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Oslava 130. výročia založenia DHZ v Dolnej Súči

Vážení občania,
obec Dolná Súča vám ďakuje, že v čase pandémie COVID-19 zodpovedne pristupujete k ochrane zdravia
seba i ľudí okolo vás, že chápete vážnosť situácie a svojou disciplínou a nosením rúška dodržiavate nariadenia
a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.
Zároveň chceme poďakovať všetkým ženám, obyvateľkám našej obce, ktoré sa po prepuknutí pandémie
dobrovoľne podujali na šitie rúšok, takých potrebných na ochranu tváre pre zníženie rizika nákazy koronavírusom.
Rúška sú efektívny spôsob, ako chrániť seba aj ostatných. Teší nás, že ste nezostali ľahostajní, že ste prejavili
spolupatričnosť a vyrobené rúška ste darovali susedom a priateľom.
Všetkým patrí obrovské poďakovanie za ich čas a prácu.
Obec ochranné rúška darovala aj najzraniteľnejším občanom – seniorom.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí v našej obci denne poskytujú služby občanom, také potrebné pre každého
z nás.
Vzhľadom na prebiehajúcu 2. vlne pandémie COVID-19 vás vyzývame k zodpovednosti, trpezlivosti a vytrvalosti do ďalších dní, ktoré nás čakajú a budú si vyžadovať našu disciplínu a zodpovedný prístup.
Veríme, že spoločne sa nám podarí toto ťažké obdobie zvládnuť.
Starosta obce, pracovníci obecného úradu
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči zo dňa 5.3.2020
Uznesenie č. 106
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo body programu 9. zasadnutia OcZ v Dolnej Súči tak, ako boli
zverejnené na webovom sídle obce
v pozvánke 24.2.2020.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 107
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods. 4 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. zobralo na vedomie
informáciu o plnení uznesení z 8.
zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 108
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 109
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie súhrnnú správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 110
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plán práce Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči na rok 2020.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 111
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plány práce jednotlivých
komisií pri OcZ na rok 2020.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 112
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
a) schválilo vyhlásiť konanie voľby
hlavného kontrolóra obce Dolná
Súča na 16. apríla 2020;
b) schválilo vyhlásiť deň konania
voľby hlavného kontrolóra na
úradnej tabuli, webovej stránke
obce spolu s podmienkami pre
uchádzačov na uvedenú funkciu
a skrátenú informáciu v regionálnej tlači;
c) schválilo poverenie starostu
obce Dolná Súča vymenovať
komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorými
sú osobné údaje, štruktúrovaný
profesijný životopis, doklad o vzdelaní (ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie), údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov, resp. výpis z registra trestov, čestné prehlásenie o vysporiadaní záväzkov voči sociálnej a
zdravotnej poisťovni, finančnému
úradu, obci Dolná Súča a súhlas
so spracovaním a zverejnením
osobných údajov;
d) schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Dolná Súča:
20 hodín týždenne;
e) schválilo spôsob vykonania
voľby hlavného kontrolóra obce
Dolná Súča podľa § 18a ods. 3
zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení. Na zvolenie hlavného
kontrolóra je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých
poslancov obecného zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej
schôdzi vykoná druhé kolo volieb,
do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb väčší počet platných hlasov.
V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom
platných hlasov. V druhom kole
volieb je zvolený ten kandidát,
ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v
druhom kole volieb sa rozhoduje
žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného
kontrolóra a náležitosti prihlášky
tvoria súčasť tohto uznesenia
príloha č. 1 a príloha č. 2;
f) schválilo voľbu hlavného kontrolóra obce Dolná Súča uskutočniť
tajným hlasovaním.
Prílohy sú zverejnené na webovej
stránke obce Dolná Súča.
Hlasovanie:

Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 113
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č.1/2020 – štatút
obce Dolná Súča v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 114
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo VZNO č. 2/2020 –
o udeľovaní ocenení obce Dolná
Súča v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 115
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods. 4 písm. b/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. a na základe odseku 2 písmena a/ § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
schválilo rozpočtové opatrenie č.
1/2020 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči zo dňa 4.6.2020
Uznesenie č. 116
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo body programu 10. zasadnutia OcZ v Dolnej Súči tak, ako
boli zverejnené na webovom sídle
obce v pozvánke 25.5.2020.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 117
• 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 9. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
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PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 118
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 119
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 120
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o činnosti komisie.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 121
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedníčky komisie kultúry, školstva a športu pri OcZ o činnosti komisie.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 122
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po prerokovaní nesúhlasilo s doplnením ďalšieho člena do komisie
kultúry, školstva a športu pri OcZ
v Dolnej Súči s tým, že počet členov
je v komisii postačujúci.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 123
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči po prerokovaní nesúhlasilo s
poskytnutím finančného príspevku
na rok 2020 pre Hospic Milosrdných
sestier Trenčín, z dôvodu zníženia
podielu na daniach v správe štátu, ako i súčasnej krízy pandémie
ochorenia COVID-19. Obec je zria-
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ďovateľom Zariadenia pre seniorov
v našej obci, kde máme vysoké náklady na jej prevádzku.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 124
• 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.
2/2020 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 125
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie protest prokurátora Pd 59/20/3309-2 zo dňa 18.5.2020
k VZN č. 7/1996 o podmienkach podnikania na území obce Dolná Súča.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
prijalo nasledovné opatrenie:
Starosta obce predloží OcZ návrh na
schválenie nového VZN, ktorý bude
v súlade so zákonom, ako i s protestom prokurátora č. Pd 59/20/3309-2
zo dňa 18.5.2020.
Zodpovední: poslanci OcZ, starosta
obce a prednosta úradu
Termín: najbližšie zasadnutie OcZ
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči zo dňa 30.7.2020
Uznesenie č. 126
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo body programu 11. zasadnutia OcZ v Dolnej Súči tak, ako
boli zverejnené na webovom sídle
obce v pozvánke 22.7.2020.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 127
• 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 10.
zasadnutia OcZ.

Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 128
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 129
• 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 2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 130
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie Záverečný
účet Základnej školy s MŠ R. Hečku
Dolná Súča za rok 2019 a celoročné
hospodárenie školy bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 131
• 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 2019,
b) schválilo Záverečný účet obce
Dolná Súča za rok 2019 vrátane Hodnotiacej správy k Plneniu
Programového rozpočtu obce
k 31.12.2019 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 132
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo
1. prebytok hospodárenia obce za
rok 2019 v sume 164.542,14 €,
zistený podľa ustanovenia § 10
ods.3 písm. a/ a b/ zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových
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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. 164.542,14 €.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 133
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č. 3/2020 – o určení pravidiel času predaja v obchode
a času prevádzky služieb na území
obce Dolná Súča v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 134
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
starostu obce o vydaní nového organizačného poriadku obce Dolná
Súča s účinnosťou od 1.7. 2020
bez pripomienok.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 135
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
prerokovalo žiadosť Jána Plevu
a Antona Plevu, Dolná Súča č. 147
na odkúpenie alebo prenájom pozemku parcely C-KN č. 7918/1, k. ú.
Dolná Súča, ako i odporúčacie stanovisko komisie výstavby, ÚP a ŽP
pri OcZ v Dolnej Súči, ktorá súhlasila s odpredajom časti predmetnej
parcely ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
predbežné súhlasilo s prenájmom
pozemku.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 136
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Rudolfa Plevu, starostu
obce Dolná Súča ako zástupcu za spoločníka v novozriadenej dozornej rade
spoločnosti RVS VV, s.r.o., Nemšová
vo funkcii člena dozornej rady.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči zo dňa 24.9.2020
Uznesenie č. 137
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo body programu 12. zasadnutia OcZ v Dolnej Súči tak, ako
boli zverejnené na webovom sídle
obce v pozvánke 18.9.2020.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 138
• 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 11.
zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 139
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 140
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie sociálnej, bytovej
a verejného poriadku pri OcZ o činnosti komisie.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 141
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia OcZ o činnosti komisie.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 142
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy v
školskom roku 2019/2020 v ZŠ s MŠ
R. Hečku.
Hlasovanie:

Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 143
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu riaditeľa školy o otvorení nového školského roka 2020/2021 v Základnej
škole s MŠ R. Hečku v Dolnej Súči.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 144
• 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. zobralo na vedomie plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ R.
Hečku Dolná Súča za I. polrok 2020
v prílohe.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 145
• 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 plnenie rozpočtu obce Dolná Súča za I.
polrok 2020 v prílohe.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 146
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie Monitorovaciu
správu plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Súča k 30.6.2020.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 147
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a s ním
súvisiacich predpisov o správe majetku zloženie centrálnej a čiastkových inventarizačných komisií pre
vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Obecnom úrade a v organizáciách ním riadených:

číslo 1–2 • október 2020
Ústredná inventarizačná komisia:
Predseda: Bc. Agáta Zigová
Členovia: Ing. Marta Pastieriková, Ing.
Iveta Holíčková, Danka Gazdíková
Komisia pre obecný úrad, kultúrny
dom, knižnica a múzeum:
Predseda: Alena Majerská
Členovia: Miroslav Gabrhel, Antónia
Micháliková, Anna Slivová
Komisia pre Zariadenie pre seniorov:
Predseda: Ing. Peter Oriešek
Členovia: Jozef Trúnek, Mária Gagová, Mgr. Ružena Šedivá
Komisia pre zdravotné stredisko,
lekáreň:
Predseda: Matúš Bulejko
Členovia: Danka Gazdíková, Jana Podoláková
Komisia pre požiarnu zbrojnicu,
telovýchovnú jednotu, dom smútku
a služby obce:
Predseda: Martin Kotrbčík
Členovia: Jozef Bizoň, Rastislav Ondrišák, Anna Slivová, Anton Pagáč
Komisia pre Základnú školu s MŠ
Rudolfa Hečka Dolná Súča:
Predseda: Ing. Janka Hrušková
Členovia: Alena Majerská, PaedDr.
Juraj Šedivý, Soňa Lukšová
Predmet fyzickej a dokladovej
inventúry sa vykoná nasledovne:
1. Hmotný majetok (vykonajú schválené čiastkové inv. komisie, ako i návrhy
na vyradenie)
Zodpovední: predsedovia čiastkových
inventarizačných komisií		
Termín: 15.12.2020
2. Nehmotný majetok			
Termín: 31.12.2020
3. Ceniny – poštové známky, stravné
lístky					
Termín: 31.12.2020
4. Pokladnica 				
Termín: 31.12.2020
5. Bankové účty 				
Termín: 31.12.2020
6. Zásoby				
Termín: 31.12.2020
7. Záväzky				
Termín: 31.12.2020
8. Pohľadávky				
Termín: 31.12.2020
9. Rozdiel majetku a záväzkov		
Termín: 31.12.2020
Ústredná inventarizačná komisia vyhodnotí výsledky inventarizácie do
20.1.2021 a výsledky inventarizácie
predloží starostovi obce.
Zodpovedný: predseda ústrednej
inventarizačnej komisie
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
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Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 148
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Konsolidovanú výročnú správu obce Dolná Súča za rok
2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 149
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie správu
nezávislého audítora k individuálnej
účtovnej závierke k 31.12.2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 150
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
a) schválilo vyhlásiť konanie voľby
hlavného kontrolóra obce Dolná
Súča na 5. novembra 2020;
b) schválilo vyhlásiť deň konania
voľby hlavného kontrolóra na
úradnej tabuli, webovej stránke
obce spolu s podmienkami pre
uchádzačov na uvedenú funkciu
a skrátenú informáciu v regionálnej tlači;
c) schválilo poverenie starostu
obce Dolná Súča vymenovať komisiu na posúdenie náležitostí
prihlášok kandidátov na funkciu
hlavného kontrolóra, ktorými sú
osobné údaje, štruktúrovaný profesijný životopis, doklad o vzdelaní (ukončené minimálne úplné
stredné vzdelanie), údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov, resp. výpis z registra trestov, čestné prehlásenie o vysporiadaní záväzkov voči sociálnej a
zdravotnej poisťovni, finančnému
úradu, obci Dolná Súča a súhlas
so spracovaním a zverejnením
osobných údajov;
d) schválilo pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Dolná Súča:
20 hodín týždenne;
e) schválilo spôsob vykonania voľby
hlavného kontrolóra obce Dolná
Súča podľa § 18a ods. 3 zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva. Ak ani
jeden z kandidátov takú väčšinu
nezískal, obecné zastupiteľstvo
ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí
získali v prvom kole volieb väčší

počet platných hlasov. V prípade
rovnosti hlasov do druhého kola
volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných
hlasov. V druhom kole volieb je
zvolený ten kandidát, ktorý získal
najväčší počet platných hlasov.
Pri rovnosti hlasov v druhom kole
volieb sa rozhoduje žrebom. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky tvoria
súčasť tohto uznesenia Príloha č.
1 a príloha č. 2;
f) schválilo voľbu hlavného kontrolóra obce Dolná Súča uskutočniť
tajným hlasovaním.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prílohy č. 1 a č. 2 k uzneseniu OcZ
č. 150 – plné znenie nájdete na webovej stránke obce.
Obecné zastupiteľstvo
v Dolnej Súči
v súlade s uznesením
č. 150-OZ/2020 zo dňa 24.9.2020
a podľa ustanovenia § 18a ods.2
zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra obce
Dolná Súča,
ktorá sa uskutoční
dňa 5. 11. 2020
na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Kandidát na funkciu
hlavného kontrolóra obce zašle
doporučenou poštou alebo osobne
doručí svoju písomnú prihlášku spolu
s požadovanými dokladmi najneskôr
14 dní pred dňom konania voľby,
t. j. najneskôr dňa 22. októbra 2020
do 14.00 h
na Obecný úrad obce Dolná Súča,
Dolná Súča 2, 913 32 Dolná Súča
v zalepenej obálke s označením
„Voľba hlavného kontrolóra
– neotvárať!“
Rozhodujúci je dátum
a čas doručenia
písomnej prihlášky na obecný úrad.
Uznesenie č. 151
• Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie žiadosť Bc. Eriky Vaskovej
k vzdaniu sa člena komisie finančnej a správy obecného majetku
a podnikateľskej činnosti pri OcZ.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 152
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zvolilo
1. člena komisie finančnej a správy
obecného majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ – ekonómku
obecného úradu Ing. Martu Pastierikovú, Dolná Súča č. 205.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 153
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe prerokovaného materiálu
zobralo na vedomie Správu o činnosti a hospodárení RVSVV, s.r.o.,
Nemšová za rok 2019, ako i aktuálne znenie spoločenskej zmluvy
RVSVV, s.r.o., Nemšová.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 154
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
predbežne súhlasilo s urovnaním
súdneho sporu na Okresnom súde
Trenčín, na ktorom je vedené súdne konanie pod č. k. 21C/166/2015
o zaplatenie dlžnej sumy formou dohody o urovnaní s JUDr. Františkom
Ondrišákom, ktorý si uplatňuje voči
obci ako žalovanému nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia za
obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2015 z
dôvodu, že podľa jeho tvrdenia obec
užívala bez právneho dôvodu časti
uvedených parciel v jeho vlastníctve.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,

PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 155
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
predbežne súhlasilo s návrhom
kúpnej zmluvy pozemkov – nadobudnutie nehnuteľností do majetku
obce Dolná Súča.
Predávajúci: JUDr. František Ondrišák, Dolná Súča
Predmet nadobudnutia:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa
v k. ú. Dolná Súča: Na základe
geometrického plánu č. 47797045
– 65/2020 zo dňa 14.08.2020 vyhotoveného Rastislavom Ondrišákom, autorizačne overeného dňa
14.08.2020 bola z
- parcely registra „E“ č. 6864 vo výmere 1773 m2 – orná pôda vytvorená parcela registra „C“ č. 6873/34
vo výmere 710 m2 – trvalý trávny
porast,
- parcely registra „E“ č. 6871 vo výmere 1435 m2 – orná pôda vytvorená parcela registra „C“ č. 6871/6 vo
výmere 547 m2 – trvalý trávny porast
- parcely registra „C“ č. 6141/9 vo
výmere 734 m2 – ostatná plocha
vytvorená parcela registra „C“ č.
6141/24 vo výmere 569 m2 – ostatná plocha.
Kúpna cena za celý predmet
prevodu: 12.060,35 EUR, (slovom: dvanásťtisícšesťdesiattisíc eur
35/100).
Kúpa pozemku je vo verejnom záujme obce. Pozemky sú súčasťou I.
ochranného pásma vodného zdroja HD1, ako i nevysporiadaná časť
hracej plochy futbalového ihriska.
Kúpou pozemku dôjde k zosúla-

deniu skutkového stavu so stavom
majetkovo-právnym.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 156
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo bezúročnú návratnú
finančnú výpomoc z MF SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z
príjmov fyzických osôb v roku 2020,
v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19 v celkovej výške 62.089 €
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 157
• 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 obce č. 3/2020 Dolná Súča
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj,
PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík, Majerská,
Ing. Oriešek, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Úplné znenie uznesení nájdete na:
www.dolnasuca.sk

Oslava 130. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru
Dňa 19. septembra 2020 o 15.00
hodine sa na námestí uskutočnili oslavy 130. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru
v obci Dolná Súča. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila svätá omša,
počas ktorej bola posvätená nová
zástava DHZ a hasičské vozidlá
TATRA 815 CAS 32, IVECO Daily
CAS 15 a povodňový vozík.
Ďakujeme dôstojnému pánovi
Mgr. Jozefovi Kunovi za krásne a príjemné slová, zdôraznil
že dobrovoľný hasič nie je zamestnanie, ale na úkor svojho
voľného času pomáha pri zdolávaní požiarov, pri činnostiach
spojených so záchrannými prácami pri živelných pohromách
a iných mimoriadnych udalostiach v obci, ale i v blízkom okolí. Utvrdil nás o potrebe zachovávania a udržiavania činnosti
dobrovoľného hasičského zboru v obci, aby tu boli vždy
v prvej línii pre občanov v núdzi.
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TN, generálny inšpektor), Mgr. Ján Sivák (člen Snemu DPO,
územný veliteľ, starší inšpektor), Martin Baďura (predseda
územnej organizácie DPO TN, inšpektor), Alena Vániková
(tajomníčka Krajskej a Okresnej územnej organizácie DPO
TN, vrchná inšpektorka), Marián Vánik (člen výcvikového
štábu územnej organizácie DPO TN, mladší inšpektor), Martin Haas (konateľ spoločnosti Pharmacare Slovakia), DHZ
Horná Súča-Závrská p. Vašíček a DHZ Horná Súča p. Juraj
Čapák.

Predseda TSK Jaroslav Baška a konateľ spoločnosti Pharmacare Slovakia Martin Haas odovzdali predsedovi DHZ prenosný defibrilátor, čím sme sa zaradili medzi obce, ktoré majú
k dispozícií prístroj prvej pomoci pri zástave srdca. Ďakujeme.

Po skončení svätej omše sa prihovoril k prítomným pán
starosta Rudolf Pleva, ktorý privítal všetkých hostí a občanov osláv. Pri príležitosti osláv 130. výročia obec Dolná Súča
udelila Pamätné plakety a Pamätné listy žijúcim zaslúžilým
členom DHZ Dolná Súča. Z rúk starostu obce si plaketu
prevzali: Viliam Gabrhel, Emil Hamaj, Jozef Hanek, Jozef
Hanzel, Jozef Hlávek, Peter Kvasnica (prevzala manželka),
Anton Sedláček, Pavol Sedláček, Ján Trnavský, Pavol Zemanovič, JUDr. Stanislav Holíček (predseda DHZ) a Anton
Pagáč (veliteľ DHZ). Tu treba spomenúť, že ocenenia by si
zaslúžili všetci žijúci, ale aj nežijúci dobrovoľní hasiči z obce,
ktorí písali históriu dobrovoľného hasičského zboru v našej
obci. Patrí im veľká vďaka za ich obetavú činnosť pre občanov našej obce.

Obec Dolná Súča udelila pri príležitosti 130. výročia založenia DHZ v Dolnej Súči Pamätné listy súčasným členom
DHZ za aktívnu a obetavú prácu v hasičskom zbore: Jozefovi
Borotovi, Ing. Kamilovi Breznickému, Sebastiánovi Breznickému, Tiborovi Čapákovi, Ing. Radomírovi Hlávkovi, Pavlovi
Krchňavému, Dominike Križkovej, Jurajovi Križkovi, Pavlovi
Križkovi, Petrovi Lukšovi, Pavlovi Michalechovi, Branislavovi
Michálikovi, Adamovi Ondruškovi, Michalovi Plevovi, Martinovi Sedláčkovi, Milanovi Šedivému, Petrovi Urbanovi, Filipovi Žuchovi.
Na záver oslava pokračovala kultúrnym programom, v ktorom sa predstavila DDH R. Hečka a DH Krásinka. Dobrovoľní hasiči si pre občanov, ale hlavne pre deti pripravili ukážku
požiarnej techniky.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa
akokoľvek podieľali na organizácii tohto podujatia, patrí im
veľká vďaka. Ďakujeme.
OcÚ
A teraz si priblížime históriu dobrovoľného
hasičského zboru v našej obci.

Pri tejto vzácnej príležitosti prevzali pamätné plakety z rúk
starostu obce aj pozvaní hostia: Ing. Jaroslav Baška (poslanec NR SR a predseda TSK), Doc. Ing. Jozef Habánik,
PhD. (poslanec NR SR a rektor Univerzity A. Dubčeka
v Trenčíne), Ing. Richard Horváth (hlavný kontrolór TSK),
Bc. Jozef Smolinský (člen Prezídia DPO, predseda KO DPO

Prv než prikročíme k histórii hasičstva v našej obci dovoľte, aby sme načreli do dejín hasičstva vôbec, aby sme si tak
lepšie ozrejmili súčasnosť.
Je isté, že človek, odkedy obýva túto zem, stále má do
činenia s ohňom a inými prírodnými živlami, ktoré ohrozovali
jeho život. Kedy sa začal organizovať boj s ohňom a ostatnými živlami, nevieme, ale z dávnej histórie sa dozvedáme,
že prvé stopy hasičstva nachádzame už u Egypťanov. Neskôr za cisára Augusta v Rímskej ríši bolo asi 7 000 hasičov.
Potom sa už ďalšie doklady o hasičstve nachádzajú až v 13.
storočí a v Európe až v roku 1518. Ohňa sa ľudia vždy veľmi
báli. Veď príbytky a príslušné staviská boli drevené a pokryté
slamenou a neskôr šindľovou strechou.
Z histórie požiarnej ochrany pred založením Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Súči
Ešte pred nedávnou minulosťou každá obec mala svojho nočného strážnika-vartáša. Jeho povinnosťou bolo strážiť pred krádežou, ale hlavne včas upozorniť občanov na
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vzniknutý požiar. Vartáš nosil so sebou železnú halapartnu,
lampáš a kravský roh, na ktorom odtruboval každú hodinu, v ktorej mal strážiť, a to od 9. hodiny večer do 3. hodiny
rannej. Po odtrúbení hodiny spieval:
„Chvál každý ducha pána Boha i Ježiša jeho syna! Odbila deváta hodina, chvál každý duch Hospodina! Opatrujte svetlo, oheň, aby nebolo ľudom škoden...!“ Toto
opakoval každú hodinu. Ráno o 3. hodine, po poslednom
odtrúbení spieval: „Uderila tretia hodina, vstavaj hore
duša verná a pokladni na kolená. Pomodli sa k pánu
Bohu, aj k svätému Floriánovi...“
Posledným takýmto hlásnikom-vartášom bol u nás Ján Michálik. Jeho služba sa skončila v roku 1956.
Cez letné mesiace, ale hlavne počas žatvy, obce zosilňovali nočné stráže. Odznakom tejto stráže bol kyjak-tĺk, niekde mu hovorili ozembuch, bol to asi 3 kg ťažký drevený kôl,
hore tenší, dole trocha silnejší. Po bokoch boli na ňom pripevnené kovové obrúčky karičky. Občan, ktorý mal službu,
chodil po dedine a udieral s ním o zem, aby obruče hrkotali.
Tým dával na vedomie, že nespí, ale stráži. Ráno odovzdal
tĺk susedovi a tak sa vystriedali všetky rodiny v obci. Tieto
opatrenia však boli málo účinné. Strážnici, hlásnici, obcou
určení občania, ktorí mali byť v čase požiaru zavčasu nápomocní postihnutým občanom, boli so svojou výzbrojou
takmer bezmocní proti ničiacemu ohňu. I keď ľudia museli mať pripravené sudy s vodou a nástroje na hasenie ako
požiarne rebríky, háky, vedná, sekery a pod. (striekačky sa
objavili až po roku 1700 aj to len v mestách), to všetko malo
malý účinok pri veľkých požiaroch a iných živelných pohromách. Svedčia o tom aj zápisy v kronikách o pohromách v našej obci. Niektoré z nich spomenieme, hlavne tie do prvej
svetovej vojny.
Dňa 4. júla 1754 veľkú paniku medzi občanmi Dolnej Súče
zapríčinil požiar. Oheň sa započal – vyšiel z okolia panskej
pálenice a krčmy. Ani veľké úsilie občanov zabrániť šíreniu
požiaru nemohlo zabrániť, aby nezhorelo skoro pol dediny.
Požiaru padlo za obeť 120 domov, škola, fara, zvonica s 3
zvonmi, kostol s lavicami, organ a časť matrík. Ďalej zhorel
panský majer a obecný dom. Všetky stavby boli drevené
a slamou alebo šindľom pokryté.
Ďalšie povodňové pohromy zastihli našich predkov rokoch
1813, potom v roku 1854 a o štyri roky neskôr 20.8.1858
veľká voda vzala 3 mosty a veľmi poškodila domy pri rieke,
ktorým siahala až po okná. Pri povodni zahynuli i dve deti.
3.9.1887 zhorelo na hornom konci 16 domov a pálenica.
Prehľad dejín a činnosti dobrovoľného hasičského
zboru od roku 1890 do 1980
Materiál sa čerpal z historických prameňov, archívu v Budapešti, Bratislave, Trenčíne, ako i z miestnej kroniky obce,
kde je o založení Hasičského zboru záznam z roku 1890
a ústneho podania starších i mladších občanov. Podľa tohto
s určitosťou môžeme tvrdiť, že ihneď po vydaní nariadenia
bývalej rakúsko-uhorskej vlády z roku 1888 v roku 1890 bol
v Dolnej Súči utvorení Dobrovoľný – hasičský zbor, ktorého
veliteľom až do roku 1895 bol jeho zakladateľ notár Jozef
Kári. Ďalším veliteľom až do roku 1904 bol zasa miestny notár Emil Bernkopf.
V dobe vzniku hasičského zboru bola postavená nová drevená hasičská zbrojnica ľudovo zvaná fajermánska búda,
ktorá už bola spomínaná v súvislosti z lapárnou. Stála oproti
bývalému MNV, na druhom brehu potoka pri ceste. Mala dve
garáže. V jednej bola striekačka a v druhej sejacia mašina-sejačka. Vpredu mala úzku miestnosť s jedným oknom
do dediny ako pozorovateľňu a druhé okno smerovalo ku
konzumu. V rohu bol stolík a drevená lavica so zvýšeným
podhlavníkom. Na stane visela petrolejová lampa a hasič-
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ská trubka. Ale prvá strážna búda bola ešte pred založeným
hasičského zboru na Hornom konci, pred domom Jozefa
Bahnu, č. 97. V búde boli len primitívne prostriedky proti
požiarom a to len niekoľko vedier, háky, sekery a podobne.
Búda vlastne viacej slúžila za úkryt pre vartášov a hlásnikov
v nepriaznivom počasí.
Hneď po vzniku hasičského zboru bola zakúpená aj ručná
hasičská striekačka vyrobená v Budapešti, ktorá slúžila do
roku 1955.
Po notárovi Bernkopfovi bol krátku dobu veliteľom Ján
Sedláček, č. 186. V rokoch 1905-1912 bol veliteľom notár
Cyril Sloboda. V tej dobe kronika zaznamenáva nasledovné
požiare:
V roku 1898 na kopanici Polníky vypukol požiar, o príčine
ktorého predstavenstvo obce druhého dňa viedlo vyšetrovanie. Predstavenstvo bolo práve na mieste požiaru, keď sa
v obci znova ozval poplašný hlas zvona a hasičskej trúbky.
Tentoraz postihol požiar najchudobnejších občanov v Polníkoch. 9 rodín ostalo bez prístrešku. Zhoreli nielen domy, ale
aj šatstvo, zvieratá, obilie, slovom zhorelo všetko. Úroda bola
už pozvážaná, keď vznikol požiar v humne Jána Orieška, č.
9. Slamou kryté plné stodoly sa chytali jedna od druhej. Do
večera zhoreli všetky od cesty až po rieku. Zachránila sa iba
stodola richtára Jána Hamaja, lebo bola blízko potoka.
Ešte si nestihli postihnutí občania dobre uvedomiť dosah
zničeného živobytia, keď na druhý deň v nedeľu vznikol
v tom istom dome vo dvore požiar, ktorý sa rýchlo rozšíril na
okolité domy. V ten deň zhoreli obytné domy zasa od cesty
až po rieku. Všetky zhorené domy boli pokryté slamou, iba
dom Jána Hamaja a Jána Sedláčka mali krytinu šindľovú. Po
tomto požiari sa domy začali pokrývať škridlou.
Ďalším veliteľom v rokoch 1912-1921 bol Ondrej Bahno, č.
97. V tejto dobe v roku 1913 zhorela veľká pálenica postavená na terajšom námestí. Jej majiteľom bol kapitalista Dreher
a v prenájme ju mal statkár Štangel. V roku 1919 bola veľká
povodeň, voda siahala v niekoľkých domoch až po okná.
V roku 1915 zhorela Bizoňovi stodola v Polníkoch, okrem
stodoly i sušiareň. V roku 1918 stodola veliteľovi požiarnikov
Bahnovi, akoby pomsta, že sa dal do boja s týmto ničiacim
živlom. Toto nešťastie ho však neodradilo. Ešte dlhé roky sa
venoval šľachetnej činnosti.
Cez prvú svetovú vojnu organizačná činnosť hasičského
zboru prestala, lebo skoro všetci hasiči boli narukovaní. V roku 1921, dňa 23. augusta Ministerstvo pre správu
Slovenska vydalo nariadenie zrevidovať hasičské zbory. Po
tomto nariadení prvým veliteľom v rokoch 1921-1924 bol Augustín Zahorák, č. 105. Za tie roky väčších požiarov nebolo.
Po ňom krátku dobu vykonával funkciu veliteľa učiteľ Gabriel
Rehuš v rokoch 1924-1925.
V rokoch 1925-1933 vykonával funkciu veliteľa zboru
notár Štefan Tvrdý.
V rokoch 1933-1939 veliteľom bol riaditeľ školy Rudolf
Hečko. V týchto rokoch vznikli nasledovné požiare:
v roku 1933 zhorela stodola Jánovi Trnavskému, č. 99,
v roku 1934 Dvorákova stodola, z ktorej horiace chumáče
slamy lietali do vzdialenosti niekoľko sto metrov,
v roku 1935 dom Štefana Plevu, č. 198.
V rokoch 1939-1948 bol veliteľom Jozef Barínek, č. 94.
V tejto dobe bola postavená v poradí tretia požiarna zbrojnica. Bola postavená a vymurovaná na mieste, kde dnes stojí
Dom Služieb (bývalé MNV). Hasičskému zboru bola slávnostne odovzdaná 27.9.1942. Zbrojnica pozostávala
z 1 garáže a 1 strážnice.
V roku 1948 MNV vymenovalo do funkcie veliteľa Jozefa
Rožníka, č. 39. V tejto funkcii zotrval do roku 1958.
Za funkčného obdobia veliteľa Jozefa Rožníka boli
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nasledovné požiare:
20. augusta 1950 zhorela stodola Mateja Žuchu,
v tom istom roku stodola u Hanzla na Lánoch,
v roku 1951 zhoreli stodoly u Ondreja Trúnku, Štefana Trúnku, druhého Štefana Trúnku a Jozefa Trúnku.
V samotnej Miestnej jednote sa vyvíjala intenzívnejšia činnosť. V roku 1952 bolo zriadené žiacke dorastenecké družstvo, ktoré viedol vtedajší veliteľ Jozef Rožník. V družstve
boli i neskorší funkcionári a členovia výboru: Imrich Krajčo,
Ignác Tvaroh, Rudolf Rožník, Viliam Humplík, Alojz Bahno
a ďalší.
V rokoch 1953-1956 bolo v miestnej jednote vytvorené
ženské požiarne družstvo. Jeho veliteľkou bola Irena Trnavská. Súčasne bolo vytvorené i Požiarne družstvo dorasteniek, ktorého veliteľkou bola Anna Zahoráková.
V období rokov 1954-1957 bola vytvorená i požiarna dychovka, ktorej všetci členovia boli požiarnikmi.
Miestna jednota požiarnej ochrany dostala v tom období
od OI PO Trenčín novú motorovú striekačku PS 8. Bola to
prvá motorová striekačka v Dolnej Súči.
Ďalším veliteľom v období 1958-1961 bol veliteľom Alojz
Bahno, č. 746. Kronika zaznamenáva veľký požiar v roku
1960 v Polníkoch u Hankov. Zhorel dom i zariadenie a šatstvo.
Prvým predsedom MJ PO od roku 1952 do roku 1958 bol
Ján Kozáček. Od roku 1958 do roku 1961 zastával funkciu
predsedu MJ PO Augustín Mikel.
Funkciu veliteľa znovu vykonával v rokoch 1961-1962 Jozef Rožník. Od roku 1962 až do roku 1980 vykonával funkciu veliteľ VPZ Imrich Krajčo. Pod jeho vedením sa dosiahli
mnohé úspechy v súťažiach.
Vo funkciách predsedov sa vystriedali nasledovní funkcionári:
V rokoch 1961-1965 zastával funkciu predsedu MJ PO Jozef
Lukšo,
v rokoch 1965-1968 Jozef Vendžúr,
v rokoch 1968-1972 znovu Ján Kozáček,
v rokoch 1972-1980 vykonával funkciu predsedu Základnej
organizácie Zväzu požiarnej ochrany Viliam Humplík.
Súčasne za najaktívnejších členov ZO ZPO od roku 1972
je potrebné spomenúť Antona Sedláčka, Rudolfa Rožníka,
Alojza Bahnu, Jozefa Dobu, Jozefa Orieška, Jozefa Vašíčku,
Ignáca Tvaroha, Štefana Šedivého, Viliama Humplíka, Jozefa Hlávka, Emila Hamaja, Jaroslava Kvasnicu a mnohých
ďalších.
Pri výchove mladej generácie sa ZO ZPO pravidelne zapája od roku 1972 do hry Plameň l družstvo, ktoré dosahuje veľmi dobré výsledky. Družstvu sa v rokoch 1972-1974
venoval Jozef Hlávek a v rokoch 1974-1980 Ladislav Pitek,
Alojz Bahno, Imrich Krajčo.
Za obdobie od roku 1968-1980 boli nasledovné požiare:
V auguste 1968 zhoreli stodoly Michala Hamaja, č. 164,
Štefana Ondrišáka, o tri dni neskôr zhorela stodola Jána
Oriešku, č. 169.
21. augusta 1971 boli zhorené na miestnom JRD 3 stohy
slamy a 1 stoh ďateliny.
V roku 1972 boli dve pohromy, a to veľká povodeň, akú
ľudia nepoznajú od roku 1919 a oheň, keď blesk u Repov
zapálil stodolu. V roku 1974 zhorela stodola u Mateja Žuchu. Za aktivitu a obetavosť pri požiari bol vyznamenaní ČU
ZPO Jozef Vašíček. Náš VPZ zasahoval niekoľkokrát i mimo
obce, ako napr. na Vlčom Vrchu, Dúbrave, Hornej Súči,
Újazde a ďalšich obciach.
V roku 1977 vznikol požiar v stolárstve miestnej prevádzky
u Dvoráka.

Do roku 1965 bola Základnej organizácii pridelená T 805
a požiarna striekačka.
V roku 1966 bola pridelená striekačka PPS 12 a v roku
1975 Praga V3S s cisternou.
K 1.10.1980 vlastnil Verejný požiarny zbor nasledovnú
techniku: 1 ks Praga V3S s cisternou, 1 ks T 805 nákladný
automobil, 1 ks PPS 12, 2 ks kyslíkové dýchacie prístroje
a zároveň potrebné množstvo výzbroje a výstroje. O techniku sa staral strojník VPZ František Hanek, ktorý súčasne pri
zbrojnici i býval.
Zoznam členov k 1.10.1980
podľa hodností s uvedeným roku vstupu za člena
Zväzu požiarnej ochrany:
Vrchný technik: Štefan Betínec
Starší technici: Viliam Humplík (1952), Imrich Krajčo
(1952)
Technik: Ján Michálik (1930)
Mladší technik: Alojz Bahno (1950)
Nadzbormajstri: Jozef Dobo (1948), Jozef Oriešek (1956),
Rudolf Rožník (1952), Anton Sedláček (1955), Ignác Tvaroh
(1952), Jozef Vašíček (1955)
Starší zbormajstri: Jozef Lukšo (1950), Ladislav Lukšo
(1960), Augustín Mikel (1939), Jaroslav Pavlík (1953), Štefan Šedivý (1957)
Zbormajstri: Jozef Borot (1954), Jozef Ďuriga (1939), Jozef Hlávek (1966), Rudolf Jurikovič (1965), Štefan Trúnek
(1934)
Mladší zbormajstri: Pavol Bahno (1975), Emil Hamaj
(1966), Filip Pikna (1956), Michal Zemanovič (1964), Pavol
Zemanovič
Nadrotníci: Jaroslav Kvasnica (1967), Michal Marušinec
(1954), Ladislav Pitek (1971)
Rotníci: Peter Bahno (1976), Pavol Hlávek (1973), František Hanek (1976), Peter Kvasnica (1976), Martin Ondrišák
(1973), Jozef Pleva (1976)
Vrchný požiarnik: Ján Bulko (1977)
Starší požiarnici: Kalman Ďuriga (1974), Dušan Gazdík
(1978), Jozef Hanzel (1978), Pavol Sedláček (1978),
Helenka Gabrhelová (1977), Antónia Micháliková (1977),
Mária Micháliková (1977)
Npor. OI PO: Dušan Oriešek (1971)
Por. OI PO: Stanislav Hladký (1976)
Počas tých rokov bol dobrovoľný hasičský zbor najaktívnejší. V roku 1988 mal 53 členov, z toho 5 žien. Aktívne sa
zúčastňovali na rôznych podujatiach a súťažiach.
Taktiež zasahovali v roku 1989 pri požiari zapálenej poľovníckej chaty a chaty Mariána Šedivého.
V roku 2006 po záplavách odčerpávali vodu na Novej dedine a Pod mlynom. Žiaľ, v rokoch 2007 a 2008 zomrel pán
Dušan Oriešek a pán Imrich Krajčo a činnosť následne zanikla.
V 2009 roku bola snaha o znovuobnovenie, avšak bez
úspechu.
Plnohodnotné obnovenie dobrovoľného hasičského zboru
nastalo až v roku 2015 s počtom členov 21 pod vedením
predsedu pána Stanislava Holíčka a veliteľa pána Antona
Pagáča, ktoré pretrváva až dodnes.
V tomto období bolo DHZ pridelené hasičské vozidlo Tatra
815, povodňový vozík a v roku 2020 bolo zapožičané vozidlo IVECO. Aktívne sa do činnosti dobrovoľného hasičského
zboru zapája 15-17 členov z celkového počtu 22, za čo im
patrí srdečná vďaka.
Z archívu V. Humplíka
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Ako sme fašiangovali
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde..., znelo našou dedinou v sobotu 22. februára 2020. V tomto roku bolo fašiangové obdobie
krátke, ale aj napriek tomu veselé. Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti
a také sú dnes. Fašiangové obdobie sa vlastne začína už v čase od Troch Kráľov a trvá do Popolcovej stredy. Je v podstate
obdobím prechodu od zimy k jari. Po ňom nasleduje čas štyridsaťdňového pôstu, ktorý vrcholí veľkonočnými sviatkami.
Pre občanov a návštevníkov obce sme pripravili bohatý
kultúrny program spojený s ukážkou tradičnej zabíjačky
a fašiangový sprievod.
Naša obec už po osemnástykrát pripravila fašiangové
slávnosti. Hlavným organizátorom podujatia bol obecný úrad
a komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v Dolnej Súči.
Fašiangy sa v tomto roku už tradične začali sprievodom
s konským záprahom zo Závodia a smeroval k farskému úradu, kde už netrpezlivo na sprievod čakal pán farár. Po milom
prijatí na farskom úrade sprievod pokračoval cez Horný koniec
na námestie, kde v tom čase
koncertovala hudobná skupina
Hrabovská kapela z Hrabovky
a prebiehala ukážka tradičnej
zabíjačky, ktorá potešila najmä
najmladších návštevníkov.
Úderom na bubon a pesničkou „Fašiangy, Turíce...“ otvoril
folklórny súbor Latovec, Detská
dychová hudba R. Hečku a DH
Drotári, klub seniorov a masky
fašiangové popoludnie na námestí v našej obci.
Vďaka dlhoročnej tradícii
tohto podujatia v našej obci prilákalo fašiangové popoludnie nielen našich občanov, ale
aj veľa zvedavcov a priaznivcov folklóru, dobrej nálady a
zábavy z blízkeho i širokého okolia. Túto tradíciu a príjemnú
atmosféru a dobrú zábavu tohto fašiangového popoludnia si
musíme strážiť a uchovávať pre ďalšie generácie.
V kultúrnom programe vystúpili mužská spevácka skupina
CHOTÁR z Hornej Súče, skupina moderného tanca a klaun
zo ZUŠ Nemšová, harmonikári, ĽH Huncúti, FS Latovec,
senior klub z Dolnej Súče.

Na námestí organizátor pripravil stánok s občerstvením a niečo na zahriatie. Pred kultúrnym domom si mohli
návštevníci zakúpiť výborné zabíjačkové špeciality, ktoré pripravil šikovný mäsiar Jozef Kolínek so svojimi pomocníkmi
už už po osemnástykrát.
Do fašiangového podujatia zapojili naši dobrovoľní hasiči, ktorí pomáhali zabezpečovať poriadkovú službu počas
podujatia, za čo im veľmi pekne ďakujeme.
Roztancovaní, príjemne unavení, sme sa pomaly začali
rozchádzať, aby sme sa po krátkom oddychu stretli v kultúrnom dome na tanečnej zábave.
V spoločenskej sále do tanca
a na počúvanie hrala dychová
hudba Stříbrňanka. Dobrá nálada vydržala zabávajúcim sa
až do rána, o čom svedčil neustále plný parket. Posledným
úderom na bubon sme ukončili
fašiangové obdobie v obci.
Skončila sa zábava, aby po
40-dňovom pôste bola zasa
prebudená vo veľkonočnom
období.
Touto cestou ešte raz chceme úprimne poďakovať folklórnej skupine Latovec, detskej
dychovej hudbe R. Hečku, klubu dôchodcov a všetkým, čo
sa pričinili o dôstojný priebeh fašiangov v našej obci.
Veľká vďaka patrí všetkým účinkujúcim, hosťom a návštevníkom podujatia. Taktiež veľká vďaka patrí všetkým,
ktorí toto podujatie pripravili a pomáhali pri organizácii.
Veríme, že sa tieto tradície aj naďalej budú v našej obci
zachovávať.

Tešíme sa na XIX. ročník – 13. 2. 2021

Vážení spoluobčania,
sme v situácii, kedy každý z nás
chce byť informovaný o najaktuálnejších správach z našej obce.
V tejto chvíli vám podávame pomocnú ruku aj vo forme mobilnej
aplikácie v Obraze.
Každý z vás môže dostávať novinky a správy z obce priamo do svojho mobilného telefónu. Aplikácia vás
upozorní na novo vložené správy.
Dozviete sa včas o pripravovaných
akciách. Môžete si prehliadnuť fotografie alebo dokumenty zverejnené
na úradnej tabuli.
Stačí si stiahnuť aplikáciu podľa
postupu, ktorý nájdete na našej
obecnej webovej stránke. Chcem
vás poprosiť, aby ste aj svojim príbuzným, prípadne susedom, ktorí nie
sú technicky zdatní, pomohli stiahnuť
túto aplikáciu do ich mobilov. Mobilná
aplikácia V OBRAZE je pre všetkých
občanov úplne zdarma.

Veríme, že aj týmto spôsobom zlepšíme a zvýšime vašu informovanosť v tomto
zložitom období. Prajem všetkým pevné zdravie.
Obecný úrad
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Hotel, kúpeľné mesto, rok 1900. Takéto prostredie sme si zvolili pre novú divadelnú hru Kúpele na nervy. Dej sa odohráva
sa v Trenčianskych Tepliciach, v hoteli, ktorý patrí Richardovi Jamnickému a jeho žene Lýdii. Hotel prosperuje, na čo je jeho
majiteľ veľmi hrdý. Nie však jeho žena. Tá sa spolu so svojím bratom snaží hotel zruinovať. No noví hostia stále prichádzajú
a krach je v nedohľadne. Preto sa odhodlajú k zúfalému činu, zinscenovať vraždu „naoko“. Veď kto už by navštevoval hotel,
v ktorom sa stala tragédia? Ale hostia, ktorí sú v hoteli ubytovaní, majú tiež všeličo „za ušami“. Keď sa v hoteli nájde mŕtvola,
všetci sa cítia vinní a pokúšajú sa hotel opustiť. To však nie je možné. Sú tam uväznení a čakajú na políciu, ktorá stále nechodí.
Situácia sa viac a viac zamotáva, čím je o zábavu postarané.
Komédiu Kúpele na nervy ste mohli vidieť v dňoch 7. a 8.
marca 2020, kedy sa ju podarilo uviesť na scénu.
Skvelé výkony podali: Silvia Michalíková, Mária Hudáková, Dominika Psotová, Denisa Hučková, Pavol Psota, Michal
Labuda, Matúš Bulejko, Michal Medňanský, Adam Machara,
Šimon Holíček.
Technická spolupráca: Roman Pleva
Réžia: Miroslava Micháliková, Katarína Michalíková
O krásne kostýmy a nápaditú scénu sa postarali Janka
a Peter Orieškoví.

Predstavenie by však nebolo úspešné bez úžasných
divákov, ktorí nás aj v ťažkej situácii prišli podporiť, za čo im
ďakujeme. Naša vďaka patrí tiež obecnému úradu, všetkým
sponzorom a priaznivcom. Veríme, že po skončení pandemického obdobia budeme môcť túto komédiu pre dolnosúčanských divákov znova odohrať.
Prajeme všetkým pevné zdravie a do skorého videnia na
divadelných doskách.
MM
Divadelný súbor GIOVANNI
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Október – mesiac úcty k starším
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“
Leto sa nám skončilo a už tu máme jeseň. V kalendári je
desiaty mesiac v roku, mesiac október, ktorý je okrem iného
aj mesiac „úcty k starším“. Podobne, ako sa v prírode striedajú štyri ročné obdobia, aj v živote človeka sa striedajú jeho
obdobia života a to akosi veľmi rýchlo. Príchod jesene nám
prináša nádhernú farebnosť prírody a chladnejšie dni. V jeseni ľudského života podvedome cítime, že aj v našom živote sa už skoro všetko udialo a toho, čo ešte zostáva, už nie
je až tak veľa. Ale aj „Jeseň života“ má svoje čaro, a preto ju,
milí naši seniori, žite aktívne.
Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli
rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.
Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život
ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti.

Úcta k našim otcom a k našim mamám, k našim prarodičom. Ku všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše zostali
hladké a nepoškvrnené.
Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať.
Človek sa učí celý život a najlepším učiteľom sú jeho najbližší, rodina, rodičia či starí rodičia.
Každoročne sa v októbri stretávame s vami, milí seniori,
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším na posedení v spoločenskej sále kultúrneho domu. No v tomto roku je všetko
inak! Z dôvodu ochorenia COVID-19 sú v Slovenskej republike všetky hromadné podujatia zakázané.
Aspoň touto cestou by sme vám chceli poďakovať, že vás
máme a že si to veľmi vážime. Ste pre nás vzorom a vaše bohaté skúsenosti sú pre nás pokladnicou múdrosti a životnej sily.
Milí naši seniori, chceme vám povedať, ako nám na vás
záleží, lebo bez vás by to tu nebolo ono. Vážime si všetko
čo ste pre nás urobili, ďakujeme vám za vaše rady a skúsenosti, ktoré odovzdávate mladším generáciám.
Želáme vám, aby všetky dni vášho života boli naplnené
zdravím, šťastím, spokojnosťou a radosťou z každého ďalšieho dňa vášho života.
Ďakujeme.

Starosta obce

Historický klub Krásin

Pokladnica prírodnej krásy

Bralo Krasín je našou pokladnicou prírodnej krásy, ktorá je zoskupená na malej ploche v rezervácii Krasín. Túto malú plôšku
si treba ochrániť aj pre ďalšie generácie, nech aj oni zažijú to, čo prežívame my domáci, ale aj turisti. Rád by som vám za
Historický klub Krásin porozprával, aká je dôležitá ochrana prírody, ale aj prečo treba zachovať myšlienku Janka Miklasa – a to
náučný chodník na brale. Poďme ale poporiadku.
História brala je rozmanitá a nedá mi to nespomenúť.
ný pohľad od jari až do zimy, získame vedomosti z inforVzniklo niekoľko miliónov rokov dozadu ukladaním plankmačných tabúl, ktoré sú osadené po celej trase náučného
tónu a ulít morských živočíchov na dno. Z týchto nánosov
chodníka. Bohužiaľ, krajina nám zarastá a miznú aj klenoty,
vznikol vápenec, ktorý pri vrásnení dostal skoro takú podoktoré sa tu nachádzajú ako nádherne orchidey, kvitnúce nebu, ako ho poznáme dnes. Kvôli týmto procesom ukladania
prehliadnuteľnými farbami, lúčovka veľkokvetá typická pre
nachádzajú paleontológovia u nás fosílie vzácnych amonioblasť Krasína s nezameniteľným bielym kvetom, solitérne
tov a ježoviek.
duby, lipy a staré odrody ovocných stromov, ktoré sadili naši
prarodičia.
Už Dionýz Štúr popisuje, aká vzácna prehistorická fauna
sa u nás nachádza. Osídlenie Krasína Slovanmi je bohaté
už v dobe bronzovej. A v neposlednom rade nezabúdajme
na hrad Súča. O hrade Súča sa toho už povedalo veľa, každý z nás pozná asi najznámejších majiteľov – lúpežníkov
Podmanických. Hrad bol vybudovaný nie za účelom zbojníctva, ale ako strážna pevnosť hraníc. Bohužiaľ, zbojníctvo
bratov Podmanických sa stalo hradu osudným a v roku
1550 bol zbúraný. Ako vyzeral, sa môžeme len domnievať,
pretože do dnešných dní nám veľa z opevnenia nezostalo,
len pár jám v teréne a neveľké múry. V roku 2014 bol hrad
očistený od náletu liesok Historickým klubom Krásin a mnohými dobrovoľníkmi. Po odstránení porastu si môžeme aspoň predstaviť, na akej ploche sa rozkladal.
Tento porast liesok a náletových drevín nie je pre túto oblasť vyhovujúci, pôvodná fauna a flóra bola potlačená na
okraj skál. Je to malá oblasť, ktorú treba chrániť. Prečo?
Jednoduchá otázka, ale málokto z nás vie odpoveď. V rezervácii sa nachádza na kúsku natlačené obrovské množstvo živočíchov a rastlín, už len samotné zakomponovanie
do krajiny je úžasné. Porovnateľných území, kde nájdeme
na jednom mieste útočisko pre živočíchy, ale aj pre turistu, je v našom okolí málo. Miesto kde načerpáme energiu,
pozorujeme rozmanitú faunu a flóru, ktorá ponúka nádher-

Živočíchom sa tu však darí, dravé vtáky hniezdia na skalách, a pre plazy ako užovky je biotop na Krasíne ako stvorený. Výr skalný nám o sebe dáva vedieť po večeroch svojím húkaním a sem-tam nájdeme po jeho nočnej hostine
i vyžratého ježka. Netreba však smútiť, je to kolobeh života.
Raj tu nachádza aj niekoľko nočných druhov netopierov.
V prameňoch bežne nájdeme potomstvo žiab a salamandier. Tieto pramene sú oázy života pre živočíchy, rastliny, ale
aj pre nás. Naši predkovia tieto pramene obnovovali, bol to
pre nich jediný zdroj vody, keď pásavali dobytok. Avšak ako
skončila pastva na Krasíne a v okolí, zanikajú pramene
a voda sa stráca. Združenie Historický klub Krásin sa snaží
o obnovenie a mapovanie prameňov, ktoré sú dôležité aj pre
nás ľudí, ale aj pre vzácne druhy živočíchov a rastlín.

Opodiaľ Krasína – Huboč a Černatina, ako mi raz múdro povedal kamarát poľovník, je liaheň pre vysokú zver, ale
aj pre spevavce. Tieto mláďatká sú chránené hustým lesom a potokom Černatina, kde sa to životom len tak hemží.
Jazvece po večeroch funia, diviaci si tu na lúkach hľadajú
bukvice a korienky. Všetko ako z rozprávky, lenže až také
ružové to nie je. Zvieratá sú často rušené, a to hlavne bezohľadným jazdením motorkárov, ktoré okrem iného ruší i turistov a v neposlednom rade aj domácich.
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Našťastie si ľudia pomaly začínajú uvedomovať, aké
ako atlas, stačí len pozorovať a vnímať krajinu okolo, rozprírodné bohatstvo majú kúsok od domu a začínajú si ho
manitosť života je tu naozaj hojná. Nejeden turista žasne
vážiť a chrániť. Veľký skok je poznať v okolí brala, smetí je
nad výhľadom z najvyššieho bodu Krasína – 516,2 m n.
minimum, turisti si začínajú uvedomovať vzácnosť a krásu
m. A to, že sa k nám radi vracajú, si môžeme prečítať vo
tohto územia. Celé územie od Krasína až po Pupáčku je
vrcholovej knihe.
Pre toto všetko krásne, čo tu ešte ostalo, je nutné chrániť bralo a jeho okolie, aby aj naše deti mohli povedať hrdo, odkiaľ
sú a akú prírodu tu majú. Treba sa o problematike ochrany prírody rozprávať a uvedomiť si, že každý z nás môže pomôcť
prírode okolo seba. Stačí len zobrať so sebou späť všetok odpad, čo si priniesol, prípadne pozbierať už vyhodené smeti, očistiť prameň, neničiť veci vybudované pre blaho nás všetkých, napomenúť turistov, ktorí nerešpektujú pravidlá v území, alebo
kontaktovať Stráž prírody, ak ide o vážne priestupky. Tak ako Janko Miklas a jeho spolupracovníci z Dolnej Súče vybudovali
náučný chodník pre ľudí, tak aj tento obnovený slúži ľuďom už roky a ovocie z neho je badať na spokojnosti turistov. Smeti,
ktoré boli na každom rohu, zmizli, ľudia si začali vážiť pramene v okolí. Táto zmena vnímania prírody je osožná pre všetkých.
Spolu môžeme ochrániť ten kúsok krásy pre nás, naše deti, pre rastliny a živočíchy.
Zdenko Michálik

Lúčovka veľkokvetá

Studnička na Podhradskom

Vstavač vojenský

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Materská škola v druhom polroku uplynulého školského roka prešla, tak ako väčšina z nás, novou skúsenosťou. Počas prerušenia prevádzky sme nezaháľali a snažili sme sa pripraviť priestory, zariadenie a vybavenie materskej školy na návrat detí
– vymaľovali a dezinfikovali všetky priestory, opravili žalúzie, ... Pre deti sme pripravovali zaujímavé mini projekty a uverejňovali
ich na internetovej stránke materskej školy, aby sme aspoň takýmto spôsobom zostali s deťmi v kontakte.
Nový školský rok sme začali s prísnymi epidemiologickými
opatreniami. Chceme sa poďakovať zodpovedným rodičom,
ktorí sú ohľaduplní a dodržiavajú aktuálne usmernenia, čím
chránia seba, svoje deti i zamestnancov materskej školy. Ani
pre nás, pedagogických a nepedagogických zamestnancov
nie je uplatňovanie prísnych opatrení jednoduché, staviame
sa však k situácii zodpovedne.

povinnej školskej dochádzky máme 34 detí. Úspešne sme
sa zapojili do projektu vyhláseného a financovaného ministerstvom školstva – Pomáhajúce profesie v materských školách, čím sme získali dve pedagogické asistentky a sociálneho pedagóga. Budú pre nás všetkých – učiteľky, deti aj
rodičov nápomocné pri vytváraní a udržiavaní pokojnej
a priaznivej atmosféry počas týchto náročných dní.

V tomto školskom roku sme uviedli do prevádzky novú
prístavbu, ktorou sa rozšírila kapacita materskej školy o jednu triedu s príslušenstvom.

Je nám ľúto, že sa v súčasnosti nemôžeme prezentovať
navonok, pozvať vás do materskej školy. Verte však,
že i napriek tomu zabezpečujeme pre vaše deti kvalitný výchovno-vzdelávací program, prostredníctvom ktorého aktívne podporujeme ich všestranný rozvoj.

Naša materská škola tak v súčasnosti pozostáva z piatich
tried s celodennou prevádzkou a jednej triedy s poldennou
prevádzkou. Materskú školu navštevuje 108 detí od 2,5 roka
do 6 rokov. Druhého septembra sme privítali 35 nových
detí a ďalšie 3 prídu po novom roku. Rok pred začiatkom

Prajeme si, aby sme toto náročné obdobie zvládli vo
vzájomnej tolerancii a porozumení.
J. O.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Milí rodičia, žiaci a obyvatelia Dolnej Súče!
Jednou z najdiskutovanejších tém posledných mesiacov je Covid a bezpečnostné opatrenia v škole. Najskôr sa
chcem poďakovať rodičom a žiakom za spoluprácu pri vytvorení bezpečného prostredia v našej škole, za zodpovedné nosenie rúšok počas vyučovania. Aj keď sa necítime práve pohodlne, nosíme ich predovšetkým pre seba, kvôli
kamarátom, rodine a dbáme tak na zdravie všetkých.
Obdobie od marca 2019 bolo náročné pre všetkých
– učiteľov, žiakov i rodičov, pretože sme museli prejsť na online vyučovanie v domácom prostredí. Verím,
žiaci, že cez prázdniny ste si oddýchli a teraz ste pripravení na vyučovací proces. Načerpali ste nové sily
a môžete sa venovať tomu, čo vás v škole každoročne
čaká – vyzbrojiť sa vedomosťami a zručnosťami, poznávať nové pravidlá a zásady, ktorými sa budete riadiť v živote. Začiatok školského roka je obdobie, kedy
začíname spoločne pracovať, posúvame celú našu
spoločnosť dopredu.
Škola bude zase plná života, detskej vravy, spevu a tanca, ako i napätia pred písomkou či skúšaním.
Bude to však aj ďalších 10 mesiacov, kedy sa s dôverou môžete obrátiť na svojich učiteľov, ktorí vám budú
odovzdávať nové vedomosti a skúsenosti. Sú vždy pripravení podať vám pomocnú ruku, dobrú radu či riešenie. Snažte sa aj v tomto školskom roku nesklamať
ich dôveru, ale poskytnúť im čo najviac radosti svojou
snahou v učení.
Mnohí žiaci šírili dobré meno našej školy na rôznych
súťažiach, preto verím, že sa aj v tomto školskom roku
do nich zapojíme s veľkým elánom.
Milí žiaci, škola je miesto, kde sa pripravujete na váš
budúci život. Každodenné výkony v škole sú ako tehly,
z ktorých si staviate budúcnosť. Keď budete neúnavne
klásť tehlu za tehlou, cieľavedome postupovať vyššie a
vyššie, nakoniec si postavíte schody vedúce až na vrchol.
Musím vám však povedať, že výťah je mimo prevádzky
a po schodoch budete musieť poctivo vybehnúť pešo.

Všetci máme na začiatku školského roka svoje očakávania. Vy očakávate, že sa stretnete v škole so svojimi spolužiakmi, že budete mať nové predmety, nových
učiteľov. Školský rok ubehne rýchlo, pôjdete na výlety a exkurzie, budete mať veľa nových zážitkov, na
ktoré sa spomína celý život.
Milí žiaci, želám vám, aby ste našli správnu mieru
medzi učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom.
Iba tak budete mať radosť sami zo seba a radosť vašich blízkych vám určite tiež príde vhod. Tešili sa na
vás učitelia, ktorí majú úprimnú snahu nielen naučiť vás
nové vedomosti, ale vedia vás aj vypočuť, poradiť vám,
pomôcť... Usilujte sa sami svojím dobrým správaním,
tvorivosťou a aktivitou urobiť si zo školy prostredie, ktoré budete mať radi.
Milí rodičia, aj vy ste učitelia. Vytvorte svojim deťom
podnetné prostredie plné lásky, v ktorom zlosť a nenávisť nemajú svoje miesto. Prostredie, kde vládne porozumenie, istota a dôvera. Toto bude dobrým predpokladom pre kvalitné výkony vašich detí v škole.
Škola, žiaci a učitelia svojimi výsledkami reprezentujú
seba, ale aj svoju obec. Ďakujeme predstaviteľom obce
– starostovi i obecnému zastupiteľstvu, že školu vždy
podporovali a prajeme si, aby ani v budúcnosti nezabudli, že škola je inštitúcia, ktorá rozvíja ducha, kde sa
zažíva dobrodružstvo poznania.
Vážení kolegovia, milí žiaci a rodičia, želám vám úspešný
školský rok 2020/2021.
RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD.

Ako to vidíme my?
V marci to navôkol celé začalo,
školy nám to zrazu zo dňa na deň zavrelo.
Hoci rúška sme na tvári mali,
svet je opäť vo vírusovom boji.

Potom sme chceli opäť do školy,
(každý to vtedy hovoril).
Pred obedom – o 10tej budíček,
úloh sme spravili len kúsoček.

Objavil sa celkom nový,
Covid 19 sa nazýva.
Infikoval celý svet –
od Ázie po USA.

Keď sa už situácia vo svete zlepšila,
väčšina von do prírody vybehla.
Ľudia to však nebrali na ľahkú váhu,
chodievali sa kúpať do Váhu.

Učili sme sa len doma:
pripojenie, wifi.
Najskôr to bola pekná nuda,
ale neskôr sme si zvykli.

Teraz na Slovensku druhá vlna panuje,
veľa žiakov za voľnom banuje.
400 prípadov za deň a my sme stále tu (v škole),
nechajte nás doma, zachráňte planétu!

Umývaj si ruky, niekoľkokrát denne,
rúško, ruky odstup – sú rady veľmi cenné.
Vaši deviataci
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Komunálny odpad v roku 2019

Opäť vám predkladáme stručný prehľad nakladania s odpadmi v našej obci. Náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva za rok 2019 predstavovali sumu 84 612,- €. Príjmy z poplatkov za komunálny odpad boli vo výške 52 908,- €, strata
31 704,- € bola uhradená z rozpočtu obce. Strata oproti roku 2018 opäť stúpla. Ceny za vývoz odpadov a skládkovanie sa
každým rokom zvyšujú. Je potrebné znižovať množstvo odpadu vyvážaného na skládku. K tomu dokáže prísť iba separovaním
a minimalizovaním tvorby odpadu.
Obec v roku 2019 vydávala do domácnosti kompostéry,
Za r. 2019 je v našej obci úroveň vytriedenia 30,19 %,
ktorých obstaranie bolo spolufinancované Európskou úniou
t. j. sadzba poplatku 13,- €/tona. Ak sa úroveň vytriedenia
z Kohézneho fondu, v rámci operačného programu kvalita
počas roku 2020 nezvýši > 40 %, bude táto sadzba 22,- €/
životného prostredia.
tona. Sme veľmi radi, že množstvo separovaného odpadu
vzrástlo oproti r. 2018 o takmer 60 ton, ale množstvo zmesoNapriek obrovskému záujmu v začiatkoch vydávania
vého komunálneho odpadu sa napriek tomu neznižuje.
kompostérov, kedy bolo nutné dodržať určité pravidlá nastavené v rámci projektu, ktoré sa však postupne
zjednodušili tak, že na jedno číslo obývaného rodinného domu pripadne 1 ks kompostéra, sú domácnosti,
ktoré si kompostér stále neprevzali. Tí, ktorí tak ešte
neurobili, nech si kompostér vyzdvihnú v čo najkratšej
dobe po telefonickom dohovore v knižnici na tel. čísle
032/6593116.

Pre priaznivý vývoj v odpadovom hospodárstve obce je
potrebné znižovať tvorbu komunálneho odpadu, postupne
sa dopracovať k tzv. bezodpadovej spoločnosti, kedy zmesový komunálny odpad bude minimálny.
Prevádzkové hodiny zberného dvora

Od r. 2020 je povinnosť preukázať likvidáciu biologicky
rozložiteľného odpadu v 100 % domácnostiach v obci. Prevzatie kompostéra a likvidácia odpadu zo záhrad a kuchyne
v kompostéroch je pre vás občanov najjednoduchšia forma.
Preto vás prosíme, aby ste biologicky rozložiteľný odpad ako
lístie, zvyšky potravín, ovocia a zeleniny, trávu, odpad zo záhrady a pod. nevhadzovali do nádoby na komunálny odpad.
Obec je aj naďalej povinná vypočítať úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu, od čoho sa následne odvíja sadzba
poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu
a objemného odpadu na skládku. Táto cena za tonu odpadu
je závislá od % vyseparovania, takže cenu si určujú obyvatelia sami tým, ako triedia odpad.

Zberný dvor
(na Závodí,
vedľa TJ)

Zimný
prevádzkový
čas

Letný
prevádzkový
čas

Utorok

14:00 – 17:00

15:00 – 18:00

Štvrtok

14:00 – 17:00

15:00 – 18:00

Sobota

8:00 – 12:00

8:00 – 12:00

Na zberný dvor je možné odovzdať aj balérie a akumulátory,
a to olovené, niklovokadmiové a alkalické batérie.

Jednotlivé druhy odpadu s tonážou si môžete porovnať
podľa posledných rokov v tabuľke
Druh odpadu

r. 2019
r. 2018
r. 2017
r. 2016
r. 2015
r. 2014
Spôsob likvidácie
v tonách v tonách v tonách v tonách v tonách v tonách

Zmesový komunálny odpad

412,52

415,43

411,59

411,39

432,81

441,34

Vývoz na skládku

Objemný odpad

127,52

125,01

134,74

103,44

103,31

101,26

Vývoz na skládku

Papier a lepenka

42,76

38,67

35,59

25,57

39,62

21,90

Ďalšie spracovanie

Sklo

54,55

48,39

47,10

46,88

44,76

40,34

Ďalšie spracovanie

Viacvrstvové materiály
(tetrapaky)

2,26

2,12

0,67

-

-

-

Ďalšie spracovanie

Obaly z kovu

3,43

-

-

-

-

-

Ďalšie spracovanie

Plasty

55,95

37,58

31,84

30,78

33,65

26,59

Ďalšie spracovanie

Textil, šatstvo

6,32

1,915

3,1

3,9

-

-

Ďalšie spracovanie

Kovy - železný šrot

22,43

19,84

20,39

26,78

12,28

6,44

Ďalšie spracovanie

Elektrické a elektronické zariadenia,
chladničky/klimatizácie

16,69

12,81

12,32

13,06

5,59

5,27

Ďalšie spracovanie

Drevo

32,20

16,78

-

-

-

-

Ďalšie spracovanie

Jedlé oleje a tuky

0,83

0,09

-

-

-

-

Ďalšie spracovanie

777,46

718,64

698,34

661,80

672,02

600,38

Celkom
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Len správne vytriedený odpad dostáva druhú šancu
Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu
Sú neodmysliteľnou súčasťou našej každodennej reality.
Stretávame sa s nimi takmer všade. Sú praktické a majú
mnoho výhod. Áno, plasty patria k najpopulárnejším materiálom obalového priemyslu. Sú veľmi odolné, ľahké, lacné a
zároveň majú všestranné využitie.
Skvelý sluha, zlý pán
Presne toto môžeme pokojne povedať aj o plaste. Rozsiahle možnosti vyžitia (od balenia kozmetiky, medicíny, oblečenia, potravín, až po samotné plastové výrobky) priniesli so
sebou aj obrovský rozmach plastov po celom svete. To, kde
skončia po tom, ako nám ľuďom doslúžia, je iba na nás.
Len tie vytriedené môžeme recyklovať
Plasty sú vhodným materiálom na recykláciu. Netreba
však zabúdať na fakt, že iba to, čo my ľudia poctivo vytriedime, môže dostať „nový život“. To ostatné, najmä pre nezodpovednosť ľudí končí na skládke či znečisťuje rieky, oceány
a prírodu. Väčšinu tohto znečistenia tvorí bežný odpad z domácností, ako sú plastové fľaše z nápojov či rôzne plastové
obaly. Navyše, kúsky mikroplastov sa nachádzajú nielen v
morských živočíchoch, ale aj v pitnej vode či ovzduší. Príroda si s rozkladom plastov nevie poradiť a kým sa v nej
rozložia, trvá to od 100 až do 1000 rokov.
Netreba zabúdať ani na fakt, že z energetického hľadiska
je recyklácia menej náročná, než výroba plastu z neobnoviteľných zdrojov ropy. Čiže triedením plastov vo veľkej miere
šetríme prírodné zdroje.
Čo patrí a nepatrí do žltého kontajnera či vreca na plasty
Patria tam: plastové obaly, napríklad stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové obaly z pracích a čistiacich prostriedkov alebo kozmetiky. Obaly označené s nasledujúcimi značkami sú plasty a patria do žltých kontajnerov.
Nepatria tam: plastové obaly so zvyškami jedál, zvyškami kozmetiky alebo iných prostriedkov, linoleum, guma, molitan, obaly
znečistené olejovými a ropnými látkami, stavebný polystyrén.
Triedením skla šetríme prírodné zdroje
Recyklovať sa dá donekonečna
So SKLOM ako materiálom sa každý
z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre
svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO
dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme
fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých
predmetov alebo okien a dverí. Navyše,
je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho
vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna.
SKLO patrí do zeleného príp. bieleho kontajnera, ako napríklad nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre a nádoby,
sklenené črepy, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, tabuľové sklo z okien a dverí a pod.
Do kontajnera na SKLO nepatrí porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá či počítačové obrazovky.
Sklenené odpady z kontajnerov sa po zbere triedia, preto sa nečudujte, keď zberová spoločnosť berie do jedného
auta aj biele, aj farebné sklo zároveň.
Ako to je s recykláciou?
Pri výrobe číreho skla sa do pece nikdy nesmie dostať sklo
farebné, aby nedošlo k zafarbeniu. Navyše sa tam nesmie
dostať žiadna iná nečistota, kov, keramika, porcelán atď.
Sklenené odpady z kontejnerov sa najprv triedia a sú z nich

V niektorých obciach a mestách sa spolu s plastmi triedia
aj kovové obaly a nápojové kartóny. Nezabúdajte sa preto
riadiť pravidlami triedenia vo svojej obci!
Ako triediť plasty
Do triedeného zberu nepatria obaly so zvyškami potravín.
Nemusíte ich však umývať vodou, stačí, ak z nich odstránite zvyšky. Do nádoby s objemom 1100 litrov sa zmestí asi
733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by neboli stlačené,
zmestilo by sa ich tam len približne 200. Je naozaj veľmi
dôležité zošliapnuť plastové obaly pred ich vyhodením,
aby zabrali čo najmenej miesta a zberové spoločnosti
zbytočne nevyvážali vzduch.
Čo sa deje s plastmi po vytriedení a vyhodení?
Plastový odpad sa dotrieďuje na triediacej linke. Tu sa jednotlivé plasty delia podľa druhu a farby. Zo zmesi plastov
putujúcej na páse sa vyberajú PET fľaše, fólie a penový polystyrén, ktoré majú špeciálne samostatné spracovanie. Pracovníci z triediaceho pásu postupne vyhadzujú zložky, ktoré
do triedených plastov nepatria, alebo sú veľmi znečistené.
Roztriedené druhy plastov vrátane zmesi plastového odpadu, ktoré zostanú po prvotnom pretriedení, sa lisujú do
balíkov a odvážajú na spracovanie k recyklátorom. Výsledkom recyklácie plastov býva vo väčšine prípadov tzv. regranulát, Je to vstupná surovina na výrobu nových plastov.
Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových produktov
Tým sa zmenšuje spotreba prírodných zdrojov, šetrí sa
spotreba energie.
Ako môžeme znížiť množstvo odpadu
• Predchádzať vzniku odpadov.
• Obmedziť používanie jednorazových plastov.
• Správne triedenie odpadu a recyklácia.
• Používať ekologickejšie alternatívy obalov.
Zdroj: ENVI-PAK, a.s.
odstránené najväčšie kusy nečistôt. Potom črepiny putujú
na špeciálnu automatickú linku, ktorá zaistí čistotu vytriedeného skla. Farebné alebo číre sklo sa odváža na spracovanie do sklární.
Tam sa z upravených črepov vyrábajú nové sklenené
obaly, ktoré majú rovnaké fyzikálne, chemické aj hygienické
vlastnosti, ako keby boli vyrobené z prírodných materiálov.
Šetrime prírodné zdroje! SKLO je skvelým materiálom,
ktorý je možné recyklovať donekonečna. A vďaka jeho
recyklácii sa šetrí množstvo energie, a tým aj primárne suroviny (napr. povrchovo ťažené sklárske piesky).
Horšie to je však s časom jeho rozkladu. Trvá až 4000
a viac rokov, kým sa sklo v prírode rozloží. Aj preto by sme
vratné fľaše mali vždy vrátiť do obchodu a zvyšné vhodiť
do zeleného, príp. bieleho kontajnera, odkiaľ poputujú na
recykláciu.
Prečo je užitočné triediť sklo?
Správnym vytriedením skla a jeho následnou recykláciou
opätovne získame materiál, z ktorého je bez akejkoľvek straty na kvalite možné vytvoriť znovu fľaše či iné produkty.
Z piatich recyklovaných sklenených pohárov je možné
vyrobiť vázu na kvety.
Je dôležité nezabúdať, že zálohované fľaše nepatria do
triedeného zberu, ale odovzdajte ho priamo v predajni.
Zdroj: ENVI-PAK, a.s.
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šport
Predsezónne turnaje, prípravné a ligové zápasy
v sezóne 2020/2021
Predprípravka U9:

Ilava – Dolná Súča 6:2
Góly: Branislav Frgelec, Michal Maradík

Príprava:
V sobotu 27.6.2020 sa darilo našim najmenším, U9 skončila na turnaji v Trenčianskej Teplej na 2. mieste po
výsledkoch:
Dolná Súča – Nová Dubnica 3:4
Góly: Filip Fábry 2, Tomáš Sabadka

MFK Púchov – Dolná Súča 8:2
Góly: Michal Maradík 2
ŠK Púchov fans – Dolná Súča 1:2
Góly: Michal Maradík 2
Celkové umiestnenie – 4. miesto

Dolná Súča – Trenčianska Teplá 2:3
Góly: Michal Dobo 2
Dolná Súča – Trenčianska Teplá 2:1
Góly: Dominik Vališik, Matúš Valigura
Dolná Súča – Nová Dubnica 3:3
Góly: Dominik Vališík, Richard Frgelec, Marek Maradík

19.7. sa na turnaji v Krajnom predstavila U11, kde naši
chlapci priedviedli výborné výkony, no nemali potrebné
šťastie v zakončení.
Výsledky:
Prípravka U9 vo štvrtok 27.8.2020 odohrala prípravný
zápas proti Svinnej.
Dolná Súča 26:3 Svinná
U9 odohrala prípravný zápas na ihrisku v Záblatí, kde
naši najmenší nestačili na svojho súpera v pomere 3:11.
Góly: Lukáš Škunda, Matej Rožník, Šimon Trúnek
Súťaž – prípravka U9 OBFZ Trenčín skupina SEVER:
Trenčianska Turná 1:18 Dolná Súča
Góly: Michal Dobo 8, Filip Vojtáš 5, Sebastián Pleva 3,
Šimon Trúnek 2
Záblatie – Dolná Súča 			

14.10. 16:30

Dolná Súča – Svinná 			

29.09. 16:00

Svinná – Dolná Súča 			

02.10. 15:30

Dolná Súča – Drietoma 			

09.10. 16:30

Trenčianska Teplá – Dolná Súča 		

16.10. 15:00

Dolná Súča – Melčice-Lieskové 		

30.10. 15:00

Prípravka U11:
Príprava:
V sobotu 17.6. odohrala prípravka U11 turnaj v Ilave
s takýmito výsledkami:
Rosina – Dolná Súča 12:0
Prečín – Dolná Súča 1:6
Góly: Michal Maradík 2, Šimon Bršlica 2, Branislav Frgelec,
Kristián Bartoš

Krajné 4:1 Dolná Súča
Góly: Branislav Frgelec
Dolné Srnie 3:2 Dolná Súča
Góly: Branislav Frgelec, Michal Maradík
Dolná Súča 3:3 Častkovce
Góly: Branislav Frgelec, Sebastián Hlávek 2
Dolná Súča 4:1 Trebatice A
Góly: Michal Maradík, Branislav Frgelec, Šimon Bršlica,
Dominik Vališík
Dolná Súča 2:3 Trebatice B
Góly: Branislav Frgelec, Dominik Vališík
9.8.2020 sa naša prípravka do 11 rokov zúčastnila výborne
obsadeného turnaja v Častkovciach.
Výsledky:
Dolná Súča 3:3 Zvončín
Góly: Branislav Frgelec, Richard Pastierik, Kristián Bartoš
Dolná Súča 4:0 Nové Mesto nad Váhom
Góly: Kristián Bartoš 2, Branislav Frgelec, Svetozár Droba
Dolná Súča 1:2 Považská Bystrica
Gól: Branislav Frgelec
Dolná Súča 3:4 Častkovce
Góly: Branislav Frgelec, Richard Frgelec, Svetozár Droba
Chlapci v horúcom počasí predviedli výborné výkony a bola
radosť na nich pozerať.
16.8. sa ešte v akcií predstavila aj naša prípravka U11,
ktorá predviedla úžasné výkony a všetky naše deti sa
bavili hrou na ihrisku.
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Výsledky:
Dolná Súča 17:2 FA United N-KL-G
Góly: Branislav Frgelec 5, Richard Frgelec 2, Sebastián Hlávek 3, Kristián Bartoš 3, Filip Vojtáš 2, Filip Fábry, Šimon
Bršlica

Góly: Branislav Frgelec – Patrik Tašár 3, Samuel Grabczak
2, Timotej Marienka 2, Michal Suchý
Melčice-Lieskové/Ivanovce 1:2 Dolná Súča
Góly: Matej Kvasnica – Nikolas Novomeský, Branislav
Frgelec

Dolná Súča 10:4 Stráža
Góly: Branislav Frgelec 4, Adam Sedláček 2, Šimon Bršlica
2, Sebastián Hlávek 2

Dolná Súča – Nemšová 			

27.09. 10:30

Bobot – Dolná Súča 			

03.10. 15:00

Prípravka U11 vo štvrtok 27.8. odohrala generálku na
štart jesennej časti súťaže a uspela jednoznačne.

Dolná Súča – Zamarovce 		

11.10. 10:30

Chocholná-Velčice – Dolná Súča 		

18.10. 10:30

Dolná Súča – Drietoma 			

25.10. 10:30

Horná Súča – Dolná Súča 		

01.11. 10:30

Dolná Súča 13:1 Svinná
Súťaž U11 sk. SEVER A:
Trenčianske Teplice 2:9 Dolná Súča
Góly: Šimon Košík 2 – Filip Fábry 2, Dominik Vališík 2, Sebastián Hlávek 2, Michal Maradík, Branislav Frgelec, Šimon
Bršlica
Dolná Súča 20:0 Omšenie
Góly: Branislav Frgelec 6, Šimon Bršlica 4, Sebastián Hlávek 3, Michal Maradík 2, Filip Fábry 2, Richard Pastierik,
Kristián Bartoš, Richard Frgelec
Dolná Súča 10:0 Opatová nad Váhom
Góly: Branislav Frgelec 6, Svetozár Droba 2, Marek Maradík, Richard Pastierik
Trenčianska Turná 0:21 Dolná Súča
Góly: Sebastián Hlávek 6, Branislav Frgelec 4, Michal Maradík 4, Šimon Bršlica 3, Svetozár Droba 2, Marek Maradík,
Kristián Bartoš,
Záblatie – Dolná Súča 			

14.10. 16:30

Dolná Súča – Soblahov 			

29.09. 16:00

Chocholná-Velčice – Dolná Súča 		

02.10. 15:30

Dolná Súča – Selec 			

05.10. 17:00

Dolná Súča – Drietoma 			

09.10. 16:30

Trenčianska Teplá – Dolná Súča 		

16.10. 15:00

Dolná Súča – Horná Súča 		

20.10. 16:30

Trenčianske Stankovce – Dolná Súča

23.10. 14:30

Dolná Súča – Melčice-Lieskové 		

30.10. 15:00

Dorast U19:
Príprava:
16.6. odohral svoj prvý prípravný zápas aj dorast na
ihrisku kvalitného súpera v Ľuborči-Nemšovej. Po
bojovnom výkone nakoniec prehrali 10:1, náš gól strelil
Leo Chupáč.
27.6. o 16:00 odohral dorast zápas v Skalke nad Váhom
proti miestnemu mužskému výberu. Po bojovnom
výkone a veľa príležitostiach na oboch stranách nakoniec
neuspeli a prehrali 2:4.
Góly: Leo Chupáč a Matúš Repa.
6.7.2020 odohrali naši dorastenci zápas proti súperovi
zo Záblatia. Po bojovnom výkone vyhrali v pomere 5:2.
Góly: Matúš Jurica 2, Mário Zeman 2, Tomáš Haluska
10.7. odohrali dorastenci ďalší prípravný zápas tentokrát proti mužom z Omšenia.
Výsledok: 1:4
Náš gól strelil najmladší hráč na ihrisku Nikolas Novomeský.
Chlapci predviedli bojovný výkon a nebyť dvoch inkasovaných gólov v posledných minútach, mohli dokonca vyhrať.
Skvelý výkon predviedli obaja brankári Matúš Hlávek a Adam
Kučerák.

U13 odohrala 27.6.2020 turnaj v Trenčianskej Teplej –
konečné 3. miesto na turnaji:

26.7.2020 dorastenci v prípravnom zápase a po presvedčivom výkone zdolali súpera zo Slavičína na Morave
v pomere 5:2.
Góly: Matúš Jurica, Aleš Lukšo, Patrik Holíček, Nikolas Novomeský, Richard Hradňanský

Dolná Súča – Nová Dubnica 1:5
Gól: Matej Panák

4. Liga SEVERO-ZÁPAD ZSFZ U19:

Mladší žiaci U13:

Dolná Súča – Trenčianska Teplá 1:3
Gól: Richard Pastierik
Dolná Súča – Skalka 1:0
Gól: Sebastián Hlávek
Dolná Súča – Horná Súča 3:2
Góly: Matej Panák 2, Adam Sedláček
Starší žiaci U15:
V nedeľu 28.6.2020 o 10:30 starší žiaci v prípravnom
zápase podľahli 2:6 Drietome.
Góly: Nikolas Novomeský 2
5. Liga Starší žiaci U15:
Veľká Hradná 3:2 Dolná Súča
Góly: Radovan Ježík 2, Daniel Lobotka – Tomáš Trúnek, Nikolas Novomeský
Dolná Súča 1:8 Omšenie

Nedožery-Brezany 2:1 Dolná Súča
Góly: Jaroslav Gebrlín, Bruno Ambróz – Leo Tadeáš Chupáč
Dolná Súča 3:1 Trenčianska Turná
Góly: Marek Burian, Matúš Jurica, Leo Tadeáš Chupáč –
Samuel Majčík
Nemšová/Ľuborča 3:0 Dolná Súča
Góly: Peter Vavruš 3
Dolná Súča 1:0 Dolné Vestenice
Gól: Mário Zeman
Dolná Súča 2:4 Holíč
Góly: Marek Duffek (vlastný), Mário Zeman – Florin-Lucian
Tomele 2, Lukáš Nejedlík, Marek Duffek
Lednické Rovne 6:0 Dolná Súča
Góly: Gheisar Maykel Sepahyar 3, Samuel Toman 2, Daniel
Mikoláš
Dolná Súča 1:3 Beluša
Góly: Marek Burian – Adrián Belobrad 2, Dušan Kramlík
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Trenčianske Stankovce – Dolná Súča

03.10. 11:00

Siladice – Dolná Súča 			

07.10. 16:00

Dolná Súča – Stará Turá 			

10.10. 10:00

Dolná Súča – Kamenec pod Vtáčnikom

24.10. 10:00

Kanianka – Dolná Súča 			

31.10. 10:00

Biskupice – Dolná Súča			

07.11. 13:30

Dolná Súča – Slávia Trnava 		

14.11. 10:00

Muži:

Dolná Súča 3:0 Nemšová
Góly: Tibor Hamaj, Patrik Sedláček, Tomáš Pleva
Bobot 1:2 Dolná Súča
Góly: Pavol Koplík – Adrián Gajdošík, Patrik Sedláček
Dolná Súča 6:2 Drietoma
Góly: Patrik Sedláček 3, Dominik Hlávek, Tibor Hamaj,
Lukáš Dobo – Adrián Babrnák, Tomáš Lacko
Dolná Súča 2:0 Mníchova Lehota
Góly: Adrián Gajdošík, Denis Krajčo

Príprava:

Dubodiel 0:3 Dolná Súča
Góly: Adrián Gajdošík, Dominik Hlávek, Tibor Hamaj

V piatok 26.6. muži uspeli v prípravnom zápase v Zamarovciach a vyhrali 5:3.
Góly: Dominik Hlávek 2, Juraj Vendžúr, Tibor Hamaj, Patrik
Sedláček.

Skalka nad Váhom 1:6 Dolná Súča
Góly: Jozef Pariš – Patrik Sedláček 4, Mário Oláš, Patrik
Trúnek
Motešice/Neporadza – Dolná Súča

04.10. 15:00

Muži odohrali 26.7.2020 vyrovnaný zápas proti Bošáci,
v ktorom napokon prehrali 1:2 jediný náš gól strelil
Dominik Hlávek.

Dolná Súča – Horné Srnie 		

11.10. 15:00

Nemšová – Dolná Súča 			

17.10. 14:30

Dolná Súča – Bobot 			

25.10. 14:00

Mníchova Lehota – Dolná Súča 		

01.11. 13:30

Dolná Súča – Skalka nad Váhom 		

08.11. 13:30

7. Liga SEVER skupina A:
Drietoma 1:5 Dolná Súča
Góly: Adrián Babrnák - Patrik Sedláček 2,Tibor Hamaj, Matej
Lipták, Denis Krajčo
Horné Srnie 5:2 Dolná Súča
Góly: Adam Galko 2, Milan Blaško 2, Lukáš Kebísek – Adrián
Gajdošík, Mário Oláš

26.6.2020 sme v škole zorganizovali športový deň pre
predškolákov a 1.– 4. triedu. Deti si zasúťažili a zažili
sme aj kopec zábavy.
M. Gazdík

SPoločenská Kronika za Rok 2020
NARODENIE:

ÚMRTIE:

Narodilo sa 32 detí, z toho chlapcov 15, dievčat 17

Zomrelo 19 občanov, 11 žien, 8 mužov

a bytov a sčítanie obyvateľov.
1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov sa uskutoční
v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
2. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo
svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické
zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 na Slovensku je
založené na novom koncepte.
Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu
sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na
kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov
sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy (napr. Register fyzických osôb, ktorého
správcom je Ministerstvo vnútra SR). Kombinované sčítanie
ako metóda zabezpečenia údajov je vo svete považovaná
za určité premostenie pri prechode od tradičného sčítania
k plne registrovému sčítaniu.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným
plne elektronickým sčítaním. Sčítanie obyvateľov domov
a bytov bude realizované v dvoch fázach – sčítanie domov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického
zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV
A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom
Slovensku v spolupráci so samosprávami. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021.
Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem
údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov
a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie je jedinečné svojou
online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze.
Aké informácie prinesie sčítanie domov a bytov?
+ Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
+ Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
+ Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
+ Zistíme, ako Slováci bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.
+ Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove
budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.
+ Dozvieme sa, koľko podlažné domy u nás prevládajú.
+ Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.
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+ Získame prehľad o zdrojoch tepla, aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.

viac ako 100-ročnú tradíciu. V Európskej únii sa realizuje vo
všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je súčasťou
celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej
únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má

Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do
konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024.

Otváracie hodiny:
Pondelok
Zatvorené
Utorok
8:00 – 17:00
Streda
8:00 – 17:00
Štvrtok
8:00 – 17:00
Piatok
8:00 – 18:00
Sobota
8:00 – 12:00
Nedeľa
Zatvorené
V našej ponuke nájdete:
Rezané kvety, interiérové a exteriérové rastliny, aranžmány, darčekové predmety, sviečky, smútočnú väzbu, zeminu,
hnojivá, črepníky, záhradné náradie, pracovné oblečenie
a rukavice, krmivo pre hydinu a rôzny doplnkový tovar.
Ponúkaný tovar je možné objednať si i telefonicky na
čísle 0948 991 332 alebo prostredníctvom sociálnej siete
Messenger.

Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

DOMÁCE POTREBY
v Dolnej Súči

Milí spoluobčania, novootvorená predajňa
Domácich potrieb v našej obci na námestí
vás srdečne pozýva na návštevu do svojich priestorov.
Na svoje si určite prídu všetci, najmenší, gazdinky,
domáci kutilovia či záhradkári.
Otvorené máme pre vás
od pondelka do piatka od 8:00 hod. do 17:00 hod.
a v sobotu od 7:00 hod. do 12:00 hod.
Tešíme sa na vašu návštevu.

Dovoz objednaného tovaru na adresu v rámci obce Dolná
Súča a Hrabovka je úplne zadarmo.

V roku 2020 prešli celkovou rekonštrukciou priestory kultúrneho domu. Prebehla celková rekonštrukcia kuchyne
a kuchynského zariadenia a vestibulu kultúrneho domu.
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