Ročník XXIV. • Dolnosúčanský občasník • číslo 1 – marec 2016 • cena: 0,30 €

Láska Zeleného štvrtka, viera Veľkého piatka, nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele nech vás posilní a naplní pokojom.
Požehnané veľkonočné sviatky prajú
starosta obce, pracovníci obecného úradu a redakcia
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dolnej Súči dňa 25. 2. 2016
Uznesenie č. 93
• 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 8.
zasadnutia OcZ.   
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Bc. Tomeková, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0         
Zdržal sa: 0
Neprítomný pri hlasovaní: Hlávek                                  
Uznesenie č. 94
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie správu
hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti.                           
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Bc. Tomeková, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný pri hlasovaní: Hlávek

Uznesenie č. 95
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie súhrnnú
správu hlavnej kontrolórky obce
z kontrolnej činnosti za rok 2015.
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Bc. Tomeková, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný pri hlasovaní: Hlávek              
Uznesenie č. 96
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plán práce Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči na rok 2016.                                                                                                                                     
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Bc. Tomeková, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný pri hlasovaní: Hlávek              
Uznesenie č. 97
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plány práce jednotlivých
komisií pri OcZ na rok 2016.
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Bc. Tomeková, Vavro, Zigová, Vasko

Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný pri hlasovaní: Hlávek                 
Uznesenie č. 98
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č. 1/2016 –
Cenník služieb a prevádzkový čas
pohrebných služieb obce v prílohe na
základe predloženého návrhu.
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Bc. Tomeková, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný pri hlasovaní: Hlávek
Uznesenie č. 99
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na návrh poslanca OcZ Mariána
Vaska schválilo vyhotovenie a montáž stožiaru, ktorý bude umiestnený
v blízkosti vývesnej skrinky pred
obecným úradom. Stožiar bude
slúžiť na vyvesenie čiernej zástavy
na znak úcty zomrelému občanovi.
Hlasovanie za uznesenie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc. Trúnek,
Bc. Tomeková, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný pri hlasovaní: Hlávek  

Čo je to BRKO alebo čo je nové
v odpadovom hospodárstve našej obce v roku 2016
Národná rada Slovenskej republiky schválila 17. 3. 2015 nový zákon o odpadoch, ktorý sa stáva účinným 1. 1. 2016.
Zákon je pomerne zložitý a rozsiahly. Má 166 strán (s prílohami) a tri najdôležitejšie vykonávacie vyhlášky majú spolu
219 strán, preto sa v nasledujúcich riadkoch pokúsim stručne ozrejmiť zmeny najmä z pohľadu obce a občana.
Cieľom nového zákona je predovšetkým zvýšiť množstvo
separovaného odpadu v mestách a obciach bez  finančného
zaťaženia samosprávy, až na biologicky rozložiteľný odpad
a drobný stavebný odpad a znížiť množstvo odpadu ukladaného na skládky.
Zlepšenie triedeného zberu má zabezpečiť zavedenie
rozšírenej zodpovednosti výrobcov, teda povinnosti výrobcov
postarať sa o odpad od začiatku jeho až po jeho spracovanie
a to prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov
(skratka OZV). Naša obec pripravuje zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou ENVI   PAK, ktorá by sa po autorizácii
na ministerstve životného prostredia mala starať o odpadový
papier, sklo a plasty. Podľa nového systému bude OZV hradiť náklady priamo príslušnej zberovej spoločnosti, v našom
prípade je to Marius Pedersen, a. s., Trenčín.
Rozhodujúce slovo o tom tom, ako bude triedený zber
v obci organizovaný, bude mať aj naďalej obec, ktorá bude
schvaľovať podmienky o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi vo všeobecne záväznom
nariadení. Nové VZN musí byť prijaté do 30. 6. 2016.
Nechcem čitateľa unaviť komplikovanosťou vzťahov medzi
výrobcami, zberovými  spoločnosťami, štátnou správou a obcami. Preto sa v nasledujúcich riadkoch pokúsim zhrnúť, ako
sa uplatňovanie zákona o odpadoch dotkne občana v Dolnej
Súči.
Zákon zakazuje zneškodňovať niektoré druhy odpadu
skládkovaním, to znamená zákaz ukladať tieto odpady do
smetných nádob!

Sú to tieto druhy:
• BRKO (pekná skratka), čiže biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a kuchýň (napr. burina, pokosená
tráva, šupy z ovocia a zeleniny a pod.),
• vytriedené zložky KO, ako papier, plasty, sklo, kovy ap.,
• nebezpečné odpady, napr. batérie, lieky, žiarivky,
• stavebný a drobný stavebný odpad.
Zákon zakazuje spaľovať BRKO na otvorených priestranstvách, ale aj vo vykurovacích zariadeniach  domácností (tu
si osobne myslím, že z časti odpadu je možné vytriediť palivové drevo, ktoré je možné spaľovať).
Občan, ale aj obec môžu odpad odovzdať iba oprávnenej organizácii, ktorá má s obcou zmluvu, to znamená zákaz
pre rôznych pokútnych „podnikateľov“ vykupujúcich staré
práčky, chladničky, batérie a pod. Nepodporujme ich!
Ďalšou zmenou je vyňatie opotrebovaných pneumatík
všetkých druhov spod pôsobnosti obce. To znamená zákaz
odovzdávať pneumatiky na zberný dvor. Likvidácia starých
pneumatík je plne v kompetencii výrobcov a distribútorov,
preto sa musíme obracať na pneuservisy a predajcov.
Odporúčame možnosť výmeny „staré za nové“ aj pri
iných druhoch tovarov, napríklad elektrotechnické zariadenia a spotrebnú elektroniku. Nepotrebné veci odovzdávajte  
predajcom priamo pri kúpe nových zariadení. Verte, starý
televízor odložený na povale už nebudete nikdy potrebovať,
aj keď ešte „ide“.  
Dôležitou zmenou je aj nakladanie s drobným stavebným odpadom (skratka DSO). Podľa nového zákona je

číslo 1 • marec 2016

3

zber spoplatnený. Obec Dolná Súča stanovila cenu za DSO
na sumu vo výške 0,37 €/kg za drobný stavebný odpad vytriedený, a vo výške 0,62 €/kg za drobný stavebný odpad
nevytriedený (pozri VZN 4/2015). Cena je to vysoká a vyšla
z kalkulácie skutočných nákladov na dopravu a uloženie na
skládke Dežerice. Praktickým problémom v našej obci je, že
zberný dvor nie je vybavený váhou. Do vyriešenia problému
sa bude využívať kvalifikovaný odhad.
Za stavený odpad zodpovedá v plnom rozsahu osoba,
ktorej bolo vydané stavebné (búracie) povolenie. Nie obec!
Tak to bolo doteraz.
Biologicky rozložiteľný odpad je takisto spoplatniteľný.
V Dolnej Súči chceme ísť cestou individuálnych kompostérov
– kto bude mať kompostér a bude dôsledne separovať odpady, bude mať znížený poplatok za odpad. Zapojenosť občanov do projektu kompostéry je dobrá, už máme potrebné
počty záujemcov o kompostéry na podanie projektu splnené.
Keďže sme predpokladali vyhlásenie výzvy na predkladanie
projektov v prvom štvrťroku 2016 a výzva zatiaľ mešká,  je tu

ešte časový priestor  prihlásiť sa do projektu a požiadať o kompostér. Verím, že  projekt kompostéry bude úspešný.
Otázka kontroly, ako sa nakladá s BRKO (ale aj separuje),   je ešte otvorená. Predpokladáme kontrolu náhodne
vybraných smetných nádob, či sa v nich nenachádzajú nepovolené zložky komunálneho odpadu. Hriešnik môže prísť
o zvýhodnený poplatok a ešte aj dostať pokutu. Ďalej však
platí možnosť odviezť bioodpad do kompostárne v Nemšovej.
Komentáre k zákonu sľubujú, že nový systém nakladania
s odpadmi prinesie čistejšie a ekologickejšie Slovensko a zároveň predpokladá zníženie nákladov. Osobne mám obavy,
že to nebude lacnejšie. EÚ požaduje od Slovenska výrazne  
nížiť množstvá skládkovaného odpadu, a preto pripravovaná legislatíva predpokladá systematické zvyšovanie poplatkov za uloženie odpadu na skládky. Preto rozmýšľajme, čo
vhadzujeme do smetiaka. Vezmime na vedomie, že kúpou
minerálky v PET fľaši berieme na seba zodpovednosť túto
fľašu korektným spôsobom zlikvidovať.
Viliam Cagala

Komunálny odpad v roku 2015
Tak ako v predchádzajúcich rokoch prinášame stručný prehľad nakladania s odpadmi v našej obci. Náklady na zabezpečenie
odpadového hospodárstva za rok 2015 predstavovali sumu 60 356,- €. Príjmy z poplatkov za komunálny odpad predstavovali
45 784,- €,  strata  14 572,- € bola uhradená z rozpočtu obce. Strata v roku 2015 vyjadrená v percentách presahuje 24 % a je
o 3% vyššia ako v predchádzajúcom roku.
Straty v odpadovom hospodárstve za posledné roky nepríjemne rastú, v roku 2011 bola strata 6 926,- €, v roku 2012 činila
8 752,- €, v roku 2013 narástla na 10 287,- €, v roku 2014 na 12 341,- €. Preto bolo z ekonomického hľadiska nutné zvýšiť sadzbu poplatku za vývoz komunálnych odpadov z 0,0370 € za osobu a deň na 0,0400 €/osoba a deň (VZN č. 5/2015). Zvýšenie
poplatku o 8 % nepokryje všetky straty, preto je nevyhnutné znížiť množstvo odpadu vyvážaného na skládku!
Jednotlivé druhy odpadu s tonážou si môžete porovnať podľa posledných štyroch rokov v tabuľke:
Druh odpadu

r. 2015
v tonách

r. 2014
v tonách

r. 2013
v tonách

r. 2012
v tonách

Spôsob likvidácie

Zmesový komunálny odpad

432,81

441,34

505,59

429,22

Vývoz na skládku

Objemný odpad

103,31

101,26

90,28

71,15

Vývoz na skládku

Papier a lepenka

39,62

21,90

10,99

12,49

Ďalšie spracovanie

Sklo

44,76

40,34

39,74

42,35

Ďalšie spracovanie

Plasty

33,65

26,59

27,58

27,36

Ďalšie spracovanie

Elektrické a elektronické zariadenia
Kovy – železný šrot
Chladničky/klimatizácie
Celkom

4,25

1,83

1,08

6,30

Ďalšie spracovanie

12,28

6,44

2,76

6,94

Ďalšie spracovanie

1,34

3,44

2,44

5,44

Ďalšie spracovanie

672,02

600,38

680,46

601,25
Viliam Cagala

Projekt na kanalizáciu v DolnEJ Súči bol schválený
Dňa 25. 1. 2016 bolo doručené na Regionálnu vodárenskú
spoločnosť Vlára – Rozhodnutie z Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“.
To, čo sa pripravovalo viac ako dvadsať rokov, sa stalo
skutočnosťou. Aj v Dolnej Súči sa bude budovať verejná
kanalizácia. Mnohí z vás túto skutočnosť vítajú, veríme, že
väčšina. Vieme, že budú aj takí, čo budú šomrať, že pribudnú poplatky za stočné, budú rozkopané cesty, prach, blato.
Musíme však byť trpezliví. Aby už nemuselo dochádzať k tomu,
že sa po obci šíril neznesiteľný zápach z vypúšťania fekálií. Zdravšia, čistejšia, krajšia a hlavne nezapáchajúca obec
bude prínosom pre všetkých občanov.
Finančné prostriedky sú schválené vo výške takmer 39
miliónov EUR.

Pred ukončením je výberové konanie na dodávateľa stavby a stavebný dozor. Doba výstavby je stanovená na 18 mesiacov. Začiatok realizácie projektu by mal byť už tento rok.
O presnom začatí stavebných prác budete včas informovaní.
Pri tejto príležitosti vás chceme poprosiť o spoluprácu pri
podpisovaní zmlúv s vlastníkmi pozemkov, cez ktoré bude
kanalizácia prechádzať. Na uvedené pozemky bude musieť
byť zriadené vecné bremeno. Dúfame, že budete pristupovať k tejto záležitosti veľmi zodpovedne a nebudete brániť
plynulému postupu prác na tomto významnom projekte.
Pevne veríme, že u vás nájdeme porozumenie a spoluprácu, aby sme aj vďaka vašej pomoci a trpezlivosti mohli toto
dielo ukončiť včas, pre dobro nás všetkých, a aj pre tých, čo
prídu po nás.
Obec Dolná Súča
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Ako volili občania Dolnej Súče
vo voľbách do NR SR dňa 5. 3. 2016
Počet zapísaných v zozname voličov
Počet zúčastnených na hlasovaní
Počet platných odovzdaných hlasov
Účasť voličov v %
SMER-sociálna demokracia
Slovenská národná strana
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
Sloboda a solidarita
SME RODINA – Boris Kolár
Kresťanskodemokratické hnutie
Sieť
Strana zelených Slovenska
Strana TIP
Slovenská občianska koalícia
MOST-HÍD
Komunistická strana Slovenska
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
ŠANCA
  
SDKÚ-DS
Koalícia spoločne za Slovensko
Strana moderného Slovenska
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia
ODVAHA – Veľká národná proruská koalícia

2 426
1 579
1 553
65,09%
        607
        173
        155
        143
        122
        108
          96
          65
          21
          16
          14
          11
            9
            4
            2
            2
            1
            1
            1
            1

Špeciálny prívesný vozík
s protipovodňovou technikou
pre Dolnú Súču
Dňa 9. októbra 2015 sme boli v Trenčíne pre našu obec
prevziať z rúk ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka do výpožičky „Súpravu povodňovej záchrannej služby pre hasičské
jednotky“ v obstarávacej hodnote 14.359 eur.
Účelom výpožičky je užívanie zariadenia na plnenie úloh
obce na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi v súlade s vykonávaním záchranných prác pri živelných povodniach a iných mimoriadnych
udalostiach vrátane odbornej prípravy a výcviku. V zozname technickej výbavy tohto záchranného vozíka je okrem
iného motorové kalové čerpadlo, elektrické kalové ponorné
čerpadlo, elektrocentrála, plávajúce čerpadlo, prenosná protipovodňová zábrana atď. Celá súprava je použiteľná v čase
povodňových stavov, ale i pri iných situáciách v rámci potreby obce a jej obyvateľov.
Starosta obce

Minister vnútra Róbert Kaliňák odovzdal hasičom nové auto

Dňa 18. decembra 2015 našu obec navštívil podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Róbert
Kaliňák, aby Dobrovoľnému hasičskému zboru v Dolnej Súči slávnostne odovzdal hasičské auto s plným vybavením pre hasičské jednotky.

Ministrovi podal hlásenie o pripravenosti dobrovoľného
hasičského zboru na prevzatie hasičského vozidla predseda
DHZ Stanislav Holíček.
Následne starosta obce Rudolf Pleva privítal ministra
vnútra Roberta Kaliňáka, generálneho sekretára DPO SR
Vendelína Horvátha, riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Igora Šenitku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku
a ostatných prítomných.
Po svojom príhovore odovzdal slovo ministrovi vnútra,
ktorý pozdravil našich občanov, vysvetlil, čo ho viedlo, aby
našej obci tento dar odovzdal. V závere svojho príhovoru
spomenul dôležitosť citátu, často sa objavujúceho na ha-

sičských zástavách: „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“
Veliteľovi dobrovoľného hasičského zboru spolu so starostom obce odovzdal kľúče od vozidla a spolu ho uviedli do
prevádzky.
Po oficiálnej časti sa uskutočnili neformálne rozhovory ministra Kaliňáka s prítomnými občanmi a záverečný podpis
do pamätnej knihy obce s malým pohostením.
Pevne veríme, že toto hasičské vozidlo bude pre Dobrovoľný hasičský zbor prínosom, naučia sa danú techniku
ovládať a používať na pomoc nám občanom.
Ďakujeme všetkým občanom a Dobrovoľnému hasičskému zboru v Dolnej Súči, ktorí sa zúčastnili na tejto akcii.
Redakcia
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Vianočný bazár
Koncom roka, v decembri, začína adventné obdobie,
kedy sa už všetci pripravujeme na blížiace sa Vianoce. Je
to čarovný čas pokoja a spolupatričnosti, kedy viac myslíme
na všetkých našich blízkych, ale nie sú nám ľahostajné ani
osudy druhých ľudí. Každý jeden deň je príležitosťou zmeniť
seba samého, a tým aj svoje okolie, ktorého sme neoddeliteľnou súčasťou. A preto vždy poteší, keď si ľudia preukážu
súcit a solidaritu s trpiacimi, chorými a tými, ktorí potrebujú
pomocnú ruku, aby sa im v živote kráčalo ľahšie.
Aj v našej obci sú ľudia a organizácie, ktorým nie je ľahostajný osud takýchto ľudí. Preto každoročne pripravujeme
vianočný bazár, ktorého zámerom je vlastnoručne vyrobené výrobky predať a výťažok z nich venovať sociálne slabším, prípadne zdravotne znevýhodneným spoluobčanom.
V tomto roku sme sa rozhodli získané finančné prostriedky
venovať tým, ktorí to najviac potrebujú, a to sú zdravotne
znevýhodnené deti. Celkovo sme z predaja získali 900 €.
V tomto roku sa organizátori rozhodli podporiť tieto deti so
zdravotným znevýhodnením: Tomáško Sliva, Terezka
Holíčková, Matúško Pagáč.
Ich rodičom sme odovzdali po 300 € na úhradu nákladov
spojených s liečbou.
Hlavným organizátorom bazára je komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v spolupráci s obecným úradom. Táto
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myšlienka oslovila aj viaceré organizácie a jednotlivcov
z našej obce – materské centrum Hviezdička, materskú školu, folklórnu skupinu Latovec, detský folklórny súbor Latovček, dobrovoľníkov divadelného súboru, p. Teréziu Vavrovú,
p. Dušovú a zapojil sa aj pán farár Jozef Kuna. Vianočný
bazár sa konal v sobotu 19. decembra 2015 od 14.00 hod.
na námestí v Dolnej Súči.
Pre návštevníkov bol pripravený bohatý kultúrny program
a stánky s občerstvením, kde rozvoniavali vianočné špeciality
– vianočný punč, vianočné pečivo a varené víno. Zakúpením
vareného vínka a ostatých vianočných špecialít a výrobkov
ste aj vy podporili krásnu myšlienku tohto podujatia. Celý
výťažok z obecného stánku bol venovaný zdravotne znevýhodneným deťom.
V programe sa predstavili deti z MŠ, DFS Latovček, DDH
R. Hečka z Dolnej Súče, spevokol FS Latovec z Dolnej Súče.
Krásne vianočné popoludnie ukončila koleda Tichá noc, svätá noc v podaní dychovky a spevokolu.
Touto cestou chceme osloviť aj vás ostatných, ktorí vlastnoručne vyrábate akékoľvek predmety, prípadne domáce
produkty (oblátky, med, čajové zmesi a iné), aby ste sa do
tejto akcie zapojili a spolu pomôžeme tým, ktorí to najviac
potrebujú.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s prípravou tohto
podujatia a zároveň ďakujeme všetkým účinkujúcim v programe.
MG

Prostredníctvom tohto listu sa chceme poďakovať všetkým organizátorom Vianočného
bazára, všetkým účinkujúcim, predávajúcim aj návštevníkom bazára, vďaka ktorým sa
mohla zorganizovať zbierka pre tri zdravotne znevýhodnené deti v našej obci. Medzi nimi
je aj náš syn Tomáško. Preto Vám veľmi pekne ďakujeme za štedrý finančný dar, ktorý
využijeme na prospech Tomáškovho zdravia.
S veľkou vďakou
Tomáško Sliva s rodičmi
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XIV. ročník Fašiangových slávností v obci
Fašiangy sú symbolom veselosti,
zábavy, hodovania a pitia. Také boli
fašiangy v minulosti a také sú 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 skúpe
na snehovú a mrazivú nádielku. Ale
ani toto skoro jarné počasie nenarušilo fašiangové slávnosti v našej obci.
V sobotu 6. 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. Fašiangy
v minulosti neodmysliteľne patrili v našej obci k symbolu veselosti, zábavy,
hodovania a pitia.  
Naša obec už po štrnásty raz pripravila fašiangové slávnosti. Hlavným
organizátorom podujatia bol Obecný
úrad a komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v Dolnej Súči.
Fašiangy v tomto roku už tradične
začali sprievodom s konským záprahom z časti Hliníky od rodinného domu
pána Miklasa cez námestie smerom
k farskému úradu, kde na sprievod už
netrpezlivo čakal pán farár.
Po milom prijatí na farskom úrade
sprievod pokračoval cez Horný koniec
na námestie. Na námestí v tom čase
koncertovala dychová hudba Mladík
z Hornej Súče a konala sa ukážka tradičnej zabíjačky,  ktorá potešila najmä
najmladších návštevníkov.
Úderom na bubon a pesničkou Fašiangy, Turíce... otvoril folklórny súbor
Latovec, Detská dychová hudba R.
Hečka, detský folklórny súbor Latovček,
klub seniorov a masky fašiangové popoludnie na námestí v našej obci.
Vďaka dlhoročnej tradícii uvedeného podujatia v našej obci prilákalo
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fašiangové popoludnie nielen našich
občanov, ale aj veľa zvedavcov a priaznivcov folklóru, dobrej nálady a zábavy z blízkeho i širokého okolia. Túto
tradíciu a príjemnú atmosféru i dobrú
zábavu fašiangového popoludnia si
musíme strážiť a uchovávať pre ďalšie generácie.
Ako hostia v kultúrnom programe
vystúpili mužská spevácka skupina
Chotár z Hornej Súče, skupina moderného tanca a klaun zo ZUŠ Nemšová,
ženská spevácka skupina Hatňanka
z Hatného a hudobná skupina Vrbovské Vŕby z Vrbového.
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 Jozef Kolínek so svojimi
pomocníkmi už po štrnástykrát.
Roztancovaní, príjemne unavení sme
sa pomaly začali rozchádzať, aby sme
sa po krátkom oddychu stretli v kultúrnom dome na tanečnej zábave.
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Do tanca a na počúvanie hrala domáca dychová hudba Krásinka. Dobrá
nálada vydržala zabávajúcim sa až
do rána, o čom svedčil neustále plný
parket.
Vyvrcholením tohtoročných fašiangových slávností bola dňa 9. februára
2016 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 2016“.
Skončila sa zábava, aby po 40-dňovom pôste bola zasa prebudená vo
veľkonočnom období.
Touto cestou chceme ešte raz
úprimne poďakovať folklórnej skupine
Latovec, detskému folklórnemu súboru Latovček, Detskej dychovej hudbe
R. Hečka, dychovej hudbe Krásinka,
klubu dôchodcov a všetkým, čo sa pričinili o dôstojný priebeh fašiangov
v našej obci.

Divadelný súbor Giovanni
uviedol v dňoch 23. a 24. januára
2016 svoju novú komédiu s názvom
Diamantová párty.
Dej sa odohrával v 60. rokoch minulého storočia, pričom sa táto dejová
línia striedala s obrazmi z 19. storočia. V dome Agáty a Lojza sa konala párty, ale nie každý
účastník tam prišiel kvôli zábave. Johny a jeho kamoši sa
snažili vypátrať vzácny šperk, ktorý v dome kedysi dávno
ukryl jeho pradedo. A keďže udržať tajomstvo bolo náročné, nakoniec diamantová horúčka zasiahla všetkých.
Hra bola poprepletaná chytľavými hitmi zo 60. rokov
a tanečnými choreografiami, ktoré vytvorila a s hercami nacvičila Karin Čaklošová. O kostýmy, scénu a celkový umelecký vzhľad sa postarala Janka Oriešková. Zvuková spo-

••• Tešíme sa na XV. ročník •••
25. 2. 2017.

lupráca Matúš Holíček, réžia Katka a Mirka Michálikové.
Predstavenie ste mohli vidieť v dvoch alternáciách s hereckým obsadením: Dominika Tfirstová, Vladka Vavrová,
Natálka Repová, Silvia Michalíková, Zuzka Šumichrastová,
Pavol Psota, Martin Michálik, Vladimír Holíček, Lukáš Žúži,
Samuel Šedivý, Michal Medňanský a Tomáš Michálik.
Diamantová párty bola reprízovaná v Skalke nad Váhom,
Hornej Súči, na Trenčianskom hrade, v Kostolnej. Plánujú sa
predstavenia aj v Bolešove, Hornom Srní, Beluši a v prípade
záujmu aj v iných obciach či mestách.
Divadelný súbor Giovanni ďakuje obecnému úradu za
spoluprácu a ústretovosť pri realizovaní divadelného predstavenia a tiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na jeho uvedení.
Veľká vďaka patrí tiež divákom, ktorí vytvorili skvelú
atmosféru na obidvoch predstaveniach.
Ďakujeme.

DFS Latovček v spolupráci s Obecným úradom v Dolnej Súči
srdečne pozývajú na I. ročník

Festivalu Detských Folklórnych Súborov
30. 4. 2016 o 15.00 h na námestí v Dolnej Súči.
Na festivale sa predstavia:
DFS Latovček (Dolná Súča) • DFS Kolíska (Dubnica nad Váhom)
DFS Štvorlístok (Trenčianska Turná) • DFS Čajka (Horná Súča)
DFS Prvosienka (Nové Mesto nad Váhom)
Ako hosť vystúpi FS Nadšenci (Trenčín).
Pred otvorením festivalu sa na námestí uskutoční stavanie mája
za rezkých tónov dychovej hudby.
Zároveň všetkých srdečne pozývame na MÁJOVÚ VESELICU

30. 4. 2016 o 20.00 h v spoločenskej sále KD.
Do tanca a na počúvanie hrá HS KB band.
Čaká na vás skvelá zábava a bohatá tombola.

Ďalej by sme chceli poďakovať
sponzorom:
PD Krásin Dolná Súča • Martin Faltínek – Gazduj dobre s.r.o. • Štefan
Kováč • Darčeková predajňa JABUKO
• Mäso-údeniny p. Harthauser.
Ešte raz srdečne ďakujeme.
Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, hosťom a návštevníkom. Veríme,
že tieto tradície sa budú v našej obci
aj naďalej zachovávať.

Obec Dolná Súča
pozýva
na 44. ročník
festivalu dychových hudieb

Hečkova Súča
11. júna 2016 o 16.00 h
na námestí v Dolnej Súči
Hosť festivalu:
DH Legrúti (ČR)
Po skončení festivalu
sa na námestí uskutoční
tanečná zábava
do skorých ranných hodín.
Hrá DH Legrúti.
Srdečne vás pozývame.

8

číslo 1 • marec 2016

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Ako sme zvládli prvý polrok školského roka 2015/2016

Ani sme sa nenazdali a prvý polrok školského roka je za
nami.
Tak ako na začiatku, na škole máme štrnásť tried, po sedem tried na každom stupni. Počty žiakov v škole sa v priebehu prvého polroku prakticky nezmenili a prvým polrokom
sme prešli bez významnejších problémov. Malú výnimkou
snáď tvoril ŠKD, vzhľadom na enormný počet prihlásených
detí. Tento problém sa podarilo vyriešiť vďaka ústretovosti
pána starostu a obecného zastupiteľstva navýšením dotácie
a prijatím ďalšej pracovnej sily.
Pracovitosť a usilovnosť žiakov sa odzrkadlila na výsledkoch klasifikačnej porady:
• Z 262 žiakov našej školy prospelo 256.
• Neklasifikovaných bolo 6 žiakov.
• Pochvalu triednym učiteľom dostalo 7 žiakov prvého stupňa a 6 žiakov druhého stupňa.
• Napomenutie triednym učiteľom dostali 4 žiaci prvého
stupňa a 3 žiaci druhého stupňa.
• Zníženú známku zo správania dostali dvaja žiaci druhého
stupňa.

Z ďalších aktivít možno uviesť:
• Žiaci tretích ročníkov so cťou absolvovali plavecký výcvik
a verím, že základy, ktoré na výcviku dostali, budú i naďalej rozvíjať.
• Žiaci reprezentovali školu v rôznych umeleckých a športových súťažiach.
• Zúčastňujeme sa predmetových olympiád.
• So siedmakmi sme absolvovali lyžiarsky kurz.
V novembri sa uskutočnilo testovanie piatakov z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Z matematiky
naši žiaci dosiahli úspešnosť 69,7 %, čo je o 7,71 % lepšie
ako celoslovenský priemer. Zo slovenského jazyka a literatúry boli naši žiaci dokonca o 11,71 % lepší ako celoslovenský
priemer s výsledkom 78,33 %.   
V ďalšom polroku bude najmä pre deviatakov najdôležitejšou udalosťou Testovanie 9-2016 a prijímacie pohovory na
stredné školy.
Milí deviataci – všetci vám prajeme veľa úspechov a šťastnú voľbu.
RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD.

Ako sme súťažili...................................................................................
Hviezdoslavov Kubín
62. ročník

Vo februári sa uskutočnila v našej
základnej škole súťaž v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.
Tento rok sme otvorili 62. ročník.
Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v troch kategóriách.
V I. kategórii súťažili najmenší žiaci
2. až 4. ročníka.
Na prvom mieste v prednese poézie
sa umiestnila Laura Gabrhelová z 2.
A, druhé miesto patrilo Štefanovi Hupčíkovi zo 4. A a tretie miesto získala
Nina Balajová zo 4. A.
V próze sa umiestnil na prvom mieste Šimon Holíček z 2. A, druhé miesto
patrilo Matejovi Šedivému z 3. A a tretie miesto získal Marek Macura z 3. A.
Najmenší žiaci nás potešili pútavými
a veselými ukážkami.
V II. kategórii súťažili žiaci 5. a 6.
ročníka, v III. kategórii to boli žiaci 7.
až 9. ročníka.
V próze sa darilo najviac Petre Trúnkovej zo 6. B, druhé miesto obsadila
Zuzana Matejovičová z 5. A a tretí
stupienok patril dvom žiačkam – Anne
Korenčíkovej zo 6. B a Kristíne Gabrhelovej z 5. A.  
Pri výbere prózy v III. kategórii zaujali našich žiakov noví autori. S takýmto výberom   na prvom mieste uspela
Karolína Repová zo 7. A, druhé miesto obsadila Adriana Dobošová z 8. A
a tretie miesto patrilo Lucii Sabadkovej z 8. B.
Recitátorom ďakujeme za príjemný
zážitok.
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Šaliansky Maťko

Výsledky športových súťaží 2015/2016
september – február

Okresné kolo súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko
sa uskutočnilo 21. januára. Sme radi, že Natália Balajová zo
7. A v silnej konkurencii obstála a s prednesom povesti Žabia
studňa od Márie Ďuríčkovej sa umiestnila v II. kategórii na
3. mieste.

Cezpoľný beh/ch – 10. miesto • Okresné kolo

Okresné kolo dejepisnej olympiády

Stolný tenis/d – 4. miesto • Okresné kolo

Začiatkom februára sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády, na ktorom sa zúčastnili Pavol Kučmín z 9.
A a Sára Ondrášková zo 6. A, ktorá sa v kategórii 6. ročník
umiestnila na 4. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou.
JL

Literárne súťaže Európa v škole a Práva detí

Naša škola sa zapojila aj do literárnych súťaží – Európa
v škole a Práva detí. Žiaci prejavili svoju kreativitu prostredníctvom literárnych i multimediálnych (tvorba videa) prác.

Bábkové divadlo
Žiaci piateho ročníka sa zahrali na bábkohercov a vyskúšali si, aké to je, ocitnúť sa na druhej strane javiska. Deti si
samostatne pripravili scenáre, hudbu a bábky.
Preniesli sme sa do rozprávkového sveta, kde sme stretli
tri prasiatka, tiež Červenú čiapočku, zlého vlka a veľa iných
rozprávkových bytostí.
Hraním rozprávok sa u detí rozvíja fantázia, schopnosť
vyjadrovania a ich kreativita. Deti predviedli milé divadielka,
možno z nich budú noví nádejní herci, človek nikdy nevie...
SN

Cezpoľný beh/d – 3. miesto • Okresné kolo
Stolný tenis/ch – 6. miesto • Okresné kolo
Oxdog Florbal/st. žiaci – 3. miesto • Okresné kolo
Plavecký výcvik základný – 3. ročník
Hokejbal/najml. žiaci (1. – 3. ročník) – 1. miesto • Okresné
kolo (majstri okresu)
Hokejbal/st. žiaci – 2. miesto • Okresné kolo
Basketbal/d – 1. miesto • Okresné kolo
                       3. miesto • Regionálne kolo
Basketbal/ch – 3. miesto • Základná skupina
Volejbal/d – 2. miesto • Základná skupina
Volejbal/ch – 2. miesto • Okresné kolo
Lyžiarsky výchovno-vzdelávací výcvik, Malinô Brdo – 7. ročník
Streľba/ml. žiaci – 7. miesto
Streľba/st. žiaci – 6. miesto
Hádzaná/ch – 3. miesto • Základná skupina
Všetkým športovcom blahoželáme!!!

Lyžiarsky vých o vn o - v ý c v ik o v ý k u r z Ma lin ô B rdo

V dňoch 8. až 12. februára 2016 sa žiaci 7. a 9. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v Ski parku
Malinô Brdo – Ružomberok. Žiaci boli rozdelení do troch družstiev, v ktorých postupne prešli celou lyžiarskou abecedou a zdokonaľovali svoju lyžiarsku techniku. Najväčšie pokroky v lyžovaní urobili tí, ktorí stáli na lyžiach po prvýkrát a už
na tretí deň brázdili svahy zjazdoviek ako ich pokročilejší kamaráti. Počas pobytu mali žiaci pripravený program v podobe
súťaží na lyžiach, prednášok, lyžiarskych filmov, ale i diskotéku, ktorú pripravili pre siedmakov ich starší spolubojovníci.
Prežili sme spolu päť nádherných dní, na ktoré budeme všetci určite dlho a s radosťou spomínať.
Športu zdar, lyžovaniu zvlášť!     
                                                   JH
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Jar – nádej budúcej generácie...
Priatelia prírody, zima je za nami, jej kúzla strácajú na sile
a už čoskoro sa všetko krásne odeje do zeleného habitu popretkávaného kvetmi pestrých farieb. Áno, jar už klope na dvere.
Prichádza obdobie, kedy všetko živé sa stáva ešte živším.
Pre nás poľovníkov je to jedna z najvzácnejších chvíľ roka.
Nie je nič krajšie, ako po dlhých chladných mesiacoch starostlivosti pozorovať mláďatá hrajúce sa na každom kroku
v okolitom raji. Avšak aj tu je dôležitý náš zásah, ktorý je
zároveň povinnosťou. A keďže poľovnícke plánovanie sa odvíja aj od prírastkov, podstatnou súčasťou ochrany zveri je
ochrana mláďat. V centre záujmu poľovníkov sú predovšetkým mláďatá „úžitkovej“ raticovej zveri a tiež zveri malej, najmä zajaca a bažanta.
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Diviačia zver vrhá mladé za normálnych okolností koncom
februára a začiatkom marca, ale pri narušení vekovej a pohlavnej štruktúry čried nie sú výnimkou ani júnové vrhy. Občas dokonca vídať pásikavé prasiatka aj v neskorej jeseni.
Najviac mláďat raticovej zveri sa rodí v máji až v júni. Jelenice kladú spravidla jedno jelienča po 240 dňoch gravidity. To
už po niekoľkých dňoch nasleduje matku, ktorá ho intenzívne dojčí najmenej päť mesiacov.
Srnčia zver privádza na svet jedno až tri, výnimočne aj
štyri mláďatá po štyridsiatich týždňoch gravidity. Kvôli predátorom ich zvykne odkladať zvlášť, každé na iné miesto, a preto sa ich náhodnému pozorovateľovi môžu vidieť
opustené. Takto nájdené srnča či jelienča sa nesmie hladkať
či prenášať, aby sme nezanechali na ňom ľudskú pachovú
stopu, vďaka ktorej by ho matka odvrhla, prestala dojčiť,
a tým pádom by čoskoro uhynulo.
Taktiež silnie tlak civilizácie na životné prostredie zveri.
Zver a najmä tú novonarodenú ohrozuje oplocovanie pozemkov, poľnohospodárska mechanizácia, aplikácia priemyselných hnojív a chemická ochrana plodín, ale napríklad aj
jarné povodne. Priam pohromou sú pre ne túlavé psy, mačky, krkavcovité vtáky, líšky a malé šelmy.
Preto vás chceme požiadať, aby ste najmä v týchto jarných mesiacoch nevodili do prírody svoje psy a už vôbec
nie voľne pobehujúce. Zver je voči nám ohľaduplná, správajme sa i my k nej ohľaduplne. Príroda slúži na relax, nie
ako zberné miesta na odpadky, taktiež nebola stvorená ako
mototrasa!
Vážme si to, čo máme vôkol nás, na niektorých miestach
sveta si to už povedať nemôžu...
Matúš Bulejko, PZ Krásin Dolná Súča

Odstraňovanie inváznych druhov rastlín – povinnosti vlastníka pozemku
Koniec zimy znamená prebúdzanie prírody. Rodí sa nový život na lúkach, poliach, záhradách, pri potokoch, v lese, na
zemi. Po krátkych smutných dňoch prichádzajú dlhšie a slnečnejšie. Jar je najkrajšia časť roka, kedy sa zem prebúdza
z dlhého zimného sna. Väčšina stromov a krov začína pučať a vyháňa nové výhonky, zo zeme vyrastajú svieže – prvé
rastlinky. Prilieta väčšina sťahovaných vtákov a stavajú si hniezda. Prichádzajú aj nové povinnosti pre ich vlastníkov.
Obec Dolná Súča ako orgán ochrany prírody upozorňuje občanov na povinnosť zo svojich pozemkov odstraňovať
všetky invázne druhy rastlín a drevín.
Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú podľa § 2 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.
uvedené v prílohe č. 2a tejto vyhlášky: ambrózia palinolistá • glejovka americká • pohánkovec (krídlatka) • slnečnica hľuznatá • boľševník obrovský • netýkavka žliazkatá •
zlatobyľ kanadská • zlatobyľ obrovská • pajaseň žliazkatý •
beztvarec krovitý • kustovnica cudzia • javorovec jaseňolistý.
Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný na
vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorým ustanovilo ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať
sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
Obec Dolná Súča upozorňuje vlastníkov, správcov alebo
užívateľov pozemkov na výskyt inváznych druhov rastlín
a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu.

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín
Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie.
O spôsoboch ich odstraňovania rozhodujú najmä spôsoby
ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu
rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu.
V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov
na prírode orgán ochrany prírody vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi pozemku po predchádzajúcom upozornení
nariadi odstránenie inváznych druhov rastlín, ak si neplní
povinnosť podľa odseku 3.
Ak vlastník, správca alebo užívateľ pozemku odstránenie
rastlín inváznych druhov nevykoná v lehote určenej orgánom ochrany prírody, činnosť vykoná orgán ochrany prírody
alebo ním poverená osoba na náklady toho, komu bolo odstránenie inváznych druhov rastlín nariadené.
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