Ročník XX.

Dolnosúčanský občasník

Veľká Noc trochu inak...

Každý ľudský život je príbehom, v ktorom človek neúčinkuje
sám, ale vždy je sprevádzaný inými ľuďmi. Tak sa naším pozemským životom sprevádzame navzájom. Popritom jeden druhého
ovplyvňujeme. A v priateľstve si navzájom pomáhame.
Ježiš Kristus tiež prežil svoj pozemský život sprevádzaný
mnohými ľuďmi. Vidíme ich v Evanjeliu a tým vidíme v nich
svoje vlastné typy... Práve v spievaných pašiách sme si to
mohli dobre všimnúť. Ak popremýšľame, možno tam niekde
nájdeme aj svoje miesto. Predovšetkým je to dav ľudí, ktorý
sa dá ľahko ovplyvniť a rýchlo mení svoj názor. Jeden deň
volajú „Hosana“ a o niekoľko dní kričia „Ukrižuj ho“!
Apoštoli dlho nemohli uveriť pravde, najmä nie tej Kristovej.
Tá nová pravda často prichádza v pôrodných bolestiach. Aj
oni mali v mnohom celkom iné predstavy o Mesiášovi. Keď
prišlo Getsemany a následné zajatie spojené s krížovou cestou a potupnou smrťou, na kríži bolo po všetkých nádejach.
Načas. Pilát by bol mal najradšej pokoj od všetkých. Cudzí národ, cudzie náboženstvo, cudzie problémy. A navyše v ohrození je jeho budúcnosť. Strach a následné umývanie rúk
s odporučením: „Ukrižujte ho sami! Ja s tým nemám nič...“
Peter si myslí, že všetko sledovať z diaľky je v tomto prípade jediné, čo by každý normálny človek urobil. Človek nestály,
ale zároveň citlivý. Veď nejako sa to skončí. Ale veď Ježiš sám
raz povedal, že človeku je to nemožné..., tak teda nikto mi nič
nemôže! Akurát tá slúžka, ktorá ma odhalila, ma trápi...
Šimon z Cyrény bol tým, ktorému sa dostalo veľkej milosti. Smel
pomáhať Mesiášovi. Akurát, že o to nestál. Veď práve vtedy bolo
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toľko dôležitejších vecí v živote. Každý máme toho dosť, no nie?
Judáš dokázal zradiť najlepšieho priateľa ťažko povedať,
či to bolo iba pre materiálne, či finančné výhody. Možno tým
sledoval ešte iný cieľ. Svojou zradou chcel donútiť Krista, aby
sa plnou mocou prejavil ako Kráľ neba i zeme.
Lotor dokázal využiť v posledných chvíľach naplno to, čomu
hovoríme milosrdenstvo. Zostane príkladom pre tých, ktorí cítia,
že sa blíži ich posledná chvíľa a u ktorých prevláda pocit, že
jedine Boh im môže odpustiť a zachrániť ich od najhoršieho.
Boli tam aj iní: Kajfáš, Nikodém, vojaci, Veronika... Kristovo utrpenie pokračuje ďalej až do konca sveta. V tejto veľkej
dráme má každý svoje miesto. Premýšľajme a hľadajme. Kde
je moje miesto? Chcem ho úprimne nájsť?
Drahí moji farníci! V tomto čase milosti vám želám a vyprosujem, aby zmŕtvychvstalý Ježiš svojím víťazstvom naplnil
vás i vaše rodiny svojím pokojom a radosťou. Aby jeho pravda naplnila každú chvíľu vášho života. K tomu pevné zdravie
a veľa síl v prekonávaní každodenných ťažkostí.
PROGRAM BOHOSLUŽIEB NA VEĽKÚ NOC 2012
1. 4. Kvetná nedeľa (spievanie pašie, sólisti + zbor) o 10.30 h
VEĽKÝ TÝŽDEŇ:
5. 4. ZELENÝ ŠTVRTOK
začiatok obradov o 18.00 h
6. 4. VEĽKÝ PIATOK
začiatok obradov o 15.00 h
7. 4. BIELA SOBOTA
začiatok obradov o 20.00 h
8. 4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
ako každú nedeľu
9. 4. VEĽKONOČNÝ PONDELOK
ako v nedeľu
Mgr. Jozef Kuna
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Zasadntie OcZ dňa 15. 12. 2011
Zobralo na vedomie:
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých
na poslednom zasadnutí OcZ zo
dňa 14. 11. 2011.
• Stanovisko finančnej komisie a kontrolórky obce k schváleniu programového rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
R. Hečku Dolná Súča pre rok 2012.
• Programový rozpočet Základnej
školy s MŠ R. Hečku Dolná Súča na
rok 2013 – 2014.
• Programový rozpočet obce Dolná
Súča na rok 2013 – 2014.
• Cenníky pre verejný vodovod obce
Dolná Súča a odporučilo starostovi obce cenníky prepracovať podľa
vznesených pripomienok poslancov
OcZ a schváliť ich na najbližšom zasadnutí OcZ.
• Stanovisko kontrolórky obce k prevereniu správnosti pri verejnom obstarávaní na zákazku maľovania
v Sociálnom zariadení pre seniorov
v Dolnej Súči ako i plnenie uznesenia č. 76-OZ/2011.
• Návrhy a pripomienky poslancov
OcZ nasledovne:
1. Zabezpečiť odstránenie nelegálnej skládky v časti obce Ďurákovec (R. Hlávek).
2. Zabezpečiť vyčistenie potoka
Záriečie pred zimným obdobím
(V. Vavro).
3. Zabezpečiť postupné budovanie
fotodatabázy psov v obci a sankcionovať majiteľov túlavých psov,
ktorí neustále ohrozujú bezpečnosť občanov (R. Hlávek).
4. Zabezpečiť opravu detského kolotoča v materskej škole (A. Majerská).
5. Zabezpečiť financie a vykonanie
prác v roku 2012 na prepojenie
miestnej komunikácie od materskej školy p. č. 897/5, 7886/1
a 883/2 s vyústením na štátnu
cestu Dolná Súča – Horná Súča
(Ing. V. Panák).
Schválilo:
• Predložený program zasadnutia OcZ.
• Rozpočet Základnej školy s materskou školou R. Hečku Dolná Súča
pre rok 2012 s pripomienkami.
• Rozpočet obce Dolná Súča na rok
2012 s pripomienkami.
• VZNO č. 2/2011 – o ostatných službách v obci Dolná Súča.
• Dodatok č. 2 k VZNO č. 4/2008
– o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Dolná Súča.

• Dodatok č. 1 k VZNO 6/2000 – Poplatky za znečisťovanie ovzdušia.
Odporučilo:
• Na základe fyzickej kontroly poslancov a zistených nedostatkov pri
zákazke maľovania v Sociálnom zariadení pre seniorov starostovi obce
zabezpečiť u zhotoviteľa prác na
jeho náklady premaľovanie kuchyne, vymaľovanie ostenia (špaliet)
na všetkých oknách, olinkovanie
soklov, dočistenie stropných kaziet,
vrátane vyčistenia priestorov po
uvedenej oprave.
Zasadnutie OcZ dňa 12. 1. 2012
Schválilo:
• Predložený program zasadnutia
OcZ.
• Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci s obcou Zamarovce, obcou Skalka nad
Váhom a obcou Horné Srnie podľa
§ 20, § 20a zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v spojení s § 117
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebný poriadok v znení
neskorších predpisov za účelom zabezpečovania preneseného výkonu
úloh štátnej správy a samosprávy
podľa zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebný poriadok v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) a zák. č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov.
Súhlasilo:
• So zmenou sumy zmluvného paušálu na základe nesprávneho výpočtu
v uznesení č. 101-OZ/2011: zmluvný paušál prednostu obecného úradu v sume 18,99 € – správna suma
je 27,94 € – so spätnou platnosťou
od 14. 11. 2011.
• So zakúpením elektrickej pece do
kuchyne kultúrneho domu podľa najvýhodnejšej ponuky.
Zasadntie OcZ dňa 23. 2. 2012
Zobralo na vedomie:
• Kontrolu plnenia uznesení prijatých
na poslednom zasadnutí OcZ konaného dňa 15. 12. 2011 a 12. 1. 2012
a konštatovalo, že uznesenia č. 115
a č. 116 v bode 1, 2, 3, 4 neboli do t.
č. splnené. Kontrolu plnenia uvedených uznesení je potrebné predložiť
na najbližšom zasadnutí OcZ.
• Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2011 s tým, že
starosta obce predloží návrh opatrení zistených nedostatkov.
• Odborné stanovisko hlavného kon-

trolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2011.
• Stanovisko finančnej komisie, správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ k záverečnému
účtu obce Dolná Súča za rok 2011,
k rozpočtovému opatreniu č. 1/2012
a k rozdeleniu prebytku hospodárenia obce za rok 2011.
• Správu o výsledku z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami
a majetkom v oblasti nakladania s odpadmi, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom, expozitúra Trenčín
od 8. 8. 2011 do 14. 10. 2011 v obci
Dolná Súča. Ďalej zobralo na vedomie správu o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly.
• Návrhy a pripomienky poslancov
OcZ nasledovne:
1. Rôzne podnety, ktoré smerujú
k údržbovým prácam na problematických drevinách – trvalých
porastoch. Návrh na zriadenie
posilňovne v priestoroch pod
schodiskom do kultúrneho domu
(JUDr. F. Ondrišák).
2. V zmysle zákona priebežne
1-krát do roka po účtovnej závierke zverejňovať zoznam pohľadávok a dlžníkov voči obci (poslanci
OcZ).
3. Zabezpečiť opravu poklopu na
septiku a chodníka pri MŠ. Ďalej zabezpečiť opravu dlažby –
spevnené plochy pri nájomnom
dome 21 b. j. a opraviť hydrant
na vodu pri MŠ (A. Majerská).
4. Zabezpečiť opravu bytu pri zariadení pre seniorov a upraviť jeho
okolie.
5. Ihneď zabezpečiť pri rodinnom
dome p. Pavlína odtok stojacej
vody do kanalizačného potrubia
z dôvodu ohrozenia statiky stavby rodinného domu (V. Vavro).
6. Návrh na vybudovanie chodníka
pre občanov bývajúcich v časti obce Matejka okolo oplotenia
nového cintorína svojpomocne
službami obce (Ing. V. Panák).
7. Zabezpečiť v zimných mesiacoch pravidelné odhŕňanie snehu
za „otočom“ na osade Repákovci
(zástupca za osadu I. Repa).
Schválilo:
• Predložený program zasadnutia
OcZ.
• Plán práce Obecného zastupiteľstva
v Dolnej Súči na rok 2012.
• Plány práce jednotlivých komisií pri
OcZ na rok 2012.
• Plán činnosti hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2012.
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• Záverečný účet Základnej školy s materskou školou R. Hečku Dolná
Súča za rok 2011 a celoročné hospodárenie školy.
• Záverečný účet obce Dolná Súča za
rok 2011 a celoročné hospodárenie
bez výhrad.
• Rozpočtové opatrenie č. 1/2012
obce Dolná Súča – použitie rezervného fondu.
• Prebytok hospodárenia obce za rok
2011 na tvorbu rezervného fondu vo
výške 100 %.
• VZNO č. 1/2012 – vybudovanie
vodovodnej prípojky z verejného
vodovodu obce Dolná Súča, cenník prác a služieb pre obyvateľov
obce, interný cenník služieb, montážnych a údržbárskych prác obce
s doplnením v prílohe č. 1 VZNO č.
1/2012.
• Pridelenie 1-izbového nájomného
bytu č. 251/8 v nadstavbe 10 b. j.
nad MŠ pre Mgr. Adelu Blahovú,
Hrabovka, s platnosťou od 1. 3.
2012 na dobu troch rokov.
• Definitívne ukončenie rozostavanej
miestnej komunikácie IBV za MŠ
ako I. etapa a v II. etape zabezpečiť projektovú prípravu prepojenia
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I. etapy miestnej komunikácie na
prepojenie komunikácie III. triedy
Horná Súča – Dolná Súča.
Súhlasilo:
• S výstavbou záhradného a kvetinového centra pre Jána Vlka ml., bytom Dolná Súča 625 na p. č. 3973/3
v k. ú. Dolná Súča.
• S prenájmom nebytových priestorov
v budove obecného úradu súp. č. 2,
prevádzka pobočky TIPOS a TIPSPORT, a. s., pre nového nájomcu
Sica agentúra RG, s. r. o., Kollárova
1304/14, Dubnica nad Váhom.
• S prenájmom nebytových priestorov
v budove Služieb obce Dolná Súča,
súp. č. 3 – prevádzka kaderníctva
pre nového nájomcu Kristínu Gagovú, Dolná Súča č. 908.
• So zakúpením nového elektrického
bojlera na ohrev teplej vody do budovy TJ.
• S návrhom poslanca OcZ Radomíra
Hlávka so zriadením redakčnej rady
Občasníka Hlasy spod Krásina. Návrh na schválenie členov do redakčnej rady predloží a odporučí na najbližšie zasadnutie komisia kultúry
a komisia školstva pri OcZ.

Zvolilo:
• Za predsedu komisie na prideľovanie nájomných bytov Bc. Ivetu Tomekovú.
Navrhlo a odporučilo:
• Prizvať znalca z odboru energetiky,
ktorý preverí neekonomickú spotrebu elektrickej energie v budove TJ
a v budove Služieb obce. Odborné
stanovisko znalca OcZ odporúča predložiť na najbližšie zasadnutie OcZ.
• Na návrh poslanca OcZ Radomíra
Hlávka starostovi obce doplniť internú smernicu č. 28 – verejné obstarávanie, vydanú dňa 1. 3. 2011 v druhej
časti, odsek I. Úvodné ustanovenie
o bod 5 nasledovne: Zamestnanec,
prípadne starosta obce, ktorý zadáva zákazky s nízkou hodnotou nad
1.000.- €, je povinný vykonávať súčinnosť minimálne s 2 poslancami
OcZ pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru a zákazky na poskytnutie
služieb a prác.
Všetky uznesenia ako i zápisnice zo
zasadnutí obecných zastupiteľstiev v plnom znení sú zverejňované na webovej stránke obce www.dolnasuca.sk
D. G.

X. ročník fašiangových slávností v obci
Písal sa rok 2003, keď sa partia nadšencov rozhodla
obnoviť a oživiť fašiangovú tradíciu v našej obci, aby deti
a mladí ľudia videli, ako sa kedysi pochovávala basa a tí
skôr narodení, aby si oživili pamäť. Stála pred nimi otázka,
„ako celá akcia dopadne“, na ktorú si netrúfol vtedy nikto
odpovedať. Spoločnými silami, nadšením a vytrvalosťou
všetkých účinkujúcich a organizátorov aj napriek neľahkej
situácii a problémom pripravili v sobotu 1. marca 2003 prvý
ročník fašiangových slávností v obci. Pre občanov a návštevníkov našej obce 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. Fašiangové
obdobie sa vlastne začína v období od Troch kráľov a trvá do
Popolcovej stredy, je to obdobie prechodu od zimy do jari.

Naša obec 18. februára 2012 už po desiatykrát pripravila
fašiangové slávnosti. Hlavným organizátorom podujatia bol
Obecný úrad a komisia kultúry pri OcZ v Dolnej Súči. Tohtoročné fašiangové podujatie sa po prvýkrát uskutočnilo na
vynovenom námestí a sprevádzalo ho zamračené, ale príjemné počasie, čo sa odzrkadlilo na návštevnosti podujatia.
Fašiangy sa v tomto roku už tradične začali sprievodom
s konským záprahom z námestia smerom k farskému úradu,
kde už na sprievod netrpezlivo čakal pán farár. Po milom prijatí na farskom úrade sprievod pokračoval cez Horný koniec
na námestie, kde v tom čase koncertovala Detská dychová
hudba R. Hečku a konala sa tradičná zabíjačka, ktorá potešila najmä najmladších návštevníkov.
Úderom na bubon a pesničkou „Fašiangy, Turíce...“ otvoril
folklórny súbor Latovec a dychová hudba Krásinka fašiangové popoludnie na námestí v našej obci.
Fašiangové podujatia sa už konajú vo viacerých obciach
v blízkom aj širokom okolí. Aj napriek zamračenému počasiu, aj vďaka dlhej tradícii prilákalo toto podujatie nielen veľký
počet našich občanov, ale aj zvedavcov a priaznivcov
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folklóru, dobrej nálady a zábavy z blízkeho i širokého okolia. Vysoká návštevnosť je zárukou dobrej zábavy a najmä
zaväzuje usporiadateľov, aby kvalitu tohto podujatia strážili
a uchovávali pre ďalšie generácie. Nesmieme zabúdať, že
to bola práve naša obec a naši nadšenci, ktorí obnovili túto
tradíciu, čím prispeli k zviditeľneniu obce v našom regióne.
Ako hostia vystúpili v kultúrnom programe mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče, folklórny súbor Nezábudky z Drietomy a Gajdoši z Kopaníc zo Starého Hrozenkova.
Krojovaní účinkujúci a masky roztancovali na námestí
okolostojacich návštevníkov pri rezkých tónoch dychovej hudby Krásinky a v programe sa nám predstavili ženy z klubu
dôchodcov so svojím kovbojským číslom. V stane pred
kultúrnym domom si mohli návštevníci zakúpiť varené vínko
na zahriatie a ochutnať výborné zabíjačkové špeciality, ktoré
pripravil šikovný mäsiar so svojimi pomocníkmi. Šikovným
mäsiarom je Jozef Kolínek, ktorý pripravoval tieto špeciality
už desiaty rok. 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.

číslo 1 • marec 2012

Do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba Dubňanka
(ČR). Dobrá nálada vydržala zabávajúcim sa až do rána,
o čom svedčil neustále plný tanečný parket.
Vyvrcholením tohtoročných fašiangových slávností bola
tanečná zábava spojená s pochovaním basy 21. februára
2012.
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 2012.“
Skončila sa zábava, aby bola po 40-dňovom pôste zas
prebudená vo veľkonočnom období.
Touto cestou chceme ešte raz úprimne poďakovať folklórnej skupine Latovec pod vedením Agnesky Šedivej, dychovej
hudbe Krásinka pod vedením Karola Bariša, klubu dôchodcov
pod vedením Aničky Orieškovej a všetkým, ktorí sa pričinili
o dôstojný priebeh fašiangov v našej obci. Ďakujeme sponzorom: PD Krásin Dolná Súča, Miroslav Hrobár, BRAN, s. r. o.,
Hostinec Trúnek, Anton Hlávek, Darčeková predajňa JABUKO, Štefan Kováč, AGROSÚČA, a. s., Horná Súča.
Veľká vďaka patrí ľuďom, ktorí do tohto diania začali zapájať mladšie ročníky, lebo nám všetkým záleží, aby sa tieto
tradície v našej obci aj naďalej zachovávali.
Tešíme sa na XI. ročník – 9. 2. 2013.
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DS Giovanni uviedol novú komédiu
Divadelný súbor Giovanni uviedol
v dňoch 4. a 5. februára 2012 novú
divadelnú komédiu TAK TROCHU
ZASNÚBENÍ.
Dej príbehu sa odohráva na chátrajúcom zámku rodiny Veselých. Starší
brat chce riešiť svoje finančné problémy výhodným vydajom jednej zo svojich sestier. Situácia sa však skomplikuje. O vydaji má každý svoju vlastnú
predstavu, ženích sa javí ako nepekný
a čudácky mladík a nevesta pred ním
predstiera, že je malé dieťa, ktoré sa
hrá s bábikami. Akoby starostí v rodine
nebolo dosť, objaví sa ešte záhadný
zlodej, zvedavá suseda, popletený detektív a dvaja vydierači.
Okrem výborných hereckých výkonov si mohli diváci vychutnať krásny
spev a tanec v rytme swingu. Atmosféru 30. rokov dotvárali pestré kostýmy
a nápadité účesy. O kulisy sa postarala Janka Oriešková, o choreografiu
Karin Čaklošová.

V predstavení účinkovali: Evka Ondrišáková, Katka Oriešková, Vierka Ševčíková, Vladka Vavrová, Dominika Tfirstová, Silvia Michalíková, Martin Michálik, Tomáš Michálik, Vladko Holíček, Lukáš Žúži a Michal Labuda.
Réžia: Mirka Micháliková, Katka Michalíková.

Vianočný bazár v Dolnej Súči

Nápaditá myšlienka zorganizovať v Dolnej Súči vianočný
trh vzišla zo zasadnutí kultúrnej komisie. Jej členovia chceli zorganizovať niečo nové a v Dolnej Súči netradičné. Na
začiatku nik z nich netušil, či sa takáto akcia stretne s úspechom a či o ňu Dolnosúčania budú mať záujem. Mala to byť
príležitosť prežiť pekné a pokojné popoludnie počas adventného obdobia v kruhu svojich priateľov a rodákov.
Členovia komisie oslovovali miestnych remeselníkov, výrobcov, záujmové skupiny, zapojili základnú a materskú školu, detskú dychovku a folklórnu skupinu Latovec.
Mierne obavy organizátorov pramenili z počasia, keďže
zima na Slovensku začína byť nepredvídateľná. Zostávalo
len dúfať, aby sa na ľudí nespustil dážď, ktorý by mohol vianočnú atmosféru narušiť. Obavy sa však nenaplnili a samotné počasie akcii prialo.
Vianočný trh sa konal 17. decembra 2011.
Tí, ktorí na vianočný trh prišli, mohli po jeho skončení
odchádzať s príjemným pocitom, ktorý len umocnil radosť
z očakávaných Vianoc.

Organizátori pripravili pre návštevníkov trhu pestrý program.
Na pódiu sa vystriedalo niekoľko účinkujúcich a predstavenia
trvali vyše dvoch hodín. V rámci programu vystúpili deti zo základnej a materskej školy, detský spevokol pod vedením Nade
Plevovej, detská dychovka pod taktovkou Vlada Vavra, koledy
zaspievala FSk Latovec pod vedením Agnesy Šedivej.
Popri programe si návštevníci mohli dopriať občerstvenie
v okolostojacich stánkoch.
Varené vínko a čaj pripravili vo svojom stánku členovia
kultúrnej komisie, vo vedľajšom stánku sa dalo pomaškrtiť
na zákuskoch, ktoré napiekli a vyzdobili mamy z Materského
centra Hviezdička. Samostatný stánok mal Klub dôchodcov,
kde naše mamy a babky ponúkali okrem iného sušené jablká, fazuľu, vlastnoručne nazbierané bylinky na čaj, CD-čká
o Dolnej Súči. V jednom zo stánkov sa dala kúpiť medovina a včelie produkty. Kto mal chuť, mohol vyskúšať výbornú
štrúdľu Terky Vavrovej a jedinečnú kapustnicu nášho pána
farára. Potrebné je vyzdvihnúť aj dobročinný účel tejto akcie,
pretože výťažok z predaja štrúdle a kapustnice putoval na
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pomoc našim spoluobčanom v sociálnej núdzi. Peniaze získané z tohto predaja boli skromnou pomocou tým, ktorí ju od
nás potrebujú. Ako napísal náš spisovateľ M. Rúfus: „Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu
človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla blížnemu.“
Aj preto bola táto akcia výnimočná a hodná pochvaly. Veď
okamih pomoci druhému je lepší než desať dní súcitenia.
Prvý ročník vianočného bazáru prekonal očakávania samotných organizátorov a celá akcia sa pod záštitou kultúrnej
komisie vydarila na výbornú.
A hoci Vianoce sú ešte veľmi ďaleko, už teraz v predstihu
chceme osloviť tých z vás, ktorí by sa chceli zapojiť do ďalšej
realizácie vianočného trhu a mohli na jeho druhom ročníku
predávať svoje vlastné výrobky a produkty. Ponúknuť sa dá
všeličo: med, sušené ovocie, vianočné oblátky, plody vašich
záhrad ako napríklad fazuľa, mak, cesnak, výrobky z prútia,
šúpolia, bylinkové čaje. Kto by mal záujem sa do akcie zapojiť, môže nad tým začať premýšľať a počas leta a jesene sa
pomaličky na vianočný trh pripraviť a prihlásiť.

Boli by sme radi, keby sa do druhého ročníka zapojilo čo
najviac obyvateľov Dolnej Súče a mohli sme spoločne prežiť
jedno neopakovateľné predvianočné popoludnie.
Lenka Vojtášová

Trojkráľový pochod zdravia s netradičnou sánkovačkou
Obce Dolná Súča a Horná Súča v spolupráci s kultúrnou komisiou pri OcZ v Dolnej Súči, komisiou sociálnou,
zdravotnou a bytovou pri OcZ v Hornej Súči a farskými úradmi v obciach zorganizovali dňa 7. januára 2012 Pochod
zdravia s netradičnou sánkovačkou pod vrchom Krásin na lúke Uhlište.
Počasie v dňoch pred akciou bolo
veľmi nepriaznivé – sneh s dažďom,
vietor. Boli úvahy akciu odložiť, nakoľko bol prichystaný i program so sánkovačkou. Členovia komisií boli vytrvalí
– pochod sa uskutoční za každého počasia. V naplánovaný deň sa však akoby zázrakom ukázalo slniečko, snehu
bolo tiež dostatok a mohol sa okrem
prechádzky uskutočniť i plánovaný
program s netradičnou sánkovačkou.
Zraz bol o 11.00 hodine na námestí. Aj
napriek tomu, že účastníkov pochodu
nebolo veľa, vyrazili sme smerom na
miesto stretnutia – lúku Uhlište. Na
pleciach sme si doniesli drobné občerstvenie, ktoré nám neskôr dobre padlo
na úžitok. Deti si so sebou ťahali sánky, snežné lopaty a vrecia naplnené
slamou. Všetci sa tešili na stretnutie
s putujúcimi z Hornej Súče.
Lúka Uhlište je rozlohou veľká, no
dym z prichystanej vatry, ktorú pripravili hasiči zo Závrskej, signalizovala
miesto stretnutia.
Pre účastníkov boli pripravené prestreté stoly s horúcim čajom (a keby
len s čajom, ale aj čosi v ňom) a taktiež

súčanský hamburger (omastený chlieb
s cibuľou), ktoré vopred pripravili
členovia kultúrnej komisie. Takým
občerstvením veru nepohrdol nikto.
Privítanie a občerstvenie dobre padlo
v mraze a snehu.
Úvodné slovo na privítanie dostal p.
farár z Hornej Súče, pripomenul spoločnú históriu Dolnej a Hornej Súče.
Keďže bol čas obeda – 12. hodina,
pomodlili sme sa modlitbu Anjel Pána.
Následne nikto nezaváhal zaspievať si
k akcii zloženú pieseň na melódiu My
Tri králi prišli sme k vám so slovami
špeciálne upravenými na túto udalosť.
Text piesne bol nasledovný:
1. Z troch strán Súče zišli sme sa		
ZDRAVIE, ŠŤASTIE vinšovať si.
2. Zdravie, šťastie dlhé roky,
jak sú vzácne vaše kroky.		
3. Vaše kroky na Uhlište,			
spojí Súčanov zaiste.
4. Súčania sú jeden národ,
zlúčením sa sú pevný rod.
5. HORNÁ s DOLNOU sa podporia,		
veselo sa dnes zabavia.

6. Jak je dobre na tom svete,
stretávať sa v zime v lete.		
7. PÁN BOH Z NEBIES na nás hľadí,
žime v láske starí, mladí.
8. Takto sa vždy radi majme,
sánkovačku užívajme.
Po spoločnej piesni si deti s rodičmi už vyhliadli najvhodnejší terén na
sánkovačku na igelitových vreciach,
snežných lopatách, sánkach, guľovali sa, to bolo radosti. Starší si veselo
zaspievali spoločné súčanské piesne.
Iní si pri vatre s hasičmi zo Závrskej
opekali, čo si priniesli a bolo veselo.
Členky sociálnej komisie z Hornej
Súče tiež ukázali svoju pohostinnosť,
nachystali čerstvé súčanské koláče,
buchty, medovníky, muži z vnútorného
vrecka kabáta povyťahovali svoje produkty na rozohriatie a dobrú náladu.
Čas rýchlo plynul, zvečerievalo sa
a čakala nás dlhá cesta domov, ale
krásna spomienka zostane v nás.
Na ďalšie spoločné stretnutie sa tešia
členovia kultúrnej komisie z Dolnej
Súče a komisie sociálnej, zdravotnej
a bytovej z Hornej Súče.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA

Počet obyvateľov obce Dolná Súča

r. 2011: Richard Frgelec, Filip Repa, Soňa Šagátová,
Lukáš Repa, Dorota Lukšová

k 31. 12. 2011:

		

2 959

z toho: muži 		
ženy 			

1 484
1 475

Počet narodených

31

NAVŽDY SA ROZLÚČILI

Počet zomretých

28

Ján Gazdík, Veronika Holíčková, Alojz Hanzel,
Mária Hupčíková, Helena Oriešková, Mária Plevová,
Dušan Rožník, Milan Chupáč

Počet prihlásených

31

Počet odhlásených

30

r. 2012: Lukáš Holíček, Aneta Serišová, Matúš Valigura,
Lea Novomeská, Lukas Hlávek, Radka Holbová

Výsledky volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky
10. marca 2012 v obci Dolná Súča
Počet voličov zapísaných v zozname voličov

2 368

12. Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 4

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

1 560

13. Národ a Spravodlivosť – naša strana

7

14. Komunistická strana Slovenska

10

15. Strana Rómskej únie na Slovensku

-

16. MOST – HÍD

6

17. 99 % – občiansky hlas

26

18. Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko

38

19. STRANA + 1 HLAS

-

20. Robíme to pre deti – SF

2

21. Obyčajní ľudia

2

22. Slovenská demokratická a kresťanská
únia – Demokratická strana

30

60

23. Strana občanov Slovenska

1
-

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku
z cudziny

6

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30

1 554

Počet platných odovzdaných hlasov

1 539

Účasť voličov našej obce
1.

Zelení

2.

Kresťanskodemokratické hnutie

3.

Strana demokratickej ľavice

4.

Slovenská národná strana

5.

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

6.

Sloboda a Solidarita

65,87 %
4
180
5
85
125

7.

PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

4

24. Strana maďarskej koalície

8.

NÁŠ KRAJ

2

9

9.

Strana zelených

5

25. STRANA SLOBODNÉ SLOVENSKO –
NORY MOJSEJOVEJ
26. Strana živnostníkov Slovenska

2

10. Ľudová strana Naše Slovensko
11.

SMER – sociálna demokracia

25
907

Kalendár spoločenských udalostí
December 2011
• Zasadnutia výborov spoločenských organizácií v obci
• Mikulášske popoludnie pre deti
• Vianočný bazár na námestí
• Divadelné predstavenie P. O. Hviezdoslav:
Otčim z Opatovej
• Koncert pre žiakov ZŠ s MŠ R. Hečku
• Štefanská poľovnícka zábava – DH Vracovjáci (ČR)
• Silvestrovská tanečná zábava
• Privítanie Nového roku na námestí
Január 2012
• Predaj textilu vo vestibule KD 		
• Priateľské posedenie k výročiu narodenia
• Trojkráľová sánkovačka na lúke Uhlište
• Školský ples – HS DŠ Band
• Výročná členská schôdza UPS

2-krát
6-krát

Február 2012
• Priateľské posedenie k výročiu narodenia
• Svadobná hostina 			
• Predaj textilu vo vestibule KD 		
• Divadelné predstavenie „Tak trochu zasnúbení“
– divadelný súbor Giovanni 		
• X. fašiangové popoludnie na námestí
• Fašiangová tanečná zábava – DH Dubňanka (ČR)
• TZ spojená s pochovávaním basy – DH Krásinka
Marec 2012
• Výročná členská schôdza PD Krásin a TJ Slovan
• Výplata podielov z UPS
• Priateľské posedenie k výročiu narodenia
• Voľby do NR SR 2012
• Predaj textilu vo vestibule KD 		
• Koncert DH Túfaranka (ČR)

2-krát
1-krát
2-krát
2-krát

4-krát
2-krát
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Pripravujeme:
30. 4. 2012

• Slávnostné stavanie mája

5. 5. 2012
		

• Pochod zdravia po chodníkoch
starých otcov

13. 5. 2012

• Obecné oslavy ku Dňu matiek

2. 6. 2012

• 40. ročník festivalu HEČKOVA SÚČA

Obec Dolná Súča pozýva všetkých milovníkov
dychovej hudby na

40. ročník festivalu dychových hudieb

HEČKOVA SÚČA
v sobotu 2. júna 2012 o 16.00 hodine
na námestí v Dolnej Súči
Predstavia sa:
DDH R. Hečka a DH Krásinka z Dolnej Súče,
DO Morava pri ZUŠ z Hulína z ČR,
dve DH z Celoslovenskej súťaže dychových hudieb
a DH Túfaranka z ČR.
Po skončení festivalu sa uskutoční na námestí
tanečná zábava. Do tanca a na počúvanie
bude vyhrávať DH Túfaranka.

Pozvánka
Komisia kultúry pri OcZ v Dolnej Súči a komisia
sociálna, zdravotná a bytová pri OcZ v Hornej Súči
srdečne pozývajú občanov na

II. ročník Pochodu zdravia
po chodníkoch starých otcov a materí
5. mája 2012
pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom.
Zraz účastníkov z Dolnej Súče bude
o 13.30 hodine na námestí,
kde si pripomenieme pamiatku padlých
položením kytice kvetov k pamätnej tabuli.

Smer pochodu bude pokračovať do osady Repákovci,
kde sa uskutoční spoločné stretnutie pri kaplnke
Fatimskej Panny Márie a pamätnej tabuli
na osade Repákovci.
Cieľom pochodu bude chata AGROSÚČE, a. s., kde
bude pripravený program pre deti i dospelých, hudobný
program, hry, súťaže a opekanie pri vatre.
So sebou si prineste niečo na opekanie, občerstvenie
a dobrú náladu. V prípade veľmi nepriaznivého počasia
sa akcia odkladá o týždeň neskôr.

Úvaha
Rozhodla som sa napísať o jednom probléme, o ktorom som počula mnohých hovoriť len tak „na ceste“.
Už od nepamäti bolo zaužívané, že do lavíc v kostole si nesadala mládež, ale len starší a vydaté ženy a ženatí muži.
Miesto pre deti školského veku je pred oltárom (postupne od najmladších po starších). Za nimi sú dva rady stoličiek pre mládež vo veku stredoškolákov a vysokoškolákov. Teda miesto pre mládež je pred lavicami starších. A tí mladí, ktorí by už nemali
miesto, nič by sa nestalo, keby aj postáli vedľa lavíc pre starších. Sú mladí a ešte ich nebolia nohy tak ako nás starších.
V poslednej dobe vidíme, že do lavíc v kostole si sadá mládež a starší ľudia potom musia stáť. Je to nepekný obraz o nevychovanosti niektorých mladých. To, že mladí sedia a starší musia stáť, vidíme napríklad aj v autobusoch. Ale aby sa takto
neúctivo chovali aj v kostole?
V minulosti rodičia hovorili mladým o tomto nepísanom zákone slušnosti. Dnes niektorí rodičia nepoučili svoje deti – mládež,
a tak ich musíme poučiť my ostatní.
AT

Komunálny odpad v roku 2011
Druh odpadu

r. 2010

r. 2011

Spôsob
likvidácie

Zmesový komunálny odpad

425,5 t

431,19 t Vývoz na skládku

Objemný odpad

85,80 t

58,00 t Vývoz na skládku

Papier a lepenka

15,41 t

17,66 t Ďalšie sprac.

Sklo

43,32 t

44,57 t Ďalšie sprac.

Plasty

22,71 t

29,64 t Ďalšie sprac.

4,02 t

6,04 t Ďalšie sprac.

Kovy – železný
šrot

11,83 t

11,64 t Ďalšie sprac.

Obsahujúci
chlórfluórované
uhľovodíky

3,20 t

4,04 t Ďalšie sprac.

611,79 t

602,78 t Ďalšie sprac.

Elektrické a elektronické zariadenia

Celkom

Náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva
v našej obci za vlaňajší rok predstavovali sumu 47 669,- €,
z toho na separovaný zber 2 440,- €. Príjmy z poplatkov za
komunálny odpad predstavovali 40 743,- €, rozdiel 6 926,- €
bol doplatený z rozpočtu obce.
Vlani (od 8. 8. 2011 do 14. 10. 2011) vykonal NKÚ (Najvyšší
kontrolný úrad) kontrolu hospodárenia v oblasti nakladania s
odpadmi v 34 obciach Slovenka s počtom 2 000 až 4 000
obyvateľov. Dolná Súča dosiahla tretí najlepší výsledok
v podiele separovaného k neseparovanému odpadu zo
všetkých kontrolovaných obcí. Tento výsledok nás veľmi
teší a vysoký podiel separácie chceme dosiahnuť aj v ďalšom období.
Vôbec nás však neteší pretrvávanie zlozvyku nezodpovedných ignorantov vyvážať odpad kade-tade za dedinu.
Napríklad po pravej strane „cesty na Matadorku,“ či v povodí
Súčanky. Najmä v jarnom období po roztopení snehu to vyzerá otrasne. Odstraňovanie nelegálnych skládok stojí nemalé
peniaze, na ktoré sa skladáme všetci. Pomohlo by odhodiť falošnú solidaritu a nahlásiť tieto osoby na OcÚ (aj anonymne),
stačí aj číslo auta, prípadne fotografia z mobilného telefónu.

Každoročne si 22. apríla pripomíname DEŇ ZEME. Naša obec sa pri tejto príležitosti prvýkrát pripojila k výzve Ministerstva
životného prostredia SR a pripravuje akciu VYČISTIME SI DOLNÚ SÚČU na dni 20. a 21. apríla (piatok, sobota). Podrobnosti
sa dozviete včas prostredníctvom miestneho rozhlasu, vývesných skriniek a webovej stránky obce. Verím, že založíme tradíciu.
Vilo Cagala
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OZNAM
Oznamujeme občanom, že na základe poslancami schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva obec
pripravuje fotodatabázu psov spojenú s ich prečíslovaním. Z tohto dôvodu žiadame všetkých majiteľov psov,
aby doručili na obecný úrad fotografiu svojho psa a vyplnili tlačivo – priznanie k dani za psa, ktoré si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade. Termín odovzdania tlačiva a fotografie je do 30. apríla 2012 (psov bude prípadne
fotografovať aj poverený zamestnanec obce vo dvoroch rodinných domov).
Týmto spôsobom obec plánuje zamedziť túlaniu sa psov po verejných priestranstvách, ako i neustále ohrozovanie bezpečnosti občanov a hlavne detí.
Za spoluprácu všetkým vopred ďakujeme.

Školský ples
Nedá mi nevyužiť možnosť prispieť svojím postrehom do nášho občasníka. Práca Rodičovského združenia pri
Základnej škole s materskou školou Rudolfa Hečku v Dolnej Súči v posledných rokoch spočinula na pár statočných,
ktorí sa ešte dokážu spojiť a zorganizovať kultúrno-spoločenské stretnutie, ako je tzv. Školský ples. Časť zástupcov rodičov, ktorých si zvolili za jednotlivé triedy školy samotní rodičia, pravidelne zasadajú, ak je treba riešiť zásadné rozhodnutia spočívajúce vo financovaní školských aktivít detí, pri ktorých sa rozhoduje o spoločných peniazoch vyzbieraných
rodičmi, t. j. príspevku do združenia. Z peňazí je na solidárnom princípe financovaný plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik,
hradí sa z nich cestovné pri športovej reprezentácii školy, rôzne súťaže v speve, matematické olympiády, odmeňovanie
pri karnevale a podobne. Naše deti sú z týchto peňazí i symbolicky odmeňované sladkosťami, resp. učebnými pomôckami, knižkami. Je len bonusom, že snahou úzkej skupiny rodičov, zvolených v rodičovskom združení, je navýšiť tento
skromný rozpočet združenia o peniaze, ktoré sa snažíme pravidelne každý rok zarobiť na školskom plese.
Ako predseda združenia spoločne
s úzkou skupinou ľudí som organizoval tento ples počas siedmich ročníkov. Všetci členovia združenia však
svorne konštatujeme, že sa nám stále
nedarí osloviť našu cieľovú skupinu,
ktorou ste VY – rodičia detí navštevujúcich našu školu. Sme však vďační
za návštevnosť všetkých hostí, ktorí
si k nám pravidelne nachádzajú svoju
cestu. Plesy, ktorými sa snažia školy
zabezpečiť si peniaze, sa organizujú
v celom našom okolí. V zásade platí
pravidlo, že ak sa rodičia plesu nezúčastnia, i tak prispievajú nejakou primeranou platbou. Taktiež sa triedy na
školách skladajú na tzv. tombolu, ktorá neodmysliteľne k takejto akcii patrí.
Má to v zásade svoju logiku, lebo takto odpadne usporiadateľom nedôstojné vypytovanie cien do tomboly. Od
živnostníka, ktorý v dnešnej neľahkej
dobe sám ťažko prežíva, je predsa nemiestne cenu pýtať, veď takto za ním
prídu určite i ďalší usporiadatelia rôznych kultúrno-spoločenských a športových akcií. Aj preto sme nasledovali
v tomto roku trend zavedený na iných
školách a odsúhlasili sme v združení
výber platby 0,50 € na tombolu. Je zarážajúce, že i táto malá suma vyvolala
značne silné negatívne ohlasy, nepochopenie, emócie, ba dokonca až
averziu voči nám.
Z koláča spoločenských akcií, ktoré
v minulých rokoch usporadúvali v našej obci rôzne organizácie, postupne
vypadli včelári, Slovenský zväz žien,
hasiči, Kumpánovi muzikanti, Neighbours FC, futbalisti TJ...

Snažili sme sa na tomto malom poli
nájsť svoje miesto, zamerali sme sa
na hudobnú produkciu kapiel, ktoré
hrajú populárnu hudbu, sčasti i ľudovú a oslovili sme skupinu mladých.
Optimalizovali sme svoje náklady, kde
všetky činnosti: obsluhu, hudbu, výzdobu, robíme svojpomocne, za ceny
stlačené na najnižšiu možnú úroveň
pri tradične zachovanom dobrom spoločenskom štandarde. Náklady na usporiadanie takejto akcie sú i tak značné,
a preto vždy s nervozitou očakávame,
ako ide predpredaj vstupeniek, či budeme úspešní, a teda v zisku. Počas
siedmich ročníkov bol zisk ustálený na
priemer cca 1 000 €. Počúvame negatívne ohlasy, že ako túto akciu robíme, že máme zavolať inú kapelu (pýtam sa akú?), zmeniť termín, zmeniť
názov podujatia... Áno sú i takí, ktorí
nám chcú zobrať značku „Školský
ples“ a hovoria, že ľudia tu nejdú práve preto, lebo je to školský ples. Neviem, ako na takéto niečo reagovať.
Škola je najväčší subjekt v našej obci,
časť života v nej strávil každý z nás
a chodia do nej predsa naše deti...
Chápem, že je dnes ťažká doba
a veľa ľudí rozmýšľa ľudovo povedané
nad tým, čo dá do hrnca a nie, že sa
pôjde niekde baviť. K uvedenému však
treba povedať, aby sa opýtali, ako je to
v iných školách, v akej výške sa inde
vyberá základný poplatok do združenia,
alebo koľko stojí vstupenka na ples.
Je smutné, že rodičia sa nevedia
dohodnúť na triednych združeniach,
kto bude zástupca za triedu – hádajú
sa, a ak je niekto i zvolený, tak samot-

né združenie ignoruje a nezúčastní sa
na dobrovoľníckych prácach. Z ľudí sa
vytratil entuziazmus spraviť niečo nezištne pre dobro druhých...
Z peňazí, ktoré máme na účte ušetrené, financujeme projekty školy, na
ktoré by v zásade škola peniaze nemala a nedostala by ich ani od zriaďovateľa, t. j. obce. Veľkým projektom bolo
maľovanie palubovky v telocvični, kde
sme prispeli sumou 2 000 €, zakúpenie
rotačnej brúsky na parkety v sume
1 000 €, príspevok na rekonštrukciu toaliet v sume 2 000 €, postupné
zakúpenie pestrofarebných skríň na
prezuvky v sume 2 000 €, ako aj iné
čiastkové spolufinancovanie projektov
školy. Z viacerých strán počúvam, že
vám nie je známa podstata fungovania
samotného rodičovského združenia,
neviete nič o našej činnosti. Asi je teda
pravda, že nevieme predať našu dobre odvedenú prácu, a preto ju takouto
formou vyzdvihujem a súčasne propagujem.
Touto cestou chcem poďakovať
sponzorom, priateľom školy a ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
aj v minulosti podieľali na celkovej
organizácii a priebehu Školského plesu. Vďaka patrí i všetkým tým, ktorí
si nájdu čas a zvolia si práve našu
spoločenskú akciu, a to práve preto,
lebo je to „Školský ples“. Tí, ktorí ste
na „našej“ spoločenskej akcii ešte neboli a prejavíte istú dávku zvedavosti,
otvorte si internetovú stránku www.
zsdolnasuca.edu.sk, kde máte na nahliadnutie fotografie z plesu v r. 2012.
JUDr. František Ondrišák
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Školské kolo V umeleckom prednesE poézie a prózy
Dňa 13. februára 2012 na II. stupni našej školy konalo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy.
A ako sa umiestnili naši žiaci?

II. kategória (5., 6., 7. ročník): poézia
1. miesto: Jaroslav Maradík (6. A)
2. miesto: Lucia Maradíková (6. A)
3. miesto: Pavol Kučmín (5. A)

III. kategória (8., 9. ročník): próza
1. miesto: Eliška Šedivá (8. A)
2. miesto: Kristína Oriešková (8. B)
3. miesto: Iveta Šnoblová (9. A)

I. kategória (1. – 4. ročník): poézia
1. miesto: Natália Balajová (3. A)
2. miesto: Tatiana Vasková (2. A)
3. miesto: Magdaléna Horečná (3. B)

II. kategória (5., 6., 7. ročník): próza
1. miesto: Ema Harthauserová (7. A)
2. miesto: Zuzana Gazdíková (6. A)
3. miesto: Denisa Hučková (6. B)

I. kategória (1. – 4.): próza
1. miesto: Barbora Ďurinová (4. A)
2. miesto: Karolína Repová (3. A)
3. miesto: Paulína Rožníková (3. A)

III. kategória (8., 9. ročník): poézia
1. miesto: nebolo udelené
2. miesto: Dominika Krišková (9. B)
3. miesto: Michal Podolák (8. A)

V I. kategórii postúpili do obvodného
kola Natália Balajová a Barbora Ďurinová. Natália Balajová získala v obvodom kole 1. miesto a postúpila do
okresného kola.
V II. kategórii postúpili: Jaroslav Maradík a Zuzana Gazdíková.
V III. kategórii postúpila do obvodného kola Eliška Šedivá (próza).

Lyže a krásy slovenskej prírody – naše lásky
V dňoch 26. februára – 3. marca 2012 sme sa tak ako každý rok zúčastnili lyžiarskeho výcviku
v nádhernej roháčskej prírode.
Spálená nás privítala obrovskými
záľahami snehu a milými ľuďmi. O tom
sme sa presvedčili hneď pri kupovaní
skipasov. Majiteľ vlekov nám dal veľkú
zľavu ako stálym zákazníkom.
Naši žiaci sú veľmi pohybovo nadaní,
čo sa ukázalo aj na svahu pri výcviku.
S lyžami sa hneď spriatelili a v posledných dňoch už všetci lyžovali aj na
tých najnáročnejších tratiach.
Aby mali dostatok energie, o to sa
postarali tety kuchárky svojím umením.
Pochvala patrí rodičom, ktorí umožnili deťom zúčastniť sa výcviku.
Lyžovanie je nielen krásnym, ale
aj zdravým športom. Táto zručnosť,
ktorú žiaci získali, im určite pomôže
postúpiť v rebríčku aj spoločenských
hodnôt. Veríme, že na rok nás Spálená v čo najväčšom počte objíme svojou snehovou náručou.
H. K.
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Možno si niekedy myslíme, že naše deti si žijú vynikajúco, nemajú žiadne starosti, zažívajú len radosti
a nepoznajú pravé hodnoty života. Opak je pravdou. Deti poznajú, čo je pre ne skutočne dôležité. Je to
láska, priateľstvo, pokojný domov.
Presvedčia nás o tom nasledujúcimi úvahami žiaci deviatych ročníkov.

Domov

Domov je miesto, kde sa môžeme vždy vrátiť. Je
to teplé hniezdo, z ktorého raz vyletím, no navždy mi
zostane ležať v pamäti ako podkova šťastia. A pretože
čas detstva je krátky, svoj domov si nadovšetko vážim.
Obklopuje ho veniec hôr, aleje stromov a sneh či dážď
naň padá z azúrového neba. V záhradke za domom sa
v letnom období smejú spoza plota fialové sirôtky, tulipány
všetkých farieb a veľké červené jahody. No viete si predstaviť krajší domov?
Domov je miesto, kde pre mňa otec znamená každodenný chlieb, mama je láska a súrodenci, tí sú prvé
hviezdy na večernom nebi. Sú pre mňa všetkým.
Domov. Len pár písmen, no každé niečo znamená.
Písmená, ktoré sú minulosťou, prítomnosťou, ale i budúcnosťou. Skrýva sa v nich miesto, kde sa v búrke
skláňam ako chvejúce sa vtáča. Domov je miesto, kde
nájdem všetko, čo potrebujem. Nenájdem to v žiadnom
obchode, nikde, len doma.
Domov je cennejší než všetko zlato sveta. Je to miesto, kde chce mamka zostarnúť. V ňom sa stávam dvakrát
človekom. Len to, že mám domov, ma robí šťastnou.
Mnoho detí však domov nemá. Rodičia, ktorí ho
svojim deťom dali, však mnohokrát nepociťujú žiadnu
vďaku. Ja som svojim rodičom vďačná. Dali mi život,
strechu nad hlavou, svoju lásku, pochopenie, bratov
a moju vytúženú sestričku.
Niektoré deti sú svojim rodičom vďačné, len to nevedia dať najavo. Treba im jediné. Čas! Ale deti, čo vďačné
nie sú, asi nevedia, čo sa patrí. A viete prečo? Pretože
je veľa milujúcich rodičov, no málo milujúcich detí.
Adriana Trúnková, 9. B

Priateľstvo

Len v nešťastí možno poznať ozajstných priateľov.
Ale kto je to vlastne ozajstný priateľ?
Myslím si, že skutoční priatelia by si
mali navzájom pomáhať, veriť a podržať jeden druhého v ťažkej situácii.
Takéto priateľstvo je však v dnešnej dobe veľmi zriedkavé. V dnešnom
uponáhľanom svete myslí každý iba
na seba. Ľudia si čoraz menej všímajú
svoje okolie a neuvedomujú si skutočné životné hodnoty. Myslia na úspech,
peniaze. Lenže po čase ich napadne,
že tu nie je nikto, kto by si ich vypočul
a pomohol vyriešiť problémy. Prečo?
Možno preto, že boli celý čas zaslepení a nevšímaví k svojmu okoliu a k ľudom, ktorí ich mali radi. Poznám veľa

Domov

Všetci dobre poznajú príslovie: „Všade dobre, doma najlepšie.“ Môžeme ho chápať z viacerých uhlov. Rozmením ho teda
na drobné.
Ak nie som doma, je celkom jasné, čo si pod týmto pojmom
predstavujem. Bude sem patriť náš i babkin dom, v ktorých som
vyrastala, určite moja detská izba, v ktorej trávim veľa času, ale
aj kuchyňa a ostatné miestnosti. V nich sa cítim najlepšie. Môžem si tu oddýchnuť podľa vlastnej chuti, poležať len tak nečinne, hrať sa na internete alebo upratovať, variť či pomáhať.
Doma sa môžem správať celkom prirodzene i môžem sa smiať,
poplakať si, hnevať sa, ale byť aj napríklad chorá a neschopná
ničoho. Nemusím sa veľmi kontrolovať ani pretvarovať. Nikto mi
nič nevyčíta, všetci majú pre mňa pochopenie. Rozprávame sa
o všetkom, čo nás trápi, čo nás zaujíma, čo sme zažili a počuli
alebo jednoducho mlčíme.
Trochu inak sa dá toto príslovie chápať, keď som napríklad
v Trenčíne, Bratislave, či v Novej Bani. Tu si ako domov predstavím
rodnú obec. Naisto sem budú patriť domy, ulice, škola... Pocitom
pokoja ma naplní už len tabuľka Dolná Súča. Keď prechádzam dedinou, poteší ma pohľad na známe tváre, na príbuzných i susedov,
na ulicu, ktorá vedie k nášmu domu.
A čo ak pôjdem ďaleko za hranice? Tam sa mi ako domov objaví Slovensko. Niekomu možno Tatry, inému Trenčín. Každému
tá časť, ktorú má najradšej. A budem sa tešiť na návrat domov,
lebo mi chýba slovenská reč, slovenská kultúra... Jednoducho
všetko, čo k Slovensku patrí.
A čo na záver?
Všade dobre, doma najlepšie. Celkom určite. A je jedno, či máme
na mysli vlastný dom, rodnú dedinu alebo Slovensko. Je dôležité,
aby v ňom mal každý svoje miesto, rodinu, blízkych i priateľov.
Michaela Medvecová, 9. A

ľudí, o ktorých sa dá povedať, že majú
na jazyku med a v srdci jed. S obľubou
si nasadzujú masky, ktorými zakrývajú
svoju pravú tvár. Obklopujú nás milými
slovami, predstierajú priateľstvo, no
keď v krízovej situácii spoznáme ich
skutočný charakter, zistíme, že v hĺbke
ich duše sa skrýva neúprimnosť, pretvárka alebo dokonca až nenávisť.
Taká je realita. Ale medzi desiatkami
„priateľov“ sa vždy nájde aj zopár tých
s veľkým P. Sú to tí, ktorí sú ochotní podať pomocnú ruku pri každej príležitosti
a za každých okolností. Sú to priatelia,
ktorých si vyberáme v najťažších životných situáciách a sú to priatelia na celý
život.
Schopnosť vyznať sa v ľuďoch je v živote čoraz dôležitejšia, pretože naše vzťa-

Najlepší kráľ
Kde bolo, tam bolo, pred niekoľkými rokmi žil kráľ, ktorý
mal tri dcéry. Jedného dňa sa kráľ od svojho sluhu dozvedel, že jeho malé kráľovstvo nemá už žiadne peniaze. Kráľ
si to veľmi vzal k srdcu a rozmýšľal, ako svojmu kráľovstvu
pomôcť.
Kde však zobrať dobrý nápad, keď ani jeho múdri radcovia
nemohli prísť na to, ako naplniť kráľovskú pokladnicu? No
jasné, všetko je predsa na webe! Na internete kráľ našiel, že
dňa 2. 3. 1812 sa bude konať súťaž o najkrajšie vyzdobenú

hy sú čoraz zložitejšie. Vedieť sa vyznať
v ľuďoch znamená vedieť si vybrať dobrých a spoľahlivých priateľov. A vybrať si
dobrých priateľov znamená robiť svoj život krajším a pohodlnejším. Ako povedal
niekto múdry, že priateľ je prvý človek,
ktorý prichádza, keď celý svet odišiel...
Myslím, že je to veľmi výstižný a pravdivý výrok. Ale na to, aby sme spoznali
priateľa, nestačí mať otvorené oči. Je
treba otvoriť aj srdce.
Keby sa ľudia len trochu zmenili, celý
svet by mohol byť lepší. Každý by si
mal uvedomiť, že žije len raz. Každý
by si mal udržiavať dobré medziľudské
vzťahy, prežiť svoj život bez nenávisti
a snažiť sa byť niekomu druhému tým
naozaj dobrým priateľom.
Tomáš Hamar, 9. B

dedinu. Cena za prvé miesto bude 985412365 €, za druhé
miesto 85474268 € a za tretie miesto 6521437 €.
Kráľ dal rozhlásiť súťaž po celom kráľovstve, či s ňou budú
občania súhlasiť. Nenašiel sa ani jeden občan, ktorý by sa
nechcel zapojiť do súťaže. Kráľ prihlásil svoju dedinu do súťaže a všetci občania sa pustili do práce s výzdobou. Malé
deti nakreslili kvetinky a dospelí ich zavesili na špagát, ktorý
bol omotaný okolo lámp. Každý si upratal svoj neporiadok na
dvore a do záhrady vysadil pekné kvietky. Ľudia si nevyčistili
len neporiadok na dvoroch, ale pustili sa aj skrášľovania
verejných priestranstiev. Celá dedina robila dlho do noci.
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Nedokončenú prácu dorobili skoro ráno, lebo súťaž sa mala
konať už o pár hodín.
Keď prišli porotcovia súťaže, začali si obzerať dedinu. Netrvalo to ani 10 minút a odišli. Dedinčania boli sklamaní, že im nikto
nedal nič vedieť. Nevedeli, či súťaž môžu vyhrať alebo nie. Keď
si kráľ išiel ľahnúť, na jeho novom notebooku mu zadrnčal zvuk,
ktorý mu ohlasuje prichádzajúce správy. Kráľ otvoril notebook
a čítal, že v súťaži o najkrajšiu dedinu vyhrali prvé miesto.
Neváhal ani sekundu a išiel vyhlásiť všetkým ľuďom, že

uspeli v súťaži. Dedinčania vyšli zo svojich príbytkov a začali vyskakovať od radosti. Ľudia oslavovali až do neskorého rána a poďakovali sa svojmu panovníkovi, že budú mať
peniaze na jedlo, oblečenie a iné potreby pre domácnosť. Aj
kráľ sa potešil, že bude mať veno pre svoje tri dcéry, aby sa
mohli konečne vydať.
Z tejto rozprávky sa môžeme poučiť aj my, ktorí sme z nich
už vyrástli. Ak nebudeme večne len hundrať a priložíme ruku
k dielu, dočkáme sa veľkých vecí.
Martina Hamajová, 7. B

šport
Majstrovstvá oblasti – muži
sezóna 2011/2012 – jarná časť
kolo

deň

dátum hodina Majstrovský futbalový zápas

Majstrovstvá oblasti – DORAST
sezóna 2011/2012 – jarná časť
kolo deň

dátum hodina Majstrovský futbalový zápas

17.

ne

25.3.

15:00

Dolná Súča – Veľká Hradná

17.

ne

25.3.

12:30

Dolná Súča – Častkovce

18.

ne

1.4.

15:30

Trenčian. Teplá – Dolná Súča

18.

ne

1.4.

13:00

Krajné – Dolná Súča

19.

ne

8.4.

15:30

Soblahov – Dolná Súča

19.

ne

8.4.

13:00

Omšenie – Dolná Súča

20.

ne

15.4.

16:00

Dolná Súča – Veľké Bierovce

20.

ne

15.4.

13:30

Dolná Súča – Opatová n. V.

21.

ne

22.4.

16:00

Horné Srnie – Dolná Súča

21.

ne

22.4.

13:30

Selec – Dolná Súča

22.

ne

29.4.

16:30

Dolná Súča – Dubodiel

22.

ne

29.4.

14:00

Dolná Súča – Trenč. Jastrabie

23.

ne

6.5.

16:30

Kálnica – Dolná Súča

23.

ne

6.5.

14:00

Nová Ves n. V. – Dolná Súča

24.

ut

8.5.

16:30

Dolná Súča – Horná Súča

24.

ut

8.5.

14:00

Dolná Súča – Horná Súča

25.

ne

13.5.

16:30

Zamarovce – Dolná Súča

25.

ne

13.5.

14:00

Čachtice – Dolná Súča

26.

ne

20.5.

17:00

Dolná Súča – Očkov

26.

ne

20.5.

14:00

Dolná Súča – Trenč. Turná B

27.

ne

27.5.

17:00

Bošáca – Dolná Súča

27.

ne

27.5.

14:30

Mel. Lieskové – Dolná Súča

28.

ne

3.6.

17:00

Dolná Súča – Ch.-Velčice

28.

ne

3.6.

14:30

Dolná Súča – Podolie

29.

ne

10.6.

17:00

Kočovce – Dolná Súča

29.

ne

10.6.

14:30

Horné Srnie – Dolná Súča

30.

ne

17.6.

17:00

Dolná Súča – Trenč. Jastrabie

30.

ne

17.6.

00:00

Dolná Súča – voľno

Majstrovstvá oblasti – ML. ŽIACI
sezóna 2011/2012 – jarná časť

Majstrovstvá oblasti – ST. ŽIACI
sezóna 2011/2012 – jarná časť
kolo

deň

dátum hodina Majstrovský futbalový zápas

kolo deň

dátum hodina Majstrovský futbalový zápas

14.

ne

1.4.

10:30

Selec – Dolná Súča

4.

so

14.4.

10:30

Dolná Súča – TTS Trenčín

15.

ne

8.4.

11:00

Omšenie – Dolná Súča

5.

so

21.4.

10:30

Bobot – Dolná Súča

16.

ne

15.4.

10:30

Dolná Súča – Soblahov

6.

so

28.4.

10:30

Dolná Súča – Trenč. Jastrabie

17.

ne

22.4.

10:30

Svinná – Dolná Súča

7.

so

5.5.

10:30

TTS Trenčín – Dolná Súča

18.

ne

29.4.

10:30

Dolná Súča – Horné Srnie

8.

so

12.5.

10:30

Dolná Súča – Bobot

19.

ne

6.5.

10:30

Horná Súča – Dolná Súča

9.

so

19.5.

10:30

Trenč. Jastrabie – Dolná Súča

20.

ut

8.5.

10:30

Dolná Súča – Častkovce

10.

so

26.5.

10:30

Dolná Súča – TTS Trenčín

21.

ne

13.5.

10:30

Krajné – Dolná Súča

11.

so

2.6.

10:30

Bobot – Dolná Súča

22.

ne

20.5.

10:30

Dolná Súča – Bošáca

12.

so

9.6.

10:30

Dolná Súča – Trenč. Jastrabie

23.

ne

27.5.

10:30

Trenč. Turná – Dolná Súča

24.

ne

3.6.

10:30

Dolná Súča – Mel.-Lieskové

25.

ne

10.6.

10:30

Zem. Podhradie – Dolná Súča

26.

ne

17.6.

10:30

Dolná Súča – Záblatie
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