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Keď vianočný stromček žiari,
nech sa všetkým dobrým ľuďom darí.
Keď Vianoc znie pieseň,
nech odložíte všetku tieseň.
Lásku a nádej, radosť a nehu
nech prinesie vám vianočný sen.
Naše prianie nájdete vo vločke snehu,
nech šťastný je nielen váš Štedrý deň.

Všetko krásne v novom roku, dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány zdaria
želajú starosta obce a pracovníci obecného úradu

Príhovor k vianočným sviatkom
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa v tento krásny vianočný čas pripojil
aj ja s prianím krásnych, požehnaných Vianoc plných lásky,
domácej pohody a splnených želaní.
V čase Vianoc sme si my ľudia akísi bližší, naše srdcia sa
otvárajú, sú plné radosti a šťastia. Počas týchto pár dní sa
akoby snažíme vynahradiť všetok čas, ktorý sme si na seba
nenašli, či už najbližšia rodina, alebo dobrí známi.
Všetci sa tešíme na ten moment, ako si opäť sadneme za

štedrovečerný stôl, ktorý bude zase bohato prestretý.
Skúsme sa zamyslieť nad tým, či by sa takto nedalo žiť
počas celého roku, hlavne čo sa týka tolerancie, pochopenia
a vzájomnej úcty.
Pri týchto chvíľach pohody a rodinného šťastia si určite zaspomíname aj na našich blízkych, ktorí už, bohužiaľ, nie sú
medzi nami, ale v našich mysliach a srdciach sú stále pri nás.
Dovoľte mi preto, vážení spoluobčania, aby som vám ešte
raz poprial krásne prežitie vianočných sviatkov a úspešný
vstup do nového roku 2016.
Starosta obce
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 24. 9. 2015
Uznesenie č. 52
• 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 6.
zasadnutia OcZ.                                                                                                                           
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 53
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.                           
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: Vasko
Uznesenie č. 54
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2014/2015 v ZŠ s MŠ R.
Hečka.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 55
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
RNDr. Mgr. Klementa Hrkotu, riaditeľa ZŠ s MŠ R. Hečka o otvorení
nového školského roka 2015/2016.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 56
• 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 ZŠ s MŠ
R. Hečka Dolná Súča za I. polrok
2015 v prílohe.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 57
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Sú-

či 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 2015 v prílohe.      
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 58
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programového
rozpočtu obce Dolná Súča k 30. 6.
2015.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 59
• 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. 1/2015 Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečka Dolná Súča v prílohe na
základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 60
• 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.
2/2015 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 61
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
k 31. 12. 2014.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 62
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie protest prokurátora Pd 262/15/3309-4 proti
článku 3, 4, 5, odsek 2, článku 6,
7, odsek 1 a 2 VZNO Dolná Súča
č. 3/2008 – o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v ZŠ a výške príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť v školských zariadeniach.
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
prijalo nasledovné opatrenie:
Starosta obce predloží OcZ návrh
na schválenie nového VZNO – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v ZŠ
a výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť v školských zariadeniach, ktoré bude v súlade so zákonom, ako i s protestom
prokurátora Pd 262/15/3309-4 zo
dňa 14. 8. 2015.
Zodpovední: poslanci OcZ, starosta obce a prednosta úradu            
Termín: 24. 9. 2015
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 63
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po prerokovaní predmetu návrhu
schválilo VZNO č. 2/2015 – o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole …
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 64
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
a) zobralo na vedomie:
- vyhodnotenie pripomienok a stanovísk z prerokovania konceptu ÚPN-O Dolná Súča,
- súborné stanovisko vypracované obstarávateľom na základe výsledkov prerokovania
konceptu ÚPN-O Dolná Súča
podľa § 21 ods. 7 zákona č.
50/1976 Zb. – stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
Súborné stanovisko:
- konštatovalo, že na základe
výsledkov prerokovania konceptu nedošlo k zmene zadania
k ÚPN-O, schváleného v obec-
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nom zastupiteľstve uznesením
č. 226/2013 dňa 7. 2. 2013,
- obsahuje pokyny na spracovanie návrhu územnoplánovacej
dokumentácie (ÚPN-O) na základe výsledkov prerokovania
konceptu riešenia, včítane výberu variantu potvrdeného v procese prerokovania konceptu
riešenia;
b) uložilo
spracovateľovi ÚPN-O vypracovať
návrh ÚPN-O Dolná Súča v súlade:
- s § 22 zákona č. 50/1976 Zb.
– stavebného zákona v znení
neskorších predpisov,  
- so súborným stanoviskom ku
konceptu ÚPN-O Dolná Súča
- s vyhodnotením pripomienok
a stanovísk z prerokovania
konceptu ÚPN-O Dolná Súča.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 65
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie žiadosť Milana Michalca a manž. Anny, bytom
Dolná Súča, za účelom rozšírenia
záhrady s tým, že uvedená žiadosť
bude prerokovaná po predložení
konkrétneho náčrtu, v akej časti sa
pozemok nachádza. Náčrt je potrebné vyhotoviť po dohode za účasti
komisie výstavby a ŽP.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 66
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe žiadosti Petra Blažeja a
manž. Andrey, rod. Blažejovej, Dolná
Súča, o predaj pozemkov v k. ú. Dolná Súča, parcely C-KN č. 7974/17
vo výmere 14 m2 – ostatné plochy
a parcely C-KN č. 7974/18 vo výmere 91 m2 – ostatné plochy
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 pozemkov v k.
ú. Dolná Súča, parcela C-KN
č. 7974/17 vo výmere 14 m2 –
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ostatné plochy a parcely C-KN
č. 7974/18 vo výmere 91 m2 –
ostatné plochy (bývalý mlynský
náhon), ktoré vznikli odčlenením
z pôvodnej parcely číslo 7974/5
novým geometrickým plánom č.
47797045-65/2015 vyhotoveným
Rastislavom Ondrišákom, Dolná
Súča, 91332 Dolná Súča, IČO:
47797045 zo dňa 7. 9. 2015,
úradne overeným dňa 16. 9.
2015 pod číslom 1136/15, Okresným úradom Trenčín, katastrálny
odbor, pre Petra Blažeja a manželku Andreu, rod. Blažejovú,
Dolná Súča, 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 sú parcely, ktoré
vedú po šírke celého pozemku spoluvlastníkov Petra Blažeja a manželky Andrey, rod. Blažejovej, bytom
Dolná Súča a rozdeľuje im pozemky
na dve polovice. Z uvedeného dôvodu majú záujem o majetkovoprávne
vysporiadanie sa s obcou, čím dôjde k sceleniu ich pozemkov.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 67
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie výzvu k mimosúdnej dohode na vydanie bezdôvodného obohatenia vo veci využívania pozemkov v časti obce Pred
Hlbokým – vodný zdroj, podanú Ing.
Annou Domianovou s tým, že obec
plánuje majetkovoprávne vysporiadať od menovanej pozemky pod
vodné zdroje v ochrannom pásme
vodného zdroja. OcZ má záujem,
aby sme danú vec vyriešili, uzavreli
dohodu a predišli tak súdnemu sporu. OcZ navrhuje riešiť vysporiadanie pozemkov na základe znaleckého posudku, ktorý zabezpečí obec
na svoje náklady.                                                                                               
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 3. 12. 2015
Uznesenie č. 68
• 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 7.
zasadnutia OcZ.                                                                                                                           
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 69
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti s pripomienkou.          
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 70
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná
Súča na I. polrok 2016.          
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 71
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie finančnej a správy
obecného majetku a podnikateľskej
činnosti pri OcZ o činnosti komisie.                  
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 72
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Program hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Dolná
Súča 2014 – 2020.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 74
• 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.
2/2015 Základnej školy s materskou
školou Rudolfa Hečka na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
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Proti: 0
Zdržal sa: Hlávek
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 75
• 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.
3/2015 obce Dolná Súča po doplnení v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 76
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo VZNO č. 3/2015 –
o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane pre voľby
do NR SR, voľby do Európskeho
parlamentu, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí na území
obce Dolná Súča v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 77
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č. 4/2015 – o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v prílohe na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č.78
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 1 k VZNO č.
2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov v materskej škole
a školských zariadení v prílohe na
základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 79
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči

neschválilo Dodatok č. 2 k VZNO
č. 3/2012 o niektorých podmienkach
držania psov v katastrálnom území
obce Dolná Súča s doplnením v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 80
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 3 k VZN č.
1/2013 – o financovaní materskej
školy a školských zariadení zriadených na území obce Dolná Súča
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 81
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 2 k VZNO č.
6/2012 o ostatných službách v obci
Dolná Súča v prílohe na základe
predloženého návrhu s pripomienkou.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 82
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 1 k VZNO č.
1/2012 k vybudovaniu vodovodnej
prípojky z verejného vodovodu obce
Dolná Súča, cenník prác a služieb
pre obyvateľov obce a interný cenník služieb, montážnych a údržbárskych prác obce na území obce
Dolná Súča v prílohe na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Majerská, Bc.
Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: Hlávek
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 83
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade § 18f, ods. 1 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce a finančnej komisie pri OcZ
k návrhu rozpočtu obce a ZŠ s MŠ
R. Hečka Dolná Súča pre rok 2016.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková

Uznesenie č. 84
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. zobralo na vedomie programový rozpočet Základnej školy
s materskou školou Rudolfa Hečka
Dolná Súča na roky 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 a 2018 po doplnení   v prílohe na   základe predloženého návrhu.  
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 85
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schválilo Rozpočet
Základnej školy s materskou školou
Rudolfa Hečka pre rok 2016 po doplnení v prílohe na základe predloženého návrhu.  
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 86
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods. 4 písm. b/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. zobralo na vedomie programový rozpočet obce
Dolná Súča na roky 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 a 2018 po doplnení v prílohe na základe predloženého návrhu.                   
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 87
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. schválilo Rozpočet obce
Dolná Súča pre rok 2016 po doplnení v prílohe na základe predloženého návrhu.       
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 88
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Konsolidovanú výročnú správu obce Dolná Súča za rok
2014.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
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Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 89
• 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 majet-ku,
záväzkov a rozdielu majetku aj
záväzkov k 31. 12. 2015 nasledovne:
Predseda komisie: Agáta Zigová
Členovia komisie: Ing. Viliam Cagala
Mária Madolová
Ing. Iveta Holíčková
Zodpovedný: predseda komisie
Termín: 31. 12. 2015
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 90
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
I. konštatovalo, že zámer predaja
pozemkov v k. ú. Dolná Súča, parcela C-KN č. 7974/17 vo výmere 14
m2 – ostatné plochy a parcely C-KN
č. 7974/18 vo výmere 91 m2 – ostatné plochy (bývalý mlynský náhon),
ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej
parcely číslo 7974/5 novým geometrickým plánom č. 47797045-65/2015
vyhotoveným Rastislavom Ondrišákom, Dolná Súča, IČO: 47797045
zo dňa 7. 9. 2015, úradne overeným dňa 16. 9. 2015 pod číslom
1136/15 Okresným úradom Trenčín,
katastrálny odbor v prospech Petra
Blažeja a manž. Andrey, rod. Bla-

žejovej, Dolná Súča, bol schválený
uznesením OcZ č. 66-OZ/2015 dňa
24. 9. 2015 a zverejnený dňa 12. 11.
2015 na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia OcZ
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 o majetku
obcí v znení neskorších predpisov.
II. schválilo
predaj novovytvorených   nehnuteľnosti v k. ú. Dolná Súča, parcela
C-KN č. 7974/17 vo výmere 14 m2
– ostatné plochy a parcely C-KN č.
7974/18 vo výmere 91 m2 – ostatné plochy ako vlastník obec Dolná
Súča v podiele 1/1-ina pre Petra
Blažeja a manž. Andreu Blažejovú,
rod. Blažejovú, bytom Dolná Súča
za účelom scelenia a majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
za kúpnu cenu 10,- €/m2.
Celková kúpna cena predstavuje
105.- €. Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 91
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie
• Informáciu o súdnom spore prebiehajúcom na Okresnom súde
Trenčín, sp. zn. 21C/166/2015 vo
veci navrhovateľa: JUDr. František Ondrišák proti obci Dolná
Súča o zaplatenie 2.741,25 €,
vrátane výsledku pojednávania
zo dňa 25. 5. 2015;
• Informáciu o vypracovaní ná-

vrhu geometrického plánu č.
47797045-35/2015 zo dňa 22. 5.
2015 na vyznačenie ochranného
pásma I. stupňa vodného zdroja
Dolná Súča, za užívanie časti ktorého si navrhovateľ uplatnil žalobu na súde;
• informáciu o vypracovaní geometrického plánu č. 47797045-66/2015
zo dňa 7. 9. 2015 na oddelenie
pozemku parc. č. 6141/12 – časť
futbalového ihriska, za užívanie
ktorého si navrhovateľ uplatnil žalobu na súde;
• informáciu, že pozemok parc.
č. 6141/6 – vo vlastníctve JUDr.
Františka   Ondrišáka nie je súčasťou doterajšieho plánu rozvoja ciest a miestnych komunikácií
obce Dolná Súča.
Obecné zastupiteľstvo navrhuje vysporiadanie pozemkov riešiť
v rámci najbližších pozemkových
úprav v obci.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková
Uznesenie č. 92
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v zmysle § 18c ods. 1 zákona
č. 369/2004 Z. z. na návrh finančnej
komisie pri OcZ schválilo odmenu
hlavnej kontrolórke obce Mgr. Lenke Vojtášovej za rok 2015 vo výške
500,- €.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Trúnek, Vavro, Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Bc. Tomeková

Oznam pre daňovníkov
Obec Dolná Súča upozorňuje daňovníkov, že všetky zmeny, ktoré u nich nastali v roku 2015 – týkajúce sa nehnuteľností,
t. j. nehnuteľnosť – stavbu alebo pozemok v k. ú. Dolná Súča kúpili, predali, zdedili, darovali, sú povinní do 31. januára
2016 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, sú povinní do 31. januára 2016
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.

Celoštátna súťažná prehliadka folklórnych skupín

NOSITELIA TRADÍCIÍ 2015
Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry
SR, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja
a Obecný úrad v Dolnej Súči zorganizovali celoštátnu súťažnú prehliadku folklórnych skupín Nositelia tradícií 2015.
Prehliadka sa konala v dňoch 3. – 4. októbra 2015 v Kultúrnom dome v Dolnej Súči. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Nie je to náhoda, že práve v našej obci bohatej na kultúrny
život a tradície sa v prvý októbrový víkend stretli najlepšie folklórne skupiny z celého Slovenska. Trenčiansky kraj reprezentovala folklórna skupina Podžiaran z Papradna. Z ostatných krajov Dolná Súča privítala folklórne skupiny: Jelenka z Jelenca,
Šulekovo z Hlohovca, Javorníček z Hvozdnice, Sliačanka
z Liptovských Sliačov, Brezinky z Polomky, Dolina z Gemerskej Polomy, Parchovianka z Parchovian, Čakľov z Čaklova
a Raslavičan z Raslavíc.
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Vyhlasovateľ súťaže si kládol za cieľ predstaviť výsledky
práce folklórnych skupín smerujúcich k oživovaniu miestnych
tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života „dedinského“ spoločenstva so súčasným vyhľadávaním a rekonštruovaním neznámych alebo menej známych folklórnych tradícií
a ich tvorivé spracovanie do scénických výstupov. Súťaž má
trojročnú periodicitu.
V sobotu o 14. hodine súťažnú prehliadku slávnostne
otvorili Ing. Mgr. Žaneta Matúšová, poverená riadením Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne a Rudolf Pleva,
starosta obce a s prestávkou trvala až do 20. hodiny.
V nedeľu sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil rozborový seminár, na ktorom sa zúčastnili porotcovia a dvaja
vedúci z každej folklórnej skupiny. O 14. hodine sa v kinosále KD konal galaprogram všetkých zúčastnených folklórnych
skupín. Na začiatku porota vyhlásila výsledky súťaže Nositelia tradícií 2015. Rozdelila všetkých účinkujúcich do troch
pásiem – zlatého, strieborného a bronzového. Titul Laureát
festivalu udelila folklórnej skupine Dolina z Gemerskej Polomy s pásmom O polnoci na svadbe.

A čo dodať na záver? Sme hrdí na to, že takéto podujatie
celoslovenského významu sa konalo práve v našej malebnej
dedine.  
M. G.

Hravá jeseň

Obec Dolná Súča v spolupráci s komisiou kultúry, školstva
a športu pri OcZ zorganizovala dňa 26. septembra 2015
v našej obci podujatie pod názvom Hravá jeseň.
Cieľom podujatia bola výstava a súťaž o najkrajšiu a najzaujímavejšiu fazuľu vypestovanú v Súčanskej doline. Aj
napriek tomu, že v tomto roku počasie neprialo pestovateľom
fazule, bolo do súťaže prihlásených okolo 50 vzoriek. Samotní návštevníci mali možnosť vybrať tú najkrajšiu fazuľu. Jednoznačne a s veľkým počtom hlasov vyhrala fazuľa od pestovateľky Júlie Podolákovej. Gratulujeme!
Súčasne s týmto podujatím sme pripravili prvé Majstrovstvá Súče vo varení kvakovej polievky. Do varenia kvakovej polievky sa aktívne zapojili: družstvo folklórnej skupiny
Latovec, družstvo klubu dôchodcov z našej obce a družstvo
obce Horná Súča. Nádherná vôňa kvakovej polievky sa
niesla po celom námestí.
Pre vyhodnotenie tej najlepšej kvakopolievky sme zostavili
porotu v zložení: pán farár Jozef Kuna, starosta obce Rudolf
Pleva a z obce Horná Súča pani Júlia Gugová. Porota mala
neľahkú úlohu vyhodnotiť a vybrať tú pravú kvakovú...
Každé družstvo vynaložilo veľké úsilie, aby jeho kvaková
bola tá najlepšia. Aj touto cestou im chceme poďakovať za
ich úsilie a príjemnú zábavu počas varenia.
Nakoniec prišlo vyhodnotenie. Po ochutnávke a po pridelení bodov jednotlivým polievkam bol výsledok prekvapením.

Víťazom sa stalo družstvo z obce Horná Súča. Družstvo FSk
Latovec a družstvo z klubu dôchodcov mali rovnaký počet
hlasov. Ešte pred samotným vyhlásením výsledkov mohli
všetci návštevníci podujatia ochutnať všetky navarené kvakové polievky. Všetky boli výborné! O príjemnú atmosféru
a dobrú zábavu počas podujatia sa postarala FSk Latovec.
Všetkým účinkujúcim a návštevníkom chceme poďakovať
za krásne chvíle strávené v príjemnej atmosfére aj napriek
nepriaznivému počasiu, ktoré sprevádzalo celé podujatie.
MG
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Chlapi Z Latovca bodovali
bola zavŕšená, keď sa k mužom z Latovca pridala spevom
Dňa 5. 9. 2015 sa konala v Závrskej prehliadka folklóru
značná časť publika, a tak sa naplnilo: „Znie pieseň Závrpod názvom: Znej pieseň Závrskou dolinou. Zúčastnilo sa
skou dolinou“.
na nej viac ako 100 účinkujúcich.
Dňa 14. 11. 2015 sa v Hornej Súči uskutočnila prehliadka
Aj Dolná Súča mala svoje zastúpenie v podobe harmonimužských speváckych skupín. Tri skupiny z Moravy a tri zo
károv Ondreja Piknu, Vladimíra Vavra a speváckej skupiny
Slovenska predviedli impozantné výkony.
mužov z Latovca.
Medzi kvalitnými mužskými speváckymi skupinami sa nePodľa poslucháčov aj z odborných kruhov, muži z Latovstratila ani mužská spevácka skupina z Latovca, ktorá prišla
ca predvádzajú dlhodobo dynamický, ale pritom kultivovaný
so značne obmeneným programom. Zamerala sa na staršie
prednes slovenských a dolnosúčanských piesní. Speváckej
dolnosúčanské piesne, ktoré mali medzi poslucháčmi úspech.
skupine pomáha sprievod harmonikárov Vladimíra PleStabilné vyrovnané výkony mužskej speváckej skupiny
vu a mladého talentovaného harmonikára Ondríka Lukšu.
Latovec nás oprávňujú pomýšľať na nahrávku malého zvuDvojhlasné či trojhlasné piesne si trúfnu zaspievať aj bez
kového nosiča, ktorý od nás začínajú poslucháči pýtať.
sprievodu – a capella. Oslava krásneho súčanského folklóru
Folklórna skupina Latovec v menšom zložení mužov i žien sa zúčastňovala v poslednom období na viacerých domácich
i cudzích svadbách na odčepčovaní, a tak prispela k peknému priebehu najkrajších životných krokov mladých ľudí. Celému
Latovcu – mužom i ženám by som chcel popriať veľa úspechov v ich ďalšej práci a reprezentácii obce Dolná Súča.
Paľo Kvasnica, FSk Latovec

ZO ŽIVOTA ŠKOLY

Záložka do knihy spája školy – Múdrosť ukrytá v knihách
Naša škola sa tento rok prihlásila do projektu Záložka do
knihy spája školy – Múdrosť ukrytá v knihách. 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 svojím kamarátom a spracovať ich
zaujímavým spôsobom – formou záložky do knihy.
Každá trieda z 1. stupňa si vybrala knihu zo školskej knižnice a spoločne ju čítali na hodinách literatúry. Z 2. stupňa sa
do projektu zapojili len niektoré triedy. Výtvarne spracovávali
knihu, ktorú si prečítali doma. Boli to knihy, ktoré ich zaujali
dejom, hlavným hrdinom či prostredím, v ktorom sa dej odohrával. S radosťou sme sledovali deti, ako samy odkrývajú
múdrosti kníh a hrial nás dobrý pocit v duši. Spoločne sme
tak vytvorili 180 záložiek. Z praktického i estetického hľadiska sme ich zalaminátovali. Pred ich odoslaním do partnerskej školy do Ivanky pri Nitre sme na chodbe zorganizovali
výstavku. Žiaci si tak mohli záložky prezrieť počas prestávok
i s vyučujúcimi počas vyučovania. Netrpezlivo sme čakali na
záložky od našich kamarátov. Aby sme si čas skrátili, navštívili sme webovú stránku ich školy. Štvrtáci napísali pár
riadkov o sebe a o našej škole a list poslali štvrtákom do
partnerskej školy. Darované záložky sme na jeden deň vystavili na chodbe. Žiaci spoločne s učiteľmi vybrali niekoľko
záložiek, ktoré ohodnotili ako najkrajšie, najveselšie,

najzaujímavejšie. Autorom týchto záložiek sme poslali malú
odmenu (propagačné materiály s erbom našej obce – perá,
pohľadnice, skladačky). Deti mali zo záložiek veľkú radosť
a každý si vybral tú, ktorá sa mu najviac páčila.
V hlave máme veľa nápadov, ako s partnerskou školou
udržiavať priateľstvo a už teraz sa tešíme na ich realizáciu.
Ďakujeme Slovenskej pedagogickej knižnici za organizáciu nádherného a zmysluplného projektu. Tešíme sa a ďakujeme, že sme mohli byť jeho súčasťou.
EG
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Trenčianske hodiny
Neopakovateľnou a nenahraditeľnou sa medzi školskými
súťažami stala i spevácka súťaž Trenčianske hodiny. Spevom ľudových piesní vždy oslávime príchod jesene, ale v prvom rade si pripomenieme, ako si dlhé, krásne i ťažké chvíle
krátili naši starí a prastarí rodičia. Spevákov všetkých vekových kategórií bolo neúrekom, a verte, všetci boli výborní,
ale umiestniť sa mohli len tí najlepší.
1. kategória (1. – 3. ročník)
1. miesto Janka Koníčková (3. B)
2. miesto Maxim Lukšo (1. A)
3. miesto Šimon Holíček (2. A)
2. kategória (4. – 6. ročník)
1. miesto Petra Trúnková (6. B)
2. miesto Nikola Hanzelová (4. B)
3. miesto Libor Borot (6. B)

Žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach postúpili do obvodného kola v Trenčíne, kde budú reprezentovať nielen svoju
školu, obec, ale hlavne svojich rodákov, ich tradície a zvyky.

3. kategória (7. – 9. ročník)
1. miesto Radka Trúnková (8. B)
2. miesto Kristína Bahnová (8. B)
3. miesto Emma Rožníková (7. A)

Všetkým držíme palce a do ďalších rokov ešte prajeme veľa
chuti spievaním rozdávať radosť.
(am)

Literárna súťaž – Škultétyho rečňovanky
S veľkou radosťou a blahoželaním dávame do pozornosti vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže „Škultétyho rečňovanky“, kde bola úspešná naša žiačka – Adriana Dobošová. Vyhodnotenie XXIV. ročníka celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej
tvorbe sa uskutočnilo 23. októbra 2015 vo Veľkom Krtíši pod záštitou primátora mesta. Adriana získala krásne druhé miesto.

Ochrana človeka a zdravia
Účelové cvičenie Ochrana človeka a zdravia sa v našej
škole každoročne uskutočňuje teoretickou a praktickou časťou. Aj tento rok – 1. októbra sme najskôr začali dvojdňové
cvičenie teoretickou časťou. Bolo určené pre žiakov 2. stupňa, ktorí získavali vedomosti a zručnosti pri ochrane života
a zdravia v mimoriadnych situáciách, napríklad pri priemyselných a ekologických haváriách, dopravných nehodách,
živelných pohromách a prírodných katastrofách.
Praktickú časť sme absolvovali na ihrisku v Dolnej Súči. Vyskúšali sme si zakladanie ohňa, preverili nás v orientácii na
mape a v teréne. Tiež sme si vyskúšali fixáciu zlomeniny, ošetrenie odreniny, popáleniny atď. Veľký úspech malo protichemické
oblečenie s plynovou maskou, do ktorého sme sa mohli obliecť.
V hode kriketovou loptičkou niektorí prekonali vlastné rekordy.
SN

DRESY

alebo Ako nám pomáhajú RZ pri ZŠ s MŠ Rudolfa Hečka Dolná Súča a OZ FK Krasín Dolná Súča
O tom, ako žiaci ZŠ s MŠ Rudolfa Hečka Dolná Súča
úspešne športujú (hokejbal, florbal, basketbal, hádzaná,
volejbal, vybíjaná, atletika, gymnastika...) a reprezentujú tak
nielen školu, ale aj obec, sme už písali v minulom čísle Hlasov spod Krásina. V tomto príspevku chcem napísať o niečom inom – rovnako však dôležitom.
Byť v dnešnom svete športovo nadaný ešte neznamená,
že sa môžete zúčastniť pretekov či súťaží. Ako všetci dobre
vieme, je potrebný aj primeraný športový výstroj. K základnému vybaveniu každého tímu okrem iného patria aj DRESY
– čiže oblečenie, podľa ktorého sa poznajú nielen hráči na
ihrisku, ale aj diváci či fanúšikovia podľa nich vedia, ktorí
športovci sú „tí ich“, ktorým držia palce a fandia.
Sme škola, ktorá sa môže v tomto školskom roku popýšiť
novými a nádhernými dresmi. Vďačí za to Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Rudolfa Hečka, Dolná Súča a OZ KRASÍN
Dolná Súča, ktorí „bez zbytočných rečí“ pomohli základnej

škole pri ich zabezpečovaní, finančnom vykrytí a následnom
nástreku čísel a symbolov školy. Je to celá kolekcia dresov
(14 ks hráčskych dresov + 1 ks brankársky dres), ktoré
budú žiaci a škola využívať na všetky už spomínané športové súťaže.
Chcem sa preto v mene školy poďakovať OZ KRASÍN Dolná Súča a Rodičovskému združeniu pri ZŠ s MŠ Rudolfa
Hečka Dolná Súča za ich bezprostrednú pomoc a spoluprácu pri zabezpečovaní nie práve najlacnejšej položky športovej výbavy každého družstva.
A aká je ich farba? Každý predsa vie, že ŽLTO-MODRÁ.
Na záver patrí srdečná vďaka Rodičovskému združeniu
pri ZŠ s MŠ Rudolfa Hečka, Dolná Súča aj za celoročné poskytovanie finančných prostriedkov na úhradu cestovného
pre žiakov-športovcov, ktorí sa aj v týchto nových a pekných
dresoch zúčastňujú školských športových súťaží.
JŠ
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Tipsport – HOKEJBAL:
Starší žiaci ZŠ siahali na titul MAJSTRA regiónu Trenčín
Vo štvrtok 22. 10. 2015 sa v Trenčíne na ZŠ Juh, Novomeského ulica
uskutočnil turnaj v hokejbale starších
žiakov regiónu Trenčín, na ktorom sa
zúčastnili aj naši žiaci. Reprezentačné družstvo tvorili žiaci navštevujúci
hokejbalový krúžok (4. až 7. ročníka),
ktorý aj tento školský rok 2015/2016
funguje na našej škole.
Chlapci hrali vynikajúco, hrali rovnako srdcom, ako aj s rozumom. Zodpovedne plnili taktické rady učiteľa PaedDr.
Juraja Šedivého, čo sa následne odzrkadlilo na výsledkoch v jednotlivých
zápasoch. Nielenže sme v základnej
skupine neprehrali ani jeden zápas,
MY SME NEDOSTALI ANI JEDEN
JEDINÝ GÓL! Naši dvaja vyrovnaní
brankári opäť zatiahli bránkovú roletu,
obrana nepustila súperových hráčov

do žiadnej vážnejšej akcie a útočníci
rozdávali utešené góly. Vyhrali sme
nad ZŠ Trenčianska Turná 2:0, nad
ZŠ Trenčín, Dlhé Hony tiež 2:0, nad
ZŠ Trenčín, Veľkomoravská 1:0 a po-

stúpili do finále o titul Majster v hokejbale starších žiakov regiónu Trenčín.
Tu sme narazili na hokejovú triedu
ZŠ Trenčín, Hodžova a po statočnom
športovom boji nakoniec prehrali 0:3.
Obsadili sme veľmi cenné druhé miesto a získali titul VICEMAJSTER regiónu Trenčín v Tipsport – HOKEJBALE
starších žiakov ZŠ.
Školu reprezentovali:
Brankári: Matúš Breznický, Ondrej
Trúnek.
Obrancovia: Patrik Holíček, Dominik
Duša, Andrej Šedivý, Libor Borot.
Útočníci: Adam Sabadka, Ondrej
Hupčík, Jozef Žucha, Samuel Sliva,
Mário Zemen, Štefan Hupčík, Tomáš
Trúnek.
J. Š.

Tipsport – HOKEJBAL: Najmladší žiaci ZŠ a ich MAJSTROVSKÝ TITUL
V utorok 24. 11. 2015 sa v Trenčíne na ZŠ, Hodžova opäť uskutočnil
turnaj v hokejbale najmladších žiakov regiónu Trenčín, na ktorom sme
ako obhajca vicemajstrovského titulu
nemohli chýbať. Náš reprezentačný
výber tvorili žiaci druhého až tretieho
ročníka, ktorí pravidelne a s obrovským elánom trénujú v hokejbalovom
krúžku pod vedením PaedDr. Juraja
Šedivého.
Budem sa možno opakovať, ale
v tomto prípade to vôbec nevadí –
chlapci hrali s prehľadom ostrieľaných
borcov, útočníci strieľali góly – jeden

krajší ako druhý, obrancovia výborne
bránili a brankári dostali najmenej gólov zo všetkých zúčastnených družstiev.
V základnej skupine sme vyhrali nad
ZŠ Trenčín, Novomeského 6:0 a nad
ZŠ Trenčianska Turná 4:3 (po samostatných nájazdoch), čo znamenalo
postup do finále turnaja. Vo finálovom
zápase sme sa stretli s hokejovou
triedou ZŠ Trenčín, Hodžova, ktorú
sme po vynikajúcom výkone všetkých
chlapcov porazili 2:1 (taktiež po samostatných nájazdoch).
V nových krásnych žlto-modrých
dresoch sa náš SEN STAL SKUTOČNOSŤOU – zaslúžene   sme sa stali
MAJSTRAMI TIPSPORT – HOKEJBALOVÉHO TURNAJA najmladších
žiakov regiónu Trenčín.
Popri oslave majstrovského titulu
chcem poďakovať všetkým rodičom
detí, predovšetkým však – nášmu tzv.
realizačnému tímu (Andrea Breznická,
Monika Suchánková, Jana Grúliková,
Juraj Gajdošík, Marcel Šedivý, Peter
Panák), ktorí pomohli nielen pri športovom povzbudzovaní chlapcov, ale aj

so zabezpečením dopravy, ťažkým
hokejovým výstrojom a pre deti veľmi
obľúbeným občerstvením. Ďakujeme.
Školu reprezentovali:
Brankári: Patrik Suchánek, Nikolas
Novomeský.
Obrancovia: Matej Panák, Šimon
Hlávek, Matej Šedivý, Michal Kiac.
Útočníci: Adam Sabadka (najlepší
strelec a hráč turnaja), Dávid Gajdošík, Adam Grúlik.
J. Š.
Adam Sabadka najlepší strelec
a hráč turnaja

Latovček v Mariánskych Lázňach
Koncom septembra dostal DFS Latovček pozvanie do
Mariánskych Lázní na medzinárodný festival. Strávili sme
skvelé tri dni medzi úžasnými ľuďmi, plné spevu a tanca.
Myslíme, že  decká si to užili naplno, čo sa odzrkadlilo aj na
výkonoch, ktoré boli excelentné. Stretli sme sa tam so súbormi z Nemecka, Maďarska, Česka, Bieloruska.
Vyjadrenie detí: „Mariánske Lázně boli naším prvým vystúpením v zahraničí. Veľmi sme si užívali výlet, pretože
každý si nás fotil v krojoch. Cítili sme sa ako celebrity .

Celý tento výlet sme si užili. Najviac sa nám páčila „VIP“ diskotéka na izbe s našimi super muzikantmi Ondrejom Lukšom
a Šaňom. Aj keď cesta bola dlhá, nám to vôbec neprekážalo
a našli sme si zábavu. Najviac zo všetkého bolo najkrajšie
mesto, ktorého dominantou boli staré budovy. Tešíme sa na
ďalšie skvelé výlety.“
Keďže tento výlet bol finančne náročný, chceme poďakovať za podporu a pomoc starostovi obce Dolná Súča R.
Plevovi.
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Najbližšie môžete vidieť DFS Latovček v Dolnej Súči na
Vianočnom  jarmoku, pravdaže ste všetci vítaní a určite sa
nezabudnite zastaviť na výborný vianočný punč v našom
stánku . Blížia sa najkrajšie sviatky v roku – Vianoce, preto
nám dovoľte krátke prianie:
Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič neruší a v novom
roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili.
DFS Latovček

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Po krásnom slnečnom lete sme sa všetci oddýchnutí
v septembri stretli opäť v škôlke.
Vítal nás smiech a radosť detí i úsmevy pani učiteliek.
Privítali sme aj 36 nových párov očiek trocha ustráchaných,
ale zároveň zvedavých detí. Materská škola sa zaplnila do
posledného miesta.
Jeseň nás svojou rozmanitosťou inšpirovala k pekným vychádzkam do prírody a rôznym aktivitám. Staršie, zdatnejšie
deti si na lúke pod Krásinom púšťali šarkana, menšie deti sa
z nich tešili na školskom dvore.
Bohatá úroda z polí sa premenila na tekvicových panákov,
zvieratá, strašiakov. Krásny jesenný deň si spolu s deťmi
užili i usilovní rodičia. Pohostili sme ich chutnými očkami a teplým čajom. Pohoda a dobrá atmosféra na školskom
dvore všetkým spríjemnila jedno popoludnie.

Mesiac október už tradične patrí našim starkým. Deti usilovne nacvičovali kultúrny program a pomáhali pri zhotovovaní darčekov. Spoločne sme oslávili ich sviatok na stretnutí
v materskej škole. Najstaršie deti navštívili i starkých v Zariadení pre seniorov.

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento
deň vznikla a bola v Banskej Bystrici založená prvá detská
opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka
Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za
to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej
počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa
učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ V spojení so 4. novembrom vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku, ktorým sa má zvýrazniť význam,
poslanie a opodstatnenosť materských škôl na Slovensku.
Aj naša materská škola sa rozhodla podporiť túto myšlienku a 5. novembra zrealizovala Deň otvorených dverí. V tento
deň sme umožnili rodičom v dopoludňajších hodinách voľný
vstup do tried, kde mali možnosť pozorovať svoje deti pri
rôznych činnostiach, aktivitách i prácu učiteliek. Touto cestou ďakujeme rodičom, že nás vo veľkom počte navštívili
a svojím pozitívnym hodnotením ocenili našu prácu.
Ranné mrazy a prvé snehové vločky nás inšpirovali na
prípravu programu k vianočnému posedeniu pre rodičov.
Chystáme aj ozdôbky na Vianočné trhy, zdobíme si triedy,
spievame koledy, tešíme sa z nadchádzajúceho pokojného
sviatočného i zimného obdobia.
Na jedličke vtáča šteboce,
T
T
želáme vám veselé Vianoce.
Pod stromčekom darov dosti,
T
T
kapra, čo ma málo kostí.
Na Silvestra fľašu štoku,
T
T
veľa šťastia v novom roku.
To vám prajú deti i celý kolektív materskej školy.
L. K.
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Súčanský výstup na Kriváň

Kriváň – jeden z majestátnych štítov Vysokých Tatier (2 494,7 m n. m.), symbolický vrch Slovanov a slobody Slovákov.
Už v polovici 19. storočia sa začali národné výstupy na Kriváň. Jeden z prvých sa uskutočnil 16. 8. 1841 za účasti Ľudovíta
Štúra a Michala M. Hodžu.
Dňa 31. augusta ráno vyrazil autobus s 35-timi účastníkmi
zájazdu s cieľom vystúpiť na vrchol Kriváňa. Pred deviatou
hodinou sme sa ocitli na parkovisku Tri studničky, kde nás
v plnej nádhere vítal cieľ nášho snaženia – Kriváň. Bolo sa
už len treba dobre nadýchnuť, zobrať batohy a vyraziť, pretože nás čakal zhruba 3,5- až 4-hodinový horský pochod.
Bolo celkom prirodzené, že sa počas výstupu vytvorili skupinky podľa fyzickej zdatnosti jednotlivých turistov. Prvá dolnosúčanká skupina dorazila na vrchol o 12:30 a posledná
o 13:15. V tomto časovom úseku patril Kriváň nám. A aj sme
si to patrične vychutnali – všetky štíty sme mali ako na dlani.
Každý turista dostal účastnícky list Súčanského výstupu na
Kriváň. Radosť z dosiahnutia vrcholu sme vyjadrili spevom
piesní: Nad tú Súču a Okolo Súče. Prekrásna tatranská panoráma bola odmenou za našu námahu a zároveň nám dobila energiu na zostup dolu – na Štrbské Pleso. Treba povedať, že ten sa chvíľami podobal putovaniu po púšti, pretože

zásoby tekutín sa nám minuli a voda bola v nedohľadne. O to
väčšia bola naša radosť, keď sme asi hodinu pred cieľom
objavili horskú bystrinu, ktorá sa pre nás stala životodarnou
oázou. Asi o 18. hodine sme všetci dorazili na Štrbské Pleso,
odkiaľ bol plánovaný odchod späť do Dolnej Súče.
Ak je človek ochotný vzdať sa pohodlia a vynaložiť námahu pri zdolávaní prekážok, ktoré vysokohorská turistika
predstavuje, odmenou mu je pocit prekonania samého seba
s možnosťou objavovať vysokohorské krásy Slovenska. To
všetko získali účastníci Súčanského výstupu na Kriváň.
Na organizácii podujatia sa podieľala komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v Dolnej Súči za pomoci pánov Miroslava Šedivého a Štefana Čiča, ktorým patrí naše poďakovanie.
Súčanský výstup na Kriváň bol pomerne vydarenou akciou,
a preto sa chystáme podobné podujatie zorganizovať i na
budúci rok. Na mušku by sme si tentoraz vzali Rysy.
Športu zdar a vysokohorskej turistike obzvlášť!

Milí spoluobčania, priatelia prírody...
... prichádza čas, kedy si zver robí zásoby na zimu, väčšina vtáctva odlieta do teplých krajov a príroda? Tá má tiež
svoje čaro...
Už v najbližších dňoch nás môže prekvapiť biela prikrývka,
ktorá sa zrejme vysypala anjelom, keď sa len tak potácali
„tam hore“. Avšak tá prinesie pre mnoho zvierat v našom
krásnom okolí sťažené podmienky pre ich bežný biorytmus.
Preto je našou povinnosťou jej pomôcť prežiť toto ťažké obdobie. Na všetko sa poľovník pripravuje už od skorého leta,
keď zožne steblá trávy a pripraví ich práve na tie najkrutejšie
okamihy zimy. Po celom súčanskom chotári je vybudovaných
mnoho kŕmnych zariadení, ktoré pravidelne dopĺňame či už
senom, jadrom, ale i soľou. Bez tohto zásahu by zver prežívala iba veľmi ťažko, dokonca si dovolím povedať, že by
chradla. Mnohokrát mi srdce zaplesá, keď v zime prichádzam
doplniť kŕmne zariadenie a vidím, že ma niekto predbehol.
Nebol to poľovník či lesník, ba dokonca ani človek, ktorého
k tomu púta povinnosť. Boli ste to práve vy, občania našej
obce, ktorým to tiež nie je ľahostajné. Za to vám patrí veľké
ďakujeme. Sme radi, že v dnešnej dobe existujú ľudia, čo
cítia s prírodou a učia k tomu svoje deti, vnúčatá, pravnúčatá. Okrem sťažených podmienok získať si potravu, zver
trápi i nadmerná potreba živín pre ďalšiu populáciu, keďže
v tomto období je už väčšina jedincov vo vysokom štádiu
gravidity. Preto je dôležité, aby mala zabezpečený zvýšený
pokoj a od toho sa odvíja aj vodenie psov do revíru. Dovolím
si podvihnúť jeden prst na skutočnosť, že pes má v sebe

zakódovaný lovecký inštinkt, ktorý máme možnosť ovplyvniť iba my – majitelia. Preto vyslovujem veľkú prosbu – aby
ste naozaj svojich domácich miláčikov do prírody vodili iba
na vôdzkach, tak si ušetríme pohľady na strhnutú a neraz
gravidnú zver. Takisto ani motorka nepatrí do srdca prírody,
jej zvuk vyrušuje celú faunu a núti ju k nepretržitému presúvaniu sa, čo zver stojí mnoho námahy v tomto nehostinnom
období. Ako sa o ňu postaráme a uchránime ju, tak si ju môžeme plnými dúškami vychutnávať celý nasledujúci rok prechádzkami našou zázračnou krajinou.
Na záver by som vám chcel zaželať v mene celého Poľovníckeho združenia Krásin Dolná Súča pokojné a požehnané
vianočné sviatky a do nového roku veľa krásnych zážitkov
prechádzkami v lone okolitej prírody.
Matúš Bulejko, PZ Krásin
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Október, mesiac úcty k starším
Každoročne v októbri, mesiaci, keď príroda naberá krásu
jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu občanom
skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami
a život obohatený veľkými skúsenosťami.
Našim starším spoluobčanom nad 70 rokov sme preukázali úctu a vďaku na spoločnom stretnutí dňa 15. októbra
2015 o 13.30 hodine v spoločenskej sále kultúrneho domu,
na ktorom sa prítomným prihovoril starosta obce Rudolf Pleva. V obci ich žije 256, z toho 82 mužov a 174 žien. Medzi
najstarších mužov patrí Ladislav Rožník, č. 188, ktorý sa dožil 91 rokov a najstaršou ženou je Mária Marušincová,
č. 187, ktorá oslávila 95. narodeniny.
Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre
blaho našej obce a celej našej vlasti.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

NAŠI NOVÍ OBČANIA
Tobias Pleva, Tomáš Vasko,
Filip Hamaj, Matej Palušný,
Teodor Spaček, Samuel Slabý,
Leo Poláček, Valéria Godorová,
Nina Novomeská

Životné jubileá

50. výročie manželstva
František Trúnek a Valeria, r. Šedivá

NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Jozef Hanek, Otília Fӧldešiová,
Mária Zahoráková, Martin Borot,
Miroslav Poláček, Ing. Pavel Kalivoda,
Juliana Podoláková, Dušan Lukšo
Manželstvo uzavreli
Marko Milidrag a Barbora Bakošová
Matúš Sliva a Estera Trnavská
Tomáš Sýkora a Martina Krkošková
Juraj Čičo a Simona Kratinová
Michal Sliva a Alžbeta Bulejková
Ľubomír Marček a Darina Rožníková
Andrej Ballo a Darina Jedličková
Jana Čierna a Alojz Ližičiar
Ján Kramár a Monika Zajacová
Tomáš Sirotný a Gabriela Michalcová
Andrej Stopka a Zuzana Gazdíková
Juraj Borot a Petra Jašková
Jaroslav Breznický a Darina Uhrová
Michal Čechovský a Eva Ondrišáková
Matúš Oriešek a Jana Dufalová
Michal Kubaliak a Anna Olišová
Jozef Beňák a Nikola Čičová

Marián Dobo a Anna, r. Repová

NOVINKY V OBECNEJ KNIŽNICI
Krásna literatúra pre deti a mládež
Goscinny: Mikulášové prestávky
Bambi
Veselé básničky o zatúlaných mláďatách
Walliams: Pán Smrďoch
Brezina: Tajomstvo potopeného vraku
Brezina: Tajné laboratórium
Záhada labyrintu bohov
Záhada futbalovej horúčky
Cabotová: Valentínska princezná
Kam zmizol čarodejný králik
Pozor, ten pes čaruje
Ripley: Prízraky z hlbín
Ripley: Vlčie dieťa
Dobrodružstvá Jakuba a Vierky –
Dlhá cesta... a iné príbehy

Dobrodružstvá Jakuba a Vierky – Ako si
kto ustelie, tak si aj ľahne... a iné príbehy
Náučná literatúra pre mládež
Danko: Vieš, že?
Krásna literatúra pre dospelých
Stonová: Čas medzi nami
Temple: Prekliate pobrežie
Baričák: Šlabikár šťastia
Matlúchová: Moja Austrália
Havranová: Bosorka
Bulbeck: Tajomstvo závoja
Krištofíková: Život /nie/ je román
Riesco: Strelec zo slonoviny
Kentová: Túžba a zrada

Byrneová: Schody do neba
Sharma: Mních, ktorý predal svoje Ferrari
Healeyová: Hľadá sa Elizabeth
Mankell: Pyramída
Červenák: Krv prvorodených
Sarginsonová: Dvojčatá
Hlavatá: Posadnutí
McKinley: Mať krídla a letieť
Nagyová: Ide o život
Dobrovodová: Rodinu si nevyberieš
Mankell: Piata žena
Michelsová: Milovať vojvodu
Havranová: Taxikárka
Náučná literatúra pre dospelých
Macrakisová: Posadnutí tajomstvami
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V tomto roku už po druhýkrát...
... sa dňa 27. novembra 2015 v našej obci uskutočnil spoločný odber krvi vyslanou jednotkou Národnej transfúznej
stanice z Trenčína. Všetkým 19 darcom sa chcem poďakovať za tento humánny čin.
Spoločný odber krvi sa v Dolnej Súči konal po druhýkrát,
priestory a dobré podmienky pre úspešný priebeh poskytol
obecný úrad.
Darovaním tejto vzácnej tekutiny sa zachraňujú ľudské životy
a nik to z nás nevie, kedy ju môže potrebovať. Ešte raz veľká
vďaka.
Š. Č.

Mikuláš, Mikuláš...

Obec Dolná Súča pozýva na

Sv. Mikulášovi sa asi v našej obci páči. Ani v tomto roku nás
neobišiel a v nedeľu 6. decembra navštívil deti z našej obce.
Stretli sa v kinosále kultúrneho domu. Dlhé chvíle čakania na
jeho príchod si deti spríjemnili pozeraním krátkych kreslených
rozprávok. A zrazu to nastalo. Otvorili sa dvere a dnu vstúpil
za hlasného kriku detí sv. Mikuláš s anjelom. Po čase sa k nim
pridal aj čert. Po milom zvítaní Mikuláš obdaroval deti sladkým
balíčkom. Tie smelšie mu zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku, ale našli sa deti, ktoré si aj poplakali. Mikuláš
dostal od detí milé kresbičky, ktoré mu venovali na pamiatku.
Veríme, že sa u nás zastaví aj o rok.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili vstupenku na hodovú tanečnú zábavu, čím nám umožnili usporiadať
toto milé stretnutie detí so sv. Mikulášom.                       MG

Silvestrovskú ZÁBAVU
dňa 31. decembra 2015 o 20.00 h
v spoločenskej sále kultúrneho domu.
O dobrú zábavu sa postarajú DJ Žabák & DJ Mischooo.
Vstupné je 6 €. V cene vstupenky je prípitok
a silvestrovská kapustnica. So sebou si môžete priniesť
chlebíčky, zákusky a iné dobroty.
Vstupenky sú v predaji denne na obecnom úrade alebo
na tel. č. 0911 932 031. Počet vstupeniek je limitovaný,
uzavretá spoločnosť.
Všetkých srdečne pozývame.
Vážení občania, pozývame vás  

31. decembra 2015 o 23.00 hodine
na námestie v Dolnej Súči,

kde sa spoločne rozlúčime so starým rokom
a pripomenieme si

23. výročie vzniku Slovenskej republiky.
Pri reprodukovanej hudbe, teplom čaji
a v dobrej nálade spoločne privítame

NOVÝ ROK 2016.
Obec Dolná Súča pozýva priaznivcov dobrej zábavy

6. februára 2016
na FAŠIANGOVÉ POPOLUDNIE
na námestí
a FAŠIANGOVÚ TANEČNÚ ZÁBAVU
v kultúrnom dome Dolná Súča.
Na tanečnej zábave do tanca a na počúvanie bude hrať
DH Krásinka.
Dňa 9. februára 2016 o 19.00 h
sa v spoločenskej sále kultúrneho domu uskutoční
TANEČNÁ ZÁBAVA
S TRADIČNÝM POCHOVÁVANÍM BASY.
Všetkých srdečne pozývame.

POZVÁNKA DO DIVADLA
Divadelný súbor Giovanni pre vás opäť pripravuje komédiu,
tentoraz zo 60. rokov minulého storočia s názvom Diamantová párty.
Na čo sa môžete tešiť?
Na vtipné situácie, pútavý dej, tanec a hudbu, ktorá vo vás vyvolá spomienky. Skrátka párty ako sa patrí.
A kto na ňu príde? Agáta, Johny, Alina i Lojzo a možno aj vy, ak neodmietnete naše pozvanie.
Takže vás srdečne pozývame.
Predpokladaná premiéra: január 2016
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šport
Tabuľka 6. liga dospelí po jesennej časti
sezóna 2015/2016

Tabuľka 4. liga dorast SZ po jesennej časti
sezóna 2015/2016

Z

V R

P

Skóre

B

+/-

TJ Družstevník Opatová
n. Váhom

15

9

3

3

38:25

30

9

TJ Družstevník Očkov

15

8

3

4

47:25

27

6

SFK Nová Ves n. Váhom

15

8

3

4

42:25

27

3

TJ Družstevník Veľká
Hradná

15

8

3

4

43:29

27

6

TJ Družstevník Vlára
Ľuborča

15

9

0

6

36:24

27

3

TJ SPP V. Bierovce Opatovce

15

8

1

6

35:32

25

4

TJ Slovan Zamarovce

15

7

3

5

28:27

24

0

Kočovce FC 1959

15

7

1

7

42:33

22

1

OŠK Bošáca

15

6

4

5

33:24

22

-5

TJ JRD Vlára Kľúčové

15

7

1

7

26:27

22

1

OFK Čachtice

15

5

3

7

24:46

18

-3

FK Horná Súča

15

5

2

8

30:42

17

-7

TJ Inovec Trenčianske
Jastrabie

15

4

4

7

19:28

16

-5

TJ Slovan Dolná Súča

15

4

2

9

25:32

14

-10

TJ Družstevník Dubodiel

15

4

1

10

18:37

13

-11

TJ Cementár Horné Srnie 15

3

2

10

18:48

11

-10

Z

V R

P

Skóre

B

+/-

TJ ISKRA Borčice

14

8

6

0

53:11

30

15

TJ Žiar Papradno

14

9

1

4

32:23

28

7

ŠK LR CRYSTAL

14

8

3

3

28:20

27

6

TJ Priehrada Nitrianske
Rudno

14

8

2

4

39:18

26

5

FK TJ Kúty

14

8

2

4

32:21

26

2

MFK Nová Dubnica

14

7

4

3

39:24

25

4

TJ KOVO Beluša

14

8

1

5

36:21

25

4

TJ Družstevník Veľké
Kostoľany

14

5

2

7

26:34

17

-1

TJ Iskra Holíč

14

5

2

7

23:46

17

-4

FKS Nemšová

14

4

4

6

25:31

16

-8

OŠK Trenčianske
Stankovce

14

5

0

9

28:38

15

-3

OFK Bošany

14

4

2

8

18:29

14

-7

ŠK VEGUM Dolné
Vestenice

14

4

0

10

19:35

12

-9

TJ Slavoj Boleráz

14

3

2

9

17:35

11

-13

TJ Slovan Dolná Súča

14

2

3

9

22:51

9

-15

MFK Ilava (odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

0

Tabuľka 4. liga starší žiaci po jesennej časti
sezóna 2015/2016
V

R

P

Skóre

B

+/-

Trenč. Stankovce

12 10

Z

1

1

68:13

31

16

Bobot – Motešice

12 10

0

2

68:9

30

9

Krajné

12

9

3

0

43:10

30

15

Čachtice

12

9

0

3

66:27

27

9

Stará Turá

12

5

4

3

44:33

19

1

Trenčianska Turná

12

5

2

5

27:29

17

-1

Horné Srnie

12

5

1

6

29:31

16

-5

Záblatie

12

5

1

6

29:47

16

1

Zamarovce

12

4

2

6

22:41

14

-7

Opatová nad Váhom

12

2

3

7

4:32

9

-9

Skalka nad Váhom

12

1

4

7

10:33

7

-11

Dolná Súča

12

1

1

10

10:60

4

-14

Svinná

12

0

2

10

7:62

2

-16

Hlasy spod Krásina – občasník, vydáva Obecný úrad, 913 32 Dolná Súča 2 • IČO 00311502
Za obsah čísla zodpovedá redakčná rada • Príspevky a ohlasy posielajte na adresu: Obecný úrad, 913 32 Dolná Súča •
• e-mail: obec.dolnasuca@stonline.sk • Hlasy spod Krásina si môžu občania prečítať aj na www.dolnasuca.sk
• Grafická úprava: Trenčianske osvetové stredisko • Tlač: T-expres Trenčín • Náklad: 400 ks
• Evidenčné číslo MK SR: EV 3332/09 •  ISSN: 1338-8983 • Vydané dňa: 18. 12. 2015

