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Keď je to už v našej moci,
prajeme vám k Veľkej noci
dobrú vôňu koláčov,
k tomu veľa korbáčov,
chladnú vodu zo studničky
a vínečka do skleničky.

Želáme vám krásne sviatky veľkonočné,
hlavne šťastné a slnečné.
Starosta obce,
pracovníci obecného úradu a redakcia

číslo 1 • apríl 2015
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa
12. 12. 2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Voľbu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie.
2. Informáciu o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného
zastupiteľstva.
3. Poverenie poslanca, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií.
5. Návrh na určenie mesačného platu
starostovi obce.
6. Návrh na schválenie sobášiacich,
7. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2014 obce Dolná
Súča a ZŠ s MŠ Rudolfa Hečka.
Uznesenie č. 1
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
1. zvolilo mandátovú komisiu v zložení: Anton Hlávek, Alena Majerská;
2. uložilo mandátovej komisii:
a) overiť doklady o zložení sľubu
novozvoleného starostu a novozvolených poslancov,
b) zistiť, či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou
starostu alebo poslanca, a to
na základe nimi predložených
a vlastnoručne podpísaných
čestných vyhlásení,
c) podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu
zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vasko,
Vavro, Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
1. zvolilo volebnú komisiu v zložení: Bc. Iveta Tomeková, Bc. Tomáš Trúnek;
2. uložilo volebnej komisii dohliadať
na priebeh volieb, vykonať v prípade tajného hlasovania sčítanie
hlasov a podať obecnému zastupiteľstvu správu o výsledku volieb.

Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vasko,
Vavro, Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 3
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
1. zvolilo návrhovú komisiu v zložení: Marián Vasko, Vladimír
Vavro, Agáta Zigová;
2. uložilo návrhovej komisii:
a) sledovať priebeh rokovania,
predkladané návrhy a obsah
diskusie,
b) predkladať k prerokúvaným
bodom programu a k postupu
rokovania návrhy uznesení,
tak aby sa efektívne naplnil
program rokovania a jeho ciele.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vasko,
Vavro, Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 4
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
A) zobralo na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a predloženú
správu mandátovej komisie;
2. vystúpenie novozvoleného starostu;
B) konštatovalo, že
1. novozvolený starosta obce
Rudolf Pleva zložil a podpisom potvrdil zákonom predpísaný sľub starostu obce;
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom
potvrdili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Štefan Čičo,
Milan Dúžek, Anton Hlávek,
Alena Majerská, Bc. Iveta Tomeková, Tomáš Trúnek, Marián Vasko, Vladimír Vavro,
Agáta Zigová
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vasko,
Vavro, Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 5
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
poverilo poslanca Vladimíra Vavra
zvolávaním a vedením zasadnutí
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta
a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,

Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vasko,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: Vavro
Uznesenie č. 6
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
A) zriadilo komisie:
1. komisia sociálna, bytová a verejného poriadku
2. komisia finančná, správy obecného majetku a podnikateľskej
činnosti
3. komisia kultúry, školstva a športu
4. komisia výstavby, územného
plánovania a životného prostredia
5. komisia na ochranu verejného
záujmu;
B) zvolilo predsedov komisií nasledovne:
1. Bc. Iveta Tomeková – komisia
sociálna, bytová a verejného
poriadku
2. Agáta Zigová – komisia finančná, správy obecného majetku
a podnikateľskej činnosti
3. Vladimír Vavro – komisia kultúry, školstva a športu
4. Marián Vasko – komisia výstavby, územného plánovania
a životného prostredia
5. Štefan Čičo – komisia na
ochranu verejného záujmu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vasko,
Vavro, Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 7
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
určilo v súlade so zákonom NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu
určenom obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pre voľbami mesačný plat starostu Rudolfovi Plevovi vo výške 1.967 €.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vasko,
Vavro, Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 8
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo za sobášiaceho poslanca
obecného zastupiteľstva pána Mariána Vaska.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: Vasko
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Uznesenie č. 9
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods. 4 písm. b)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a na základe odseku 2 písmena a) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. schválilo rozpočtové opatrenie
č. 4/2014 obce Dolná Súča a Základnej školy s materskou školou
Rudolfa Hečka v prílohe na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vasko,
Vavro, Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 15. 1. 2015
Uznesenie č. 10
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce v roku
2014 a zmeny štatutárneho zástupcu obce Dolná Súča
1) odvolalo Ing. Pavla Kvasnicu
z funkcie zástupcu obce Dolná
Súča z orgánov obchodnej spoločnosti Regionálna vodárenská
spoločnosť Vlára-Váh, s. r. o.,
Nemšová;
2) schválilo Rudolfa Plevu, starostu obce Dolná Súča, trvale bytom
Dolná Súča do funkcie zástupcu
obce Dolná Súča do orgánov obchodnej spoločnosti Regionálna
vodárenská spoločnosť VláraVáh, s. r. o., Nemšová.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 11
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo žiadosť o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie a súhlasilo, že
proces obstarávania a schvaľovania
územnoplánovacej dokumentácie
obce Dolná Súča potrvá najviac tri
roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č.12
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na návrh predsedov jednotlivých komisií pri OcZ zvolilo členov komisií
nasledovne:
komisia sociálna, bytová a verej-
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ného poriadku:
Štefan Čičo, Bc. Tomáš Trúnek,
MUDr. Roman Podolák, Mgr. Ružena Šedivá, Ing. Viliam Cagala;
komisia finančná, správy obecného
majetku a podnikateľskej činnosti:
Alena Majerská, Ing. Božena Oriešková, Bc. Erika Vasková, Mária
Madolová;
komisia kultúry, školstva a športu:
Anton Hlávek, Slavka Panáková,
Miroslav Gabrhel;
komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia:
Milan Dúžek, Rastislav Ondrišák,
Miroslav Hrobár, Antónia Micháliková
komisia na ochranu verejného
záujmu:
Milan Dúžek, Alena Majerská.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 13
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči po prerokovaní schválilo poskytnutie finančnej dotácie na mzdy
a prevádzku Centra voľného času
Školská 9, ako súčasť Katolíckej
spojenej školy, Školská 9, 914 41
Nemšová vo výške 30 EUR/1 žiak
na rok 2015 v zmysle žiadosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Zigová
Proti: 0 		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 14
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
súhlasilo so zriadením vecného
bremena pre potreby umiestnenia
elektrických zariadení a rozvodov
plánované v rámci pripravovanej
stavby „Dolná Súča – VNK, TS,
NNK, NNV“ pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava.
Zriadenie vecného bremena bude
pre potreby uloženia elektrického
vedenia, ktoré je navrhované na pozemkoch nasledovne:
Katastrálne územie • Parcelné
číslo • Číslo LV
Dolná Súča • 749/1 KN reg. „C“ • 1
Dolná Súča • 744/3 KN reg. „C“ • 1
Dolná Súča • 7858/1 KN reg. „C“ • 1
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 15
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
predĺžilo platnosť Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Dolná Súča 2007 – 2013, schváleného uznesením č. 24/2007 zo dňa
29. 3. 2007 do schválenia nového
strategického dokumentu – PHSR
obce Dolná Súča v zmysle zákona
309/2014 Z. z.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská, Bc.
Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0

Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 26. 2. 2015
Uznesenie č. 16
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade s § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z 33/2014,
1/2015 a 2/2015 zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 17
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie súhrnnú správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2014.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 19
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plán práce Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči na rok 2015.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plány práce jednotlivých
komisií pri OcZ na rok 2015.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 21
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien ev.
č. budúceho oprávneného 15/86/
L13.0758.13.0007/ZBZ_VB pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov plánované v rámci
pripravovanej stavby „Dolná Súča
– VNK, TS, NNK, NNV“ pre spoločnosť Západoslovenská distribučná,
a. s., Bratislava.
Zriadenie vecného bremena bude
na nasledovných pozemkoch:
èèè
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 22
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
starostu obce
1. o platobnom rozkaze 20/Ro/492/
2014-31 z Okresného súdu Trenčín zo dňa 3. 12. 2014 v právnej
veci navrhovateľa JUDr. František Ondrišák, Dolná Súča;
2. k odporu proti platobnému rozkazu podaného obcou na Okresný súd Trenčín v stanovenej lehote.
• Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie predložený návrh zmluvy
o nájme nehnuteľností prenajímateľa JUDr. Františka Ondrišáka s
tým, že k nájomným vzťahom sa vyjadrí až po rozhodnutí súdu.
• Obecné zastupiteľstvo odporučilo
zvolať pracovné stretnutie komisie výstavby a ŽP, komisie kultúry,
školstva a športu pri OcZ za účasti
JUDr. Františka Ondrišáka a spoločne hľadať riešenie k predmetnej
veci na vytvorenie vzájomnej dohody.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,

Parcel. Regisčíslo ter KN

LV č.

Výmera
v m2

Druh
pozemku

Kat.
územie

Obec

Okres

Ostatné
plochy

D. Súča

D. Súča

TN

6132/2

C

1

12601

6127/1

E

3353

409

Trvalé trávne
porasty

D. Súča

D. Súča

TN

6130

E

3353

1209

Trvalé trávne
porasty

D. Súča

D. Súča

TN

6408/4

E

3353

4386

Ostatné
plochy

D. Súča

D. Súča

TN

7894

E

3353

629

Ostatné
plochy

D. Súča

D. Súča

TN

Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 23
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie žiadosť Svojpomocného klubu stomikov ILCO
Trenčín s tým, že k žiadosti sa vyjadrí na najbližšom zasadnutí OcZ
v mesiaci apríli 2015.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 24
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
súhlasilo so zvýšením členského
do MAS Vršatec na rok 2015 v zmysle stanov MAS Vršatec, t. j. 1 €/obyvateľ.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 25
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
starostu obce o poverení poslanca
Vladimíra Vavra funkciou zástupcu
starostu obce dňom 9. 2. 2015 na
volebné obdobie 2014 – 2018.

Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom v písomnom
poverení.
Určené kompetencie:
1. spolupracovať so starostom na
príprave rokovaní obecného zastupiteľstva;
2. vykonávať operatívne činnosti
a úlohy podľa pokynov starostu
obce; počas dlhodobej neprítomnosti starostu, ako práceneschopnosť alebo dovolenka,
starosta písomne určí rozsah
kompetencií a výšku odmeny.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vasko,
Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: Vavro
Uznesenie č. 26
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie otvorený list
Ing. Pavla Kvasnicu pre starostu
obce a obecné zastupiteľstvo s tým,
že ak má Ing. Kvasnica akékoľvek
podozrenia z páchania trestného
činu, je potrebné, aby uvedené riešil
súdnou cestou.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Vasko, Zigová
Proti: 0		
Zdržal sa: 0

Čo môžeme urobiť, aby nám nerástli náklady
Náklady na odpadové hospodárstvo ovplyvňuje veľa faktorov, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch skupín. V prvej
skupine sú tie, ktoré reálne nevieme ovplyvniť, ako napríklad poplatky za odvoz, uloženie a likvidáciu odpadu,
dopravné vzdialenosti, legislatíva a podobne. Do druhej skupiny patria činnosti ktorých realizáciou môžeme
náklady znížiť.
Hlavným cieľom je znížiť množstvo (hmotnosť) neseparovaného odpadu a zvýšiť podiel separovaných zložiek.
Do komunálneho odpadu nepatrí stavebný odpad, najmä
ťažké zložky, napríklad betón, kvádre, tehly. Každý stavebník je povinný odstrániť odpad na vlastné náklady!
Pri jarnom upratovaní a zametaní ciest a chodníkov nazberaný štrk nedávame do smetných nádob, ale ho použijeme na vyrovnávanie terénnych nerovností, alebo necháme
na kôpke a pracovníci obce ho odvezú.
Do komunálneho odpadu nepatrí odpad zo záhrad, naprí-

klad burina, pokosená tráva, lístie, šupy zo zemiakov. Biologický odpad je najlepšie kompostovať! Na dedine by nemal
byť veľký problém nájsť meter štvorcový pre záhradný kompostér. Keď je bio odpadu jednorazovo veľa, je tu možnosť
odviezť ho do veľkokapacitnej kompostárne v Nemšovej.
Pre obyvateľov našej obce je spracovanie zadarmo.
Drevený popol je dobré hnojivo do záhrady a škoda ho
vyvážať na skládku.
Papier takisto nepatrí do zmiešaného odpadu, máme naň
samostatné nádoby alebo môžeme využiť našich školákov,
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keď ZŠ organizuje zber – potešia sa. Nerecyklovateľný papier môžeme použiť na podkurovanie v kachliach.
Plastové PET fľaše od nápojov pred vyhodením je nutné
zošliapnutím zmenšiť na čo najmenší objem! Plastové nádoby od chemikálií je potrebné odovzdávať čisté, znečistené
nám odberateľ preradí do zmiešaného odpadu, za ktorý tvrdo platíme. Plasty sa vyvážajú zadarmo. Pokiaľ je kontajner
na plasty plný, nenechávajte odpad vedľa kontajnera, ale ho
odneste do zberného dvora na Závodí!
Samostatnou kapitolou sú elektrospotrebiče. Ak sú vcelku, nie je problém, za odvoz dostaneme dokonca zaplatené,
napr. za chladničky symbolických 30 centov za tonu. Problém sú rozobrané spotrebiče, tie nám nechce odberateľ
zobrať. Stojí nás nemálo úsilia likvidovať takýto odpad. Pokiaľ neodoláte a musíte ho rozoberať, tak prosím, ale všetko
si nechajte. Nerozoberať platí pre všetky druhy elektrospotrebičov – práčky, televízory, počítače, vysávače, mobily a podobne.
Pneumatiky do zberného dvora berieme, ale oveľa lepší
spôsob je meniť pneumatiky v pneuservise, kde môžete staré nechať.
V zbernom dvore sa občas objavia veci, ktoré niekto už
nepotrebuje, ale inému ešte môžu poslúžiť, napríklad starý luster, nemoderná stolička, lyže a pod. Takéto druhotné

využitie akceptujeme a podporujeme. Neplatí to však pre
kovový odpad a vyberanie súčiastok (elektromotory) z elektrospotrebičov.
Plocha pred starým cintorínom nie je smetisko! Smetné
nádoby sú určené iba na odpadky z cintorína! Ostatný odpad je potrebné doviesť do zberného dvora. Je veľmi smutné, že vedľa pietneho miesta, kde odpočívajú pozostatky
našich príbuzných, dokážeme vytvoriť nedôstojný neporiadok. Ešte treba spomenúť zdobenie hrobov – prešli sme od
živých kvetov a iných prírodných materiálov (čečina) k plastovým náhradám. Skúsme už pri kúpe rozmýšľať nad tým, že
kupujeme budúci odpad.
Vážení občania, načrtol som stručný a neúplný prehľad
možností zníženia nákladov na odpadové hospodárstvo, ale
aj zlepšenia prostredia v obci. Myslím, že pre niektorých sú
tieto riadky zbytočné, pretože tak už dlho a samozrejme konajú. Zbytočné sú aj pre tých, ktorí sú k tejto téme ľahostajní
a svoje návyky nezmenia. Verím ale, že článok nie je zbytočný a nájdu sa viacerí z nás, ktorí si osvoja niektoré podnety
z tohto článku.
Vaše podnety, návrhy, pripomienky k téme posielajte na
adresu: prednosta@dolnasuca.sk
Viliam Cagala

Komunálny odpad v roku 2014
Prinášame stručný prehľad nakladania s odpadmi v našej
obci.
Náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva za
vlaňajší rok predstavovali sumu 57 809,- €. Príjmy z poplatkov za komunálny odpad predstavovali 45 468,- €, stra-

ta 12 341,- € bola uhradená z rozpočtu obce. Strata v roku
2014 vyjadrená v percentách presahuje 21 %. Straty v odpadovom hospodárstve za posledné roky nepríjemne rastú,
v roku 2011 bola strata 6 926,- €, v roku 2012 činila 8 752,- €
a v roku 2013 narástla na 10 287,- €.

Množstvá jednotlivých druhov odpadu v tonách za ostatné štyri roky si môžete porovnať podľa v tabuľke.
Druh odpadu

r. 2014
v tonách

Zmesový komunálny odpad

r. 2013
v tonách

r. 2012
v tonách

r. 2011
v tonách

Spôsob likvidácie

429,22

505,59

429,22

431,19

Objemný odpad

71,15

90,28

71,15

58,00

Vývoz na skládku

Papier a lepenka

21,90

10,99

12,49

17,66

Ďalšie spracovanie

Sklo

40,34

39,74

42,35

44,57

Ďalšie spracovanie

Plasty

26,59

27,58

27,36

29,64

Ďalšie spracovanie

1,83

1,08

6,30

6,04

Ďalšie spracovanie

Elektrické a elektronické zariadenia

Vývoz na skládku

Kovy – železný šrot

6,44

2,76

6,94

11,64

Ďalšie spracovanie

Chladničky/klimatizácie

3,44

2,44

5,44

4,04

Ďalšie spracovanie

600,38

680,46

601,25

602,78

Celkom

Čo nás čaká v roku 2015? Predovšetkým ťažko sa rodiaci a tvrdo pripomienkovaný nový zákon o odpadoch, ktorý má priniesť zmeny v právach a povinnostiach miest a obcí a dotkne sa všetkých občanov. Druhou nemenej dôležitou úlohou je prijať
opatrenia na odstránenie straty v odpadovom hospodárstve.
Viliam Cagala

SMS-Info • Informácie pre občana už aj formou krátkych SMS správ
Obec Dolná Súča spustila od 27. marca 2014 novú bezplatnú službu pre občanov – SMS Info. Prostredníctvom tejto
aplikácie môže samospráva – obec Dolná Súča jednoduchým spôsobom prevádzkovať vlastný informačný portál, ktorý zabezpečuje rozosielanie krátkych správ registrovaným občanom prostredníctvom SMS. Služba je bezplatná, slúži na rýchle
a aktívne informovanie občanov o verejných záležitostiach a je modernou obdobou dedinského rozhlasu popri zverejňovaní
informácií na www alebo úradnej tabuli. Pre správy rôzneho druhu a obsahu sme vytvorili štyri kanály: šport, kultúra, samospráva a mimoriadne udalosti. Občan si vo svojich nastaveniach pri registrácii určí, ktorý druh správ chce odoberať.
Mobilná aplikácia umožňuje jednoduchú komunikáciu s občanmi a používateľom služby. Hlavným zámerom je
jednoduchosť použitia a bezprostrednosť komunikácie.
Ako sa môžete prihlásiť do služby hlasnik.egov.sk
Stačí kliknúť na obecnú stránku www.dolnasuca.sk a pod SMS-Info sa môžete bezplatne zaregistrovať.
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Tento projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.
Podujatie sa koná v rámci „Operačného programu cezhraničnej spolupráceSR – ČR 2007 – 2013“
pod názvom projektu:
Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova veselo si zaspievaj a zatancuj.

Projekt cezhraničnej spolupráce
Obec Dolná Súča sa v období
od 1. 6. 2014 do 28. 2. 2015 zapojila do projektu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013.
Realizovaný projekt sa týkal troch
obcí, ktoré spolu pomerne tesne susedia a vzťahy medzi nimi boli vždy
veľmi intenzívne. Projektom pod názvom „Na pomedzí Súče a Starého
Hrozenkova veselo si zaspievaj a zatancuj“ sme chceli eliminovať negatívne dopady štátnej hranice a zároveň
posilniť existujúce vzťahy a väzby
medzi občanmi našich obcí. Zlepšiť
tiež cezhraničnú integráciu obcí Horná
Súča, Dolná Súča a Starý Hrozenkov

prostredníctvom rozvoja regionálnych
kultúrnych tradícií a spoločenských
aktivít, ktoré podporujú súdržnosť a
atraktivitu prihraničného regiónu, vrátane posilnenia cezhraničnej spolupráce v tejto oblasti.
V rámci projektu sa v našej obci
uskutočnili nasledovné aktivity:
• Festival dychových hudieb,
• výmena hlavných reflektorov v kinosále kultúrneho domu,
• nákup vianočného osvetlenia na námestí,
• nákup 4 ks kostýmov pre divadelný
súbor Giovanni a preprava súboru
na divadelné predstavenia u partnerov projektu,

• Zimné stretnutie folkloristov v Dolnej
Súči,
• leták – Súčanský folklór – 1000 ks
výtlačkov,
• Fašiangy očami detí,
• brožúra – Fašiangové recepty starých materí – 1000 ks výtlačkov.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 85 %, zo štátneho rozpočtu
8,33 % a z rozpočtu obce 6,67 %.
Cieľom projektu bolo zlepšenie
prístupu obyvateľov všetkých partnerov ku kultúre na druhej strane hranice; skvalitnenie výmeny informácií
a zlepšenie spolupráce miestnych folklórnych a hudobných súborov a dychových hudieb v obciach Horná Súča,
Dolná Súča a Starý Hrozenkov.

Zimné stretnutie folkloristov v Dolnej Súči

Obec Dolná Súča v spolupráci s Trenčianskym folklórnym
združením STODOLA zorganizovali 3. Zimný festival
trenčianskych folklórnych skupín, ktorý sa uskutočnil v sobotu 31. januára 2015 o 16.00 hodine v kultúrnom dome v Dolnej Súči. Festival sa konal v rámci programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 pod názvom projektu:
Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova veselo si zaspievaj a zatancuj.

V bohatom kultúrnom programe sa predstavilo viac ako
200 tanečníkov, spevákov a hudobníkov z folklórnych skupín:
• Latovec Dolná Súča
• Dolinečka Soblahov
• Studienka Chocholná-Velčice
• Rozvadžan Trenčianske Stankovce
• Selčan zo Selca.
Hosťom programu bol folklórny súbor spoza česko-slovenských hraníc Kopaničár zo Starého Hrozenkova.
Sprievodnou akciou počas tohto zimného stretnutia bola
pripravená vo vestibule kultúrneho domu Výstava súčanských
krojov a tradičných výšiviek z obcí Dolná Súča a Horná Súča.

Ako sme fašiangovali...
Ani skoro jarné počasie nenarušilo fašiangové slávnosti v našej obci. Fašiangy sa konali v rámci cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 pod názvom projektu: Na pomedzí Súče a Starého Hrozenkova veselo si
zaspievaj a zatancuj.
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Pre občanov a návštevníkov obce sme pripravili bohatý
kultúrny program spojený s ukážkou tradičnej zabíjačky
a fašiangový sprievod. Fašiangy v minulosti sa v našej obci
spájali s veselosťou, zábavou, hodovaním a pitím.
Naša obec už po trinásty raz 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 od stolárskych dielní smerom k farskému úradu
cez Horný koniec na Školskú ulicu a cez Sedláky na námestie. Na námestí v tom čase koncertovala dychová hudba
Mladík z Hornej Súče a prebiehala ukážka tradičnej zabíjačky, ktorá potešila najmä najmladších návštevníkov. Počas
koncertovania dychovej hudby našu obec navštívil predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý
sa prihovoril občanom a návštevníkom.
Úderom na bubon a pesničkou „Fašiangy, Turíce...“ otvoril
folklórny súbor Latovec, detský folklórny súbor Latovček, seniorky z klubu dôchodcov, masky a Detská dychová hudba

7
R. Hečka fašiangové popoludnie na námestí.
Fašiangové podujatia sa už konajú aj vo viacerých obciach
v blízkom i širokom okolí. Vďaka dlhoročnej tradícii v našej
obci prilákalo fašiangové popoludnie nielen našich občanov,
ale aj veľa zvedavcov a priaznivcov folklóru, dobrej nálady
a zábavy z blízkeho i širokého okolia. Túto tradíciu, príjemnú
atmosféru a dobrú zábavu fašiangového popoludnia si musíme strážiť a uchovávať pre ďalšie generácie.
Ako hostia v kultúrnom programe vystúpili heligonkárka
Vlasta Mudríková, folklórny súbor Vršatec senior z Dubnice
nad Váhom i skupina moderného tanca zo ZUŠ Nemšová.
Na námestí v dobovom stane sa predstavili členovia OZ
Kompania trnavských žoldnierov v dobových kostýmoch,
ktorí predviedli stredovekú kuchyňu s možnosťou ochutnávky. Vo vestibule kultúrneho domu bola pripravená výstava
výtvarných diel detí ZŠ a MŠ Rudolfa Hečka pod názvom
Fašiangy očami detí. Počas vystúpenia heligonkárky Vlasty
Mudríkovej sa konalo vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu fašiangovú masku a najlepšie výtvarné diela žiakov.
V stane pred kultúrnym domom si mohli návštevníci zakúpiť
výborné zabíjačkové špeciality, ktoré pripravil šikovný mäsiar
Jozef Kolínek so svojimi pomocníkmi už po trinásty raz. Pre
deti bol pristavený stánok s cukrovou vatou a šiškami.
Roztancovaní, príjemne unavení sme sa pomaly začali
rozchádzať, aby sme sa po krátkom oddychu stretli v kultúrnom dome na tanečnej zábave.

8
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Do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba Vacenovjáci (ČR). Dobrá nálada vydržala zabávajúcim sa až do rána,
o čom svedčil neustále plný tanečný parket.
Vyvrcholením tohtoročných fašiangových slávností bola
17. marca 2015 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, členky Klubu dôchodcov v Dolnej Súči a veľké množstvo mladých nadšencov
ukončili „Fašiangy 2015“.
Skončila sa zábava, aby po 40-dňovom pôste bola zasa
prebudená vo veľkonočnom období.

Touto cestou chceme ešte raz úprimne poďakovať DDH R.
Hečka, DFS Latovček, FS Latovec, klubu dôchodcov, maskám a všetkým, čo sa pričinili o dôstojný priebeh fašiangov.
Ďakujeme aj sponzorom: PD Krásin Dolná Súča, Štefanovi
Kováčovi, Martinovi Petríkovi, Darčekovej predajni JABUKO,
Lenke Pastorákovej – Hostinec Trúnek, Tradičnej pekárni
Horná Súča, predajni Mäso-údeniny – p. Harthauserovi.
Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, hosťom a návštevníkom podujatia.
Veríme, že sa tieto tradície aj naďalej budú v našej obci
zachovávať.

Tešíme sa na XIV. ročník 6. 2. 2016.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Naši žiaci súťažili...

V decembri 2014 sa na našej škole pod vedením Mgr. A. Kadlečíkovej,
Ing. E. Gašparíkovej a Mgr. S. Richtárikovej pre II. stupeň a Mgr. I. Sedláčkovej a Mgr. D. Jarošovej pre I. stupeň
ZŠ uskutočnil nultý (skúšobný) ročník
jazykovej súťaže s názvom: „Jazykový expert“.
Zúčastnili sa jej žiaci 4. – 9. ročníka,
ktorí riešili úlohy v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Kto chcel uspieť,
musel preukázať nielen znalosti z cudzieho jazyka, ale i z ostatných predmetov.
Otázky a úlohy napr. z matematiky,
geografie, dejepisu, hudobnej výchovy boli zadané v cudzom jazyku. Najúspešnejší žiaci boli odmenení. Súťaž
sa stretla s pozitívnym ohlasom a veríme, že sa stane tradíciou. Tešíme sa
na ďalší ročník.
EG
Dňa 12. 3. 2015 sa v Krajskej knižnici M. Rešetku v Trenčíne uskutočnilo
krajské semifinálové kolo v jazykovej
súťaži „Jazykový kvet 2015“. Do kraj-

ského kola postúpili: z ruského jazyka
Veronika Štefancová z 9. A, ktorú pripravovala Mgr. A. Kadlečíková a z anglického jazyka Eliška Pastieriková zo
4. A, ktorej sa venovala Mgr. I. Sedláčková. Víťazom srdečne gratulujeme!
AK
Naši žiaci sa v 2. polroku tohto
školského roka zúčastnili 7. ročníka
okresného kola Dejepisnej olympiády, ktorý sa konal 12. 2. 2015 na ZŠ,
Veľkomoravská ul. v Trenčíne. Pripravovala ich Mgr. J. Lukšová. Umiestnenie našich žiakov: kategória 6. ročník:
4. miesto K. Repová (6. A) – úspešná
riešiteľka, kategória 9. ročník: 8. miesto L. Hamarová (9. A) – úspešná riešiteľka.
Naši žiaci sa zúčastnili aj 43. ročníka okresného kola Geografickej olympiády, ktorý sa konal 5. 2. 2015 na
ZŠ Kubranská ul. v Trenčíne. Pripravovala ich PaedDr. D. Neumannová
a Ing. E. Gašparíková. Naši žiaci sa
umiestnili nasledovne: kategória 5.
ročník: 8. miesto T. Vasková (5. A) –

úspešná riešiteľka, 15. miesto D. Sivák (5. B) – úspešný riešiteľ, kategória
6. a 7. ročník: 14. miesto A. Dobošová
(7. A), kategória 8. a 9. ročník: 12.
miesto K. Barteková (8. A) – úspešná
riešiteľka, 8. miesto L. Hamarová (9.
A) – úspešná riešiteľka.
Všetkým srdečne gratulujeme!		
dn
Dňa 13. 3. 2015 sa v Hornej Súči konal 14. ročník dekanátneho kola Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho šesť
trojčlenných družstiev Nemšovského
dekanátu, ktoré hodnotila trojčlenná
porota. Putovanie za cieľom bola spoločná téma všetkých troch kníh – Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov. Družstvá si zmerali sily v piatich náročných
kolách. Naše družstvo pripravovala
Mgr. A. Birasová a súťažilo v tomto zložení: S. Hajtmanová 7. A, N. Panáková
6. A a T. Vasková 5. A. Umiestnili sa na
1. mieste. Dievčatám blahoželáme
a prajeme veľa úspechov 16. 4. 2015
na diecéznom kole v Nitre.
AB

Športové súťaže a umiestnenie žiakov ZŠ jeseň – zima

Športové súťaže v školskom roku 2014/15 pre nás začali okresným kolom vo vytrvalostnom cezpoľnom behu na
Ostrove v Trenčíne 1. 10. 2014, kde zo 68 účastníkov si náš
žiak M. Grúlik (9. A) dobehol po 9. miesto, T. Hamaj (8. A), J.
Gajdošík (9. B) sa spolu s ním umiestnili za družstvo chlapcov na 2. mieste. U dievčat najlepšie zabehla M. Hamajová
(9. B) a dievčatá sa umiestnili na 19. mieste.
Dňa 8. 10. čakala našich starších chlapcov (J. Gajdošík, D.
Miklas, F. Šedivý, M. Grúlik, Š. Repa, L. Panák, P. Sliva, S.
Palušný z 9. AB a R. Pleva 7. A), základná skupina vo florbale, kde si hravo pod vedením vedúceho krúžku PaedDr. J.
Šedivého poradili so súpermi a bez problémov postúpili do
semifinále. Opätovné víťazstvo ich posunulo do okresného
kola a získali krásne 3. miesto.
Medzitým sa uskutočnil na škole pod vedením plaveckých
inštruktorov Mgr. A. Kadlečíkovej, Mgr. Z. Cmelinovej a triednej učiteľky Mgr. M. Patkovej základný plavecký výcvik 3.
ročníkov a zdokonaľovací plavecký výcvik pre 5. ročníky,
ktorým sa venovali riaditeľ školy K. Hrkota a D. Neumannová. Najlepší plavci: E. Záhoráková z 3. B a T. Vasková z 5. A
triedy. Dňa 18. 11. sa naši žiaci zúčastnili okresného kola
v stolnom tenise na ZŠ Kubranská ul. v Trenčíne a dievčatá

sa umiestnili na 4. mieste a chlapci na 6. mieste.
Hneď na druhý deň odišli ďalší žiaci zabojovať na okresné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky na ZŠ Drietoma.
Pod odborným dohľadom J. Masteša obsadili mladší žiaci A.
Lukšo (7. A), D. Duša (6. A), K. Harthauserová (7. B) krásne
2. miesto a starší žiaci T. Hlávek (7. B), A. Baláž (9. B) a S.
Palušný (9. A) 5. miesto.
V decembri prebehli na našej škole základné skupiny vo
volejbale dievčat aj chlapcov. Pod vedením PaedDr. D. Neumannovej obidve postúpili do finálových kôl, ktoré boli vo
februári – chlapci sa v okresnom kole umiestnili na 4. a dievčatá na 3. mieste.
Zároveň chlapci aj dievčatá víťazne absolvovali základné
skupiny v basketbale a do 26. 2. odohrali okresné kolá, kde
dievčatá obhájili minuloročné prvenstvo a chlapci po tvrdom
boji skončili na 3. mieste. Dievčatá 10. 3. vďaka víťazstvu
postúpili do regionálneho kola na Myjavu, kde skončili na
3. mieste.
Nasledovne na to si chlapci odohrali základnú skupinu
v hádzanej v Soblahove, kde obsadili 3. miesto.
Posledný februárový týždeň sa chlapci 5. a 6. ročníka s J.
Šedivým prvýkrát zúčastnili turnaja v hokejbale na ZŠ Na
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dolinách v Trenčíne, ktorý bol pod záštitou projektu Inštitútu
hokejových štúdií a garantov projektu – majstrov sveta v hokeji Richarda Lintnera a Michala Handzuša.
27. 2. si chlapci 7. – 9. ročníkov zahrali exhibičný hokejový zápas na Štadióne P. Demitru proti A mužstvu Dukly
Trenčín, spojený s exkurziou do zákulisia hokejového klubu
a celého zimného štadióna Dukly Trenčín. Hokejový klub nám
v rámci podpory talentovanej mládeže prispel na výstroj: prilby a rukavice, ktoré budú používať účastníci novovytvoreného hokejbalového krúžku mladších žiakov na našej škole.
Veľký podiel zásluhy na spomínaných hokejových akciách
má žiak 7. A triedy Matúš Breznický, prostredníctvom ktorého sa hokejové zápasy uskutočnili a rovnako vďaka nemu
nám hokejisti Dukly Trenčín darovali hokejbalovú výstroj.
Marec začal malým futbalom, kde p. Šedivý spoločne
s trénerkou krúžku N. Rožníkovou (bývalou žiačkou našej
školy) skončil s dievčatami v základnej skupine v Hornej
Súči na 3. mieste. V rovnakej súťaži chlapcov potom p. Šedivý vybojoval so staršími chlapcami víťazné 1. miesto na
ZŠ Hodžova ul. v Trenčíne a postúpili do okresného kola.
Od 9. – 13. 2. sa žiaci 7. – 9. ročníkov zúčastnili lyžiar-

Basketbalové mužstvo dievčat.
skeho výchovno-výcvikového kurzu v Skalke pri Kremnici pod vedením lyžiarskych inštruktoriek – zástupkyne školy
Ing. J. Hruškovej a Mgr. L. Majčíkovej.
Všetkým športovcom srdečne gratulujeme a držíme palce,
aby im športové šťastie prialo až do konca školského roka.
dn

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
„Keď slniečko ráno vstalo, v kalendári listovalo.
Prečítalo odkaz celý – Je jar. To ste nevedeli?!“
Je tu jar. Čo ak sa nás spýta, čo sme robili v zime? Nuž,
nás – deti z materskej školy touto otázkou nezaskočí.
Nový rok sme privítali oddýchnutí a pripravení na vychádzky
do prírody, sánkovanie, kĺzanie, šantenie v snehu a stavanie
snehuliakov, pokiaľ nám to počasie umožnilo.
V edukačných projektoch, ktoré sú každý týždeň zamerané na rôzne zaujímavé témy, sme sa dozvedeli, ako zvieratká a vtáky zimujú a ako im aj my ľudia môžeme pomáhať.
Na fašiangy sa naša materská škola premenila na čarovný
svet rozprávkových bytostí, svet smiechu, tanca a zábavy.
„Komár ten mal masku slona, žaba bola krokodíl,
kto tam nebol, ten by to bol ťažko pochopil.“

Karneval – trieda C

Karneval – trieda D

Karneval – trieda A

Karneval – trieda B

Karneval – trieda E

číslo 1 • apríl 2015
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Zápis do prvého ročníka pre našich predškolákov bol príležitosťou ukázať všetko to, čo sa v materskej škole naučili.
A verte, rodičia i pani učiteľky boli na nich hrdé.
V projektoch „SOS planéta Zem“ a „Naša Zem je guľatá“
sme precestovali celú zemeguľu a dozvedeli sme sa, ako sa
máme správať a chrániť si ju, aby sa na nej dobre žilo nám
a raz aj našim deťom.
Počas týždňa, kedy sme sa venovali projektu „Kniha – môj
dobrý kamarát“ k nám do materskej školy, ako už tradične,

prichádzali babičky z klubu seniorov a čítali nám rozprávky pred spaním. Navštívili sme obecnú knižnicu a naučili
sme sa tiež, ako vznikajú knihy, kto je spisovateľ, ilustrátor
a sami sme sa nimi stali.
Prichádzajúcu jar vítame spevom a tancom. Počas vychádzok pozorujeme prebúdzajúcu sa prírodu, poznávame jarné kvety, chrobáčiky, zvieratká... Veľkonočné obdobie bude
pre nás príležitosťou spoznávať tieto krásne sviatky jari.
K sviatku Dňa matiek pripravíme milé drobnosti a program pre potešenie našich mamičiek a starých mám.
V projektoch „Moja rodná vlasť“ a „Dedinka moja“ sa
budeme oboznamovať s kultúrou našej vlasti, históriou
a kultúrnymi tradíciami našej obce.
Deň detí bude príležitosťou potešiť sa s kamarátmi a dozvedieť sa o tom, ako žijú deti inde vo svete.
Rozlúčka s predškolákmi bude i v tomto roku troška
smutná ale aj radostná, pretože oni sami sa už tešia do
školy. Pri rozlúčkovej piesni vypadne aj slzička, ale ako
sa v nej spieva:
„Milé pani učiteľky, nemusíte plakať,
budúci rok nové deti budú v triede skákať.“
A tak sa už teraz tešíme na nových kamarátov a všetko
zaujímavé, čo sa v materskej škole naučíme.
Deti z materskej školy, J. O.

Pozývame vás
DFS Latovček a obec Dolná Súča Vás srdečne pozývajú na

Festival detských folklórnych súborov
dňa 2. mája 2015 o 15.00 h na námestí v Dolnej Súči.

Predstavia sa: DFS LATOVČEK (Dolná Súča) • DFS ČAKANKA (Nové Mesto nad Váhom) • DFS NEZÁBUDKA (Drietoma)
DFS ČAJKA (Horná Súča) • DFS BYSTEREC (Mníchova Lehota) • DFS DOLINKA (Omšenie)
Hosť festivalu: FS Nadšenci (Trenčín)
Vstupné: Dobrovoľné
DFS LATOVČEK srdečne pozýva na

MÁJOVÚ VESELICU
Kedy: 2. 5. 2015
Kde: Spoločenská sála Kultúrneho domu v Dolnej Súči
Do tanca hrá: KB Band
Čaká na Vás príjemná zábava a bohatá tombola.
VSTUPNÉ: 5 €
Vstupenky si môžete zakúpiť denne
na Obecnom úrade v Dolnej Súči.
Obec Dolná Súča Vás pozýva na

43. ročník festivalu dychových hudieb

Hečkova Súča 2015
dňa 6. 6. 2015 o 16.00 h na námestí v Dolnej Súči
Hosť festivalu DH Túfaranka zo Šakvic
bude vyhrávať po skončení festivalu na tanečnej zábave.
Srdečne Vás pozývame.

Vážení spoluobčania,
v Parku Michala Rešetku pri kostole
v Hornej Súči a na námestí v Dolnej Súči
sa 26.

a 27. septembra 2015 uskutoční

„HRAVÁ JESEŇ
v HORNEJ, DOLNEJ“
s podnázvom
MESIAC – SÚČA – FAZUĽA.
Okrem bohatého programu sa bude
súťažiť
o najzaujímavejšiu vypestovanú fazuľu
v súčanských záhradách.
Preto Vás, spoluobčania, vyzývame,
aby ste s láskou pestovali fazuľu,
ktorú prinesiete na súťaž
a práve Vy sa možno stanete víťazom –
KRÁĽOM a KRÁĽOVNOU súčanskej fazule.
Tešíme sa na Vaše výpestky fazuľových strukov.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA

NAVŽDY SA ROZLÚČILI

Šimon Banecký, Mia Mendíková,
Lilien Kubicová, Liliana Krišková,
Alexander Lukšo, Hana Sadovská,
Lujza Vendžúrová, Alexandra Oriešková, Peter Ondračka

Mária Gazdíková, Štefan Krabáč,
Vilma Šedivá, Peter Omachel,
Štefan Hanek, Pavol Podolák, Irena Šedivá,
Rudolf Žák, Katarína Kolínková

číslo 1 • apríl 2015
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Životné jubileá
90 rokov sa dožili Mária Micháliková ê a Mária Lukšová è

NOVINKY V OBECNEJ KNIŽNICI
Zdravie a sila v potrave
Detektív Zack
Každý má šancu
Alík a jazvec
Zmysly zvierat
Provensalský dom zázrakov
Kašmírový šál
Zabudnutá
Arabský svet
Aňa zipsaňa
Dieťa s kufrom
Traja nebojsovia a duch Miguel
Vodník Čľupko
Anjel Viky
Špiónka

Keby som bola bosorka
Prdiprášok doktora Proktora
Bohovia viny
Nevinným sa neodpúšťa
Sama
Teraz alebo nikdy
Nič nemusím
Príbehy zo starého gazdovstva
Barbie – Jazdkyňa
Barbie – Baletka
Ako si zaslúžiť princeznú
Kniha rekordov
Kto urobil „Húú“
Prečo nespíš?
Hráme sa s číslami

Pre milovníkov húb
Huby predstavujú dodnes záhadný svet
organizmov, z nich môžu byť niektoré
pre človeka užitočné, iné zasa škodlivé
a nebezpečné. Sú aj také, ktoré sú najnebezpečnejším škodcom dreva, napr.
Podpňovka obyčajná napáda všetky druhy dreva, a pre človeka má niektoré prospešné látky pre ľudský organizmus. Muchotrávka cisárska
– Amanita ceasaria je vskutku lahodná huba pre gurmánov.
Pápeži a rímski cisári si ju nechali pripravovať ako špecialitu,
tak vznikol aj jej názov. U nás je zákonom chránená, je na
zozname ohrozených druhov.
Vážení priatelia húb, možno ste si pri svojich vychádzkach
za hubami všimli, že niektoré druhy lupeňovitých húb rastú
v pravidelných kruhoch. Tieto kruhy sa vyznačujú najmä tým, že na
ich obvodoch rastú huby v početných
skupinách, zatiaľ čo vnútrajšok
kruhu sa vyznačuje zakrpatenou
alebo odumretou trávou, akoby
ušliapanou. Tieto kruhy vyvolávali
od nepamäti pozornosť ľudí, ktorí
si ich vykladali najfantastickejšími
spôsobmi. Vo Francúzsku ich volali kúzelné kruhy, v starom Rusku
kruhy čarodejníc. Ľudia boli presvedčení, že kúzelné víly, čarodejnice alebo trpaslíci tancujú pri

Ako sa stavia domček
Smrtiaca sláva
Bohyňa pomsty
Ochrankyňa
Finklerovská otázka
Hrozba robotov
Pobrežie kostier
Sezóna potkanov
Julinkina pekáreň
Nehanebné hry
Slepá viera
Darované knihy:
Janečka: Nikdy sa nevzdávaj 1., 2., 3. diel
Rojová: Krídluška v krajine stratených detí
Rojová: Krídluška v krajine tŕňov

mesiačiku v lese, pošliapu do kruhu zem a ráno vraj po okraji
týchto kruhov vyrastajú huby. Kruhy majú aj značnú veľkosť,
napr. v Colorade dosahoval kruh pečiarky v priemere 70 m
a bol starý 300 rokov. Najstarší kruh mal údajne v priemere
1 km a bol starý 700 rokov.
Ako vlastne tieto kruhy vznikajú?
Princíp je v podstate jednoduchý. Podhubie niektorých
druhov sa rovnomerne rozrastá od stredu do strán a plodnice tak vyrastajú po obvode kruhu. Niektoré druhy húb tvoria
po tomto obvode pruhy uschnutej odumretej trávy, čo dokazuje, že pod povrchom pôdy je bohato rozrastené podhubie,
ktoré odoberá zeleným rastlinám nielen vodu, ale aj pokrm.
Práve preto v strede kruhu nerastie tráva. U nás tvorí čarodejné kruhy asi 100 húb. Na obrázku vidíme čarodejný kruh
huby Pôvabnice dvojfarebnej.
Milan Sliva
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šport
Opäť sa začína hrať futbal
A už je tu ten čas, keď sa začína prebúdzať príroda zo zimného spánku. Je to aj čas, kedy naši futbalisti opäť vybehnú na
trávniky a preveria sa, koľko v zimnej príprave natrénovali.
Všetci futbalisti už netrpezlivo čakali, kedy zíde sneh z futbalového trávnika a kedy si už konečne znova zahrajú dobrý
futbal. Jarná časť začala 7. marca, kedy na domácom ihrisku odohrali zápas dorastenci proti FK Slovan Nemšová.
V zápase boli naši chlapci lepším tímom, no nevyužité šance a zbytočné chyby nakoniec priniesli remízu 3:3. Druhý
zápas odohrali v Holíči, kde vyhrali 2:0. Muži mali odohrať
prvý zápas na súperovom ihrisku v Hornom Srní, ale tento
zápas bol preložený na 1. mája 2015 z dôvodu zlého stavu
ihriska. A tak aj muži začali jarnú časť na domácom ihrisku 15. marca 2015, keď k nám prišli futbalisti až z Brezovej
pod Bradlom. Zápas na šmykľavom teréne režírovali naši
hráči, ale aj pri veľkej snahe sa im nepodarilo vyhrať, no
ani neprehrali a remíza 1:1 je napokon dobrá. Predzápas
predohrávali starší žiaci, ktorí si zmerali sily v prípravnom
zápase proti starším žiakom z Hornej Súče a konečný výsledok 2:2 hovorí za všetko. Jednoducho sa dá povedať, že
prvé jarné zápasy na domácom ihrisku boli remízové. Ešte
by som sa vrátil k zimnej príprave, tú naši futbalisti začali
už v januári v telocvični ZŠ a počas nej odohrali niekoľko
prípravných zápasov. Muži si zahrali štyri zápasy na umelej
tráve v Trenčianskych Tepliciach so súpermi zo susednej ligy

Rozpis zápasov jar 2015

MUŽI
08.03.
15.03.
22.03.
29.03.
05.04.
12.04.
19.04.
26.04.
03.05.
10.05.
17.05.
24.05.
31.05.
07.06.
14.06.

14:30
14:30
15:00
15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

ML. ŽIACI
11.04. 10:30
18.04. 10:30
25.04. 12:30
02.05. 10:30
09.05. 12:30
16.05. 10:30
23.05. 12:30

H. Srnie
D. Súča
Čachtice
D. Súča
H. Súča
Bierovce
D. Súča
Ľuborča
D. Súča
Hradná
D. Súča
Opatová
D. Súča
Očkov
D. Súča

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

TTS Trenčín
Ivanovce
D. Súča
Chocholná
D. Súča
Soblahov
D. Súča

D. Súča preložený na 01.05.
Brezová
D. Súča
Jastrabie
D. Súča
D. Súča
Pobedim
D. Súča
Dubodiel
D. Súča
Zamarovce
D. Súča
Skalka
D. Súča
Bošáca

– D. Súča
– D. Súča
– Stankovce
– D. Súča
– Drietoma
– D. Súča
– Motešice

s výsledkami Dolná Súča – Sokol Brvnište 4:1, Dolná Súča –
FK Košeca 6:1, Dolná Súča – TJ Tuchyňa 3:4 a Dolná Súča
– TJ Dulov 3:1. Dorast odohral v príprave dva zápasy tiež
v na umelej tráve v Trenčianskych Tepliciach s nasledovnými výsledkami: Dolná Súča – OŠK Selec 4:2 a Dolná Súča
TJ Tuchyňa 1:5 a v januári sa zúčastnili halového turnaja
v Bošáci, kde po výsledkoch Dolná Súča – Drietoma 3:0,
Dolná Súča – Bošáca 3:0 a Dolná Súča – Selec 5:4 sa
s prehľadom stali víťazmi. Starší žiaci sa zúčastnili dvoch
halových turnajov vo Svinnej, kde si ešte 14.12.2014 zmerali
sily so svojimi rovesníkmi z futbalových klubov: Trenčianske
Stankovce, Soblahov, Nová Ves n. V., Čachtice, Skalka n. V.
a obsadili prvé miesto. Následne 27.12.2014 odohrali turnaj,
na ktorom boli pozvané nasledovné družstvá: Veľký Lapáš
(NR), Nevidzany (NR), Tovarníky (TO),Veľké Ripňany (TO),
Haláčovce (Dežerice) (BN), Veľký Klíž (PD), Soblahov (TN)
a aj tu sa umiestnili na skvelom druhom mieste. Z výsledkov
je vidno, že naši chlapci aj chlapi vedia hrať futbal a veríme,
že s takýmito výsledkami budú pokračovať aj v jarnej časti
sezóny 2014/2015 – držme im palce.
Všetkých priaznivcov futbalu zároveň pozývame na zápasy, ktoré sa odohrajú na domácom futbalovom štadióne na
Závodí a aj na tie, ktoré odohrajú na súperových ihriskách.
Ak by chcel niekto ešte venovať 2 % z daní, môže tak
spraviť, naša TJ Slovan Dolná Súča je zapísaná v zozname
prijímateľov 2 % z daní a tlačivo nájdete aj na obecnej stránke. Ďakujeme.
R.O.
ST. ŽIACI
22.03. 10:00 Soblahov – D. Súča
29.03. 13:00 D. Súča
– S. Turá
05.04. 10:30 H. Súča
– D. Súča
?
10:30 Krajné
– D. Súča
26.04. 14:00 D. Súča
– Záblatie
03.05. 10:30 T. Turná
– D. Súča
10.05. 14:30 D. Súča
– H. Srnie
17.05. 11:00 Bobot
– D. Súča
24.05. 15:00 D. Súča
– Svinná
31.05. 10:30 Opatová
– D. Súča
07.06. 15:00 D. Súča
– Zamarovce
06.06. 10:30 Stankovce – D. Súča
14.06. 15:00 D. Súča
– Bošáca
DORAST
07.03. 10:30
15.03. 12:00
21.03. 10:30
28.03. 12:30
04.04. 10:30
11.04. 10:30
19.04. 13:30
25.04. 10:30
03.05. 14:00
09.05. 10:30
16.05. 17:00
23.05. 10:30
30.05. 14:30
06.06. 10:30
14.06. 14:30

D. Súča
Holíč
D. Súča
Ilava
D. Súča
D. Súča
N. Dubnica
D. Súča
Borčice
D. Súča
N. Rudno
D. Súča
Boleráz
D. Súča
Bošany

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nemšová
D. Súča
Belúša
D. Súča
Plevník
Vestenice
D. Súča
Stankovce
D. Súča
Vrbové
D. Súča
Kostolany
D. Súča
Nováky
D. Súča
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