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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči dňa 16. 4. 2014
Uznesenie č. 324
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro, Zigová
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 325
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce Dolná Súča Mgr. Lenku
Vojtášovú, bytom Dolná Súča, s počtom hlasov 6 z celkového počtu 9
poslancov na funkčné obdobie od
1. 5. 2014 do 30. 4. 2020.
Prítomných: 9
Hlasovanie: tajné hlasovanie

Prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dolnej Súči dňa 24. 4. 2014
Uznesenie č. 326
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z 26. a 27.
zasadnutia OcZ.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc. Hlávek,
Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 327
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu predsedníčky komisie o činnosti komisie
na ochranu mládeže pred negatívnymi vplyvmi pri OcZ.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 328
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie o činnosti komisie
mládeže a športu pri OcZ.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 329
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zobralo na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
obce za rok 2013.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 330
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo záverečný účet Základnej
školy s MŠ R. Hečka Dolná Súča za
rok 2013 a celoročné hospodárenie
školy bez výhrad.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 331
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
a/ zobralo na vedomie stanovisko
finančnej komisie, správy obecného majetku a podnikateľskej
činnosti pri OcZ k návrhu záverečného účtu za rok 2013,
b/ schválilo záverečný účet obce
Dolná Súča za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 332
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo
1. prebytok hospodárenia obce za
rok 2013 v sume 89.150,55 €,
zistený podľa ustanovenia § 10
ods. 3 písm. a/ a b/ zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.,
2. použitie prebytku na tvorbu rezervného fondu vo výške 100 %,
t. j. 89.150,55 €.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 333
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
určilo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových
podmienkach starostov a primátorov miest, v znení neskorších predpisov plat starostovi obce ako súčin
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci
kalendárny rok a násobku podľa §
4 ods. 1, bod 4 zákona č. 253/1994
Z. z. v znení neskorších predpisov,
čo v podmienkach obce je 2,17-násobok, zvýšeného o 15 % v zmysle
§ 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z.
v znení neskorších prepisov s účinnosťou od 1. 5. 2014.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: Bc. Hlávek Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 334
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plat hlavného kontrolóra
obce Dolná Súča v zmysle § 18 c/
ods. 1 písm. d/ zákona 369/2004
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa oznámenia Krajského
štatistického úradu SR o priemernej
mesačnej mzde pracovníka v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok prepočítaný na úväzok
11 hodín týždenne vo výške 407,- €
s účinnosťou od 1. 5. 2014.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 335
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
z dôvodu havarijného stavu elektroinštalácie v priestoroch kultúrneho
domu súhlasilo so zakúpením materiálu a svietidiel do spoločenskej
sály KD podľa ponuky v celkovej
výške: 5.200,- € z rozpočtu obce.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc. Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 336
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
súhlasilo so zvýšením členského do
MAS Vršatec na rok 2014 na 1,33 €/
obyvateľ, z dôvodu prípravy a vyhotovenia Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja a Integrovanej
stratégie obce Dolná Súča na obdobie 2014–2020.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 337
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 1 k VZNO č.
4/2007 – o poskytnutí dotácií.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 338
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo v zmysle ustanovenia § 9
ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov nadobudnutie nehnuteľnosti:
Predmet nadobudnutia:
Odkúpenie nehnuteľnosti – pozemkov v k. ú. Dolná Súča, reg. C KN,
parc. č. 3346/1, ostatná plocha
v celkovej výmere 200 m2 a parc.
č. 3346/2 – orná pôda v celkovej
výmere 307 m2, zapísanej na LV č.
1912 – na rozšírenie nového cintorína.
Predávajúci:
Karol Maradík, 913 32 Dolná Súča
č. 711, občan SR (v podiele ½ k celku)
Janka Maradíková, rod. Pecháčková, 913 32 Dolná Súča č. 711, občianka SR (v podiele ½ k celku)
Kupujúci:
Obec Dolná Súča 2, 913 32 Dolná
Súča, IČO: 311502
Kúpna cena: 15,- €/m2
Celková kúpna cena predstavuje ....
.................................. 7.605,- €/m2.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, JUDr. Ondrišák, Bc.
Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0

Prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dolnej Súči dňa 26. 6. 2014
Uznesenie č. 339
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade § 11 ods. 4 zákona č.

3
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z 28. zasadnutia OcZ.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 340
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie kultúry pri OcZ
o činnosti komisie.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 341
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedníčky komisie školstva pri
OcZ o činnosti komisie.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 342
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe
ods. 2 písmena a) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
schválilo rozpočtové opatrenie č.
1/2014 Základnej školy s materskou
školou Rudolfa Hečka Dolná Súča
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 343
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe
ods. 2 písmena a) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.
schválilo rozpočtové opatrenie č.
1/2014 obce Dolná Súča v prílohe
s doplnením a zmenou v položke
kapitálové výdavky nasledovne:
1. autobusová zastávka – časť obce
Námestie a časť Lány vo výške
3.800,- € s tým, že starosta obce
vopred oboznámi poslancov OcZ

s jednotlivými cenovými ponukami,
2. rekonštrukcia cesty – Repáky:
položka sa ruší z dôvodu, že obec
nemôže investovať do cudzieho
majetku. OcZ navrhuje postupovať
v rámci zákona a vstúpiť do rokovania s vlastníkom pozemku – s Urbárskym pozemkovým spoločenstvom obce Dolná Súča o možnosti
uzatvorenia nájomnej zmluvy na
predmetnú miestnu komunikáciu.
Rekonštrukcia miestnej komunikácie bude realizovaná až po splnení
týchto podmienok.
Uvedená položka sa nahrádza nasledovne:
- projekt a realizácia kanála v časti
obce Hliníky vo výške 24.000,- €
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 344
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po doplnení schválilo plán činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2014 v prílohe na základe predloženého návrhu.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 345
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2014 o prevádzkovom poriadku Verejného detského
ihriska (VDI) v prílohe na základe
predloženého návrhu s doplnením
článku 3, VDI v časti 3.1. prevádzková doba od 8.30 h.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 346
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 1 k VZN č.
1/2013 – o financovaní materskej
školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 347
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
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schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 na vykonanie
niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky
úhrad za sociálne služby poskytované obcou Dolná Súča na území
obce Dolná Súča v prílohe na základe predloženého návrhu.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 348
• 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,- €/l žiak na rok 2014
v zmysle žiadosti.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 349
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo v zmysle ustanovenia § 9
ods. 2 písm. a/ zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov nadobudnutie nehnuteľnosti:
Predmet nadobudnutia:
Odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku
v k. ú. Dolná Súča, a to konkrétne:
Novovytvorená parcela registra C
KN, parc. č. 4879/4 – záhrady v celkovej výmere 273 m2 v zmysle geometrického plánu Ing. Matej Forgáč,
Geodetická kancelária, Trenčín č.
46024620-07-14 na oddelenie parcely 4879/1, autorizačne overeným
dňa 2. 6. 2014 Ing. Michalom Muranom a úradne overeným dňa 4. 6.
2014 Okresným úradom Trenčín,
katastrálnym odborom. Predmetná
parcela bude slúžiť na vybudovanie
miestnej komunikácie – prechod
z Poštovej ulice II na ulicu Nad mlynom.
Predávajúci:
Michal Kopúň, 913 32 Dolná Súča č.
679, občan SR (v podiele ½ k celku)
Eva Kopúňová, rod. Zemanovičová,
913 32 Dolná Súča č. 679, občianka
SR (v podiele ½ k celku)
Kupujúci:
Obec Dolná Súča 2, 913 32 Dolná
Súča, IČO: 311502
Kúpna cena: 3,67 €/m2
Celková kúpna cena predstavuje ......
....................................... 1.001,91 €
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.

Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 350
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie upozornenie
prokurátora č. Pd 173/14/3309-4
zo dňa 6. 6. 2014 na odstránenie
nečinnosti v súvislosti s doposiaľ
neprijatým VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach.
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
prijalo nasledovné opatrenie:
Starosta obce predloží OcZ návrh
na schválenie VZNO o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu
žúmp podľa miestnych podmienok,
ktoré bude v súlade so zákonom,
ako i s upozornením prokurátora č.
Pd 173/14/3309-4 zo dňa 6. 6. 2014.
Zodpovední: poslanci OcZ, starosta
obce a prednosta úradu
Termín: 30. 9. 2014 (najbližšie plánované zasadnutie OcZ)
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 351
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo dotáciu vo výške 300,- € na
činnosť Občianskeho združenia Historického klubu Krásin, Armádna 11,
911 01 Trenčín v zmysle žiadosti.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,
Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 352
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie a predbežne súhlasilo s odporúčacím stanoviskom
komisie výstavby a ŽP pri OcZ na
odpredaj časti parcely CKN 982/13
cca 100 m 2 pre Milana Michalca
a manž. Annu, bytom Dolná Súča
za účelom rozšírenia záhrady.
Prítomných: 9
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, JUDr. Ondrišák,

Bc. Oriešek, Zigová, Ing. Panák, Bc.
Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0

Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 14. 8. 2014
Uznesenie č. 353
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po prerokovaní predmetu návrhu určilo a schválilo rozsah výkonu funkcie starostu obce Dolná Súča na
funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2014–2018 nasledovne:
1. Plný pracovný úväzok – 1,0
2. Rozsah výkonu funkcie starostu
• Podľa zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
• Podľa ostatných právnych predpisov, vzťahujúcich sa na činnosť najvyššieho výkonného
orgánu obce a štatutárneho
orgánu obce
Prítomných: 6
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, Ing. Panák,
Bc. Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 354
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po prerokovaní predmetu návrhu určilo podľa zákona č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov:
1. počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Dolná Súča na
volebné obdobie rokov 2014–2018,
a to 9 poslancov
2. volebný obvod a počty poslancov v ňom do Obecného zastupiteľstva obce Dolná Súča na volebné obdobie rokov 2014–2018
nasledovne:
- volebný obvod č. 1 Dolná Súča
– 9 poslancov
Prítomných: 6
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, Ing. Panák,
Bc. Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 355
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po prerokovaní predmetu návrhu
schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp
podľa miestnych podmienok na území obce Dolná Súča v prílohe na
základe predloženého návrhu.
Prítomných: 6
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, Ing. Panák,
Bc. Hlávek, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
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Štyri roky v úrade
Vážení občania,
pred štyrmi rokmi som si nemyslel, že budem dnes takýto
článok písať práve pre vás. Začnem trochu s úsmevom. Pán
Marián Vasko niekoľkokrát povedal, že má na starosti tisíc
vecí. Zúčastňujem sa stretnutí starostov a kompetencie obcí
boli spočítané číslom – v r. 2010 ich bolo 3 500 a v roku
2014 ich je približne 4 700. Starostovia môžu pracovať aj
niekoľko volebných období, zistia až konkrétne, keď je potrebné vec riešiť. Najviac kompetencií prišlo z EÚ, kde sa
legislatíva tvorila niekoľko desaťročí, a nám to naše štátne
orgány dajú ako ultimátum a, samozrejme, bez pridelenia
finančných prostriedkov.
Mojou prvou chybou bolo znížiť administratívu, prepustiť
dôchodkyne a nepribrať namiesto nich náhradu, ale medzi
zostávajúcich rozdeliť ich prácu. Pribúdali nové a nové povinnosti. Pre porovnanie: v Hornej Súči je o troch a v Hornom Srní o dvoch pracovníkov viac.
Poďme však pekne po poriadku a postupne. Ešte sme nedojedli ani prvý povolebný chlebíček a istá pani poslankyňa (meno
jej darujem) povedala, že mi budú silnou opozíciou. Zaujímavé
na tom bolo, že to boli pred voľbami moji priatelia, takmer ako
rodina. Vtedy som nevedel, čo všetko v úrade zažijem.
Hneď v januári sme sa pustili do úpravy námestia, ktoré malo podpísanú zmluvu o diele a práce začali už v 11.
mesiaci r. 2010. Námestie, tak ako bolo naprojektované,
nevyhovovalo z rôznych dôvodov, napr. autobusom, ktoré
sa tam otáčali a parkovali. Prístup ku kultúrnemu domu bol
obmedzený. Hneď som začal vybavovať zmenu projektu.
Dotlačil som projektanta, aby prerobil projekt, všetci zainteresovaní vrátane ministerstva súhlasili využiť rožnú zelenú
plochu na otáčanie autobusov, prípadne na parkovanie, len
policajti nesúhlasili napriek mojim argumentom, že desaťročia sa tam autobus otáčal. Hneď po začatí prác sme zistili,
že projekt je spracovaný chybne. Každý deň som chodil so
stavbyvedúcim konzultovať, čo ako bude a ako to bude najlepšie. Zistili sme napríklad, že v rozpočte bola na plochách
vlnovková zámková dlažba. Osobne som na ministerstve
porozkladal po stoloch dlažbu, aby to pochopili. Aj iné zmeny
som musel zdôvodňovať pri zložitej byrokracii. Všetok čas
a energiu som venoval len projektu týkajúceho sa námestia.
Samozrejme, môj zástupca musel riešiť zložitý chod úradu,
nespočetnú agendu. Neviem, ale aj to mohlo byť príčinou
jeho odchodu. Naše krásne námestie, tak možno povedať,
malo byť pre obec Dolnú Súču prakticky zadarmo. Bolo sľúbené, že ani naša spoluúčasť 5 %, ani všetky možné dodatky nebudú fakturované. Opak bol pravdou. Zaplatili sme
polovicu dodatkov, ktoré boli vypočítané a riadne aj 5% spolufinancovanie. Na kontrolných dňoch sa zo začiatku zúčastňoval aj projektant, ktorému to vyplýva z funkcie, ale potom
sa totálne odmlčal. Po vykonanom diele som sa s ním musel
spojiť a vysvetlil mi, že dielo bolo raz tak drahšie obstarané,
ako bola skutočná hodnota. Toto tvrdenie mám potvrdené
súdnym znalcom v odbore rozpočtov, ktorý nám spracoval
aj znalecký posudok. Ten som musel dať spracovať z dôvodu súdneho sporu obce Dolná Súča a zhotoviteľa námestia
(I.B.S. Žilina), nakoľko dielo nie je dokončené v časti fontány,
resp. stavebná časť, a to vnútorný obklad a technológie fontány. Okrem toho nám zhotoviteľ vyfakturoval práce, ktoré
nevykonal. To bolo spôsobené zvýšením položiek v projekte, ktoré v skutočnosti neboli. Stavebný dozor, s ktorým môj
predchodca podpísal zmluvu, bol len starý pán chodiaci po
námestí. Bol dobre platený, aby zrátal každý obrubník, každý m3 betónu. Neurobil tak, hoci som sa ho na to vždy spýtal pri podpisovaní, či všetko súhlasí so skutočnosťou. Vždy
odpovedal, že na 100 %. Len pre vašu informáciu: Práce
v skutočnosti vykonávali v subdodávke Cesty Nitra, ktoré odviedli veľmi dobrú prácu, veď to prakticky robili naši občania.

Z celkovej sumy za dielo nemali ani 50 %. Pýtam sa, kde je
zvyšok? Chlapi mali zaplatené takmer vo výške minimálnej
mzdy. Táto informácia bola vtedy pre mňa dôverná a pravdivá. Chcem, aby ste aj toto vedeli. Námestie ma skrátka stálo
veľa času a nervov a ešte sa to neskončilo...
Škola – tak, ako bola dorobená, bola projekčne riešená na
poslednú chvíľu v niekoľkých variantoch. Výsledkom bolo,
že sme museli uhradiť viac ako 9-tisíc € neoprávnených
výdavkov a len podľa niekoľkých vybraných položiek bola
suma preplatená. Samozrejme, verejné obstarávanie v najlepšom poriadku. Každý jeden projekt z EÚ musíme každý
rok prehodnotiť a poslať monitorovaciu správu, a to päť rokov od jej dokončenia. (Prepočítať energie, úspory, prínos
atď. – pekná byrokracia.)
V tejto najväčšej, s prepáčením bláznivej dobe sa stalo,
že Rasťo Ondrišák dal výpoveď a vzdal sa mandátu. Všetko
možné sa hovorilo. Bolo potrebné čo najrýchlejšie situáciu
vyriešiť, lebo na nás nič nepočká, ani odpadové hospodárstvo, ani nájmy, byty, žiadosti o platbách na projekty, vybavovanie dokladov, nebudem pokračovať, lebo by som musel
zapísať celú stranu, jednoducho veľa agendy. Zisťoval som,
kto z poslancov by mohol zástupcu starostu suplovať. Nedopracoval som sa k ničomu. Mal som aj ponuku na polovičný
úväzok, ale to mohol povedať len ten, čo nevie, čo všetko by
ho čakalo. Za prednostu som vymenoval Ing. Viliama Cagalu. Samozrejme som to mal s právnikom riadne odkonzultované. Páni poslanci s pani kontrolórkou sa radili s Google
s rok starými usmerneniami, ktoré už neplatili. Podali na mňa
trestné oznámenie. Bola to pre prokurátora zrejme tá najľahšia
kauza, lebo sme dostali vyrozumenie, že oznámenie bolo
neoprávnené. Napriek tomu sa odvolali na krajský súd, ktorý ihneď vec uzavrel. Pán JUDr. Ondrišák vtedy povedal,
keď zelená oktávia behala podpisovať po dedine trestné
oznámenia po poslancoch, že na neho dávajú trestné oznámenia zbojníci, vrahovia a iní vyvrheli každú chvíľu. Chcel
poslancov, ktorí by mali byť elitou dediny k takýmto bezcharakterným ľuďom, zrovnávať? Ďalší poslanec povedal, že ja
nemôžem mať súkromie, musím sa prakticky nechať vyzliecť
donaha a mám to znášať. Vtedy som povedal, že v tom prípade aj poslanci by sa mali nechať prelustrovať a spomenul som
jeho dve predošlé zamestnania. Na to on aj ostatní poslanci
povedali, že predtým, ako sme išli do funkcie, je potrebné urobiť veľkú čiaru a až potom kontrolovať, preukazovať, lustrovať.
Zlodej kričí: chyťte zlodeja! Akú čiaru? Čo človeka zmení funkcia? Ja som nikdy nekradol, nekorumpoval, hoci som mohol
už v pozemných stavbách, na ministerstve, aj na VÚC. Môj
majetok je taký, na čo som si sám zarobil, to aj mám. Do konca marca sa dáva majetkové priznanie v zalepenej obálke,
ktoré ostáva na obci. Poslanci to nevedeli, otvorili ju a našli
tam presne to, na čo myslíte. Ja som im ukázal výplatnú pásku z predošlej roboty. Skoro okoktaveli. Neviem, či som až tak
zaostalý, že v dnešnej dobe som si nič neukradol, že mám
jednu dobrú ženu a tej som verný. Skôr rozdám zo svojho,
kde považujem za vhodné.
Okná a dvere na OcÚ boli pripravené v projektovej podobe tak, že to malo stáť 80-tisíc €. Tak sa vyjadril projektant.
Mal to odkonzultované s bývalým starostom. Ja som dokázal
za túto sumu urobiť okná na OcÚ a KD – okná na obecnom
dome aj s nevymenenými vchodovými dverami, okná a dvere na zdravotnom stredisku, ba dokonca časť vyšla aj na
trhové miesto. Keď sa chce, tak sa dá spraviť aj relatívne za
menšie peniaze dosť roboty. Peniaze boli z EÚ.
Ďalším projektom je rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Projekt bol ani nie za dve hodiny spracovaný ešte pred ôsmimi rokmi. Mal som informáciu z vyhodnotenia, teda z výberu
projektov. Požiadaviek od obcí bolo štyrikrát viac, ako bolo
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možné odsúhlasiť. Pôvodne chceli projekt nepustiť, nakoľko
to bola iba nepodarená štúdia, ten náš projekt. Po mojich
prísľuboch, že dáme vypracovať nový moderný projekt, nám
projekt schválili. Pätnásťkrát som bol na SIEA (energetická
agentúra), kde som menil doklady, kým nám dali súhlas. Dúfam, že teraz je už osvetlenie hotové.
Nebudem sa zmieňovať o drobných projektoch, ktoré ste
si určite všimli: prepojenie Durákovského potoka do Súčanky, voda v Hamajákoch, chodník na cintoríne, prácu v škôlke,
plot pri škole, niekoľko prípojok a bajpasov – detské ihrisko,
trhovisko, osvetlenie spoločenskej sály atď. Nemusím písať,
že musíme mať pripravených v každom roku 15–20 hrobiek,
kosiť niekoľko ha, keď takto prší, by bolo potrebné aj päťkrát.
Mali sme niekoľko projektov, ktoré neprešli, ako napr. vykurovanie TJ alebo viacmiestne auto pre Zariadenie pre seniorov. Stále máme živé projekty na kamerový systém
a dovybavenie zberného dvora. Keby bol kamerový systém
už zrealizovaný, nevykopol by nejaký grázel strednú trysku
vo fontáne, a fontána mohla byť funkčná.
Vrátim sa k najzložitejším, k najhorším skutočnostiam,
ktoré nás všetkých ťažia a ste na ne určite zvedaví: voda
a kanalizácia v obci. Až po realizácii týchto dvoch vecí sa
bude môcť pristúpiť k úprave ciest, resp. bude to predmetom projektov. Už nemám trpezlivosť čakať spoločne robiť
vodu a kanalizáciu. Máme projekt na vodu a vodoprávku na
hlavú cestu do Hornej Súče. Požiadame z EÚ aspoň teraz
o príspevok na rekonštrukciu vody, bude stáť cca 300-tisíc €.
Ďalšia časť pôjde spolu s kanalizáciou ako dva projekty. Alternatíva je aj oddelene. Čo sa týka kanalizácie, projekt bol
podaný štyrikrát a nebol schválený. Na poradách pre kanalizáciu som sa zúčastňoval pravidelne, strávil som tam desiatky hodín, len výsledok celej vodárenskej spoločnosti je
nulový. Posledné informácie sú také, že oprávnení žiadatelia v rámci celého projektu sú iba Horná a Dolná Súča. Takže nevieme, či sa nevrátime k modelu čističky pri družstve,
alebo v Skalke. Je to zložitá problematika a treba nechať
konať odborníkov. Posledné informácie z vodárenskej sú, že
je potrebné opraviť projekt, urobiť nové verejné obstarávanie
na zhotoviteľa, to, ktoré bolo predtým vykonané, bolo nedostatočné. Každopádne odkanalizovanie obce musí prísť či o
dva roky, či o päť.
Ďalšou nepríjemnosťou boli byty, konkrétne na 10 b. j. nad
škôlkou, kde sa nám nájomcovia začali dosť striedať. Zisťoval
som dôvod. Pri prepoisťovaní budov som išiel s pani nastaviť
hodnotu poistenia budovy. Tá bola na jeden byt neúmerne
vysoká. Následne som zistil, že podobné byty v Hornej Súči
a v Nemšovej sú za nájomné 80 € a u nás za 150 €. Byty sa
stavali bez základov a bez pivníc, čiže mali byť o to lacnejšie,
a boli drahšie ako terajšie nové byty, ktoré pôjdu do súkromného vlastníctva so základmi, pivnicami a aj s kúpou pozemku
na Vŕšku. Poisťovacia pani sa ma vtipne opýtala, či sú tam
zlaté kľučky. Pre mňa a pre nájomníkov to však smiešne nie
je. Pýtam sa, kde je polovica peňazí z 10 b. j.?
Problematika pozemkov je u nás nie ružová. Mladí chcú
stavať. Sceľovanie pozemkov v častiach, kde územný plán
umožňuje stavať, sa musí urobiť a riadne zaplatiť firmou.
Problém však je ten, že konkrétni vlastníci sa nevedia dohodnúť. Ak si pamätáte prieskum na scelenie pozemkov, tak
početná časť občanov bola proti. Je však ešte riešenie na
výstavbu domov. Obec Dolná Súča má dnes 120 rodinných
domov neobývaných. Majitelia čakajú na vnukov, ktorí sa
ešte nenarodili. Že oni budú stavať. Domy zatiaľ chátrajú
a rozsýpajú sa. Sú s nimi len problémy. Aj obec má nevysporiadané niektoré pozemky. Zo zákona musíme mať vysporiadané pozemky pod vodnými zdrojmi. Z praxe však ani jedna
obec nevysporiadala kompletne tieto pozemky. Obyčajne
tieto vodné zdroje sú v extraviláne, teda ide sumu od 0,1–1 €.
Majitelia nechcú pristúpiť na tieto ceny. Aj niektoré cesty
nie sú vysporiadané. Tu je situácia taká, že celé Slovensko
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nemá vysporiadaných 60 % ciest. Tu by však boli ceny za
pozemky úplne iné, lebo cesty sa zväčša nachádzajú v intraviláne. Časť ciest je v Slovenskom pozemkovom fonde a
tie sa presunú na obec. Ostatné bude obec riešiť podľa toho,
ako bude mať finančné prostriedky. Prioritou bolo odkúpiť
pre cintorín na rozšírenie a spojovaciu cestu medzi Poštovou s ul. Nad mlynom (nad cintorínom). V najbližšom období
tu budú riešené potrebné investície – nakoľko sa nám cintorín zapĺňa, bude potrebné rozšírenie.
Chcem vám oznámiť, že bude potrebné v tomto roku minúť
čo najviac výdavkov na opravy a údržbu. Z dôvodu dlhovej brzdy. Znamená to, že koľko výdavkov minieme v tomto
roku, toľko výdavkov budeme môcť minúť v nasledujúcich
rokoch (ani o jedno euro viac), nevieme, v koľkých rokoch
(dve alebo viac?). Koľko môžeme minúť? To je otázka, ktorú
si samospráva každý rok kladie. Nám každý rok za môjho
pôsobenia zostalo z hospodárenia 50–90-tisíc €. Tieto peniaze boli prerozdelené podľa potreby, napr. na námestie
(5% spoluúčasť, dodatky, kanalizácia, prekládka elektriny),
takmer 100-tisíc. Ďalej na pokrytie úverov a spolufinancovanie projektov na neoprávnené výdavky, škola a iné investície. Keďže sme dobre hospodárili, je potrebné naše výdavky
upraviť smerom nahor. Táto úprava zo strany štátu sa musí
robiť pre nezodpovedné zadlžené obce a mestá, ale aj pre
štát, ktorý je zadlžený najviac.
Obec Dolná Súča má nasledovné výkazy: Rok 2010 za
p. Vaska 43,2 % dlhu, čo je zaokrúhlene 500-tis. €. V roku
2014 je predpoklad nášho dlhu 15,38 %, čo je zaokrúhlene
230-tis. €. Za 4 roky sme splatili 270-tis. €. Podotýkam, že
v tomto dlhu sa nepočítajú preklenovacie úvery na projekty, kedy v jednom roku požičiate a v druhom to kompletne
vrátite. Sú to riadne dlhodobé úvery. Keby som si v r. 2011
zobral takýto úver – povedzme 200-tis. €, boli by sme už
v nepovolenom pásme nad 50 %. Môžeme si len domyslieť,
čo by sme za 270-tis. € ušetrených na splácaní dlhu mohli
vybudovať, poopravovať, ale dlhy sa musia splácať, aj keď
sme ich my neurobili.
Vrátim sa ešte k zastupiteľstvu. Bolo obdobie po nastúpení p. Cagalu do funkcie, kedy zastupiteľstvo fungovalo ako
ring voľný. Ja som bol fackovací panák. Poslanecké návrhy
majú odporúčací charakter. Ja som ich mal ako ultimátum.
Všetko, čo nebolo riešené 20 rokov, som ja mal vyriešiť
za dva mesiace. Bolo to za účelom znemožnenia ma a za
účelom totálneho odpísania. Viem o rozhovoroch, ktoré sa
sem ani nehodia a nech sú radšej zabudnuté. Neviem, ako
je možné, ale niektoré komisie v tomto marazme pracovali dobre – školská, kultúrna, sociálna aj stavebná. Jedného
dňa sa začali poslanci takmer všetci chovať normálne a aj
nevhodné návrhy z ich radov neodhlasovali. Začali pracovať
tak, ako je potrebné. Potrebné nielen pre mňa, ale aj pre občanov. Parlamentná demokracia je raz taká. Vyprášiť bičom
som ich nemohol.
Vážení občania, štyri roky vo funkcii starostu obce priniesli
pozitívne a aj negatívne skutočnosti. Snažil som sa, ako sa
dalo a ako som vedel. Myslím, že v rámci možností sa podarilo niekoľko pekných vecí. Pri svojej práci som chcel vždy
pomôcť. Moje dvere boli pre každého otvorené. Vzťahovo
som sa snažil, aby si ľudia, ale aj susediace obce vzájomne
vychádzali. Niektoré veci z mojej strany zostali nevykonané.
Ja sa nebudem a ani nesmiem na nič vyhovárať. Je potrebné
dorobiť rozrobené veci, veď niektoré sú už finančne aj legislatívne podložené, len ich treba dorobiť. V ďalšom období bude
treba veľa trpezlivosti, ale myslím, že to pôjde dopredu.
Prajem vám veľa úspechov, lebo ak ste vy úspešní, tak je
úspešná aj obec.
Žiadam vás, aby ste išli k voľbám a rozhodli sa zodpovedne.
Váš starosta Ing. Pavol Kvasnica
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15. novembra budeme voliť starostu a poslancov

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce
dňa 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Dolnej Súči podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. Miroslav Gabrhel, 41-ročný, odborný referent, Dolná
Súča 104, nezávislý kandidát
2. Radomír Hlávek, 39-ročný, hasič záchranár, Dolná Súča
356, nezávislý kandidát
3. Miroslav Hrobár, 59-ročný, štátny zamestnanec, Dolná
Súča 620, SMER–sociálna demokracia
4. Pavol Kvasnica, Ing., 50-ročný, stavebný inžinier, Dolná
Súča 208, nezávislý kandidát
5. Rudolf Pleva, 57-ročný, stavebný technik, Dolná Súča 740,
nezávislý kandidát.
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Dolnej Súči podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto
kandidátov:
1. Štefan Čičo, 56-ročný, montér, Dolná Súča 833, Strana TIP

2. Milan Dúžek, 47-ročný, robotník, Dolná Súča 82, Strana demokratického Slovenska
3. Anton Hlávek, 59-ročný, SZČO, Dolná Súča 110, Strana TIP
4. Michal Hlávek, 29-ročný, SZČO, Dolná Súča 110, Strana TIP
5. Radomír Hlávek, Ing., 39-ročný, hasič záchranár, Dolná Súča 356, nezávislý kandidát
6. Miroslav Hrobár, 59-ročný, úradník, Dolná Súča 620,
SMER–sociálna demokracia
7. Alena Majerská, 49-ročná, pedagóg, Dolná Súča 922,
nezávislý kandidát
8. Richard Tfisrt, 43-ročný, prevádzkový pracovník, Dolná Súča 611, nezávislý kandidát
9. Iveta Tomeková, 45-ročná, úradníčka, Dolná Súča 667,
SMER–sociálna demokracia
10. Tomáš Trúnek, 27-ročný, expedient, Dolná Súča 609,
SMER–sociálna demokracia
11. Marián Vasko, 65-ročný, dôchodca, Dolná Súča 576,
SMER–sociálna demokracia
12. Vladimír Vavro, 51-ročný, učiteľ hudby, Dolná Súča 682,
nezávislý kandidát
13. Agáta Zigová, 46-ročná, referentka, Dolná Súča 179,
Strana demokratického Slovenska
Mgr. Blažena Kubalová,
predsedníčka miestnej volebnej komisie

Ako budeme voliť v komunálnych voľbách
Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom
totožnosti. Po preukázaní totožnosti a po zázname v zozname voličov dostane volič vo volebnej miestnosti od okrskovej
volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky. Hlasovací lístok
pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva.
Obec Dolná Súča má jeden volebný obvod a dva volebné
okrsky. Volebnými miestnosťami sú: okrsok č. 1: Kultúrny dom
Dolná Súča, okrsok č. 2: Kultúrny dom Dolná Súča. Volíme si
novú samosprávu obce – starostu a deväť poslancov.
Volebné miestnosti budú pre voličov prístupné od 7.00 hodiny ráno do 20.00 hodiny večer. Na hlasovacom lístku pre
voľby starostu obce zakrúžkuje volič číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých
kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet
má byť vo volebnom obvode zvolený – to znamená deväť.
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní. Ak volič zakrúžkuje viac kandidátov, ako
si volíme, lístok je neplatný. Neplatný je aj vtedy, ak nezakrúžkuje žiadneho kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľbu
poslancov môže zakrúžkovať aj menej ako deväť. Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti,
môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov
okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname je zapísaný)
o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má
právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej
volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho
pokynov upravil a vložil do obálky.
Vážení voliči, veríme, že sa volieb do obecnej samosprávy zúčastníte v čo najväčšom počte a rozhodnete aj o budúcnosti
našej dediny.
Zapisovateľka miestnej
volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA
Daniel Sameš, Samuel Šebák, Oliver Jambor,
Michaela Ševčíková, Nela Krovinová,
Paulína Michalcová, Radka Hlávková,
Emma Repová, Šimon a Oliver Repa,
Michal Kopúň, Adela Zahoráková,
Diana Podoláková, Artur Vojtáš, Nela Vališíková,
Leonard Kardian, Adam Gajdošík, Sára Hlávková
NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Ferdinand Repa, Milan Gazdík, Ladislav Michalec,
Zdenka Hrubčinová, František Hanek, Júlia Hamajová,
Ján Pleva, Viliam Hanek, Martin Dobo, Alojz Vasko,
Mária Gazdíková, Jozef Vasko, Júlia Hlávková

MANŽELSTVO UZAVRELI
Peter Buranský a Zdenka Podoláková
Radoslav Pleva a Michaela Žáková
Stanislav Vendžúr a MUDr. Tatiana Oriešková
Vladimír Vyletel a Ivana Šuleková
Jozef Breznický a Miroslava Gazdíková
Marcel Tehlár a Jana Cintulová
Ing. Igor Gallo a Martina Kiacová
Martin Mikel a Barbora Bečárová
Dalibor Pleva a Petra Sedláčková
Ing. Andrej Dobo a Jana Vojtasová
Ing. Jozef Polakovič, PhD. a Ing. Petra Oriešková
Juraj Hlávek a Mgr. Monika Kolínková
Mgr. Róbert Oliš a JUDr. Soňa Steinerová
Mgr. Kristián Sliva a Bc. Katarína Drobová
Mgr. Michal Straka a Ing. Petra Trúnková
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Zápis do pamätnej knihy pri príležitosti významných výročí

90 rokov
Alojzia Gugová • Ladislav Rožník • Angela Lukšová

Angela Lukšová

Ladislav Rožník

Pre našich najmenších

Podarilo sa – projekt s oficiálnym názvom Revitalizácia
detského ihriska Dolná Súča bol schválený koncom roka
2013. Práce na revitalizácii sa začali začiatkom roka a 16.
apríla 2014 v stredu pred Veľkou Nocou bolo detské ihrisko na Novej Dedine slávnostne otvorené a odovzdané do
užívania našim deťom. Mimoriadne nás potešil nesmierny
záujem až nadšenie malých návštevníkov, ktorí najmä v prvých dňoch doslova okupovali preliezačky, hojdačky, a vlastne celý priestor ihriska.
Projekt v celkovej hodnote 10 760,00 € bol financovaný
z osi LEADER Programu rozvoja vidieka, ktorý zastrešuje
Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Všetko sa uskutočnilo

prostredníctvom združenia MAS Vršatec, ktorého sme členom – a členstvo prináša ovocie. Detské ihrisko je tretím
úspešným projektom realizovaným prostredníctvom Masky
(ako ju familiárne nazývame) a predchádzali mu projekty:
• Obecný úrad a kultúrny dom – výmena okien a dverí
• Trhové miesto Dolná Súča
Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na realizácii projektu a poprosiť malých aj veľkých
návštevníkov, aby pomohli zachovať ihrisko v dobrom stave
aj pre nasledujúce generácie detí.
Viliam Cagala

Festival HEČKOVA SÚČA 2014
V prvú júnovú sobotu 7. júna 2014 sa konal na námestí už v poradí 42. ročník festivalu dychových hudieb
HEČKOVA SÚČA.
Festival sa uskutočnil v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR–ČR 2007–2013 pod názvom
projektu: Na pomedzí Súče a Starého
Hrozenkova veselo si zaspievaj a zatancuj. Našťastie nám počasie prialo a festival
spolu s tanečnou zábavou sa mohol
konať pod holým nebom. Organizátorom festivalu bol Obecný úrad v Dolnej Súči.
Po tónoch slávnostných fanfár sa
festival oficiálne začal. Starosta obce
Ing. Pavol Kvasnica všetkých srdečne
privítal a prihovoril sa návštevníkom
a účinkujúcim. Na festivale sa predstavili dychové hudby: Mládežnícka
dychová hudba Rudolfa Hečka z Dol-

nej Súče, DO Morava pri ZUŠ z Hulína (ČR), DH Vlčovanka z Hornej Súče, DH
Krásinka z Dolnej Súče, DH Hrozenčané zo Starého Hrozenkova a ako hosť DH
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Májovanka z Holíča. Aj napriek tomu,
že festival je už niekoľko rokov nesúťažný a ide len o prehliadku dychových
hudieb, dobre naladené obecenstvo
na námestí ocenilo účinkujúcich búrlivým potleskom.
Po skončení festivalu sa na námestí
konala tanečná zábava. Až do skorých ranných hodín vyhrávala DH Má-

jovanka. Už teraz sa tešíme, čo nám
prinesie 43. ročník festivalu Hečkova
Súča 2015.
Každé mesto i každá obec má svoje zvláštnosti, svoju atmosféru, ktorú
pocíti každý jeho návštevník. O Dolnej
Súči sa hovorí, že sa svojou bohatou
tradíciou radí na jedno z popredných

POCHOD SNP

Komisia kultúry pri OcZ v Dolnej Súči a komisia sociálna, zdravotná a bytová pri OcZ v Hornej Súči pri príležitosti
70.výročia Slovenského národného povstania a Dňa Ústavy
zorganizovali dňa 31. augusta 2014 turistický pochod.
Zraz účastníkov pochodu z našej obce bol o 14.00 hodine
na námestí, kde si prítomní uctili pamiatku padlých v II. svetovej vojne položením venca k pamätnej tabuli na námestí
v Dolnej Súči. Po tomto pietnom akte účastníci pochodu nabrali smer osada Repákovci. Pochodujúci z Hornej Súče
vyrazili o 15.00 hodine z námestia. Všetci smerovali k miestu
spoločného stretnutia oboch obcí pri pamätnej tabuli v osade Repákovci. Aj keď občas spŕchlo, všetko nasvedčovalo
tomu, že dobrá nálada pochodujúcich vydrží dlho.
Takto sme sa dostali až k cieľu pochodu k pamätnej tabuli
u Repákovcov. Pred pamätným domom nás čakal a srdečne
privítal pán Anton Novomeský so svojou rodinou. Krátkym
príhovorom sa k nám prihovoril starosta obce Dolná Súča,
Ing. Pavol Kvasnica. Pripomenul nám tragickú udalosť, ktorá
sa odohrala cez II. svetovú vojnu v rodinnom dome 6. no-

miest v trenčianskom regióne. Veľká
vďaka patrí obecnému úradu, že udržiava tieto tradície aj napriek finančným problémom, v ktorých sa kultúra
v súčasnosti nachádza.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim,
občanom a sponzorom, ktorí podporili
toto krásne kultúrne podujatie.
M.G.

vembra 1944, kedy prepadli ozbrojení gardisti a gestapáci
slovenských a sovietskych partizánov a za ich prechovávanie
zastrelili majiteľa domu Jozefa Cverenkára a jeho 14-ročnú
dcéru Helenku a štyroch partizánov. Úctu padlým si minútou
ticha a položením venca k pamätnej tabuli pripomenuli všetci
zúčastnení. Po krátkej modlitbe za všetkých padlých, ktorú
predniesol pán farár Mgr. Jozef Kuna, sa sprievod účastníkov premiestnil ku chate AGROSÚČA, a. s., Horná Súča,
kde bola prichystaná hasičmi zo Závrskej vatra na „opekačku“ a občerstvenie v podobe guláša a piva.
Dobrá nálada so spevom pri harmonikách, heligónke
a ozembuchu nám príjemne spestrila celú atmosféru z tohto
spoločného stretnutia občanov oboch obcí.
Touto cestou by sme chceli poďakovať členom komisie
kultúry z Dolnej Súče a komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej z Hornej Súče, ktorí za podpory starostov a predstaviteľov z oboch obcí, a, samozrejme, za podpory duchovných
otcov z farností oboch obcí zorganizovali tento pochod.
Ďakujeme všetkým. 			
MG
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Historický klub Krásin

Občianske združenie Historický klub Krásin je síce novo
založené združenie, nemá dlhoročné zázemie, ale predsa
len sa za posledného pol roka uchytilo a ľudia si náš historický klub obľúbili. Samotný názov nášho združenia „historický“
naznačuje, že sa chceme venovať najmä histórii nášho regiónu. Keďže história obce Dolná Súča siaha až do dávneho
praveku, ľudia osídľovali priľahlé kopce a pasienky na území
obce po stáročia. Snažíme sa odhaliť a ľudí zasvätiť do histórie obce.
Už od malých detí každý z dediny počul o hrade Súča.
Samozrejme o hrade toho vieme málo a málo sa dochovalo
aj zo samotného opevnenia hradu. Preto je naším cieľom
zachrániť posledné zvyšky opevnenia a objasniť kopec záhad o hrade.
Na samotnom hrade sme začiatkom jari začali odstraňovať náletovú zeleň. Samozrejme nebolo jednoduché odstrániť zeleň, ktorá na ruinách hradu rástla desaťročia a skrývala
nepatrné pozostatky hradného opevnenia.
Po mesiacoch klčovania a kosenia sa nám podarilo odhaliť skoro nepoznaný hradný kopec. Tento úspech patrí vám,

ľuďom, ktorí ste pomohli tvrdou prácou. Bez pomoci vás,
ktorí ste pomohli finančne, materiálne alebo prácou priamo
na hrade, by bolo pre nás nemožné zrealizovať tento projekt.
Ďakujeme vám.
Budeme sa snažiť aj o archeologický výskum, ale keďže
ide o náročný projekt, je ťažké povedať, kedy sa uskutoční.
Už keď sme boli u tohto nášho názvu, na konci máme
Krásin. Krásin samotný ako rezervácia v Bielych Karpatoch
nás zaujala. Sami sme si povedali, že chceme zachrániť tú
krásu, ktorá na Krásine je a zachovať ju pre ďalšie generácie
ľudí, či už turistov, alebo našich rodákov.
A tak sa aj stalo. Naši šikovní členovia opravili a zrenovovali studničky pod hradom za Krásinom. Osadili sme pár
ukazovateľov, zrenovovali schodisko v sedle brala. Samých
nás teší, že ľudia z obce a aj samotní turisti berú našu činnosť pozitívne a viac si vážia tú krásu z vápenca, ktorá je
vzácna svojimi biotopmi.
Záverom ešte raz ďakujeme ľuďom za podporu. Snažme
sa spolu ochrániť prírodné a kultúrne dedičstvo – Krásin.
Zdeno Michálik

Krasín alebo Krásin?
Táto otázka rezonuje medzi obyvateľmi súčanskej doliny veľmi často, a nezriedka sa stane, že aj návštevník-turista sa
v „múdrych“ textoch dočíta o Krasíne, zatiaľ čo v samotnej Súči počúva zo všetkých strán o vrchu Krásin. Miesto odpovede na
otázku prečo? väčšinou len pokrčíme plecami. Dovoľte, aby som sa s vami podelil o zopár postrehov a pokúsil sa vniesť trošku
svetla do tejto jazykovednej záhady.
Na úvod si povedzme niečo bližšie o oboch názvoch a ich používaní.
Názov Krásin je zľudovelé pomenovanie tohto bradla, používané bežne v Súči a okolí. Naproti tomu Krasín sa zrejme po
prvýkrát oficiálne objavuje v roku 1970, v súvislosti so zaradením bradla a svahov na jeho úpätí medzi zákonom chránené
územia. Názvoslovná komisia vtedy štandardizovala názov tohto územia na Prírodná rezervácia Krasín.
Kto má pravdu?
V prvom rade sa treba zamyslieť
nad slovotvornými základmi názvov
Krásin a Krasín. Na prvý pohľad je
zrejmé, že v prípade Krásina by malo
byť základom názvu slovo krása, zatiaľ čo Krasín je odvodený od slova
kras. Pozrime sa na tieto dve slová
bližšie.
1. Krása – Krásin?
Podľa Etymologického slovníka
českého jazyka (slovenský doposiaľ
nevyšiel!) z r. 2001 praslovanské slovo „krasa“ pravdepodobne znamenalo

lesk, červeň, farbu ohňa, na základe
čoho spája J. Rejzek slovo so slovesom kresať (alebo okresať napr. horninu?). Tu je namieste otázka, či nemohlo bradlo nad Súčou pripomínať
prvotným slovanským obyvateľom
doliny okresaný kopec – skalu? Alebo,
čo je ešte pravdepodobnejšie, nevyužívali naši predkovia kameň z dokázaných ložísk kremeňa na Krásine na
kresanie – zakladanie ohňa? Pre nás
je však podstatnejšie, že pôvod slova
krása možno hľadať v praslovančine,
a je teda celkom možné, že názov
Krásin je naozaj odvodený od krásy.

2. Kras – Krasín?
Slovo kras vzniklo zo slovinského pomenovania kras, označujúceho vápencovú oblasť na slovinsko-talianskom pohraničí. Názov je odvodený
od slovinského krš, čo znamená kameň a pôvod je podľa etymologického slovníka pravdepodobne ilýrsky
(staroveké etnikum – za potomkov sa
dnes považujú Albánci). Aj keď možno vidieť istú súvislosť s vápencovým
bradlom v Súči a slovom kras (taktiež
vápencová oblasť), treba podotknúť,
že v našej oblasti sú bežné skôr miestne názvy odvodené od slova vápno –
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vápenec (Vápeč, Vápenica, Veľká Vápenná, Vápnik, Vápno atď.). Všetko sú
to zrejme pôvodné slovanské názvy
odvodené od praslovanského vapno.
Pokiaľ by malo byť teda pomenovanie „nášho“ bradla odvodené od jeho
geologickej stavby, pravdepodobne
by bolo úplne iné – so slovotvorným
základom v slove vapno.
Kde hľadať počiatky názvu Krásin/
Krasín?
Najstarší známy písomne zachytený
názov Krasin (bez diakritiky – v stredovekých a starších novovekých dokumentoch úplne bežné) je v súpise kopaníc
Dolnej Súče z roku 1719. Uvádzajú sa
v ňom časti chotára s názvom „pod
Krasinem v Laze, pod Krasinem a za
Krasinem“ (kronika obce Dolná Súča
do r. 1957). Mladší, ale oveľa zaujímavejší je názov zachytený na mape z II.
vojenského mapovania (1806–1869).
Popri vrchoch Latovec, Jelenec etc. je
na mape vyznačený aj vrch s názvom
Krasinec. Otázku, či ide iba o preklep,
alebo nám kartografi z 19. storočia zachovali pôvodný názov bradla, nechávam otvorenú. Keďže som sa zatiaľ
nedostal k originálu súpisu z r. 1719,
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nemôžeme oba názvy porovnať a musíme sa spoliehať na prepis v obecnej
kronike. Je však celkom možné, že
interpretácia prameňa bola chybná,
čo sa kvôli zlej čitateľnosti starých dokumentov stáva, a v súpise stojí „pod
Krasincem... etc.“. Táto teória nie je
úplne „pritiahnutá za vlasy“, keď vezmeme do úvahy fakt, že prípona -ec
je v slovanských, resp. slovenských
miestnych názvoch veľmi rozšírená
a len v našom regióne môžeme nájsť
veľké množstvo podobných názvov:
Ivaničkovec, Jelenec, Čvirigovec, Inovec, Drieňovec, Vršatec etc.
V stredoveku sa s názvom Krasin
v doteraz známych prameňoch nestretávame. Bolo zrejme zbytočné v listinách vymedzujúcich hranice chotára
a pod. spomínať vrch, keďže orientačným bodom bola samozrejme mohutná pevnosť – hrad Súča. Napriek
absencii názvu Krasin v stredovekých
prameňoch môžeme predpokladať, že
vznik názvu súvisí s príchodom prvých
Slovanov-Slovákov do súčanskej doliny. Je totiž veľmi nepravdepodobné,
že by taký výrazný prírodný útvar, viditeľný na kilometre ďaleko, ostal bez

názvu. Počiatky názvu Krasin možno
teda teoreticky klásť asi do obdobia
včasného stredoveku, do obdobia
osídľovania súčanskej doliny slovanským-slovenským etnikom.
Na základe uvedených faktov a domnienok sa teda ako pravdepodobnejší
a historicky správnejší javí názov Krásin, príp. Krasin so slovotvorným základom v praslovanskom krasa-krása.
V rámci platnej legislatívy však ostáva
spisovne správny názov Krasín. Všetky uvedené myšlienky však, ako to už
v takýchto prípadoch býva, vyvolávajú
viac otázok ako odpovedí a presnejší
výklad názvu Krásavca (Krásinca?)
nad Súčou by nám vedeli podať iba
odborníci v rámci vednej disciplíny toponomastiky. Medzi nich sa však autor
tohto článku neradí a uvedené názory
preto v žiadnom prípade neprezentuje ako jednoznačné alebo konečné.
Všetky vyslovené myšlienky treba prijímať s rezervou a otvorenou mysľou
ako určité predpoklady, ktoré samy
o sebe otvárajú široký priestor pre
laickú i odbornú diskusiu.
Michal Vavro

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Aj vám sa zdalo, že leto ušlo veľmi rýchlo? Áno, bolo také
– všelijaké. Príroda nám jar doniesla o niečo skôr a na to
pravé leto akosi pozabudla. Dúfame, že nám tento rok prinesie aspoň dobrú snehovú nádielku už na Mikuláša, veď
poslednú zimu sme sneh skoro nevideli.
V materskej škole sme si užili leto už v júni. Bol to mesiac
plný rôznych akcií. Deň detí sme oslávili, ako sa patrí – súťažami, hrami, tancom i s odmenami. Škôlkari v skupinkách
plnili rôzne úlohy telesnej zdatnosti. Len čo sa deti stačili
vydýchať zo športového dňa, už sedeli v autobuse – smer
Drietoma, Liešna. A čo tam? Na návštevu nás pozvali „naši“
poľovníci a tamojší ujo horár.

So zaujímavým sprievodným slovom nám ujo horár ukázal
svoje diviaky aj poľovného psa v akcii. Týmto sa chceme poďakovať Poľovníckemu združeniu v Dolnej Súči za aktívnu
a dlhoročnú spoluprácu. Taktiež ďakujeme za spoluprácu aj
ZŠ, pani učiteľkám Kadlečíkovej a Neumannovej za športový deň s „veľkými“ žiakmi-študentmi, čo bolo pre naše deti
ozajstným zážitkom.

Tu sme mohli ukázať, že aj my sme „veľkí“ športovci. Zistili
sme, že v škôlke nám rastú veľké talenty. Slávnostné odovzdávanie medailí umocnilo atmosféru vyvrcholenia športového dňa ako ozajstnej detskej olympiády. Poďakovanie za
celoročnú spoluprácu patrí i ďalším organizáciám a inštitúciám
obce a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.
Noc v škôlke? Bez nej by už predškoláci ani nemohli odísť
do prvej triedy. Popoludnie strávili v prírode, kde pozorovali
prácu profesionálneho psa, ktorý poslušne plnil všetky príkazy. Zoznámili sa s prácou v profesionálnej armáde: obväzovali spoločne rany, nosili zraneného, vyskúšali si, aká ťažká
je nepriestrelná vesta a aká malá je hlava v prilbe. Tváre
pokreslené maskovacími farbami sa na nás šťastne usmievali. Takto „zmaľovaní“ sme večerali v pizzerii a vedzte, veľmi nám chutilo. Po večeri bola ešte diskotéka, dobroty od
mám a kino sa mohlo začať. Niektorí sa konca rozprávky ani
nedočkali, po náročnom dni zaspali unavení a vstali spokojní
až ráno.

číslo 2 • október 2014

12

Posledné júnové dni sa niesli nielen v športovom duchu
futbalového zápasu medzi triedami, ale bola tu aj slávnostná
chvíľa, kedy sa deti rozlúčili s 20 predškolákmi. Pani učiteľky
si aj poplakali, čo bolo tým malým drobcom veľmi čudné.
Veď ich predsa stále „učíme“, že v škôlke sa neplače...
Leto preletelo a je tu opäť september. Po školskom dvore
nám behajú nové deti a prváci nám kývajú spoza plota so
školskými taškami na chrbte. Tento školský rok sme privítali
v materskej škole 104 detí. Otvorili sme aj piatu triedu s poldennou prevádzkou a aj kolektív materskej školy sa obohatil
o nové tváre. Čaká nás rok plný zábavy, súťaží, aktivít, ale aj
rôznych povinností i „učenia sa“.
Už sa veľmi tešíme na vzájomnú spoluprácu i na príjemné
stretnutia s vami, s priateľmi detí materskej školy.
S.N.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Ako sme zvládli školský rok 2013/2014
V dnešnom pretechnizovanom a uponáhľanom svete sa
stala úroveň dosiahnutého vzdelania jedným z dôležitých kritérií hodnotenia osobnosti, spoločnosti, či štátu. Všetci však
vieme, že vzdelanie je naozaj len jeden z aspektov a asi
ťažko môžeme povedať, že najdôležitejší pri komplexnom
posudzovaní osobnosti človeka. Vzdelanie má však jednu
výhodu – je merateľné, aj keď vieme, že niekedy vedomosti
a dosiahnuté vzdelanie nejdú ruka v ruke.
Základná škola ako taká, má svojim žiakom vštepiť základy. Nielen základy vedomostí, ale aj základy spoločenských
návykov, zručností či už manuálnych alebo mentálnych, ako
aj podporovať vhodné osobnostné črty žiakov. Málokto však
hodnotí, akých milých žiakov máte v škole. Zaujímavé sú
práve vedomostné a talentové výstupy. Pozrime si teda spolu, ako sa darilo žiakom Základnej školy s materskou školou,
Dolná Súča 252.
Testovanie žiakov:
Hodnoty v nasledujúcich tabuľkách vyjadrujú percentuálnu úspešnosť v sledovaných predmetoch v rámci celého

Slovenska a našej školy ako aj porovnanie týchto výsledkov.
V stĺpci „Rozdiel“ znamienko „+“ ukazuje na lepší výsledok
našej školy, ako je celoslovenský priemer a znamienko „-“
ukazuje na horší výsledok našej školy, ako je celoslovenský
priemer. Všetky údaje sú uvedené v percentách.
a) MONITOR – testovanie žiakov 9. ročníka 26. 3. 2014
T-9
Matematika
Slovenský jazyk

Celoslovenský
výsledok

Naša škola

Rozdiel

54,67

62

+ 7,33

62

67,57

+ 5,57

b) KOMPARO – testovanie žiakov 9. ročníka 7. 11. 2013
K-9

Celoslovenský
výsledok

Naša škola

Rozdiel

Matematika

52,8

61,8

+9

Slovenský jazyk

59,2

65,3

+ 6,1
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c) KOMPARO – testovanie žiakov 8. ročníka 7. 11. 2013
K-9

Celoslovenský
výsledok

Naša škola

Rozdiel

Matematika

57,4

60,9

+9

Slovenský jazyk

58,7

65,1

+ 6,1

Prírodov. blok

53,1

54,7

+ 1,6

Spoloč. blok

48,2

56,5

+ 8,3

VSP

54,6

55,2

+ 0,6

d) KOMPARO – testovanie žiakov 4. ročníka 7. 5. 2014
K-4
Matematika
Slovenský jazyk

Celoslovenský
výsledok

Naša škola

Rozdiel

66,8

77,3

+ 10,5

48

53

+5

Prírodov. blok

46,3

43,3

-3

Spoloč. blok

54,6

55,1

+ 0,5

54

59,3

+ 5,3

VSP

Ako je z tabuliek dosiahnutých výsledkov vidno, žiaci našej školy vo všetkých hodnotených kategóriách s výnimkou
jedinej, a to „Prírodovedný blok 4. ročník“ dosiahli lepší priemer, ako bol priemer dosiahnutý v globálnom meradle. Naproti tomu v siedmich kategóriách dosiahli žiaci našej školy
o viac ako 5 % lepšie výsledky, čo robí naozaj citeľný rozdiel
oproti priemeru.
Niektoré z najlepších umiestnení našich žiakov:
Nina Balajová (5. A) pod vedením Mgr. Janky Lukšovej na
súťaži Hviezdoslavov Kubín postúpila z 1. miesta do obvodného kola, kde sa umiestnila na treťom mieste a na súťaži
Šaliansky Maťko získala 1. miesto v okresnom kole a postúpila do krajského kola.
Karolína Repová (5. A) pod vedením Mgr. Simony Richtárikovej na súťaži Jazykový kvet 2014 s ukážkou „Sophie
and the Dragon“ v kategórii anglická próza – vlastná tvorba
obsadila 1. miesto na krajskom semifinále a 2. miesto na
krajskom finále.
Janka Koníčková (1. B) a Petra Trúnková (4. B) pod vede-

ním Mgr. Adely Masárovej na speváckej súťaži Trenčianske
hodiny obsadili vo svojich kategóriách 1. miesta.
A. Holíčková (8. B), K. Barteková (7. A), S. Brázdová
(7. A), L. Dobová (7. A), B. Hamajová (7. A), M. Hamajová (8. B),
E. Harthauserová (9. B), Z. Holíčková (8. B), N. Lišková (7. A),
L. Maradíková (7. A), S. Vasková (7. A), A. Zimmermannová
(9. A) pod vedením PaedDr. Danice Neumannovej obsadili
2. miesto v regionálnom kole v basketbale dievčat.
Celkový výsledok školy za rok 2013/2014
Podľa webového portálu http://skoly.ineko.sk/rebricky/ sa
naša škola umiestnila na 273 mieste v hodnotení všetkých
2 217 slovenských základných škôl. V Trenčianskom kraji
sme sa umiestnili na 40 mieste zo 198 škôl.
Ako si iste všetci uvedomujeme, naša škola má aj iné
súčasti, ako len základnú školu. Ďalšou jej veľmi dôležitou
súčasťou je materská škola, ktorá je pre našu základnú školu najväčším zásobovateľom. Je treba povedať, že deti, prichádzajúce z materskej školy na základnú školu, sú výborne
pripravené. Spolupráca medzi základnou a materskou školou je na veľmi dobrej úrovni, čo veľmi pomáha našim najmladším žiakom v adaptácii sa na nové prostredie základnej
školy. Naviac pri materskej škole pôsobí detský folklórny súbor Latovček, ktorý aj pod vedením Aleny Majerskej, zástupkyne pre materskú školu, dosahuje úspechy celonárodného
charakteru.
V neposlednom rade by som rád spomenul školskú jedáleň, kde sa o nás dobre starajú pani kuchárky, za čo im
patrí vďaka všetkých stravníkov. Rovnako aj školský klub v
nemalej miere odbremeňuje zamestnaných rodičov a svojimi aktivitami pomáha dotvárať osobnosti detí po všetkých
stránkach.
Osobne si myslím, že uvedené skutočnosti hovoria samy
za seba. Naša škola bojuje s mnohými problémami tak ako
aj iné školy. V súčasnosti nie je jednoduché „prežiť“ v ktorejkoľvek oblasti života spoločnosti. Z môjho pohľadu môžeme
s určitosťou a bez obáv skonštatovať, že v konkurenčnom
a ekonomicky nie veľmi závideniahodnom prostredí naša
škola obstála so cťou. Za to patrí moja vďaka celému pedagogickému zboru, obci a všetkým, ktorí mali podiel na živote
našej školy.
RNDr., Mgr. Klement Hrkota, PhD.

Otvorenie školského roka 2014/2015

V tomto školskom roku to bol 2. september 2014, kedy 19 prvákov aj s ich
rodičmi za účasti riaditeľa školy, zástupkyne školy a triednej učiteľky Mgr.
Zuzany Chmelinovej prijal v obradnej
sieni Obecného úradu v Dolnej Súči
starosta obce Ing. Kvasnica. Po jeho
slávnostnom prejave všetci prváci dostali od obce malý darček.

Potom sa už všetci žiaci a celý pedagogický zbor stretli v kinosále, kde
sa uskutočnilo oficiálne otvorenie
školského roka, ktoré sa začalo vypočutím štátnej hymny, pokračovalo
prednesom básne a príhovorom riaditeľa školy, počas ktorého prvákov privítali najstarší žiaci – deviataci.
V školskom roku 2014/15 bude v

Základnej škole R. Hečka 14 tried
s 245 žiakmi. Na I. stupni je 6 tried
a 100 žiakov. Na druhom stupni je 8
tried s počtom žiakov 145.
V materskej škole pri ZŠ R. Hečka
bude 5 tried s počtom detí 104. O deti
sa bude starať 9 kvalifikovaných učiteliek a asistent učiteľa.
Žiakov v základnej škole bude vychovávať a učiť 21 kvalifikovaných učiteľov, 1 špeciálny pedagóg, 1 asistentka
učiteľa a 2 vychovávateľky v školskom
klube.
Rozdelenie úloh učiteľov:
Vedenie školy:
riaditeľ školy:
RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD.
Zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ:
Ing. Jana Hrušková
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ:
Alena Majerská
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Triednictvo:
I. stupeň
1. A
Mgr. Zuzana Chmelinová
2. A
Mgr. Evka Gabrielová
2. B
Mgr. Beáta Cverenkárová
3. A
Mgr. Dana Jarošová
3. B
Mgr. Monika Patková
4. A
Mgr. Ingrid Sedláčková
II. stupeň
5. A
PaedDr. Danica Neumannová
5. B
Mgr. Janka Lukšová
6. A
Ing. Erika Gašparíková

7. A
7. B
8. A
9. A
9. B

Mgr. Lenka Majčíková
Mgr. Simona Richtáriková
PaedDr. Vladimíra Kotešov
Mgr. Stanislava Sedláčková
Mgr. Adela Masárová

Bez triednictva:
Ing. Erika Gašparíková, Ing. Magdaléna Krasňanová, Mgr. Jozef Kuna,
Mgr. Anna Birasová
Špeciálny pedagóg:
PaedDr. Juraj Šedivý
Asistentka učiteľa:

Eva Piteková

Počas školského roka budú v škole
pracovať záujmové krúžky: basketbalový, gymnastický, matematický, rozhlasový, krúžok jazyka slovenského,
tvorivý, športové hry, florball, počítačový, krúžok zdravej výživy, ...
Verím, že aj v tomto školskom roku
budú naši žiaci reprezentovať vo vedomostných súťažiach, športe a umení svoju obec, školu a aj seba aspoň
tak úspešne, ako doteraz.
RNDr., Mgr. Klement Hrkota, PhD.

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR LATOVČEK
má za sebou ďalšiu úspešnú sezónu. V prvej polovici roka
mal možnosť od prezentovať svoju činnosť na viacerých
miestach a podujatiach v Dolnej Súči, v Hrabovke, v Mníchovej Lehote, v Novom meste Nad Váhom. V máji k nám prijal
pozvanie DFS Čajka z Hornej Súče. Spoločným vystúpením
sme pripravili pre divákov príjemné popoludnie, za čo sa
chceme našim hosťom aj touto cestou veľmi pekne poďakovať a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu.
Asi najzaujímavejšie vystúpenie zažil Latovček v Bratislave na Medzinárodnom festivale detských folklórnych súbo-

rov. Okrem neho na festivale vystúpili aj súbory z Čiech, Moravy, Turecka, Bulharska, Bosny a Hercegoviny... Náš súbor
upútal pozornosť nielen svojím počtom, estetickým vzhľadom, ale i dôstojnou reprezentáciou našej obce. Deti získali
veľkú skúsenosť, nabrali sme novú inšpiráciu a odniesli sme
si hlavne neopakovateľné zážitky.
Po letnom oddychu Latovček opäť začal pracovať. Už na
konci septembra ho čaká 3-dňové sústredenie spolu s DFS
Čajka z Hornej Súče a DFS Kopaničárek zo Starého Hrozenkova.
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Na sústredení budeme spoločne pripravovať vianočný
program, ktorý odprezentujeme v Dolnej Súči na Vianočnom
bazáre 6. decembra a na pripravovaných adventných podujatiach v Hornej Súči i v Starom Hrozenkove.
V októbri ešte Latovček čaká vystúpenie na obecnom po-

dujatí v Zamarovciach a v novembri na konferencii v Hornej
Súči.
Ďakujeme všetkým za akúkoľvek podporu a tešíme sa na
spoločné stretnutia.
DFS Latovček

FOLKLÓRNA SKUPINA LATOVEc
Najskôr trocha z histórie. Po dlhšej
odmlke, v roku 1999 prevzala po p.
Orieškovej vedenie folklórnej skupiny
A. Šedivá. Zmiešaná mužsko-ženská
skupina nacvičovala scénky, tance zamerané na staré zvyky a tradície Dolnej Súče a blízkeho okolia.
Uchovávaním týchto zvykov, tancov
a piesní sa folklórna skupina Latovec
venuje dodnes. V repertoári má rôzne
scénky, ktoré približujú život a zvyky
našich starých a prastarých rodičov:
dožinky, hrabačky, jánske ohne, priadky,
fašiangové perká. V roku 2013 prevzala vedenie folklórnej skupiny S.
Panáková.
Skupina má v súčasnosti 30 členov
všetkých vekových kategórií. V tomto
roku sa zúčastnila na viacerých podujatiach:
1. 3. 2014 • Fašiangy v našej obci.
25. 1. 2014 • Zimné stretnutie folklórnych skupín v Selci
6. 7. 2014 • Kultúrne leto v našej
obci
17. 8. 2014 • Hody – Bošáca

V rámci cezhraničného projektu,
ktorý zastrešuje MAS – Vršatec:
23. 8. 2014 • Peňažná – Horná Súča
7. 9. 2014 • Hody – Starý Hrozenkov
14. 9. 2014 • Dožinky – Horná Súča
Folklórna skupina prijala viackrát
pozvanie na súkromné akcie: svadby

s pásmom Odčepčenie, ktoré malo
veľký úspech.
Veľmi radi by sme medzi seba pozvali nových členov, mladšiu generáciu ľudí, ktorí majú vzťah k folklóru,
radi si zaspievajú a zatancujú. Všetci
ste medzi nami vítaní.
Slávka Panáková

šport
Čo sa udialo v našom futbale
Po skončení sezóny 2013/2014 v júli 2014 prišiel na rad krátky oddych ako pre hráčov, tak aj pre športový areál. V tejto
krátkej prestávke si hráči odpočinuli, zregenerovali sa a načerpali nové sily do ďalšieho ročníka 2014/2015, ktorý sa začal už
3. augusta. Pripomeňme si, ako sa darilo našim futbalistom.
Mladší žiaci v omladenej zostave zbierali nové skúsenosti
predbehli našich najväčších rivalov z Hornej Súče. Družstvo
na futbalových trávnikoch u súperov aj doma a celkovo sa
mužov je momentálne v celkom dobrej zostave a po úvodumiestnili na 7. mieste. Treba povedať, že niektorí mladí hráných stretnutiach, v ktorých ešte nepocítili prehru, sú na
či sa už „ukazujú“ ako nádejní futbalisti.
3. mieste, „len tak ďalej“.
Starší žiaci bojovali ako levy, keď v jarnej časti sezóny
A čo sa cez letnú prestávku dialo v športovom areáli?
prehrali len jeden zápas, a to dokázali zvíťaziť aj nad starV bránkoviskách sme podsiali trávu, aby ihrisko lepšie vyzešími žiakmi z Hornej Súče (víťazi súťaže) 4:1 a aj nad AS
ralo a v spolupráci s obecným úradom sa postavili nové strieTrenčín (druhé miesto) 1:0, no stratené body v jesennej časti
dačky, ktoré si už náš futbalový štadión pýtal dávnejšie tak ako
stačili celkovo len na konečné 4. miesto. Možno však poveďalšie veci. Teraz na jeseň by sa mali v spodnej časti budovy
dať, že je to aj tak výborný výsledok a chlapcov zaň treba
vymeniť okná a keby sa v budúcnosti podarilo sprevádzkovať
pochváliť a držať palce, aby sa im v tejto novej sezóne darilo
kúrenie (plynofikácia) a trocha by sa upravila fasáda budovy,
o trošku viac a na konci celej súťaže boli za svoju snahu
s naším športovým stánkom by bol na čas relatívny pokoj.
odmenení možno aj prvým miestom.
Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým hráčom – muDorastenci sa v ročníku 2013/2014 umiestnili na 2. miesžom, dorastencom, starším i mladším žiakom a ich trénerom,
te a týmto svojím skvelým výsledkom si zabezpečili po druhý
ktorí odohrali kvalitné domáce stretnutia a aj na súperových
raz za sebou postup do vyššej súťaže, a tak v novej sezóne
ihriskách podali výborné výkony.
už hrajú IV. ligu. U týchto starších chalanov je vidieť, že ich
Poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí sa o náš dolnosúfutbal baví, avšak jediným problémom v prebiehajúcej časti
čanský futbal starajú a podporujú ho a všetkým, ktorí nám
u dorastu je nízky počet hráčov. Vedenie klubu oslovilo aj
v roku 2014 venovali svoje 2 % z daní. Zároveň si dovoľujem
niekoľko hráčov z okolitých dedín, no nepodarilo sa ich preosloviť všetkých, ktorí by chceli podporiť TJ SLOVAN Dolná
svedčiť. Aj s tým sa musíme vyrovnať a jesennú časť odoSúča – aj v roku 2015 nám môžu venovať 2 % z ich už zahrať s okliešteným kádrom. Na jar v roku 2015 by už mohli
platených daní. Aj malá finančná podpora je podpora a aj
pomôcť aj niektorí starší žiaci.
z malých vecí sa dajú niekedy urobiť veľké.
Muži skončili v minulej sezóne na 7. mieste, keď v tabuľke
Rastislav Ondrišák
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Dňa 20. 9. 2014 sme mali podľa
rozpisu súťaže naplánovaný MFZ – 4.
liga SZ dorast Tr. Stankovce – Dolná
Súča.
Dva dni pred zápasom nám z nášho
iba 14-členného kádra pre chorobu vypadli štyria hráči a žiaľ, dvaja majú trest.
Vážne sme uvažovali, že na zápas
nepocestujeme, ale keď sme zistili,
aký hlavne finančný postih nás čaká,
keď každé EURO musíme otočiť nie
dva, ale štyrikrát, tak tréner sa rozhodol, že na zápas vycestujeme.
V tomto zápase sa potvrdili dve známe porekadlá: v mužstve domácich „na
pokakaného aj záchod padne“ a v mužstve hostí „odvážnemu šťastie praje“.

Samozrejme, že viac-menej celý
zápas sa odohrával na polovici hostí,
ktorí sa snažili svojimi odkopmi nachádzať jediného vysunutého útočníka, Patrika Sedláčka. V 6. minúte po
jednom takom odkope sa zbavil dvoch
domácich obrancov a domáci brankár
nemal šancu na jeho strelu. Domácim
nemožno uprieť snahu. Počas zápasu mali minimálne 45–50 streleckých
pokusov, ale narážali na veľmi dobre
organizovanú obranu našich chlapcov,
ktorá ich pokusy odrážala a čo prešlo
a išlo na bránu, zlikvidoval veľmi dobre
chytajúci kapitán hostí Lukáš Hrubčin,
ktorý mal aj to povestné šťastie, lebo
4-krát mu pomohla konštrukcia bránky.

Nakoniec sme zápas dotiahli do
víťazného konca, aj keď v druhom
polčase sme ešte nepremenili dve vyložené šance.
Aj touto cestou chcem všetkým ôsmim chlapcom (Lukáš Hrubčin, Matej
Vasko, Andrej Kučerák, Patrik Kozáček, Daniel Ďurina, Ján Mikel, Martin
Žák a Patrik Sedláček) a trénerovi
Miroslavovi Hlávkovi poďakovať, že
sa dopredu nevzdali a spravili dobré
meno ako našej TJ, tak aj obci Dolná
Súča, čím dokázali aj ostatným klubom, že aj s menším počtom hráčov
sa dá uhrať dobrý výsledok.
Anton Hlávek

Rozpis zápasov • jeseň 2014
Muži
N
N
N
N
N
N

05.10.
12.10.
19.10.
26.10.
02.11
09.11

Dorast
Š
S
S
S
S
N
S

30.10.
04.10.
11.10.
18.10.
25.10.
02.11.
08.11.

14.30
14.30
14.00
14.00
13.30
13.30

D
V
D
V
D
V

Veľká Hradná
Zamarovce
Opatová
Skalka
Očkov
Bošáca

10.30
10.00
10.30
14.00
10.30
11.00
10.30

D
V
D
V
D
V
D

N. Dubnica
Vrbové (Trebatice)
Nitrianske Rudno
Veľké Kostolany
Boleráz
Nováky
Bošany

Starší žiaci
P
N
N
N
N

03.10.
05.10
12.10.
19.10.
26.10.

16.00
12.30
09.30
12.00
09.00

D
D
V
D
V

Tr. Stankovce
Bobot
Svinná
Opatová
Zamarovce

Mladší žiaci
S
25.10.
S
04.10.
S
11.10.
S
18.10.

12.30
10.30
12.30
10.30

D
V
D
V

Ivanovce
Drietoma
Soblahov
Motešice

Výnimky ešte môžu byť, ale len náhodne.

Poďakovanie

OZNAM

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, priatelia!
Dovoľte mi, aby som Vám touto cestou čo najúprimnejšie poďakoval
za Vašu nezištnú pomoc pri organizovaní zbierky posteľnej bielizne,
určenej pre doliečovacie oddelenie NsP Ilava. Hovorí sa, že kto rýchlo
dáva, dvakrát dáva, a tiež, že v núdzi poznáš priateľa.
Verím, že v tomto predveľkonočnom období, kedy sa pripravujeme
na jedny z najvýznamnejších sviatkov v roku, bude Vás napĺňať pocit
a predstava, že ste pomohli tým najzraniteľnejším, starým a chorým.
Určite sa tento pocit pomoci zúročí aj počas nadchádzajúcich sviatkov
vo Vašej duševnej pohode.
Chcem teda ešte raz všetkým poďakovať, vrátane pracovníkov NsP
Ilava, s ktorými sme túto myšlienku realizovali. Obzvlášť ďakujem pracovníkom Obecného úradu Dolná Súča, ktorí vyzbieranú bielizeň doviezli a osobne odovzdali sestrám v NsP Ilava.
Úcta patrí aj firme HCC Ilava, Ing Tomaníkovej a Ing Hajnalovi, ktorí
zaistili zber v priestoroch firmy.
NsP Ilava

Slovenská mykologická
spoločnosť
a Obecný úrad v Dolnej Súči
oznamujú,
že v dňoch 19. – 26. 10. 2014
mykológovia zo Švédska vykonajú prieskum mykoflóry na
lúkach našej obce za účelom
poznávania rastu lúčnych húb.
Akcia sa bude konať pod záštitou SMS (Slovenská mykologická spoločnosť), ktorú povedie Dr. Ivona Kautmanová,
tajomníčka SMS. Hostí bude po
našom teréne sprevádzať náš
rodák Milan Sliva, člen SMS.
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