Žiaľ, výzva na kompostéry bola zrušená, a tak uvažujeme so
zriadením obecného kompostoviska.
Najväčším problémov sú čierne skládky v katastrálnom území obce, za čo obci hrozia vysoké finančné pokuty z inšpektorátu
životného prostredia. Momentálne sa obec borí aj s problémom so stavebným odpadom, výkopovou zeminou, nakoľko nemá
vhodnú lokalitu na umiestnenie takéhoto odpadu, ktorá musí byť schválená úradom životného prostredia.
Jednotlivé druhy odpadu s tonážou si môžete porovnať podľa posledných piatich rokov v tabuľke.

Druh odpadu

r. 2016
r. 2015
r. 2014
r. 2013
r. 2012
v tonách v tonách v tonách v tonách v tonách

Ďalšie spracovanie

Zmesový komunálny odpad

411,39

432,81

441,34

505,59

429,22

Vývoz na skládku

Objemný odpad

103,44

103,31

101,26

90,28

71,15

Vývoz na skládku

Papier a lepenka

25,57

39,62

21,90

10,99

12,49

Ďalšie spracovanie

Sklo

46,88

44,76

40,34

39,74

42,35

Ďalšie spracovanie

Plasty

30,78

33,65

26,59

27,58

27,36

Ďalšie spracovanie

Textil, šatstvo

3,9

-

-

-

-

Ďalšie spracovanie

Kovy - železný šrot

26,78

12,28

6,44

2,76

6,94

Ďalšie spracovanie

Elektrické a elektronické zariadenia

8,19

4,25

1,83

1,08

6,30

Ďalšie spracovanie
Ďalšie spracovanie

Chladničky/klimatizácie
Celkom

4,87

1,34

3,44

2,44

5,44

661,80

672,02

600,38

680,46

601,25

Triedenie odpadu sa týka každého z nás!!!
Viete, ako separovať správne?

Farebne odlíšené kontajnery na jednotlivé druhy komunálneho odpadu sú dnes už samozrejmosťou väčšiny obytných zón.
Tí uvedomelejší z nás si preto dávajú záležať a minimálne plasty, sklo a papier hádžu do príslušných zberných nádob, prípadne
odnesú na zberný dvor. Bohužiaľ, nie každý odpad stačí jednoducho vyhodiť, aj pri separovaní platia určité zásady:
Plasty: Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú značnú časť v kontajneroch. Preto skôr než vhodíte plastové fľaše
do kontajnera, zmenšite ich objem. Napríklad zošliapnutím.
Obaly z potravín nie je potrebné umývať úplne dočista, stačí
vypláchnuť. Do plastov patria číre aj farebné fólie, vrecká,
igelitové tašky, fľaše a fľaštičky z kozmetických a čistiacich
prípravkov, vrecká z mlieka, obaly z jogurtov, vedrá, či obaly
z CD. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén,
ktorý vám zostal doma po nákupe elektroniky a iných tovarov. Ak je nadrozmerný, odneste ho na zberný dvor. Určite
však do plastov nepatria pneumatiky, duše z bicyklov a iné
gumené predmety.

Papier: Triedime ho suchý a čistý. Do modrého kontajnera určeného na papier môžete vhadzovať papierové obaly,
noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové krabice (zošliapnuté), rozložené kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice,
ba aj krepový papier.
Nepatria sem však nápojové kartóny, silne znečistený či
mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier,
obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), kopírovací papier či termopapier (používaný najmä na účtenky). Mokrý papier rýchlo plesnivie,
preto ho netriedime.
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Sklo: Delíme ho na farebné (zelený kontajner) a biele
(biely kontajner). Do kontajnera so sklom môžete ukladať
rôzne sklenené nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky
či liekov (samozrejme bez plastových či kovových uzáverov), sklenené črepy alebo okenné sklo bez rámov. Do skla
však nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky
a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky
zo sklenených fliaš.
Kovové obaly: Do červeného kontajnera môžete vhadzovať plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble
(bez bužírky), alobal či starý kovový riad. Konzervy a plechovky pred vyhodením do nádoby je vhodné vypláchnuť,
aby v nich nezostali zvyšky jedál. Nepatria sem však tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká
z kávy a instantných polievok. Objemný kovový odpad a železo nepatrí do nádob, je potrebné ho odniesť na zberný dvor.
Tetrapaky: Viacvrstvové obaly od ovocných štiav a nápojov, mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, vína
a podobne. Samozrejmosťou je, aby boli prázdne a podľa
možnosti čisté. Pred vyhodením je vhodné rozrezať ich a vypláchnuť vodou, následne zošliapnuť. Nepatria sem obaly
od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva,
práškového cukru, korenín, nanukov, a pod.
Textil: Patrí sem obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, handry, priadze a pod. Nepatrí sem hrubo znečistený textil (napr. olejom, hlinou, farbou), koberce,
koža. Je možné vhodiť ho do kontajnerov umiestnených
v obci, prípadne odniesť na zberný dvor.
Elektroodpad: Elektronické prístroje sú zmesou stoviek
materiálov, z ktorých mnohé obsahujú ťažké kovy a nebezpečné chemikálie. Je možné priviesť ich na zberný dvor alebo odovzdať výrobcovi, resp. distribútorovi pri kúpe nového
spotrebiča. Patria sem elektrické a elektronické prístroje

a zariadenia – televízory, rádiá, počítače, tlačiarne, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kanvice, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky a pod. Baterky (vybité
batérie, alkalické články, batérie z hodiniek je možné odovzdať
do zberných nádob v predajniach, kde ich možno kúpiť.
Bioodpad: Recyklácia biologicky rozložiteľného odpadu
spočíva v kompostovaní, ktorého výsledkom je vznik prírodného hnojiva. Vyčleňte si malý priestor v záhrade, kde
budete ukladať zvyšky ovocia a zeleniny, šupky so zeleniny a
ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb,
kvety, trávu, lístie, drobné konáre, burinu, piliny, drevný popol. Do kompostu však nepatria šupky z citrusového ovocia,
mäsité zvyšky jedál, kosti, kamene a pod. Spaľovaním lístia,
trávy alebo buriny vzniká dym, ktorý obsahuje oxid uhoľnatý,
uhľovodíky a dechtové látky, ktoré sú škodlivé, spaľovanie na
otvorených priestranstvách zakazuje zákon o odpadoch.
Jedlé oleje a tuky: Patrí sem použitý kuchynský jedlý olej a tuk. Na uskladnenie je potrebné použiť priehľadné PET fľaše. Použitý olej v dobre uzatvorených fľašiach je
možno vhodiť do kontajnera, ktorý je umiestnený vo dvore
pri obecnom úrade.
Pneumatiky: Je možné odovzdať iba na odberné miesta
výrobcov a distribútorov. Najlepšie je opotrebované pneumatiky odovzdať tam, kde kúpim nové, prípadne v pneuservise.
Zberný dvor nie je oprávnený odoberať pneumatiky.
Zberný dvor
(na Závodí,
vedľa TJ)

Zimný
prevádzkový
čas

Letný
prevádzkový
čas

Utorok

14:00 – 17:00

15:00 – 18:00

Štvrtok

14:00 – 17:00

14:00 – 18:00

Sobota

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

OcÚ

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Čo prináša jar do materskej školy?
„Prileteli vtáčky, už sú tu, už sú tu. Odplašili zimu mrzutú,
mrzutú...“
Slová tejto veselej jarnej piesne i ďalších, ktoré zvestujú
príchod jari, sa spolu s detským smiechom a džavotom ozývajú v celej materskej škole. Teplé slnečné lúče lákajú deti
do prírody i na školský dvor, kde pribudli nové preliezačky,
hojdačky, lezecká stena, lanová pyramída, domček... Dvor
materskej školy je novovybavený certifikovanými zostavami
určenými na športovanie a relax detí.
Dúfame, že nám aj s pomocou zodpovedného prístupu rodičov a starších súrodencov budú slúžiť čo najdlhšiu dobu.
Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole prebieha
podľa Školského vzdelávacieho programu „Dúha nad Krásinom“. V záujme zvýšenia kvality výchovno-vzdelávacieho
procesu sme svoje zameranie činnosti rozšírili a obohatili v environmentálnej, regionálnej a pohybovo-relaxačnej
oblasti rozvoja dieťaťa. Vzdelávací program je zostavený z
jednotlivých týždňových až dvojtýždňových projektov zameraných na rôzne aktuálne témy.
Nezaháľali sme ani vo fašiangovom období, kedy sme si
spoločne vytvorili masky a dosýta sa vyšantili na fašiangovom karnevale, ktorý bol súčasťou projektu Veselá škôlka.

S mesiacom marec sa už neodmysliteľne spája prívlastok
– mesiac knihy. Deti mali možnosť v projekte „Kniha – môj
dobrý kamarát“ spoznať prácu spisovateľa, ilustrátora, kníhtlačiara.
Navštívili sme miestnu knižnicu a pred spaním nám v materskej škole čítali rozprávky babičky z klubu seniorov.

9

číslo 1 • apríl 2017

V aktuálnom ročnom období sa deti účasťou na aktivitách
v projektoch „Prebúdzanie jari“ a „Jar na lúke a v lese“ oboznámia s typickými javmi prebiehajúcimi v prírode vo vzťahu
k nastávajúcemu ročnému obdobiu; podnietime ich zvedavosť, bádanie a experimentovanie s prírodninami. Projekt
„Veľká Noc – sviatok jari“ sprostredkuje deťom možnosť
oboznámiť sa so symbolmi Veľkej noci, s kultúrnymi tradíciami slávenia tohto sviatku a spoznať zvyky našich predkov.
Do materskej školy pozývame zaujímavých spoluobčanov
a ľudí, ktorí prostredníctvom zážitkového učenia približujú
deťom naše zvyky a tradície v spojení s priamou účasťou na
tvorení, ako zdobenie kraslíc, pletenie korbáčov...
Toto obdobie je spojené i s dvoma významnými udalosťami v živote niektorých detí a ich rodičov. Uskutočňujú sa
zápisy detí do 1. ročníka základnej školy (12. 4. 2017) i materskej školy (16. – 17. 5. 2017).
V mesiaci máji budú deti pripravovať drobné darčeky a besiedky pre svoje mamičky. V projektoch „Mamička moja“, „Ja
a moja rodina“, si budú rozvíjať porozumenie dôležitosti pevného citového vzťahu medzi dieťaťom, rodičmi a ostatnými
členmi rodiny.
Účasťou na aktivitách, ktoré sú súčasťou projektov
„Dedinka moja“ a „Moja rodná vlasť“ sa u detí snažíme na
elementárnej úrovni budovať vzťah ku kultúrnym tradíciám
a rozvíjať základy národného povedomia.

Veríme, že Deň detí bude aj pre deti v materskej škole
radostný, plný lákavých aktivít, hudby a zábavy. Nezabudneme však s deťmi hovoriť aj o tom, ako žijú deti inde vo
svete.
Koniec roka bude trocha smutný, pretože sa rozlúčime
s predškolákmi, ktorí už v septembri budú stláčať kľučku na
školskej bráne.
A deti sa so škôlkou rozlúčia nielen dlho očakávanou akciou
– nocou strávenou v materskej škole, ale aj už tradičnou
piesňou:
„Milé pani učiteľky, nemusíte plakať, od septembra budú
v škôlke nové deti skákať. Veľká škola už nás volá v septembrový čas, premení sa na školáka každý jeden z nás.“

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR Latovček
Detský súbor má opäť za sebou
veľmi úspešné obdobie: minulý rok
sme ukončili vianočnými vystúpeniami
(Trenčín, Trenčianska Turná, Dolná
Súča). Nový rok sme začali novými
nápadmi, ktoré sa budeme snažiť realizovať.
Zorganizovali sme sústredenia, jedno sme absolvovali spolu s DFS Čajka v Trenčíne (Trenčianske osvetové
stredisko v Trenčíne zorganizovalo
seminár Deti deťom s lektormi Jarkou
Kohútovou a Veronikou Miščíkovou).
Strávili sme popoludnie plné nových
skúseností a inšpirácií.
V máji a v júni nás čaká množstvo
vystúpení, najdôležitejšie súbor absolvuje od 23. júna na zahraničnom festivale v Bulharsku v meste Primorsko.
Sme odhodlaní úspešne reprezentovať či už obec Dolnú Súču, ale taktiež
Slovenskú republiku.
V máji sa bude konať aj II. ročník

Festivalu detských folklórnych súborov v Dolnej Súči a po jeho ukončení bude
Májová veselica (6. mája 2017), kde Latovček vystúpi. Všetci ste srdečne pozvaní.
Tešíme sa na vašu účasť, ktorou podporíte DFS Latovček.
DFS Latovček

číslo 1 • apríl 2017
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STO ROKOV OD FATIMSKÝCH ZJAVENÍ ... naša farská púť... 13. júna 2017
Bude to už sto rokov, čo sa v Portugalsku vo Fatime trom
malým deťom Lucii, Františkovi a Hyacinte 13. mája 1917
zjavila Panna Mária. Tejto „návšteve“ predchádzali iné zjavenia. Bol to posol z neba – anjel, ktorý im zvestoval, že to
budú práve tieto deti, ktoré budú svedkami veľkých udalostí. Vo Fatime zasahuje Boh skrze Pannu Máriu použijúc tri
malé negramotné deti, ktoré nevedeli ani čítať, ani písať.
Boh si vyberá tam, kde by sme my ľudia nikdy nehľadali.
Zjavenia trvali od mája do októbra, každý mesiac trinásteho
dňa. Mária vyzýva svet k obráteniu – pokániu a k modlitbe
ruženca. Toto boli hlavné zbrane na ukončenie vojny a celkovú záchranu ľudského pokolenia. Vôbec nebolo náhodné, že práve v ten istý deň, t. j. 13. mája, ale v roku 1981
najatý terorista na Námestí sv. Petra vo Vatikáne strieľa na
pápeža Jána Pavla II. Pápež vedel a rovnako tak všetci ľudia dobrej vôle, že to bola práve ona, Božia Matka, ktorá
zmenila smer guľky. Veď to bolo práve v hodinu jej zjavení
sa vo Fatime. Tým sa len umocnil význam i zmysel tohto
požehnaného miesta.
Trenčianska Závada je miestom, kde je najstarší kostol zasvätený práve Panne Márii a jej zjaveniam vo Fatime. Preto sme
nezaváhali a rozhodli sme sa vykonať farskú pešiu púť na toto posvätné miesto. Keďže Svätý Otec František udelil tomuto
miestu i času plnomocné odpustky, zasvätíme deň 13. jún 2017 nášmu putovaniu. Srdečne pozývam aj touto formou všetkých
bratov a sestry, aby išli.
Fatimské posolstvo Matky Božej je pre nás veľká výzva, je plné nežnej materinskej lásky k nám, ktorú chceme veľkodušne
a s láskou opätovať. Preto neváhajme, využime túto možnosť na získanie potrebných milostí a poďme...
J. Kuna, farár

Čo všetko „povyvádzali“ naši seniori počas roka 2016
Je čas obzrieť sa za rokom 2016 a zaspomínať, čo všetko
sme stihli a nespali na vavrínoch.
Hneď v januári sme varili kapustnicu v našom klube. To
viete, slovo dalo slovo, bola vrava veselá, boli vtipy, ba aj
sme si zaspievali.
Od októbra pokračujeme v cvičení pre naše zdravie, čo si
veľmi pochvaľujeme, lebo nemáme stuhnuté svalstvo.
Potom prichádzajú fašiangy, na ktoré sa veľmi tešíme, sme
súčasťou fašiangového sprievodu, aj kultúrneho programu.
Spolupracujeme aj s materskou školou, oni nám prenajímajú telocvičňu a my im chodíme v marci (mesiaci knihy)
čítať rozprávky pred spaním. Také nádherné sú tie detičky
na tých postieľkach, ako anjelíci, najradšej by som ich vystískala. Robíme vychádzky do prírody do Repov, Závady,
Polníkov, do širokého okolia.
V máji sme boli na 6-dňovom pobyte v Tatranskej Lomnici.
Cez deň sme si robili program samy, kde sme chceli, tam

sme išli a každý večer bol program priamo v hoteli. Boli sme
sa aj kúpať vo Vrbovom na termálnom kúpalisku. Určite si to
ešte zopakujeme.
V septembri sme si spravili celodenný výlet cez Bradlo na
vinobranie do Pezinka. Dali sme zarobiť aj stánkarom, neobišli sme ani stánok s burčiakom.
V jeseni sme varili kvakovú polievku na námestí, kde nás
hodnotili naši konzumenti veľmi dobre. Akcia bola spojená
aj s výstavou fazule. A tak si tu žijeme. Posedenie mávame
každý mesiac a tiež pri rozličných príležitostiach, ako je Mesiac úcty k starším, mikulášske posedenie...
Neklamem, keď poviem, že sa tešíme na každé stretnutie,
zabudneme na starosti všedných dní.
Prajem všetkým seniorom, aj členom, aj nečlenom veľa
zdravia, spokojnosti v rodinách, aby sme eurá míňali viac na
vitamíny, ako na lieky.
Anka Oriešková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA
Atrej Martoň, Michaela Piovarči, Linda Dobiašová,
Šimon Stašák, Silvia Zigová, Soňa Lukšová,
Nina Majerská, Jakub Babrnák, Karolína Podoláková,
Matúš Bilčík, Oliver Kardian, Simona Kiacová,
Patrik Čierny, Martin Vasko, Oliver Panák
NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Veronika Repová, Mária Piknová,
Anna Hejdišová, Jozef Masteš, Mária Lukšová
Manželstvo uzavreli
Roman Psota a Mgr. Michaela Holíčková

90 rokov života oslávili
17. 3.
Anna Plaštiaková, č. 327

26. 1.
Júlia Sedláčková, č. 635

číslo 1 • apríl 2017
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Obec Dolná Súča
srdečne pozýva na 45. ročník

Obec Dolná Súča

Festivalu dychových hudieb Hečkova Súča
dňa 3. júna 2017 o 16.00 h
na námestí v Dolnej Súči.

na slávnostné stavanie mája
s DH Drotári

Vás pozýva

V programe sa predstavia
mažoretky z Bystřice pod Hostýnem (ČR).
Hosťom festivalu je DH Mistříňanka (ČR).

v nedeľu 30. apríla 2017 o 16.30 h
na námestí v Dolnej Súči.
Po stavaní mája

Po skončení festivalu sa na námestí uskutoční tanečná
zábava do skorých ranných hodín.
Hrá DH Mistříňanka.

bude na námestí koncertovať

Tešíme sa na Vašu účasť.

Srdečne Vás pozývame.

DH Chabovienka.

Občianske združenie FK KRASÍN v spolupráci s Obecným úradom v Dolnej Súči
Vás srdečne pozývajú na

7. ročník turnaja v malom futbale SUGAN CUP 2017
24. júna 2017 v areáli TJ SLOVAN na Závodí

Turnaj je určený pre obyvateľov a rodákov Dolnej Súče. Po odohratí základných skupín bude súťaž v kopaní jedenástok.
Pre deti bude pripravený nafukovací hrad a rôzne súťaže.
Počas turnaja nebude chýbať dobrá hudba, pivko, guláš a grilované špeciality.
Informácie na tel. č. 0908 516 866, 0907 156 563 alebo na: sugancup@gmail.com

Divadelný súbor Giovanni • Ktorý je ten pravý?
Nejde o overovanie pravosti, ani o dilemu pri výbere partnerov, ale o divadelnú hru, ktorú v dňoch
21. a 22. januára 2017 uviedol divadelný súbor Giovanni. Opäť pobavil zaplnenú sálu svojou komédiou,
tentokrát z 30. rokov, v ktorej nebola núdza o zábavné situácie, nečakané zvraty, tanec a všetko, na čo sú
diváci zvyknutí.
O kostýmy a scénu sa postarala Janka Oriešková, ktorá to vôbec nemala ľahké. Herci sa počas predstavenia niekoľkokrát prezliekali, na čo mali niekedy veľmi málo času. A tak v zákulisí občas nastali vtipnejšie
situácie ako na javisku.
Zaujímavé choreografie pre súbor opäť pripravila Karin Čaklošová z Trenčína. Doladil a docvičil ich Pavol Psota. O réžiu sa
postarali Katka a Mirka Michálikové.
A o čom bola samotná hra? Olívia žije po smrti svojich rodičov v domácnosti so svojou sestrou a jej manželom. Blíži sa
najdôležitejší deň v jej živote a ona si do poslednej bodky naplánovala dokonalú svadbu. Predtým však musí ešte zorganizovať
neplánovaný zásnubný večierok, na ktorom všetko dopadne úplne inak, ako si vysnívala. Nepravý bratranec, sestrine manželské nezhody, ale aj list od zosnulého otca – to všetko skomplikuje prípravy na svadbu s jej milovaným Adamom.
V divadelnej komédii Ktorý je ten pravý? účinkovali Dominika Tfirstová, Natália Repová, Silvia Michalíková, Samuel Šedivý,
Lukáš Žúži, Vladimír Holíček, Pavol Psota, Michal Labuda a Michal Medňanský.
Napriek tomu, že herecká základňa bola oproti minulým rokom ochudobnená o viacerých talentovaných hercov, divadelný
súbor divákov nesklamal a pripravil pre nich nezabudnuteľný zážitok.
KM
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šport
Rozpis zápasov – sezóna 2016/2017
Muži
č.

dát.

čas

zápas

Dorast
č.

dát.

čas

zápas

16.

12. 3.

14.30

Kočovce - D. Súča

16.

8. 5.

14.00

Nitrianske Rudno - D. Súča

17.

19. 3.

15.00

D. Súča - Tr. Jastrabie

17.

18. 3.

10.30

D. Súča - Nová Dubnica

18.

26. 3.

15.00

Bošáca - D. Súča

18.

25. 3.

15.00

Lednické Rovne - D. Súča

19.

2. 4.

15.30

D. Súča - V. Hradná

19.

1. 4.

10.30

D. Súča - D. Vestenice

20.

9. 4.

15.30

Tr. Teplá - D. Súča

20.

8. 4.

21.

16. 4.

16.30

Dubodiel - D. Súča

21.

15. 4.

15.30

Bošany - D. Súča

22.

23. 4.

13.30

D. Súča - V. Bierovce

22.

22. 4.

10.30

D. Súča - Holíč

23.

30. 4.

16.30

Nová Ves - D. Súča

23.

30. 4.

13.00

Kanianka - D. Súča

24.

7. 5.

16.30

D. Súča - Ľuborča

24.

6. 5.

10.30

D. Súča - Nemšová

25.

14. 5.

13.30

H. Súča - D. Súča

25.

13. 5.

12.00

Beluša - D. Súča

26.

21. 5.

17.00

D. Súča - Čachtice

26.

20. 5.

10.30

D. Súča - Tr. Turná

27.

28. 5.

17.00

Kľúčové - D. Súča

27.

27. 5.

17.00

Tr. Stankovce - D. Súča

28.

4. 6.

14.00

D. Súča - Zamarovce

28.

3. 6.

10.30

D. Súča - Borčice

29.

11. 6.

17.00

Brestovec - D. Súča

29.

10. 6.

17.00

Mokrý Háj - D. Súča

30.

18. 6.

17.00

D. Súča - Očkov

30.

17. 6.

17.00

D. Súča - Kúty

Starší žiaci
č.

dát.

čas

zápas

voľno

NÁJDETE V OBECNEJ KNIŽNICI
V našej knižnici si môžete požičať brožúrky z edície
Viera do vrecka r. 2016, ktoré pre spoluobčanov
priniesla p. Anna Tatíková:

14.

2. 4.

13.00

D. Súča - Krajné

Výhrada vo svedomí

15.

9. 4.

12.30

Bošáca - D. Súča

16.

16. 4.

14.00

D. Súča - Zamarovce

Otec a dcéra. Ako vznikli naše problémy

17.

23. 4.

11.00

D. Súča - Tr. Stankovce

18.

30. 4.

10.30

H. Srnie - D. Súča

19.

7. 5.

14.00

D. Súča - Tr. Jastrabie

20.

14. 5.

10.30

Svinná - D. Súča

21.

21. 5.

14.30

D. Súča - Soblahov

26.

24. 5.

17.00

Čachtice - D. Súča

22.

28. 5.

10.30

Záblatie - D. Súča

23.

4. 6.

11.30

D. Súča - Tr. Turná

24.

11. 6.

11.00

Bobot - D. Súča

25.

18. 6.

14.30

D. Súča - Stará Turá

Matka a syn, vzťah plný dobrodružstva
Matka Tereza
S modlitbou vo vzťahu
Za dverami Vatikánu
Milosrdní ako Otec
Sme múdrejší ako médiá
Očistec, miesto nádeje a lásky
Dotyk mystiky
Žalmy opäť v móde
Viera dvoch tvárí
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