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Vinšujeme vám pokojné Vianoce,
nech sa v každom oku slza šťastia ligoce,
nech váš domov žiari radosťou,
teplom lásky, chleba hojnosťou...

PF
2018
Príjemné prežitie vianočných sviatkov, v roku 2018 pevné zdravie,
veľa osobných a pracovných úspechov
prajú starosta obce, obecné zastupiteľstvo a redakcia

T

T

Charitatívny Vianočný bazár T

T

Obecný úrad a komisia kultúry, školstva a športu v spolupráci s obecným úradom vás pozývajú na
Vianočný bazár v sobotu 16. decembra o 14.00 h na námestí v Dolnej Súči.
Občania z našej obce, ktorí majú záujem prezentovať a zároveň predávať svoje výrobky a produkty,
napr. včelí med, vianočné oblátky, medovníky, sušené ovocie a iné,
T
T
aby sa v prípade záujmu informovali na obecnom úrade.
Pre
návštevníkov
je
pripravený
bohatý
kultúrny
program
a
vianočné
špeciality.
T
T
Príďte sa naladiť na pravú vianočnú atmosféru.
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 27. 4. 2017
Uznesenie č. 177
• 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 zo 16. a 17.
zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 178
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Uznesenie č. 179
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie o činnosti komisie
kultúry, školstva a športu pri OcZ.
Uznesenie č. 180
• 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 2016.
Uznesenie č. 181
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Záverečný účet Základnej
školy s MŠ R. Hečku Dolná Súča za
rok 2016 a celoročné hospodárenie
školy bez výhrad.
Uznesenie č. 182
• 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 OZ k návrhu záverečného účtu za rok 2016,
b) schválilo Záverečný účet obce
Dolná Súča za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie č. 183
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo
1) prebytok hospodárenia obce za
rok 2016 v sume 391.827,17 €,
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. 391.827,17 €.

Uznesenie č. 184
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo
predaj nehnuteľností – pozemkov
nachádzajúcich sa v katastrálnom
území Dolná Súča:
- parcela C-KN č. 6130/2 vo výmere 4 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria a
- parcela C-KN č. 6130/3 vo výmere 20 m2, druh pozemku – ostatné
plochy,
t. j. v celkovej výmere spolu: 24 m²,
ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej
parcely číslo 6130, druh pozemku –
trvalý trávny porast vo výmere 1 209
m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dolná Súča, obec Dolná
Súča, okres Trenčín, zapísané na
liste vlastníctva č. 3353, novým Geometrickým plánom číslo 34125361240/2016, vyhotoviteľ GEO plán
Trenčín, s.r.o., Trenčín, overeným
pod číslom 8/17 dňa 11. 1. 2017 pre
Západoslovenskú distribučnú, a.s.,
Bratislava za cenu 33,-€/m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov
a VZN Obce Dolná Súča č. 5/2012
– Zásad hospodárenia s majetkom
obce Dolná Súča.
Obec Dolná Súča je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku v katastrálnom území Dolná Súča, obec
Dolná Súča, okres Trenčín parcely
E-KN, č. 6130, druh pozemku – trvalý trávny porast vo výmere 1 209
m2 zapísaných na LV č. 3353, vedenom Okresným úradom Trenčín,
katastrálny odbor.
Predávajúci: Obec Dolná Súča
Kupujúci: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Kúpna cena: 33,- €/m² x 24 m²,
čo predstavuje výslednú čiastku vo
výške = 792,- €
Účel: prevádzkovanie transformačnej trafostanice.
Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Odôvodnenie:
Obec Dolná Súča sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že účelom predaja sú
pozemky, na ktorých je vybudovaná
nová kiosková distribučná trafostanica v rámci stavby „Dolná Súča –
VNK, TS, NNK, NNV“ smer športový
areál a stavebníkom je kupujúci: Západoslovenská distribučná, a.s.

Kiosková distribučná trafostanica
slúži v rámci verejného záujmu občanov, a to dodávaním elektrickej
energie.
Obec Dolná Súča zverejnila zámer
predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. na svojej úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce v súlade s
ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov.
Zámer bol schválený uznesením
OcZ č. 170-OZ/2017 dňa 2. 3. 2017
a zverejnený bol dňa 7. 4. 2017
na úradnej tabuli a na internetovej
stránke obce, ktoré zverejnenie trvá
aj v čase zasadnutia OcZ.
Toto uznesenie bolo schválené 3/5
väčšinou všetkých poslancov podľa
zásad osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 185
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení)
v spojitosti s ustanovením § 9 ods.
2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
prepisov schválilo Zámer a spôsob
prevodu nehnuteľností – pozemkov
formou zámeny:
Účastník zámennej zmluvy č. 1:
Obec Dolná Súča v zastúpení: Rudolf Pleva, starosta obce
Účastníci zámennej zmluvy č. 2.,
3., 4., 5.,:
2. Rastislav Ondrišák, 3. Andrea
Ondrišáková, rod. Gajdošíková, 4.
Anton Gajdošík, 5. Mária Gajdošíková, rod. Holíčková
každý v spoluvlastníckom podiele ½
k celku
Predmet zámeny:
1) zámena nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom vlastníctve
účastníka č. 1 nachádzajúceho
sa v k. ú. Dolná Súča: Parcela
C-KN č. 7917/3, zastavané plochy vo výmere 24 m2, zapísaná
na LV č. 3353, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor
za pozemky vo vlastníctve účastníkov č. 2., 3., nachádzajúcich
sa v k. ú. Dolná Súča: Parcela
C-KN č. 1125/1, orná pôda vo
výmere 68 m2, zapísaná na LV č.
3030 vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor;
2) zámena nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom vlastníctve
účastníka č. 1 nachádzajúceho
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sa v k. ú. Dolná Súča: Parcela
C-KN č. 1124/3, zastavané plochy vo výmere 28 m2, zapísaná
na LV č. 3353, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor
za pozemky vo vlastníctve účastníkov č. 4., 5., nachádzajúcich
sa v k. ú. Dolná Súča: Parcela
C-KN č. 1128, orná pôda vo výmere 58 m2 zapísaná na LV č.
427, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a
VZN obce Dolná Súča č. 5/2012
– Zásad hospodárenia s majetkom obce Dolná Súča.
Finančná odplata:
Žiadatelia navrhujú zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania.
Účel:
1) Vysporiadanie a zámena obecného pozemku, ktorý sa nachádza pred pozemkom užívaného
účastníkmi č. 2., 3.
2) Vysporiadanie a zámena obecného pozemku, ktorý sa nachádza
v predzáhradke rodinného domu
č. 148 a tvorí aj súčasť dvora užívaného účastníkmi č. 4., 5.
za pozemky, ktoré budú slúžiť
ako prístupová komunikácia k
možným stavebným pozemkom
v súlade s územným plánom
obce.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Dôvodom osobitného zreteľa je
skutočnosť, že na základe tejto zámeny obec Dolná Súča nadobudne
pozemky, ktoré budú slúžiť ako účelová prístupová komunikácia k možným stavebným pozemkom a táto
bude slúžiť pre občanov.
Na druhej strane účastníci si majetkovo vysporiadajú uvedené pozemky, ktoré dlhodobo užívajú ako
predzáhradky.
Výmery zamieňaných pozemkov nie
sú rovnaké – obecný pozemok má
1) výmeru 24 m2 a pozemok vo
vlastníctve Rastislava Ondrišáka a manž. Andrey Ondrišákovej
má výmeru 68 m2, t. j. rozdiel
vo výmere je 44 m2 v prospech
obce;
2) výmeru 28 m2 a pozemok vo
vlastníctve Antona Gajdošíka a
manž. Márie Gajdošíkovej má
výmeru 58 m2, t. j. rozdiel vo výmere je 30 m2 v prospech obce.
Žiadatelia navrhli zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania.
Toto uznesenie bolo schválené 3/5
väčšinou všetkých poslancov podľa
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zásad osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 186
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zrušilo uznesenie OcZ č. 160OZ/2016 zo dňa 8. 12. 2016 a nahrádza ho uznesením č. 187-OZ/2017.
Uznesenie č. 187
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo:
1) prevzatie záväzku spoločníka
obce Dolná Súča na zvýšenie
základného imania formou peňažného vkladu v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť
Vlára – Váh, s.r.o., Nemšová,
zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, Odd.
Sro, Vl.č. 17107 (ďalej len „RVSVV, s.r.o.“), vo výške 6.197,-€,
za nasledovných podmienok:
a) výška prevzatého záväzku
na zvýšenie základného imania RVSVV, s.r.o., peňažným
vkladom obce Dolná Súča je
6.197,- €,
b) splatnosť prevzatého záväzku na zvýšenie základného
imania vo výške 100% hodnoty prevzatého peňažného záväzku v lehote do 28. 4. 2017;
2) zriadenie záložného práva na
obchodný podiel spoločníka spoločnosti Regionálna vodárenská
spoločnosť Vlára – Váh, s.r.o.,
Nemšová, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Trenčín, Odd. Sro, Vl. č. 17107/R
– Obce Dolná Súča vo veľkosti
4,2462 % (po zvýšení základného imania, na obchodný podiel
vo veľkosti 4,4 %) v prospech záložného veriteľa Československá
obchodná banka, a.s., Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná
v obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B na základe zmluvy o zriadení záložného práva
na obchodný podiel v súvislosti
so Zmluvu o účelovom úvere č.
1005/16/08724 v znení neskorších dodatkov.
Uznesenie č. 188
• Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie žiadosť Márii Madolovej
k vzdaniu sa členstva v komisii finančnej a správy obecného majetku
a podnikateľskej činnosti pri OcZ
k 30. 4. 2017, z dôvodu ukončenia
pracovného pomeru v obci.
Uznesenie č. 189
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo:
1) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ŽoNFP
za účelom realizácie projektu

„Zlepšenie vybavenosti odborných učební a školskej knižnice
ZŠ Dolná Súča“ realizovaného
v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia
jazykových učební, školských
knižníc,
odborných
učební
rôzneho druhu v základných
školách (kód výzvy: IROP-PO2SC222-2016-13), ktorého ciele
sú v súlade s platným územným
plánom obce a platným programom rozvoja obce Dolná Súča;
2) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci – povinné
spolufinancovanie bude vo výške 5 211,25 EUR;
4) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 190
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo poskytnutie finančnej dotácie pre Občianske združenie futbalového klubu Krasín Dolná Súča na
každoročný futbalový turnaj v malom futbale pod názvom SUGAN
CUP 2017 vo výške 650.- EUR.
Dotácia bude na zakúpenie cien pre
víťazné družstvá a na prenájom nafukovacieho hradu pre deti a stanu.
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 29. 6. 2017
Uznesenie č. 191
• 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 18.
zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 192
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Uznesenie č. 193
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2017 v prílohe na základe predloženého návrhu.
Uznesenie č. 194
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
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zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia pri OcZ o činnosti komisie.

Uznesenie č. 195
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o činnosti komisie.
Uznesenie č. 196
• 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.
1/2017 Základnej školy s materskou
školou Rudolfa Hečku Dolná Súča
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Uznesenie č. 197
• 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.
2/2016 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu s
doplnením príspevku na detský letný tábor v Dolnej Súči vo výške 5.-€/
dieťa.
Uznesenie č. 198
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) v
spojitosti s ustanovením § 9a ods. 8
písm. e) osobitný zreteľ) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov schválilo
Prevod nehnuteľnosti – pozemkov
formou zámeny:
Účastník zámennej zmluvy č. 1:
Obec Dolná Súča v zastúpení: Rudolf Pleva, starosta obce
Účastníci zámennej zmluvy č. 2., 3.,
4., 5.:
2. Rastislav Ondrišák, 3. Andrea
Ondrišáková, rod. Gajdošíková, 4.
Anton Gajdošík, 5. Mária Gajdošíková, rod. Holíčková
každý v spoluvlastníckom podiele ½
k celku
Predmet zámeny:
1) zámena nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom vlastníctve
účastníka č. 1 nachádzajúceho
sa v k. ú. Dolná Súča: Parcela C-KN č. 7917/3, zastavané
plochy vo výmere 24 m2, zapí-

saná na LV č. 3353, vedenom
Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor za pozemky vo
vlastníctve účastníkov č. 2., 3.,
nachádzajúcich sa v k. ú. Dolná
Súča: Parcela C-KN č. 1125/1
orná pôda vo výmere 68 m2 zapísaná na LV č. 3030 vedenom
Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor;
2) zámena nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom vlastníctve
účastníka č. 1 nachádzajúceho
sa v k .ú. Dolná Súča: Parcela
C-KN č. 1124/3, zastavané plochy vo výmere 28 m2, zapísaná
na LV č. 3353, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny
odbor za pozemky vo vlastníctve
účastníkov č. 4., 5., nachádzajúcich sa v k. ú. Dolná Súča: Parcela C-KN č. 1128, orná pôda vo
výmere 58 m2, zapísaná na LV
č. 427, vedenom Okresným úradom Trenčín, katastrálny odbor
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v
znení neskorších predpisov a
VZN obce Dolná Súča č. 5/2012
– Zásad hospodárenia s majetkom obce Dolná Súča.
Finančná odplata:
Žiadatelia navrhujú zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania.
Účel:
1) Vysporiadanie a zámena obecného pozemku, ktorý sa nachádza pred pozemkom užívaného
účastníkmi č. 2., 3.,
2) vysporiadanie a zámena obecného pozemku, ktorý sa nachádza v predzáhradke rodinného domu č. 148 a tvorí aj súčasť
dvora užívaného účastníkmi č.
4., 5.
za pozemky, ktoré budú slúžiť
ako prístupová komunikácia k
možným stavebným pozemkom
v súlade s územným plánom
obce.
Odôvodnenie osobitného zreteľa:
Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že na základe
tejto zámeny obec Dolná Súča nadobudne pozemky, ktoré budú slúžiť
ako účelová prístupová komunikácia
k možným stavebným pozemkom a
táto bude slúžiť pre občanov.
Na druhej strane účastníci si majetkovo vysporiadajú uvedené pozemky, ktoré dlhodobo užívajú ako
predzáhradky.
Výmery zamieňaných pozemkov nie
sú rovnaké – obecný pozemok má
1) výmeru 24 m2 a pozemok vo
vlastníctve Rastislava Ondrišá-

ka a manž. Andrey Ondrišákovej
má výmeru 68 m2, t. j. rozdiel
vo výmere je 44 m2 v prospech
obce;
2) výmeru 28 m2 a pozemok vo
vlastníctve Antona Gajdošíka a
manž. Márie Gajdošíkovej má
výmeru 58 m2, t. j. rozdiel vo výmere je 30 m2 v prospech obce.
Žiadatelia navrhli zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania.
Toto uznesenie bolo schválené 3/5
väčšinou všetkých poslancov podľa
zásad osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 199
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na projekt s názvom
„Predchádzanie vzniku BRO v obci
Dolná Súča“, kód výzvy: OPKZPPO1-SC111-2017-23.
Maximálna výška celkového spolufinancovania vyššie uvedeného projektu zo stany obce je maximálne
7 624,00 € z celkových oprávnených
výdavkov 152 304,00 €, pričom výška neoprávnených výdavkov projektu je 0 €.
Uznesenie č. 200
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle článku 6, Štatútu obce Dolná Súča pri príležitosti 50.výročia
založenia folklórnej skupiny Latovec
v obci Dolná Súča schválilo nasledovné ocenenia:
1) Cenu obce za vynikajúce tvorivé výkony v kultúrnom rozvoji
obce, za reprezentáciu obce,
ako i zachovávanie kultúrnych
tradícií našich predkov pre FS
LATOVEC DOLNÁ SÚČA;
2) Cenu starostu obce zakladateľkám a dlhoročným vedúcim,
súčasnej vedúcej za ich obetavú
prácu, za vynikajúce tvorivé výkony v kultúrnom rozvoji obce,
za reprezentáciu obce, ako i zachovávanie kultúrnych tradícií
našich predkov pre Vieru Orieškovú, Agnesu Šedivú, Slávu Panákovú
3) Pamätné listy – všetkým súčasným členom FS LATOVEC Dolná Súča.
Uznesenie č. 201
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
k 31. 12. 2016.
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 19. 7. 2017
Uznesenie č. 202
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
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Súči schválilo Kúpnu zmluvu k výkupu pozemkov v prvom ochrannom pásme vodného zdroja HDS1
a HDS2 „Pred Hlbokým“ v zmysle §
9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí uzatvorenej dňa 15. 5. 2017
na základe geometrického plánu č.
47797045 – 28/2017, vyhotovený
Ing. Petrom Drhom dňa 4. 4. 2017,
úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Trenčín dňa
19. 4. 2017 pod číslom 455/2017,
na oddelenie pozemku a určenie
vlastníckych vzťahov
parcela registra C č. 6873/30 – trvalé trávne porasty vo výmere 1 174
m2, ktorá vznikla z častí pôvodných
nehnuteľností, diel 1 vo výmere 512
m2 z parcely registra E č. 6872 – trvalý trávny porast vo výmere 4 362
m2 a diel 2 vo výmere 662 m2 z parcely registra E č. 6873 – orná pôda
vo výmere 9 183 m2;
a parcelu registra E č. 6865 – trvalé
trávne porasty vo výmere 1 372 m2,
k. ú. Dolná Súča medzi účastníkmi
konania:
Predávajúci:
1. Ing. Anna Domianová, Nitra
2. Peter Hamaj, Dolná Súča
Kupujúci:
Obec Dolná Súča (zastúpená štatutárnym zástupcom – starostom:
Rudolfom Plevom).
Uznesenie č.203
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Kúpnu zmluvu k výkupu pozemkov v prvom ochrannom
pásme vodného zdroja Hrušovec
v zmysle § 9a zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí na základe geometrického plánu č.47797045 –
77/2016, vyhotovený Rastislavom
Ondrišákom dňa 22. 9. 2016, úradne overený katastrálnym odborom
Okresného úradu Trenčín dňa 27.
9. 2016 pod číslom 1156/2016, na
zameranie vodojemu na parc. č.
3668/13, 3668/17, 3668/20 a určenie vlastníckych vzťahov k pozemkom:
parcela registra C č. 3668/8 – ostatné plochy vo výmere 147 m2 a parcela registra C č. 3668/9 – ostatné
plochy vo výmere 24 m2, ktoré vznikli
z časti pôvodnej nehnuteľnosti parcely registra E č. 3607 – orná pôda
vo výmere 2 301 m2;
parcela registra C č. 3668/10 –
ostatné plochy vo výmere 119 m2
a parcela registra C č. 3668/11 –
ostatné plochy vo výmere 202 m2,
ktoré vznikli z časti pôvodnej nehnuteľnosti parcely registra E č. 3608 –
orná pôda vo výmere 1 367 m2;
parcela registra C č. 3668/12 – ostatné plochy o výmere 368 m2, parcela
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registra C č. 3668/13 – zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 2 m2
a parcela registra C č. 3668/14 –
ostatné plochy vo výmere 215 m2,
ktoré vznikli z časti pôvodnej nehnuteľnosti parcely registra E č. 3609 –
orná pôda vo výmere 2 499 m2;
parcela registra C č. 3668/15 – ostatné plochy vo výmere 86 m2, parcela
registra C č. 3668/16 – ostatné plochy vo výmere 74 m2, parcela registra C č. 3668/17 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 17 m2 a parcela
registra C č. 3668/18 – ostatné plochy vo výmere 61 m2, ktoré vznikli
z časti pôvodnej nehnuteľnosti parcely registra E č. 3610 – orná pôda
vo výmere 1 021 m2;
parcela registra C č. 3668/19 –
ostatné plochy vo výmere 153 m2,
parcela registra C č. 3668/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 8 m2 a parcela registra C č.
3668/21 – ostatné plochy vo výmere
91 m2, ktoré vznikli z časti pôvodnej
nehnuteľnosti parcely registra E č.
3611 – orná pôda vo výmere 1 061
m2;
parcela registra C č. 3668/22 –
ostatné plochy vo výmere 85 m2
a parcela registra C č. 3668/23 –
ostatné plochy vo výmere 155 m2,
ktoré vznikli z časti pôvodnej nehnuteľnosti parcely registra E č. 3612 –
orná pôda vo výmere 1 052 m2;
parcela registra C č. 3668/24 –
ostatné plochy vo výmere 171 m2
a parcela registra C č. 3668/25 –
ostatné plochy vo výmere 94 m2,
ktoré vznikli z časti pôvodnej nehnuteľnosti parcely registra E č. 3613 –
orná pôda vo výmere 1 121 m2;
parcela registra C č. 3668/26 –
ostatné plochy vo výmere 258 m2,
ktorá vznikla z časti pôvodnej nehnuteľnosti parcely registra E č. 3614
– orná pôda vo výmere 3 176 m2.
Účastníci konania:
Predávajúci:
č. 1 - Mária Trúnková, Dolná Súča
č. 2 - Ján Kotrbčík, Dolná Súča
č. 3 - Jozef Oriešek, Dolná Súča
č. 4 - Vladimír Oriešek, Dolná Súča
č. 5 - PaedDr. Tibor Oriešek, Horná
Súča
č. 6 - Mária Schvandtnerová, Nemšová
č. 7 - Bernard Mičúnek, Dolná Súča
č. 8 - Lukáš Oriešek, Dolná Súča
č. 9 - Jozef Šedivý, Dolná Súča
č. 10 - Ján Trúnek, Dolná Súča
č. 11 - Jozef Kolínek, Dolná Súča
č. 12 Kvetoslava Šiveňová, Dolná
Súča
č. 13 Oľga Kristínová, Dolná Súča
č. 14 Ján Holíček, Dolná Súča
Kupujúci:
Obec Dolná Súča (zastúpená šta-

tutárnym zástupcom – starostom:
Rudolfom Plevom).
Uznesenie č. 204
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie upozornenie
prokurátora č. Pd 175/17/3309-3 zo
dňa 6. 7. 2017 na odstránenie nečinnosti v súvislosti s doposiaľ neprijatým VZN o organizácii miestneho referenda s poukazom na § 11a
odsek 9 zákona o obecnom zriadení.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
prijalo nasledovné opatrenie:
Starosta obce predloží OcZ návrh
na schválenie VZN o organizácii
miestneho referenda s poukazom
na § 11a odsek 9 zákona o obecnom zriadení, ktoré bude v súlade
so zákonom, ako i s upozornením
prokurátora č. 175/17/3309-3 zo
dňa 6. 7. 2017.
Zodpovední: poslanci OcZ, starosta obce a prednosta úradu
Termín: 28. 9. 2017 (najbližšie plánované zasadnutie OcZ).
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 26. 9. 2017
Uznesenie č. 205
• 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 19. a 20.
zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 206
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Uznesenie č. 207
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu členky komisie sociálnej, bytovej a verejného poriadku pri OcZ o činnosti
komisie.
Uznesenie č. 208
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2016/2017 v ZŠ s MŠ R.
Hečku.
Uznesenie č. 209
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu Rudolfa Plevu, starostu obce o otvorení
nového školského roka 2017/2018
v Základnej škole s MŠ R. Hečku v Dolnej Súči.
Uznesenie č. 210
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
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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 ZŠ s MŠ
R. Hečku Dolná Súča za I. polrok
2017 v prílohe.
Uznesenie č. 211
• 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 2017 v prílohe.
Uznesenie č. 212
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programového
rozpočtu obce Dolná Súča k 30. 6.
2017.
Uznesenie č. 213
• 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. schválilo prijatie
úveru vo výške 500.000.- € poskytnutého zo strany PRIMA banky Slovensko, a. s., Žilina, za podmienok
dohodnutých v príslušnej úverovej
zmluve na účely zabezpečenia financovania investičného programu obce:
- Projekt „Dolná Súča – rekonštrukcia vodovodu (havarijný stav) – II.
etapa,
- rekonštrukcia obecných komunikácií s dobudovaním dažďových
kanalizačných vpustí v obci Dolná
Súča,
- iné drobné investície odsúhlasené obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 214
• 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.
2/2017 Základnej školy s materskou
školou Rudolfa Hečku Dolná Súča
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Uznesenie č. 215
• 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 pra-

vidlách územnej samosprávy v z. n.
p. schválilo rozpočtové opatrenie č.
2/2017 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Uznesenie č. 216
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo v zmysle ustanovení § 29, §
30 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. zloženie inventarizačnej komisie na vykonanie riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12.
2017 nasledovne:
1. Hmotný majetok			
Termín: 31. 12. 2017
2. Nehmotný majetok		
Termín: 31. 12. 2017
3. Ceniny – poštové známky, stravné lístky
Termín: 31. 12. 2017
4. Pokladnica				
Termín: 31. 12. 2017
5. Bankové účty				
Termín: 31. 12. 2017
6. Zásoby				
Termín: 31. 12. 2017
7. Záväzky				
Termín: 31. 12. 2017
8. Pohľadávky				
Termín: 31. 12. 2017
9. Rozdiel majetku a záväzkov		
Termín: 31. 12. 2017
Predseda komisie: Agáta Zigová
Členovia komisie: Bc. Erika Vasková,
Danka Gazdíková, Ing. Iveta Holíčková
Zodpovedný: predseda komisie
Termín: 31. 12. 2017
Uznesenie č. 217
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Konsolidovanú výročnú správu obce Dolná Súča za rok
2016.
Uznesenie č. 218
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZN č. 2/2017 o organizácii miestneho referenda podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 219
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Zmluvu o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného:
17/1006/L13.0708.11.001/VB pre Zá
-padoslovenskú distribučnú, a. s.
Odplata za zaťažené nehnuteľnosti:
Zmluvné strany sa dohodli, že povinný zriaďuje vecné bremená
podľa tejto zmluvy za jednorazovú
odplatu vo výške 10,- €, slovom:
desať EUR za 1 m2 výmery zameraných vecných bremien vymedzených geometrickým plánom, t. j. za
vecné bremená vymedzené geometrickým plánom v dĺžke 219,24 m2,
celkom vo výške 2.191,- €, slovom:
dvetisícstodeväťdesiaťjeden EUR.

Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na svojom zasadnutí k predmetnej
veci: dňa 15. 1. 2015 uznesením
OcZ č. 14-OZ/2015 odsúhlasilo
zmluvu č. 15/118/L13.0708.11.0001/
ZBZ_VB o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien nehnuteľností
na pôvodne plánovanú trasu energetického vedenia.
Uznesenie č. 220
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe žiadosti Jána Trúnka,
Dolná Súča č. 874 o predaj pozemku v k. ú. Dolná Súča, parcely C-KN
č. 368/13 vo výmere 150 m2 – orná
pôda
1. prerokovalo návrh realizácie predaja nehnuteľného majetku podľa
§ 9a ods. 8, písm. e/ zákona NR
SR č. 138/1991Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov ako
prípad osobitného zreteľa, na ktorý je potrebný 3/5 súhlas všetkých
poslancov,
2. schválilo v zmysle § 9a ods.
8, písm. e/ zákona NR SR č.
138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnenie zámeru na predaj pozemku v
k. ú. Dolná Súča, parcela C-KN č.
368/13 vo výmere 150 m2 – orná
pôda pre Jána Trúnka, Dolná Súča
č. 874 za cenu 10,- €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predaj predmetných nehnuteľností
žiadateľom bude zrealizovaný ako
prípad hodný osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e/ zákona
NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
Predmetom predaja je parcela č.
368/13, ktorá susedí po dĺžke celého pozemku s p. č. 368/12 vlastníka Jána Trúnka, Dolná Súča č. 874
a rozdeľuje jeho vlastníctvo tým, že
menovaný vybudoval oporný múr
od toku Súčanka na základe rozhodnutia Okresného úradu Trenčín,
odbor životného prostredia pod. č.
ŽP 669/2278/96-VH/LP zo dňa 16.
10. 1996. Stavba rodinného domu
je zároveň postavená v malej časti na uvedenej parcele. O uvedenú
parcelu sa riadne stará a dlhodobo
užíva.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
dňa 22. 4. 2004 svojím uznesením
č. 171-OZ/2004 uvedenú žiadosť už
raz prerokovalo a súhlasilo s predajom
predmetnej parcely, ale nedopatrením nedošlo k vypracovaniu kúpnopredajnej zmluvy, ktorú si prevažne
zabezpečuje kupujúci na svoje náklady.
Z uvedených dôvodov má žiadateľ
záujem o majetkovoprávne vysporiadanie sa s obcou, čím dôjde k sce-
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leniu pozemkov a jeho vlastníctva
– oporného múra.

kontrolóra z 11 hodín týždenne na
20 hodín týždenne od 1. 10. 2017.

Uznesenie č. 221
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu nezávislého audítora ku konsolidovanej
účtovnej závierke k 31. 12. 2016.

Uznesenie č. 223
• 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 záko-

Uznesenie č. 222
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo zmenu úväzku hlavného

nov, podľa oznámenia Krajského
štatistického úradu SR o priemernej
mesačnej mzde pracovníka v hospodárstve SR za predchádzajúci
kalendárny rok prepočítaný na úväzok 20 hod. týždenne vo výške 818.€ s účinnosťou od 1. 10. 2017.
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
týmto zrušilo uznesenie č. 334OZ/2014 z 24. 4. 2014.
Úplné znenie uznesení nájdete na:
www.dolnasuca.sk

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi v krátkosti poinformovať vás o situácii pri výstavbe kanalizácie a rekonštrukcie vodovodu v našej obci. Teraz je
kanalizácia vybudovaná na cca 70 %. V niektorých častiach sa už robia povrchové úpravy komunikácií, hlavne štátnych ciest,
a to smer Horná Súča a cesta na Polníky. Hlavná cesta smer Horná Súča, jeden jazdný pruh je financovaný z projektu a druhý
jazdný pruh financuje Trenčiansky samosprávny kraj.
Kanalizácia:
Viem, že za rok už máte toho dosť a hnevá vás chodenie
po blate, prachu a neupravených komunikáciách, aj mňa to
trápi, ale musíme ešte istý čas vydržať a budeme môcť urobiť úpravy na všetkých miestnych komunikáciách. Preto vás
prosím ešte o trochu zhovievavosti a pochopenia. Pevne
verím, že o rok už budeme chodiť po upravených cestách.
Ďalej vás vyzývam na podpis zmluvy o uzatvorení budúcej
zmluvy o pripojení na kanalizáciu, tieto zmluvy sú už pripravené na obecnom úrade a postupne ich môžete prísť podpisovať. Prosíme vás, aby ste si už pripravovali projekt napojenia na verejnú kanalizáciu a ohlásenie drobnej stavby.
Na druhej strane ale dôrazne upozorňujeme všetkých, že
pripojenie je možné až po skolaudovaní celej stavby vrátane
čističky odpadových vôd.
Vodovod:
Obecný úrad vyzýva občanov, ktorí budú mať novú prípojku
(prípadne už majú vybudovanú) vody z verejného vodovodu

obce, aby si zabezpečili vypracovanie projektovej dokumentácie. Následne je potrebné požiadať o vydanie stavebného
povolenia na drobnú stavbu s predpísanými prílohami.
Žiadosť o povolenie je potrebné podať v podateľni Obecného úradu v Dolnej Súči a zaplatiť príslušný poplatok.
Upozorňujeme občanov, že novovybudovaná vodovodná
prípojka musí byť osadená tak, aby šachta bola umiestnená
na hranici pozemku a v predpísanej veľkosti.
Občania, ktorí majú meracie zariadenie (vodomer) umiestnené v pivnici, prípadne v inej časti domu, si v termíne do
31. 12. 2018 zabezpečia vybudovanie vodovodnej šachty na
hranici pozemku, kde im bude umiestnený nový vodomer.
Občania, ktorí nebudú mať v uvedenom termíne vybudovanú šachtu na osadenie meradla, nebudú môcť odoberať
vodu z verejného vodovodu obce.
Občanom, ktorí nebudú mať tieto náležitosti zabezpečené,
nebude umožnené napojenie na verejný vodovod aj napriek
tomu, že prípojka na pozemok je vybudovaná.
Rudolf Pleva, starosta obce

Triedenie odpadu sa týka každého z nás
V obci je umiestených 14 stanovísk s nádobami na triedený odpad ako sú plasty, papier, sklo, obaly z kovov, viacvrstvové
materiály – tzv. tetrapaky. Tieto stanoviská budú pravidelne vyvážané.
Je chvályhodné, že sa mnohí z vás zapájajú do triedenia odpadu, no sú i takí, ktorí odpad vhadzujú do nádob nesprávne.
Na každej nádobe je označená komodita, ktorá sa do nádoby môže vhadzovať. Žiadame vás, aby ste tieto pokyny rešpektovali. Stáva sa, že do nádob sú vhodené aj iné druhy odpadov, čo má za následok, že sa musí celá nádoba opätovne ručne
pretriediť.
V prípade, že je kontajner na určitý druh odpadu naplnený, nehádžte odpad do hociktorého prázdneho, ktorý je určený na iný
druh odpadu, ani ho nenechávajte pri smetných nádobách. Odpad môžete vhodiť do nádoby na ďalšom zo 14-tich stanovísk.
V prípade naplnenia všetkých kontajnerov v okolí je možné odpad priviesť na zberný dvor pri TJ.
Prosíme vás o udržiavanie poriadku pri nádobách na separovaný odpad a o správne triedenie odpadu.
Ďakujeme. 												
OcÚ

Zberný dvor

Zimný prevádzkový čas

(na Závodí, vedľa TJ)

od – do

od – do

Utorok

14:00 – 17:00

15:00 – 18:00

Štvrtok

14:00 – 17:00

15:00 – 18:00

Sobota

8:00 – 11:00

8:00 – 12:00

Letný prevádzkový čas

Pričiňte sa aj vy o čistotu v našej obci, udržujte poriadok a trieďte odpad!!!
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50. výročie založenia folklórnej skupiny Latovec
Začiatky folklórnej skupiny Latovec siahajú do roku 1967, kedy učitelia Hečkovci a pani učiteľka Veronika Oriešková založili
detskú folklórnu skupinu. Názov dostala podľa vrchu Latovec. Bola to detská folklórna skupina, neskoršie mládežnícka, a teraz
je to folklórna skupina dospelých. Pod vedením p. Orieškovej vystupovala na rôznych folklórnych slávnostiach, podujatiach po
celom Československu. Od roku 1999 až do roku 2013 viedla folklórnu skupinu Agneska Šedivá. V roku 2013 prevzala vedenie
Slávka Panáková. Folklórna skupina Latovec je zmiešaná mužsko-ženská skupina, nacvičuje scénky, tance zamerané na
staré zvyky a tradície Dolnej Súče a blízkeho okolia. Vystupuje na rôznych slávnostiach, svadbách a folklórnych podujatiach
v obci a v okolí.
Pri príležitosti 50. výročia založenia folklórnej skupiny LaPri tejto príležitosti obec Dolná Súča udelila všetkých sútovec sa uskutočnil v sobotu 9. septembra 2017 o 16. hodine
časným členom pamätný list a následne sa zapísali do Pav kinosále kultúrneho domu Galaprogram, na ktorý boli
mätnej knihy obce. Starosta obce v slávnostnom príhovore
pozvaní aj bývalí členovia folklórneho súboru. V galaprogravyzdvihol pôsobenie folklórnej skupiny v kultúrnom živote
me sa predstavili DFS Latovček, Veselá parta zo Zbyňova,
našej obce, zdôraznil potrebu zachovávania zvykov a traĽudová hudba Martinky Bobáňovej, folklórny súbor Považan
dícií našich predkov a poďakoval im za reprezentáciu obce
a aj samotný oslávenec.
doma a v zahraničí.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči pri príležitosti 50. výPo ukončení galaprogramu sa v spoločenskej sále kultúrročia založenia udelilo folklórnej skupine Latovec najvyššie
neho domu uskutočnilo slávnostné posedenie. Pozvaní boli
ocenenie CENU OBCE DOLNÁ SÚČA za vynikajúce tvorivé
účinkujúci, hostia, bývalí a súčasní členovia folklórnej skupivýkony v kultúrnom rozvoji obce, za reprezentáciu obce, ako
ny s partnermi. Na posedení si zaspomínali na staré časy, ba
i zachovávanie kultúrnych tradícií našich predkov a CENU
neskôr si do tanca zahrali aj samotní účinkujúci.
STAROSTU OBCE zakladateľkám a dlhoročným vedúcim,
Slávnostné podujatie zorganizoval FS Latovec v spoluprásúčasnej vedúcej za ich obetavú prácu, za vynikajúce tvorici s Obecným úradom Dolnej Súče, za podpory sponzorov
vé výkony v kultúrnom rozvoji obce, za reprezentáciu obce,
a za pomoci dobrých ľudí, ktorí s láskou obetovali seba
ako i zachovávanie kultúrnych tradícií našich predkov pre
a svoj voľný čas.
Veroniku Orieškovú, Agnesu Šedivú a Slávku Panáko„Dedičstvo našich otcov, zachovaj nám Pane.“
vú. Ceny odovzdal starosta obce Rudolf Pleva a zástupca
Prajeme folklórnej skupine Latovec do ďalších rokov veľa
starostu Vladimír Vavro.
úspechov a tvorivých nápadov.
MG

Flores musarum 2017

V hradnej kasárni opäť rozkvitli „kvety múz“. V rámci galavečera Flores Musarum si prevzalo ocenenie za prínos v oblasti
kultúry 25 osobností z Trenčianskeho kraja.
Trenčiansky samosprávny kraj a štyri organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti spojili v pondelok 2. októbra svoje sily,
aby ocenili významné osobnosti a kolektívy z Trenčianskeho kraja za prínos v oblasti kultúry za rok 2017. Trenčianske osvetové
stredisko, Verejná knižnica Milana Rešetku v Trenčíne, Trenčianske múzeum a Galéria Miloša Alexandra Bazovského nominovali 25 umelcov, ktorí si z rúk riaditeľov jednotlivých organizácií a predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava
Bašku prevzali ocenenie Flores Musarum 2017.
Medzi ocenenými bola aj folklórna skupina Latovec, ktorú na slávnosti zastupovala vedúca skupiny Slávka Panáková. Z rúk
trenčianskeho župana pri tejto príležitosti prevzala Ďakovný list za dlhoročnú aktívnu činnosť.
„Veľmi si vážim všetkých umelcov, ktorí zachovávajú naše kultúrne bohatstvo. Sú to výnimoční ľudia, ktorí dokážu cez akýkoľvek druh umenia povedať veľa aj bez použitia slov. Náš kraj je veľmi bohatý na umelcov, ktorým patrí tento večer a naše
veľké ďakujem. Práve takíto ľudia a zoskupenia dotvárajú charakter Trenčianskeho kraja,“ povedal trenčiansky župan na
margo ocenených.
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Jubileum – 50. výročie otvorenia novej budovy
základnej školy v Dolnej Súči
Päťdesiat rokov je jubileum, pri ktorom sa každý človek zvykne obzrieť dozadu a hodnotiť svoj život. Niet dôvodu, aby sa tak
nestalo aj v prípade vzácneho výročia našej školy, otvorenia novej budovy v Dolnej Súči. Veď už je to polstoročie, čo sa v nej
napĺňa Komenského posolstvo: „Vyučujte múdrosti, veďte k Prameňu poznania, ku ktorému sa sami dopracujete, a chcite toto
i pre druhých.“
diny telocviku v športovom úbore a spartakiádu, iskričkovské
27. októbra opäť prekročili prah školy učitelia, ktorí venovali svoje srdce a čas súčanským deťom. Niektorí so slzou
a pionierske sľuby, „Gregorov venček“ a mnoho iného. My
dospelí sme si to naozaj užívali a ďakujeme Dominike aj
v oku podpisovali pamätnú kroniku pri vstupe. Dojatie? Nostalgia? Určite, pretože im z tváre nemizol úsmev a jedno
Paľkovi, samozrejme, aj všetkým deťom, že v nás oprášili
príjemné spomienky.
vrúcne objatie striedalo druhé. Príjemné zvítanie bolo tiež
Po kultúrnom programe sa všetci pozvaní hostia presunuli
medzi pani učiteľkami a žiačkami, ktoré ich v tomto krásnom
poslaní vystriedali. Veď práve ony boli ich príkladom a inšpido tanečnej sály, kde všetky prítomné dámy, v učiteľskom
povolaní je ich prevaha, privítal ešte raz, tentokrát s ružou,
ráciou. O poslaní píšem zámerne, pretože učiteľstvo by ním
malo byť.
pán riaditeľ RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD. Nasledovalo
príjemné posedenie, družné debaty z raňajšieho zvítania poPo prehliadke budovy školy, ktorá neprestajne prechákračovali a nikomu sa nechcelo ísť domov. Prítomných hostí
dza rôznymi zmenami a úpravami, sa učitelia presunuli na
„Slávnostnú akadémiu“ do kultúrneho domu. Pod vedením
privítal aj starosta obce Rudolf Pleva. Poďakoval učiteľom
dvoch veľmi šikovných mladých ľudí, bývalých žiakov oslaza ich prácu a tiež vyzdvihol prácu jednotlivých riaditeľov
školy. Svoj príhovor zakončil venovaním plakety pri príleživujúcej školy – Dominiky Tfirstovej a Paľka Psotu, nacvičili
tosti jubilea súčasnému riaditeľovi.
naši súčasní aj bývalí žiaci fantastický program. Akoby poĽudí, ktorí sa podieľali na tomto krásnom dni, je veľmi veľa.
užili stroj času a my sme sa ocitli v roku 1967 – presne 16.
Slovami sa nedá vyjadriť vďaka za vašu snahu, obetavosť
septembra, kedy sa školská brána otvorila prvýkrát. Výborná
a čas, ktorí ste nám a deťom venovali. Budeme sa snažiť byť
hudba, perfektné obsadenie a výstižné kulisy nás spreváešte lepšími...
dzali jednotlivými obdobiami školy. Znova sme prežívali hoUčiteľský zbor

Stretnutie po päťdesiatich rokoch
Nedávno sme v našej
obci oslávili 50. výročie
otvorenia novej budovy
školy v Dolnej Súči.
Práve v tom čase sa
stretla aj skupina bývalých
žiakov, aby oslávila taktiež
50. výročie, ale od ukončenia základnej školy. Títo
žiaci ukončili dochádzku
ešte v starej budove.
I keď sa stretávame pravidelne každých päť rokov,
každé stretnutie je niečím
výnimočné. Na našom jubilejnom stretnutí sa nás
zišlo 24 spolužiakov (15
spolužiakov už nie je medzi nami). Naše pozvanie
prijala aj pani učiteľka Eva

Welserová. Ako vždy, aj teraz sme si zaspomínali na staré časy, strávili sme spolu príjemné
chvíle a zostalo nám mnoho nezabudnuteľných zážitkov.
MT
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Miroslav Hlávek a Lucia Mráziková

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Matej Masarovič, Veronika Plevová, Sofia Repová,

Ľubomír Bača a Denisa Piknová
Michal Hlávek a Katarína Slivová

Eliška Šedivá, Šimon Repa, Adam Sliva,
Sanaya Šedivá, Alan Dobo, Ema Trúnková,
Sofia Gagová, Dominika Ševčíková, Emma Sirotná,

Michal Ondruška a Kristína Hlávková
Marek Bierovský a Mgr. Martina Martinisková

Filip Stopka, Patrik Pikna, Vanessa Bartošová,

Miroslav Kučmin a Alžbeta Petrovská

Paulína Šoóšová, Ella Slivová, Jakub Mendík,

Ing. Michal Majerský a Eva Slivová
Stanislav Čičo a Ing. Michaela Hrobárová

Ema Horečná, Simona Eva Zahoráková,
Kristína Daniela Zahoráková, Jozef Borot,
Tobias Kučerák, Martin Bača, Matej Václavik,

Michal Cagala a Lucia Gazdíková
Jozef Borot a Ing. Gabriela Gabrhelová
Peter Kosa a Monika Hlávková

Mária Micháliková, Adam Galko

Michal Šedivý a Patrícia Žuchová
Lukáš Oriešek a Katarína Kupková

NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Veronika Holíčková, Antónia Dobiašová, Jozef Dobiaš,
Anton Lukšo, Pavel Oriešek, Mária Holíčková,
Augustín Gabrhel, Imrich Repa, Anna Rožníková,
Agnesa Panáková, Michal Hamaj, Štefánia Rožníková,

Ľuboš Babrnák a Zuzana Šedivá
Filip Sirotný a Ing. Adriana Škytová
Tomáš Pleva a Nikola Dolhá
Lukáš Kristín a Ing. Ľubica Šedivá

Alojz Škyta, Mária Miklasová, Ladislav Rožník,
Františka Miklová, Jozef Trúnek

90 rokov života oslávili

Manželstvo uzavreli:
Mgr. Jozef Čechovský a Mgr.Zuzana Sakaliková

5. 9.
Mária Bizoňová, č. 708

8. 9.
Pavlína Dobová, č. 492

Mgr. Júlia Dobová a Ing. Tomáš Kučerák
Mgr. Ondrej Podolák a Mgr. Dominika Krajňáková
Adam Vavro a Zuzana Kaková
Peter Blažej a Soňa Škundová
Milan Galko a Dominika Mráziková
Ivan Didy a Daniela Piknová
50. výročie manželstva oslávili
6. 5.
Ján Šišovský
a Oľga, r. Rožníková

26. 5.
MVDr. František Podolák
a Štefánia, r. Micháliková

13. 7.
Štefan Kročil
a Anna, r. Hlávková

7. 10.
Rudolf Gabrhel
a Mária, r. Zahoráková

12. 10.
Štefan Miklas
a Angela, r. Hanzlová

26. 10.
Jozef Bizoň
a Anastázia, r. Masariková

9. 9.
Štefan Danek
a Magdaléna, r. Stehlíková

Všetkým
jubilantom
srdečne blahoželáme
a do ďalších
dní želáme
hlavne pevné zdravie
a veľa pohody
v rodinnom kruhu.
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Oslávenci v zariadení pre seniorov
Ľudia už od nepamäti hľadali kľúč k večnej mladosti a dlhému životu. Modlili sa k bohom a prinášali im obety, aby od nich
odvrátili nešťastie a choroby a aby im dopriali dlhý život. Zdravie a dlhý život pre nich znamenali čosi, čo si u bohov možno
zaslúžiť a vyprosiť. Zároveň spájali aj najvyšší pocit šťastia a spokojnosti s pevným zdravím a s dlhým životom.
obyvateľky Slovenska Hedvigy Sekerášovej. Toľko rokov
Takmer v každom čase a vo všetkých kultúrach sa ľudia
v súčasnosti nemá ani jeden z obyvateľov nášho zariadesnažili objaviť metódy, ako dosiahnuť stabilné zdravie, predĺnia (tento rok oslávila naša najstaršia obyvateľka krásnych
žiť si mladosť a dosiahnuť dlhý život.
94 rokov), a štyria naši obyvatelia oslávili požehnaných 90
Nespočetné množstvo liečiteľov, alchymistov, šamanov,
rokov v kruhu svojich rodín a zamestnancov zariadejogínov i vedcov a v neposlednom rade aj veľa šarlatánov
nia a v pomerne dobrom zdraví: Juliana Zajková z Hornej
vytrvalo hľadalo tajomstvo predĺženia života. A nejeden
Súče, Stanislav Gerhard z Nemšovej, Mária Bizoňová
z nich aj prehlásil, že sa mu podarilo objaviť elixír večnej
z Dolnej Súče a Jozefína Barišová z Hornej Súče (ktorá
mladosti.
nás však v septembri náhle opustila).
Vždy sa však ukázalo, že všetky takéto tvrdenia boli nepravdivé a boli len pokusom získať slávu a prísť k veľkým
peniazom. Lebo ľudia sú ochotní vydať veľa peňazí za ilúziu
toho, že im niekto sľubuje predĺženie života. Je ale udivujúce, že popri takýchto snaženiach a klamných vyhláseniach,
boli vždy aj výnimoční ľudia, ktorí dosiahli úplne prirodzeným
spôsobom nadpriemerne dlhý život, a okrem toho sa počas
celého života vždy cítili dokonale zdraví.
Tento fakt by mal byť povzbudením pre každého z nás.
To, že v podstate musí existovať veľmi jednoduchá metóda,
inými slovami, optimálny spôsob života, ktorý ak dokážeme
napodobniť, tak aj my budeme žiť dlho a budeme sa tešiť
Juliana Zajková
Stanislav Gerhard
z dobrého zdravia a z dlhej mladosti, to je naozaj povzbuAj touto cestou im opätovne želáme hlavne pevné zdravie
dením.
a duševnú pohodu.
Už je to sedem rokov, čo sme v októbri 2010 v našom zaDD
riadení pre seniorov oslavovali 108 rokov vtedy najstaršej

Festival dychových hudieb
45. ročník festivalu dychových hudieb HEČKOVA SÚČA
sa konal 3. júna 2017 od 16. hodiny na námestí v Dolnej
Súči. Našťastie nám počasie prialo a festival spolu s tanečnou zábavou sa mohol konať pod holým nebom. Organizátorom festivalu bol Obecný úrad v Dolnej Súči a s finančnou
podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Dychová hudba v našej obci má za sebou bohatú, viac
ako 160-ročnú históriu a za jej vznik a dlhoročnú existenciu
ďakujeme mnohým ľuďom. V tomto roku sme si pripomenuli
250. výročie od prvej zachovanej písomnej zmienky o jestvovaní a o organizovanom hudobnom prejave v Dolnej Súči.
Nachádza sa v Ilešháziovskom archíve Acta possessionum.
Po tónoch slávnostných fanfár sa oficiálne festival začal.
Starosta obce Rudolf Pleva všetkých srdečne privítal a prihovoril sa k návštevníkom a účinkujúcim festivalu. Na festivale
sa predstavili nasledovné dychové hudby: Mládežnícka dychová hudba Rudolfa Hečka z Dolnej Súče, dychový orchester Morava pri ZUŠ z Hulína (ČR), dychová hudba Mladík z
Hornej Súče, dychová hudba Krásinka z Dolnej Súče a hosť

festivalu dychová hudba Mistříňanka z Mistrína. Spestrením
festivalu boli mažoretky z Bystřice pod Hostýnem.
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 dychová hudba Mistříňanka. Už teraz sa tešíme, čo nám prinesie
46.ročník festivalu Hečkova Súča 2018.
Každé mesto i každá obec má svoje zvláštnosti, svoju
atmosféru, ktorú pocíti každý návštevník. O Dolnej Súči sa
hovorí, že sa svojou bohatou tradíciou radí na jedno z popredných 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.
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Festival detských folklórnych súborov
V máji sa v Dolnej Súči uskutočnil
už tretí ročník festivalu. Svojou návštevou nás poctili DFS Nezábudky
(Drietoma), DFS Kolíska (Dubnica nad
Váhom), DFS Radosť (Trenčín), DFS
Čakanka (Nové Mesto nad Váhom),
domáci súbor DFS Latovček a od susedov k nám zavítal FS Marjánek (Mariánske Lázně –Česká republika).

Po ukončení festivalu sme hostili FS Marjánek až do nedele, ešte sme strávili
spoločný sobotný večer plný zábavy.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí festival podporili, či už finančne, alebo iným
spôsobom: Obecnému úradu v zastúpení starostom obce R. Plevom, kultúrnemu
referentovi M. Gabrhelovi, kultúrnej komisii v Dolnej Súči, Pohostinstvo Trúnek – L.
Pastoráková a taktiež všetkým maminám za výborné koláčiky – ĎAKUJEM!
Tešíme sa na ďalší ročník Festivalu detských folkórnych súborov v Dolnej Súči.

So všetkými súbormi sme strávili skvelé popoludnie a videli mnoho
skvelých choreografií.
Keďže sa snažíme uchovávať a vštepovať našim deťom naše zvyky a tradície (nielen v našej obci), myslím, že
sa to aj darí, tento rok k nám na festival zavítalo cca 300 detí a bolo vidieť
na deťoch veľký záujem o folklór. Je
úžasné vidieť všetky tie deti, ktoré vymenili mobily, počítače, tablety, ako sa
postavia na javisko, spievajú, tancujú
a prezentujú našu kultúru.

Najkrajší z príbehov
Nedeľné dopoludnie (18. júna 2017)
sa začalo pre veľký počet detí a mládeže z Dolnej Súče prípravami na
dlho očakávanú chvíľu. Pred štvrtou
hodinou sa hľadisko kinosály kultúrneho domu zaplnilo takmer do posledného miesta, čakajúc na to, čo súčanské
deti opäť predvedú.
V tento deň totiž Detský divadelný
súbor PANIKA predstavil svoju, v po-

radí už štvrtú, divadelnú hru s názvom
Najkrajší z príbehov. Najstarší herci
od prvej hry vyrástli, preto išlo prvýkrát
už o nie celkom rozprávku, ale skôr
o romantický príbeh zo stredoveku.
Pristavané bočné priestory priniesli
široký rozmer pri hraní a tancoch, otáčacia časť javiska umožnila plynulo
prechádzať medzi jednotlivými miestami v príbehu. Všetko sprevádzali
piesne spievané naživo samotnými
hercami, atmosféru tiež dotvorili pôso-

bivé svetelné efekty. No jednoznačne
najväčší zážitok pre divákov bol moment, keď jeden z hercov spadol do
„jazierka“ a vyšiel do stredu javiska do
nitky mokrý.
Aj keď toto divadelné predstavenie
už nebudete môcť vidieť, PANIKA nezaháľa a všetkých pozýva na premiéru vianočného predstavenia s názvom
„Berta a jej vianočné dobrodružstvo“,
ktoré sa uskutoční už 17. decembra
v kultúrnom dome v Dolnej Súči.

DFS Latovček nás reprezentoval v Bulharsku
DFS Latovček sa od 22. do 28. 6.
2017 zúčastnil medzinárodného festivalu v Primorsku (Bulharsko).
Po dlhej ceste sme šťastlivo dorazili
na miesto plní očakávania, ale myslím, že aj trošku s obavami, ako súbor
náš prvý zahraničný festival zvládne.
Po všetkých vybavených záležitostiach naše prvé kroky viedli pochopiteľne na pláž☺. Krásne pláže, slnečné
počasie a nádherne modré more – čo
viac si priať.
Na druhý deň nás čakal sprievod ulicami Primorska a večerné vystúpenie,
ktoré, ako vždy, dopadlo perfektne.
Mnohí ste nás sledovali v priamom
prenose, takže sme mali výbornú podporu priamo z Dolnej Súče.
Okrem vystúpení a zábavy na pláži
sme absolvovali napr. Slovensko-Ruský večer, Súťaž v stavaní pieskovcových útvarov na pláži, Miss a Mister
folklór – kde nás reprezentovali jednoznačne úspešne Emma Rožníková,

Libor Borot (pri spoločnom tanci Peťa Trúnková).
Naše deti zožali veľký úspech, boli disciplinované a úžasne prispôsobivé, za
čo im ďakujem. Veľká vďaka patrí určite aj rodičom, ktorí boli v každom ohľade
nápomocní.
Súbor splnil to, čo si zaumienil, reprezentoval s hrdosťou nielen Dolnú Súču, ale
aj Slovensko.
Veronika Borotová
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Účastníci PochodU SNP si uctili pamiatku padlých
Pri príležitosti osláv SNP a Dňa Ústavy SR zorganizovala komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v Dolnej Súči
pochod k pamätnej tabuli v osade Repákovci. Do podujatia sa zapojila aj obec Horná Súča spolu s komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou pri OcZ v Hornej Súči.
ticha uctiť si pamiatku popravených.
V nedeľu 27. augusta za krásneho slnečného počasia sa
Cieľom pochodu bolo nielen uctiť si pamiatku padlých,
účastníci pochodu stretli na námestí, kde položili veniec
pripomenúť si hrôzy vojen, ale aj spoločné stretnutie obyvak pamätnej tabuli na námestí a minútou ticha si uctili pamiatteľov oboch obcí.
ku padlých v Slovenskom národnom povstaní.
Na „otoči“ bolo pripravené posedenie a stánok s čapoS veľkou chuťou a elánom sme pokračovali do osady Revaným pivom. Počasie však zaúradovalo. Veľká búrka rozpákovci, kde nás pri pamätnej tabuli už netrpezlivo očakával
ohnala prítomných, ale aj napriek tomu sme si pod ochranou
Anton Novomeský (majiteľ domu, v ktorom gardisti popravili
stanu v príjemnej atmosfére pri harmonike zaspievali.
partizánov a majiteľa domu s dcérou).
Touto cestou ďakujeme členom komisií, ktorí za podpory predPo príchode účastníkov pochodu na pamätné miesto si
staviteľov z oboch obcí podporili spoločné stretnutie občanov.
zástupcovia oboch obcí uctili pamiatku padlých a položili
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapovence k pamätnej tabuli.
jili do organizácie podujatia. Ďakujeme DH Drotári a harmoK účastníkom sa prihovoril zástupca starostu a predseda
nikárom za spríjemnenie atmosféry spoločného stretnutia.
kultúrnej komisie Vladimír Vavro. Pripomenul udalosti spojené s týmto miestom a vyzval všetkých prítomných minútou
MG

Uctili sme si starších občanov

Tak ako končí leto a začína jeseň, prichádza staroba nenápadne a pomaly. Veru, nedá sa jej vyhnúť. Je to jeseň života. Staroba nie je choroba. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity. Život treba prežiť aktívne a produktívne bez ohľadu
na vek, ak to človeku dovoľuje jeho zdravotný stav.
Október – Mesiac úcty k starším – si pripomíname každý
rok. Je to krásne, keď sa niekto dožije vyššieho veku a prežije pekný život. Je vzácne, keď si bohatstvo múdrostí a skúseností, ktoré majú naši starší, vážime a učíme sa od nich.
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna, nenásilná
a sústavná. Starší si ju zaslúžia, neustále. Napokon, vďačíme im za svoj život.

Hejdiš, ktorý oslávil 89 rokov a zo žien pani Františka Miklová, ktorá nás, bohužiaľ, dňa 3. 11. 2017 opustila vo veku
96 rokov.
Obecný úrad

Prežili ste dlhý život, my to dobre vieme.
Za lásku a starostlivosť vám dnes ďakujeme.
Želáme vám zo srdca veľa šťastných dní,
nech sa vám vaša životná púť ešte predĺži.
Opäť raz sme našim starším spoluobčanom nad 70 rokov
preukázali úctu a vďaku na spoločnom stretnutí 25. októbra
2017 v spoločenskej sále kultúrneho domu, kde sa prítomným prihovoril starosta obce Rudolf Pleva a pán farár Mgr.
Jozef Kuna.
V obci žije 281 občanov nad 70 rokov, z toho 94 mužov
a 187 žien. Medzi najstarších z radov mužov patrí pán Ján

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš...
Sv. Mikulášovi sa asi v našej obci páči.
Ani v tomto roku nás neobišiel a v utorok
5. decembra navštívil deti z našej obce.
Stretli sa v kinosále kultúrneho domu.
Dlhé chvíle čakania na príchod sv. Mikuláša si deti spríjemnili pozeraním krátkych kreslených rozprávok.
A zrazu to nastalo. Otvorili sa dvere
a do dverí vstúpil za hlasného kriku
detí sv. Mikuláš s anjelom. Po čase sa
k nim pridal aj čert. Po milom zvítaní
sv. Mikuláš obdaroval deti sladkým
balíčkom. Smelšie deti zarecitovali
básničku, alebo zaspievali pesničku,
ale našli sa aj deti, ktoré si aj poplakali. Mikuláš dostal od detí milé kresbičky, ktoré mu venovali na pamiatku.
Veríme, že sa sv. Mikuláš zastaví
o rok zas u nás.

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili vstupenku na hodovú tanečnú
zábavu, čím nám umožnili usporiadať toto milé stretnutie detí s Mikulášom.
MG
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Z o Ž i v o t a š ko l y
víťazkA súťaže Trenčianske hodiny je z našej školy
Máme veľmi potešujúcu správu! Dňa 14. 11. 2017 sa zúčastnila na speváckej súťaži TRENČIANSKE HODINY
naša žiačka Petra Trúnková. Svojím speváckym výkonom zaujala natoľko, že získala krásne 1. miesto!
Víťazke blahoželáme a tešíme sa!
Výsledky školského kola:
III. kategória
II. kategória
I. kategória
1. miesto: Petra Trúnková
1. miesto: Natália Hrobárová
1. miesto: Maximilián Lukšo
2. miesto: Sabína Kiacová
2. miesto: Emily a Laura Gabrhelové
2. miesto: Sabínka Maradíková
3. miesto: Emma Rožníková
3. miesto: Natália Gugová
3. miesto: Hanka Kováčová

Diskutujeme o environmentálnych problémoch
Plasty. Stretávame sa s nimi a používame ich každý deň.
Ako náhrada za kovy a iné suroviny boli spočiatku nádejou
ľudstva, dnes sú skôr nočnou morou. Platí to najmä o obalových materiáloch, ktoré zamorujú našu planétu čoraz viac.
Problematiku plastov riešili žiaci ôsmeho ročníka ako projekt na hodinách slovenského jazyka. Ich úlohou bolo zistiť
o plastoch rôzne informácie. Vo svojich domácnostiach tiež
sledovali, koľko plastových obalov, fliaš, tašiek a mikroténových vrecúšok minú počas jedného týždňa. Jednotlivé pozorovania si zapísali a vyhodnotili, akými spôsobmi by sa dala
spotreba plastov v ich domácnosti znížiť. Všetky získané informácie spracovali ako projekty alebo prezentácie. Po týždni spoločne diskutovali o svojich zisteniach. Diskusia bola
živá a, veru, niektoré zistenia o plastoch sú veľmi neveselé.
Vedeli ste, napríklad, že:
• Na Slovensku oproti iným európskym krajinám zrecyklujeme len asi 20 % plastov.
• Plasty sa rozkladajú asi 500 rokov.
• Každý Slovák ročne spotrebuje asi 566 plastových tašiek,
kým Dán len 4 plastové tašky.
• 6 miliárd ton plastového odpadu ročne skončí v oceánoch.
Nezabudneme, že najlepší spôsob, ako nakladať s plastovým odpadom, je nevyrobiť ho.
O problematike plastov, ale nielen o nich, porozprávali ôsmakom a siedmakom v pútavej prednáške aj pani Katarína
Devánová a pani Daniela Domčeková z organizácie KOZA
(Karpatské ochranárske združenie altruistov), ktorá sa venuje praktickej ochrane prírody v Bielych Karpatoch. Roz-

právali žiakom o chránených živočíchoch a rastlinách v bielokarpatskej oblasti.
Tiež ukázali žiakom na virtuálnych mapách, ako vyzerala Dolná Súča a jej okolie v minulosti a ako dnes. Žiaci na
vlastné oči mohli porovnať, že kým kedysi boli všade úzke políčka, záhumienky, sady a remízky, dnes je na ich mieste len
monokultúrna výsadba na scelených družstevných roliach. Bohatstvo ekosystémov živočíchov a rastlín sa tak, žiaľ, výrazne
znížilo. Žiaci si tiež mohli prezrieť, ako vyzerajú rôzne zrecyklované materiály – napríklad pneumatiky, fľaše, peniaze…
Veríme, že diskusia o plastoch a prednáška organizácie
KOZA boli aspoň malým krôčikom smerom k väčšiemu záujmu našich žiakov o ochranu životného prostredia. Príroda si
totiž bez nás poradí, no my bez nej nie.
Mgr. Janka Lukšová

Záložka do knihy spája školy – Tajuplný svet knižných príbehov
Slovenská pedagogická
knižnica a Knihovna Jiřího
Mahena v Brne už 8. rok vyhlásila česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája
školy: Tajuplný svet knižných
príbehov.
Do projektu sme sa prihlásili s cieľom zaktivizovať čo
najviac žiakov a motivovať
ich k prečítaniu zaujímavej
knihy, rozvíjať tak u detí čítanie s porozumením, naučiť
ich podeliť sa o dojmy a pocity z prečítanej knihy so svojim kamarátom a spracovať
ich zaujímavým spôsobom – formou záložky do knihy.
Naša škola sa do projektu prihlásila s počtom 122 žiakov. Každá trieda z 1. stupňa si vybrala knihu zo školskej

knižnice a spoločne ju čítali na hodinách literatúry. Výtvarne
spracovávali knihy, ktoré ich zaujali dejom, hlavným hrdinom
či prostredím, v ktorom sa dej odohrával. S radosťou sme
sledovali, ako deti samé odkrývajú tajuplný svet kníh a hrial
nás dobrý pocit na duši.
Spoločne sme tak vytvorili 128 záložiek a odoslali na partnerskú školu, ktorou tento rok bola Spojená cirkevná škola
sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy. Z praktického i estetického hľadiska sme ich zalaminátovali. Spolu so záložkami
sme poslali propagačné a informačné letáky o našej obci
a škole, tiež malé spomienkové darčeky pre pani učiteľku.
Netrpezlivo sme čakali na záložky od našich kamarátov. Darované záložky sme na jeden deň vystavili na chodbe. Deti
mali zo záložiek veľkú radosť a každý si vybral tú, ktorá sa
mu najviac páčila.
Ďakujeme Slovenskej pedagogickej knižnici za organizáciu nádherného a zmysluplného projektu. Tešíme sa, že sme
mohli byť jeho súčasťou.
Mgr. Eva Gabrielová
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Prázdniny sú už minulosťou
Prázdniny sú už neodvolateľne minulosťou. V pondelok 4. septembra sa začal ďalší školský rok a s ním aj množstvo povinností. V tomto školskom roku máme 30 prváčikov.
Prváčikovia so svojimi rodičmi sa stretli v obradnej sieni obecného úradu, kde ich v prvý školsky deň slávnostne uvítal starosta obce Rudolf Pleva, ktorý im ako darček odovzdal pracovné zošity. Potom sa prváčikovia s rodičmi presunuli do kinosály
kultúrneho domu, kde riaditeľ školy RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD., slávnostne otvoril školský rok 2017/2018. Oboznámil
žiakov školy s priebehom dňa a predstavil učiteľský zbor pre tento školský rok. Všetci žiaci sa po jednotlivých triedach presunuli
do školy so svojimi triednymi učiteľmi. Prajeme im veľa študijných a športových úspechov.
M.G.

„Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“
V septembri priletela do našej školy potešujúca správa: Trenčiansky samosprávny kraj nás pozval na Deň otvorených dverí
a zároveň nás informoval, že sme zvíťazili v súťaži „Takto poznám Jozefa Miloslava Hurbana ja“. 2. októbra sa naše žiačky:
Adriana Dobošová, Simona Vasková, Lívia Mikolášová, Monika Blažejová, Sabína Sopková, Barbora Brlejová zúčastnili na
krste pexesa venovaného beckovskému rodákovi J. M. Hurbanovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.
Mgr. Stanislava Novomestská

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Letné prázdniny ubehli ako voda a po nich sa začal nový školský rok aj u nás, v materskej škole.
Škôlkarskou bránou prešlo tentokrát stopäť detí. Väčšina z nich už prostredie poznala z predchádzajúceho školského roku,
no pre 33 nových, hlavne najmenších detí, čakala veľká skúška – vydržať v novom prostredí bez maminky. S pomocou láskavých pani učiteliek, všetkých zamestnankýň a väčších kamarátov túto neľahkú úlohu zvládli výborne.
Pre čo najlepší vývin detí je potrebná spolupráca vo vzťahu dieťa – učiteľ – rodič. A aj z toho dôvodu pani zástupkyňa
A. Majerská zorganizovala združenie rodičov zamerané na globálne i špecifické objasnenie chodu materskej školy.
Spoločnými silami sa nám podarilo začať výchovno-vzdelávací proces. Po tom, ako sme spoznali kamarátov, pani
učiteľky, priestory MŠ a jej blízke okolie, nastal týždeň, v ktorom sme sa zamerali na poznatky o plodoch vypestovaných
v našich či babkiných záhradkách. V rámci tohto projektu
sme boli pozvaní na krásnu výstavu plodov do Kostola sv.
Alžbety a následne po nej vypukla na dvore škôlky obľúbená
akcia – zdobenie tekvíc. Deti so svojimi rodinami spojili sily
a vytvorili tekvicové strašidielka, zvieratká či rozprávkové
postavy. Výtvory zdobili v októbri areál materskej školy a pripomínali nám príjemnú atmosféru z tohto krásneho dňa.

Lásku a úctu k našim starým rodičom sme vyjadrili počas
vystúpenia „Babka, dedko, príďte k nám“. V milom programe
sa predstavila každá trieda s básňami, piesňami, tancami
a scénkami. Veríme, že starí rodičia mali z nás aspoň takú
radosť, ako my z ich návštevy.

Táto téma bola ukončená v Zariadení pre seniorov, kde
sa vybrali staršie deti rozdať radosť a darčekmi potešiť jeho
obyvateľov.
A náš školský rok ide ďalej. Čaká nás predvianočné
obdobie veľkého chystania na sviatky, ktoré vyvrcholí na vianočných trhoch, kde vám ukážeme, akí sme šikovní počas
predstavenia i v stánku s výrobkami...
A. P.
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Výstup na Veľký Rozsutec
Malý a Veľký Rozsutec sú súčasťou pohoria Malá Fatra.
Obidva tieto vrcholy sa vypínajú nad rázovitou obcou Terchová, ktorá je charakteristická svojou terchovskou muzikou
a zároveň je rodiskom legendárneho zbojníckeho kapitána
Jura Jánošíka.
V sobotu 2. 9. 2017 sa uskutočnil turistický zájazd do Terchovej s cieľom vystúpiť na Veľký Rozsutec.
O 8.30 sme vyrazili zo zastávky Biely Potok – časť Terchovej naprieč Jánošíkovými dierami – unikátnou tiesňavou. Na
križovatke nazývanej Medzirozsutce sme dorazili krátko po
11. hodine. Po krátkej oddychovej prestávke nás čakal asi
hodinový výstup na vrchol Veľkého Rozsutca (1 609 m n.
m.). Približne o 12.30 sme dosiahli vrchol. Radosť z výstupu
nám trošku zatienila hmla dookola, takže sme sa nemohli pokochať výhľadmi, ale tak už to na horách býva, že nie
vždy vydajú svoje poklady. Keďže sme sa nechceli vracať
tou istou trasou, zostup pokračoval na Medziholie a odtiaľ do
Štefanovej, kde sme si v novovybudovanej kolibe posedeli

a posilnili sa na cestu domov.
Šťastní a príjemne unavení sme okolo 19.00 hodiny dorazili do Dolnej Súče. Na organizácii podujatia sa podieľala
komisia kultúry školstva a športu pri OcZ Dolná Súča. Poďakovanie za pomoc pri organizácii patrí pánom Štefanovi
Čičovi a Miroslavovi Šedivému.
VV

Obecný úrad v Dolnej Súči pozýva priaznivcov dobrej zábavy na
Fašiangové popoludnie a Fašiangovú tanečnú zábavu
10. februára 2018 • námestie a spoločenská sála kultúrneho domu v Dolnej Súči
Na tanečnej zábave do tanca a na počúvanie bude hrať DH Dubňanka (ČR).
Všetkých srdečne pozývame. Predpredaj vstupeniek bude na Obecnom úrade v Dolnej Súči.
Dňa 13. februára 2018 o 20.00 h sa v spoločenskej sále kultúrneho domu uskutoční
tanečná zábava s tradičným pochovávaním basy.
Do tanca bude hrať DH Krásinka. Srdečne vás pozývame.

Vážení občania,
pozývame vás
31. 12. 2017 o 23. hodine
na námestie v Dolnej Súči,
spoločne sa rozlúčime so starým rokom
a pripomenieme si 25. výročie
vzniku Slovenskej republiky.
Pri reprodukovanej hudbe, teplom čaji
a v dobrej nálade spoločne privítame
NOVÝ ROK 2018.

Panika
vás pozýva na

Divadelný ples
Hudobná skupina That´s LIVE
20. 01. 2018 19:00 h
Kultúrny dom Dolná Súča
REZERVÁCIA VSTUPENIEK
0905 882 633 / 0911 520 855

Oznam pre daňovníkov
Obec Dolná Súča upozorňuje daňovníkov, že všetky zmeny, ktoré u nich nastali v roku 2017 – týkajúce sa nehnuteľností,
t. j. nehnuteľnosť – stavbu alebo pozemok v k. ú. Dolná Súča kúpili, predali, zdedili, darovali, sú povinní do 31. januára
2018 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Priznanie sa podáva správcovi dane – obci Dolná Súča na predpísanom tlačive.
Občania, ktorí sú vlastníkmi alebo držiteľmi psa, ktorého nadobudli alebo im uhynul v roku 2017, sú povinní do 31. januára
2018 podať priznanie k dani za psa alebo ohlásiť úhyn psa.
Každý pes musí byť označený registračnou známkou. Občania, ktorých pes nemá registračnú známku, si ju vyzdvihnú
na obecnom úrade.
J. P.
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