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Keď sa vonku ligoce zamrznutá krása – vtedy sú Vianoce.
Keď v detských očkách svietia ohníčky šťastia – vtedy sú Vianoce.
Keď každý ponáhľa sa domov rezko – vtedy sú Vianoce.
Keď človek k človeku má blízko – vtedy sú Vianoce.
Príjemné prežitie vianočných sviatkov, šťastný nový rok
želajú starosta obce, pracovníci obecného úradu a redakcia
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 20. 9. 2012:
• Uznesenie č. 178
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Zigová, Bc.
Tomeková Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
• Uznesenie č.179
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení zo zasadnutia OcZ konaného dňa 28. 6. 2012 a konštatovalo,
že uznesenia č. 115, 145 v bode 3
a 6, 159, 176 neboli splnené. Kontrola uvedených uznesení bude predložená na najbližšom zasadnutí OcZ.
• Uznesenie č.180
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2011/2012 v ZŠ s MŠ R.
Hečku.
• Uznesenie č. 181
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu Mgr.
Janky Hinkovej, riaditeľky ZŠ s MŠ
R. Hečku o otvorení nového školského roka 2012/2013.
• Uznesenie č.182
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plnenie rozpočtu ZŠ s MŠ R.
Hečku Dolná Súča za I. polrok 2012.
Prítomných: 7
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Zigová, Bc.
Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
• Uznesenie č. 183
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plnenie rozpočtu obce Dolná Súča za I. polrok 2012.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Zigová,
Bc. Tomeková, Vavro
• Uznesenie č.184
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie Monitorovaciu
správu plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Súča k 30. 6. 2012.
• Uznesenie č.185
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu o čin-

nosti komisie výstavby, územného
plánovania a ŽP pri OcZ.
• Uznesenie č.186
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu starostu obce k rozvoju bytovej výstavby v obci.
• Uznesenie č.187
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
určilo v zmysle § 11 ods. 4 písm. i)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových
podmienkach starostov a primátorov
miest, v znení neskorších predpisov
plat starostovi obce ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického
úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods.
1, bod 3 zákona č. 253/1994 Z. z.
v znení neskorších predpisov, čo v
podmienkach obce je 1,98-násobok,
zvýšeného o 20 % v zmysle § 4, ods.
2 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov s účinnosťou
od 1. 9. 2012 vo výške 1.868 €.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Bc. Oriešek, JUDr. Ondrišák, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: Majerská, Ing. Panák
• Uznesenie č.188
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na návrh finančnej komisie pri OcZ
schválilo vyplatenie odmeny hlavnej
kontrolórke obce vo výške 500 €.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Zigová, Bc. Tomeková,
Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: Borot, Ing. Panák
• Uznesenie č.189
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo pracovnú skupinu na
vypracovanie prioritných úloh obce
nasledovne:
Poslanci OcZ, Ing. Pavol Kvasnica – starosta obce, Ing. Viliam Cagala – prednosta úradu a Rudolf Pleva – vedúci
pracovnej skupiny obce.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Zigová,
Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu č.14

• Uznesenie č.190
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k overeniu účtovnej závierky za rok 2011 externým
audítorom.
• Uznesenie č.191
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
k 31. 12. 2011.
• Uznesenie č.192
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a s ním súvisiacich predpisoch o správe majetku
zloženie centrálnej a čiastkových inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov na
Obecnom úrade v Dolnej Súči a v organizáciách ním riadených:
Ústredná inventarizačná komisia:
Predseda: JUDr. František Ondrišák
Členovia: Danka Gazdíková, Mária
Madolová, Ing. Viliam Cagala
Komisia pre obecný úrad, kultúrny
dom, knižnica a múzeum:
Predseda: Vladimír Vavro
Členovia: Miroslav Gabrhel, Antónia
Micháliková, Anna Slivová
Komisia pre zariadenie pre seniorov:
Predseda: Bc. Iveta Tomeková
Členovia: Jozef Trúnek, Mária Gagová, Mgr. Ružena Šedivá
Komisia pre zdravotné stredisko,
lekáreň:
Predseda: Agáta Zigová
Členovia: Danka Gazdíková, Jana
Podoláková
Komisia pre požiarnu zbrojnicu,
telovýchovnú jednotu, dom smútku
a služby obce:
Predseda: Radomír Hlávek
Členovia: Jozef Bizoň, Rudolf Pleva,
Rastislav Ondrišák, Anna Slivová
Komisia pre Základnú školu s MŠ
Rudolfa Hečku Dolná Súča:
Predseda: Ing. Janka Hrušková
Členovia: Alena Majerská, Mgr. Blažena Kubalová, PaedDr. Juraj Šedivý
Predmet fyzickej a dokladovej inventúry sa vykoná nasledovne:
1. Hmotný majetok (vykonajú schválené čiastkové inventarizačné komisie ako i návrhy na vyradenie)
Zodpovední: predsedovia čiastkových inventarizačných komisií
Termín: 30. 11. 2012
2. Nehmotný majetok			
Termín: 31. 12. 2012
3. Ceniny – poštové známky, stravné lístky				
Termín: 31. 12. 2012
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4. Pokladnica
Termín: 31. 12. 2012
5. Bankové účty
Termín: 31. 12. 2012
6. Zásoby
Termín: 31. 12. 2012
7. Záväzky
Termín: 31. 12. 2012
8. Pohľadávky
Termín: 31. 12. 2012
9. Rozdiel majetku a záväzkov
Termín: 31. 12. 2012
Ústredná inventarizačná komisia
vyhodnotí výsledky inventarizácie
do 31. 1. 2013 a výsledky inventarizácie predloží starostovi obce.
Zodpovedný: predseda ústrednej inventarizačnej komisie.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Zigová,
Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
• Uznesenie č. 193
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na návrh komisie na prideľovanie
nájomných bytov v bytovom dome
č. 251 – 10 b. j. nad MŠ po ukončení
platnosti nájomných zmlúv schválilo predĺženie nájmu bytov od 1. 9.
2012 nasledovným nájomníkom:
251/
b.č.

Meno
a priezvisko
nájomníkov

Doba
predĺženia

2

Daniela
Valaštínová

do 31. 10.
2012

3

Martina
Micháliková

1 rok

4

Magdaléna
Barteková

1 rok, ak
zaplatí dlh

5

Rado Hlávek

3 roky

6

Iveta
Jankechová

3 roky

9

Michal Šagát

1 rok

Monika
Grulišová

3 roky

10

Ďalej OcZ z dôvodu uvoľnenia bytu
č 251/2 v nadstavbe MŠ – 10 b. j.
schválilo pridelenie bytu
b. č.

Meno
a priezvisko
nájomníkov

251/2 Radoslava
Cverenkárová
a Dominik
Čanady

Nájom na
dobu
3 roky
od 1. 11.
2012

Ďalej OcZ schválilo predĺženie nájmu bytu č. 923/4 v bytovom dome
21 b. j.

3
b. č.

Meno
a priezvisko
nájomníkov

923/4 Miroslav Jurica

Nájom na
dobu
3 roky od
1. 11. 2012

Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Zigová,
Bc. Tomeková, Vavro
K bodu č. 18
• Uznesenie č. 194
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči po prerokovaní žiadosti Vladimíra Malýcha – Hydroizomat, Clementisova 1177/53, Skalica, IČO
41208838 neschválilo predloženú
zmluvu o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 317 Športový
areál Dolná Súča.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Borot, Majerská, Bc. Oriešek,
JUDr. Ondrišák, Ing. Panák, Zigová,
Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 22. 11. 2012:
• Uznesenie č. 195
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo predložený doplnený program zasadnutia OcZ.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
• Uznesenie č.196
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie kontrolu plnenia
uznesení zo zasadnutia OcZ konaného dňa 22. 9. 2012 a konštatovalo, že uznesenia č. 145 v bode 3
a 6, 159, 176 neboli splnené. Kontrola uvedených uznesení bude predložená na najbližšom zasadnutí OcZ.
• Uznesenie č. 197
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti OcZ.
• Uznesenie č. 198
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedníčky komisie sociálnej a bytovej.
• Uznesenie č. 199
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo rozpočtové opatrenie č.
2/2012 Základnej školy s materskou

školou R. Hečku Dolná Súča.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
K bodu č. 8
• Uznesenie č. 200
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo rozpočtové opatrenie č.
3/2012 obce Dolná Súča.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
• Uznesenie č. 201
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č. 4/2012 – o podmienkach prenajímania nájomných
bytov obstaraných poskytnutím štátnej dotácie.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
• Uznesenie č. 202
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo VZNO č. 5/2012 – o zásadách hospodárenia s majetkom
obce Dolná Súča.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
• Uznesenie č. 203
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo VZNO č. 6/2012
– o ostatných službách v obci
Dolná Súča s jeho doplnením.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
• Uznesenie č. 204
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 1 k zriaďovacej
listine ZŠ s MŠ R. Hečku Dolná Súča.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
• Uznesenie č. 205
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 2 k VZNO č.
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2/2010 – na vykonanie niektorých
ustanovení zákona a sociálnych
službách a ustanovení výšky úhrad
za sociálne služby poskytované obcou Dolná Súča s jeho doplnením.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
• Uznesenie č. 206
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie protest prokurátora Pd 230/12-6 zo dňa 15. 10.
2012 proti časti 7 ods. 3 a ods. 4
VZNO Dolná Súča č. 3/2012 o niektorých podmienkach držania psov,
schváleného OcZ v Dolnej Súči dňa
28. 6. 2012.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
prijalo nasledovné opatrenie:
Starosta obce predloží OcZ na
schválenie Dodatok k VZN, ktorý bude v súlade so zákonom ako
i s protestom prokurátora č. Pd
230/12-6 z 15. 10. 2012.
Zodpovední: poslanci OcZ, starosta
obce a poverení pracovníci obce
Termín: 22. 11. 2012.
• Uznesenie č. 207
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 1 k VZNO č.
3/2012 – o niektorých podmienkach
držania psov v k. ú. Dolná Súča
s jeho doplnením.
Prítomných: 8

Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
• Uznesenie č. 208
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu starostu obce k príprave návrhu rozpočtu obce pre rok 2013.
• Uznesenie č. 209
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie žiadosť Jarolíma Ondrišáka a manž. Anny k odpusteniu, resp. zníženiu poplatku za
komunálny odpad a psa s tým, že
žiadosť preverí a posúdi sociálna
komisia. Komisia predloží stanovisko na najbližšom zasadnutí OcZ. Na
posúdenie je potrebné predložiť mesačné príjmy žiadateľov.
• Uznesenie č. 210
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo zmluvu o nájme nebytových priestorov v budove Služieb
Dolná Súča č. 3 pre nájomcu: Roman Šedivý, Dolná Súča, ktorý
bude uvedené priestory využívať
ako súkromná osoba na kancelársku činnosť so spätnou platnosťou
od 1. 11. 2012 na dobu neurčitú.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0

• Uznesenie č. 211
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie žiadosť o pomoc
pri financovaní činnosti neformálneho združenia – Materské centrum
Hviezdička v Dolnej Súči pre rok
2013 s tým, že príspevok na činnosť
bude obec rozpočtovať v rozpočte
obce pre rok 2013.
• Uznesenie č. 212
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie žiadosť o schválenie dotácie pre činnosť TJ Slovan
pre rok 2013 s tým, že príspevok
na činnosť v primeranej výške bude
obec rozpočtovať v rozpočte obce
pre rok 2013.
• Uznesenie č. 213
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zvolilo
1. za členku finančnej komisie,
správy obecného majetku a podnikateľskej činnosti pri OcZ Máriu
Madolovú – ekonómku obce.
2. za člena komisie na prideľovanie
nájomných bytov Ing. Viliama
Cagalu.
Prítomných: 8
Hlasovanie:
Za: Majerská, Bc. Oriešek, JUDr.
Ondrišák, Ing. Panák, Hlávek, Zigová, Bc. Tomeková, Vavro
Proti: 0 Zdržal sa: 0
Všetky uznesenia ako i zápisnice zo
zasadnutí obecných zastupiteľstiev v plnom znení sú zverejňované na webovej stránke obce www.dolnasuca.sk
Zapisovateľka OcZ Danka Gazdíková

Čo občanov trápi? Spýtali sme sa starostu obce

1. Blíži sa koniec roka, ako by ste zhrnuli rok 2012
v obci?
Blížiaci sa koniec roka 2012 hodnotím ako veľmi hektický
a možno aj náročný. Po kontrole a upozornení prokurátora sme
museli prijať 7 nových VZN, resp. Dodatkov k VZN, ktoré nám
zmenili celé VZN. Riešili sme zlé nastavenie budov, energie na
ich prevádzku a to výmenou okien na budovách obecného úradu, zdravotného strediska, domu služieb, kultúrneho domu.

V súčasnosti riešime zmeny ističov elektrickej energie, kde
sa platili obrovské sumy za objednanie elektrickej energie.
V oblasti vodného hospodárstva sa vykonali práce na rozšírení vodovodu, ako aj prekládka v časti obce Nové Závodie
až Hamajáky.
Vyčistením žľabov na Matadorke a spoluprácou s PD Krásin na poliach sme zamedzili vytekaniu bahna do križovatky
pri Kasíne. Ďurákovský potok a aj ostané toky – Černatina,
Slatinský potok sme vyčistili s pracovníkmi, ktorí boli zamestnaní v rámci protipovodňových opatrení a platení z úradu práce.
Začali sme s úpravou priestorov pri zdravotnom stredisku,
kde budeme pokračovať s odvodnením budovy a úpravou
vonkajších priestorov s postupným opravením fasády, čo zapadne do celkovej revitalizácie centra obce.
Okrem vnútorných prác, ktoré boli spôsobené haváriami
telovýchovnej jednoty a poruchy na vodovode, ktorých bolo
neúrekom, sme museli podrezávať murivo v budove materskej školy v hospodárskej časti a tiež sme zachraňovali kanál v časti obce Záriečie pri Miklasov. Zabezpečili sme veľa
drobných prác, ktoré si občan ani nemá možnosť všimnúť,
alebo sa jeho osobne netýkajú. Bola to napr. lávka pri Pavlínovcoch, pokládli sa kanalizačné rúry v Mlynskej ceste,
kanalizácia v Hamajákoch cez pozemok p. Domianovej (Hamajovej). Potom sú to práce periodické ako hrobky, výmena

číslo 3 • december 2012

5

vodomerov, čistenie pozemkov okolo vodojemov a prameňov. Kosenie a hrabanie zelene tam, kde to bolo nevyhnutne
potrebné.
Mal som predstavu aj s poslancami OcZ, že sa nám podarí
opraviť viac miestnych komunikácií, ktoré sú v správe (vo
vlastníctve) obce. Podarilo sa iba zaplátať pár dier v časti
obce Hliníky, kde bol už neúnosný stav a vysypať makadamom cestu za kostolom (časť) ako i cestu k rodinnému domu
p. Zhanača, kde bol stav doslova katastrofálny. Vieme tiež
o dlhodobom zlom stave miestnych komunikácií v častiach
obce, hlavne na Vŕšku a za Ihriskom. Spolu s poslancami
OcZ sme spracovali „Plán priorít obce Dolná Súča“, ktorý
bude zverejňovaný a podľa finančných možností bude aj
realizovaný.
Obecný úrad, ale aj mňa osobne vo veľkej miere zamestnáva, ako som už niekoľkokrát spomínal, obrovská byrokracia zo strany rôznych štátnych orgánov – kompetencie, ktoré
boli postúpené na obce bez financovania.
Trápi nás platobná situácia občanov, ale aj firiem, nezamestnanosti – tým aj nízkych podielových daní ako najdôležitejšieho
príjmu obce. V rámci možnosti sme riešili problémy v obci, čo
možno nebolo celkom v súlade s predstavami občanov.
V oblasti kultúry sme mali viac pekných podujatí od fašiangov cez Hečkovu Súču, Nositeľov tradícií 2012, rôznych
pekných koncertov, o ktoré sa postarali naši šikovní mladí,
nebudem menovať, presne vieme, o koho ide.
2. Občanov trápi otázka túlavých psov, ktorí ohrozujú
malé deti na uliciach
Túlavé psy ohrozujú nielen malé deti, ale aj dospelých,
spôsobujú škody na domácich zvieratách, znečisťujú verejné priestranstvá, svoje by vedeli povedať poľovníci o škodách v revíre. O probléme vieme a vieme, že je to problém
celoslovenský. Veľmi nás trápi, že doterajšie opatrenia sú
málo účinné. Platné zákony však ustanovujú vysokú ochranu psov. Napriek tomu po období osvety a apelov na držiteľov psov chceme pristúpiť k používaniu sankcií voči držiteľom a najmä k odchytu túlavých psov. Na to potrebujeme
vybudovať koterce na dočasné umiestnenie psov, než budú

umiestnené do útulku alebo vrátené držiteľovi. Zároveň musíme zabezpečiť odborne spôsobilú osobu na odchyt psov,
najlepšie miestneho občana, aby bol okamžite k dispozícii.
Zároveň žiadam občanov, ktorí vedia, že permanentne niekomu utekajú psy na verejné priestranstvá, aby vo vlastnom
záujme anonymne nahlásili do schránky na obecnom úrade
vinníka. Obecný úrad preverí informáciu a následne upozorní majiteľa s prípadnou sankciou.
3. Čo nás čaká v roku 2013?
Čo sa nám nepodarilo uskutočniť v tomto roku, bude potrebné v ďalších. Nemôžeme sa zbaviť povinnosti pracovať
pre našich občanov v oblasti ich každodenného života.
Pracujeme aj naďalej na projekte odkanalizovania, rekonštrukcii vodovodu, verejného osvetlenia, pokračovať
budeme v centrálnej zóne smerom na časť obce Sedláky.
Dokončiť by sme chceli miestnu komunikáciu za materskou
školou, posilňovaciu stanicu vody v časti obce na Vŕšok. Posilňovacia stanica je jednou z najskorších priorít budúceho
roku. Dovybavenie zberného dvora, resp. vlastné stroje na
údržbu ciest a vodovodu.
Územný plán obce je t. č. rozpracovaný, pokračujeme
s prácami.
Oprava Repáckej miestnej komunikácie, generálka strechy na budove stolárskych dielní, kompostáreň, dočasný psí
útulok – voliéry, kultúrny dom – rekonštrukcia elektroinštalácie – už mala byť hotová 5 rokov, náučný chodník Krásin (J.
M.), oplotenie školy s materskou školou, areál TJ – minimálna oprava.
Ak som na niečo zabudol, tak samozrejme i iné.
4. Čo by ste popriali čitateľom a občanom do roku 2013?
Občanom prajem všetko dobré, veľa osobného šťastia,
dobrých susedských vzťahov, všetkým dobrú prácu v zamestnaní, aby získali prácu nezamestnaní. Ďalej veľkú trpezlivosť aj s nami na obecnom úrade, úspechy v osobnom
živote, ale hlavne pevné zdravie, bez ktorého sa naše túžby
dajú len ťažko plniť.
Šťastné láskyplné vianočné sviatky a šťastný nový rok
2013.

KRESŤANSKÝ KÚTIK
AD–VÉNIO...
Prichádzam! Správny preklad tohto
slova z latinčiny znamená príchod
k niekomu. Rozumnejšie by znamenalo prichádzam k vám – k tebe! Pod
slovíčkom advent sa v Cirkvi správne
chápal aj Kristov druhý možný príchod. Evanjelium nás učí a vyzýva, že
s tým treba ktorúkoľvek chvíľu počítať.
Čo však robiť alebo ako sa zachovať,
aby to menej podstatné neprevyšovalo to najdôležitejšie?
Advent a následne Vianoce nesmú
byť len neustálym opakovaním – periodicitou času – niečoho, čo sa každoročne vracia späť ako realita našich
dní. Sme pozvaní stále k niečomu novému. Nikto nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. To jednoducho nie je možné.
Ako sa však zbaviť toho všetkého nežiaduceho, čo nás zdržuje a odvádza
od toho podstatného? Ako sa ubrániť
najväčšiemu nepriateľovi našich svia-

točných dní – zhonu? Riešenie nájdeme v jednej úplne jednoduchej vete,
ktorú vyriekol sám Kristus: „Poďte ku
mne všetci, ktorí sa namáhate a ste
preťažení a ja vás posilním!“ Nie, nezbaví nás toho, čoho sme schopní zbaviť sa sami. To musí urobiť každý sám
za seba, v rámci svojich možností.
Kresťan vždy v podobných situáciách
hľadá pomoc u Boha. Nesmieme však
zabúdať na starú dobrú ľudskú múdrosť: „Pomôž si človeče, aj Pán Boh ti
pomôže.“ Boh musí vidieť snahu. On
musí mať istotu, že hľadám spôsoby
a chcem. Len nikdy neuviaznuť v bezvýznamnej podpriemernosti. Iba mŕtva
ryba pláva s prúdom. Živé a zdravé
ryby vždy plávajú proti prúdu. Myslím,
že máme šancu po dlhom čase úprimne a vážne sa zamyslieť. Možno sa
zahľadieť trochu ďalej od svojho vlastného nosa za obzor vlastných potrieb
a túžob. Možno kdesi v našej blízkosti
je niekto, kto nám pripomenie hlas vo-

lajúceho na púšti. Možno práve tým,
že mu chýba niečo, čo som ja nikdy
nepociťoval.
Vianoce majú veľa spoločného so
zmyslom ľudského života. Možno práve v tom, že tak ako ten môj vlastný
život nebol darovaný len pre mňa
a mne, tak aj sviatky narodenia Krista
sú tu nie v prvom rade pre mňa, ale
v zásade pre tých druhých. Za pokus
to stojí. Nech sú tie tohtoročné sviatky
v niečom iné. Možno v samotnom ich
zmysle. A v tom, že kedysi dávno, veľmi dávno, sa dvom chudobným ľuďom
narodilo dieťa. Tak ako dovtedy celý
známy svet a najviac tí najpovolanejší
spali, tak nech sa tento rok nestane nikomu z nás. Ak má nastať nejaký koniec, tak nech to nie je všeobecný.
A nech už raz môže byť koniec štvania, pachtenia sa a jalového zhonu,
v ktorom v mnohých už veľakrát dohonila smrť...
JK
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Slovenská republika – dvadsať rokov samostatnosti
O polnoci zo Silvestra na Nový rok vo svetlách ohňostrojov, v rachote petárd, v štrngote pohárov šampanského,
keď si pripíjame na zdravie, šťastie a osobné úspechy, spomeňme si aj na krásne jubileum našej vlasti, nášho
Slovenska. Slovenská republika sa „dožíva“ 20 rokov samostatnosti. Od obdobia Veľkej Moravy určite najúspešnejší úsek dejín slovenského národa. Ako by asi vnímali našu súčasnosť Štúr, Štefánik, Hlinka, bez ktorých by
sme neboli tam, kde sme.
Preto, milí Súčania a Nesúčania, ktorí budete tráviť Silvestra v Dolnej Súči a bude to vo vašich silách,
prídite o polnoci na naše vynovené námestie. Zaspievame si spoločne slovenskú hymnu!
Verím, že spolu zažijeme krásne okamihy.
Vráťme sa ale k nášmu oslávencovi a pripomeňme si, čo
sa vlastne pred dvadsiatimi rokmi stalo. Nenadarmo sa hovorí, že národ, ktorý zabudne na svoje dejiny, ich musí znova
prežiť.
V rokoch 1990 až 1992 prebiehalo postupné rozdelenie
Československa, ktorému predchádzalo množstvo stretnutí
a rokovaní československých, českých aj slovenských politikov a štátnych inštitúcií. V parlamentných voľbách 1992
zvíťazila v Čechách koalícia Občianska demokratická strana – Kresťanskodemokratická únia a na Slovensku Hnutie
za demokratické Slovensko. Následne vedúci predstaviteľov
strán ODS a HZDS začali sériu rokovaní, ktoré nedokázali
nájsť obojstranne akceptovateľný model spolužitia a hroziacu vládnu krízu odvrátil rozpad Československa.
17. júla 1992 prijala Slovenská národná rada Deklaráciu
o zvrchovanosti SR a následne 1. septembra 1992 Ústavu SR. Dňa 25. novembra 1992 prijalo FZ ústavný zákon
o zániku ČSFR, ktorý nadobudol platnosť o polnoci z 31.
decembra 1992 na 1. januára 1993. Ešte pred samotným
vznikom Slovenskej republiky zasadla vláda SR. Od polnoci 1. januára 1993 sa na mnohých námestiach slovenských
miest uskutočnili oslavy vzniku SR. NR SR a vláda SR v ten
istý deň uskutočnili spoločnú schôdzu, na ktorej prijali vyhlásenie k vzniku samostatnej SR.
Samostatnosť SR už počas prvého dňa jej existencie

diplomaticky uznalo 93 štátov sveta, medzi nimi aj USA, Ruská federácia, Čína, Veľká Británia, Nemecko a Francúzsko.
Generálny nemecký konzul 30 minút po polnoci odovzdal
1. januára 1993 vtedajšiemu premiérovi Vladimírovi Mečiarovi oficiálne dokumenty o nadviazaní diplomatických stykov
so SR. Slovenská republika sa v prvých januárových dňoch
stala členom významných svetových organizácií a inštitúcií:
napríklad Svetovej banky, Organizácie Spojených národov,
UNESCO. Počas roka 1993 sa naďalej stávala SR členom
významných inštitúcií a organizácií: od marca bola členom
Stredoeurópskeho združenia voľného obchodu (CEFTA),
Rady Európy a ďalších. Od prvých dní existencie sa SR usilovala integrovať sa do európskych a atlantických štruktúr.
Svoju činnosť začala pri vzniku SR aj Armáda SR.
Na území SR začala platiť od 8. februára 1993 nová mena
– slovenská koruna (SK). Nahradila dovtedajšiu česko-slovenskú korunu. SR je od roku 2004 členským štátom NATO
a Európskej únie, od decembra 2007 je členom Schengenského priestoru. Členom eurozóny sa stala Slovenská republika 1. januára 2009. Aj slovenská koruna 1. januárom
2009 vstúpila do minulosti, keďže ju na území krajiny nahradilo euro ako nová národná mena na Slovensku.
A vzťahy s Českom? Nikdy neboli taká dobré, aké sú teraz, smelo môžu slúžiť za vzor iným.
Viliam Cagala

Pozvánka
Vážení občania, pozývame Vás dňa 31. 12. 2012 o 23.00 hodine
na námestie v Dolnej Súči, kde sa spoločne rozlúčime so starým rokom
a pripomenieme si 20. výročie vzniku Slovenskej republiky. Pri reprodukovanej hudbe,
teplom čaji a v dobrej nálade spoločne privítame NOVÝ ROK 2013.

Ocenenia jednotlivcov a kolektívov
v oblasti kultúry
Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Trenčianskym osvetovým strediskom v snahe aspoň morálne
ohodnotiť záslužnú prácu jednotlivcov a kolektívov v oblasti kultúry pripravil slávnostné oceňovanie, ktoré sa uskutočnilo 28. novembra 2012 v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja. Oceňovaní boli jednotlivci a kolektívy
z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava a Bánovce nad Bebravou.
Ocenenia odovzdal predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček,
MPH a pri tejto príležitosti poďakoval za ich chvályhodnú,
veľakrát i celoživotnú prácu. Jedenástim pracovníkom a jednému kolektívu odovzdal Ďakovný list za osobitný prínos
k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja, siedmim jednotlivcom
a štyrom kolektívom Ďakovný list za uchovávanie a rozvoj
kultúrneho dedičstva národa. Okrem toho riaditeľka VKMR v
Trenčíne ocenila štyri pracovníčky Verejnej knižnice Michala
Rešetku v Trenčíne, trom jednotlivcom a siedmim kolektívom udelil riaditeľ TNOS Pamätný list Trenčianskeho osvetového strediska za dlhoročné pôsobenie v kultúre. Kolektív

pracovníkov Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne
okrem toho prevzal ocenenie Za tvorivý čin roka.
Pri tejto príležitosti predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja udelil za osobitný prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho kraja Ďakovný list Detskej dychovej hudbe Rudolfa Hečka z Dolnej Súče za dlhoročné pôsobenie v oblasti
kultúry, zbieranie, archivovanie, tvorbu a šírenie kultúrnych
hodnôt pri príležitosti 80. výročia vzniku. Ocenenie prevzal
z rúk predsedu VÚC Cyprián Vasko. Ďalším oceneným
kolektívom je Folklórna skupina Latovec, ktorej predseda
Trenčianskeho samosprávneho kraja udelil Ďakovný list za

číslo 3 • december 2012

7
Počas slávnostného udeľovania ocenení sa hosťom krátkym kultúrnym programom predstavili členovia Detskej dychovej hudby Rudolfa Hečka a muži z FSk Latovec.

uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry, zbieranie, archivovanie,
tvorbu a šírenie kultúrnych hodnôt, pri príležitosti 45. výročia
vzniku. Cenu osobne prevzala vedúca FSk Latovec Agnesa Šedivá.

V tomto roku oslavuje náš občan, umelecký a organizačný
vedúci Detskej dychovej hudby Rudolfa Hečka v Dolnej
Súči a jej spoluzakladateľ Vladimír Vavro životné jubileum
50 rokov. Za jeho dlhoročné úsilie mu predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja udelil Ďakovný list za dlhoročné
pôsobenie v oblasti kultúry, zbieranie, archivovanie, tvorbu
a šírenie kultúrnych hodnôt, pri príležitosti životného
jubilea.

JUBILANT

Vladimír Vavro

Dňa 8. decembra oslávil krásne životné jubileum 50 rokov náš občan,
učiteľ, vynikajúci muzikant a vedúci
detskej dychovej hudby Vladimír Vavro. Narodil sa 8. 12. 1962 v Trenčíne.
Hudobné základy získal na Ľudovej škole umenia v Trenčíne v rokoch
1973 – 1977 v hre na akordeón. V roku
1975 sa stal členom detskej dychovky
pod vedením Mariána Šedivého. Po
ukončení základnej školy bol prijatý na
štúdium do Vojenskej hudobnej školy
v Roudnici nad Labem (1977). Úspešne ju absolvoval maturitnou skúškou
v roku 1981, kedy bol zároveň pridelený k Posádkovej hudbe Trenčín ako

Človek sa stáva človekom práve svojím duchovným životom a náš duchovný rozvoj nie je možný bez vnímania a aplikovania kultúry v každodennom živote. Žijeme v rodinách
a medzi priateľmi a hoci si nevieme náš život bez kultúry
predstaviť, často si neuvedomujeme, aká je to náročná práca a práca koľkých ľudí za tým stojí!
Touto cestou by sme sa aj my chceli pripojiť ku gratulantom a poďakovať oceneným za ich vzornú propagáciu našej
obce nielen v trenčianskom regióne. Prajeme im veľa úspechov do ďalších rokov.
M. G.

výkonný hudobník na tubu. V rokoch
1988 – 1990 absolvoval dvojročné
štúdium doplnkového vzdelávania popri zamestnaní na Vojenskom konzervatóriu v Roudnici nad Labem. V roku
1981, po návrate do rodnej obce, sa
aktívne zapojil do hudobného a kultúrneho života v Dolnej Súči. Stal sa
členom mládežníckej dychovej hudby
Krásinka (ako hráč na tubu). V tom
čase začal pomáhať pri nácvikoch
detskej dychovej hudby, ktorú vtedy
viedol Marián Šedivý. Neskôr, až do
roku 1989 bol v tejto činnosti zástupcom Ladislava Holíčka.
V roku 1990 sa Vladimír Vavro najviac
pričinil o obnovenie prerušenej činnosti detskej dychovej hudby v Dolnej
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Súči a od toho času je jej umeleckým
vedúcim. V roku 1988 sa stal členom
hudobnej skupiny Sedmikráska. Od
roku 1990 až do roku 2009 bol vedúcim i tejto hudobnej skupiny. Upravuje
a skladá drobné hudobné skladby tak
pre hudobnú skupinu, ako i pre detskú
dychovku. Po odchode do civilu v roku
2004 zostal aj naďalej pracovať v hudobnej sfére ako učiteľ na Základnej
umeleckej škole v Nemšovej – pobočka Dolná Súča. Popri zamestnaní vy-

chováva spolu s Cypriánom Vaskom
mladých muzikantov v našej obci. Tradíciu muzikantskej rodiny Vavrových
zachovávajú i jeho dvaja synovia, ktorí
aktívne hrajú v dychových hudbách.
Počas svojho pôsobenia v detskej
dychovke vychoval veľké množstvo
vynikajúcich muzikantov, ktorí našli
svoje uplatnenie vo viacerých dychových kapelách nielen doma a blízkom
okolí, ale aj v zahraničí. Je spoluorganizátor väčšiny kultúrnych podujatí

usporiadaných v obci. Svojimi nápadmi
a skúsenosťami je veľkým prínosom
v kultúrnom živote obce.
Milý jubilant, pri príležitosti životného jubilea ti zo srdca ďakujeme za tvoju dlhoročnú prácu v obci a do ďalších
rokov prajeme veľa zdravia, šťastia,
úspechov v osobnom živote a veľa síl
pre ďalšiu prácu s detskou dychovou
hudbou.
starosta obce,
pracovníci obecného úradu

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA
Alex Gajdošík, Viktória Hlávková, Alex Rudický, Matias Sivák, Michal Vaňo, Matúš Vendžúr, Viktor Repa,
Adam Žucha, Dominika Borotová, Tatiana Vasková
NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Milan Trnavský, Jarolím Hamaj, Ján Gabriel, Anton Šedivý, Milan Hanzel, Štefánia Ondrišáková

Zápis do pamätnej knihy pri príležitosti 50. výročia manželstva
Peter Gajdošík a Valéria, r. Holíčková

Cyprian Vasko a Anna, r. Hlávková

Jozef Kozáček a Antónia, r. Čierna

Ladislav Hamaj a Mária, r. Pavlíková

ZMENA SPRÁVNYCH POPLATKOV

Ministerstvo vnútra SR novelou zákona o správnych poplatkoch zmenilo výšku niektorých poplatkov spojených s činnosťou
matrík miest a obcí.
Od 1. októbra 2012 sa zmenili správne poplatky, ktoré sa týkajú aj vydávania matričných dokladov – za vydanie výpisu
z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí zaplatíme správny poplatok 5,00 €.
Zmeny sa týkajú aj týchto najčastejšie využívaných činností:
• za potvrdenie o trvalom pobyte je výška poplatku 5,00 €;
• za osvedčenie podpisu – za jeden podpis je poplatok 1,50 €;

• za osvedčenie fotokópie (odpisu) je výška poplatku nezmenená, ostáva 1,50 € za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku.
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Správny poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu. Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť
až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Zmluvy na overovanie podpisov musia byť zviazané, ak nie, platí osvedčovanie so zvýšenou náročnosťou.
Neoverujeme: fotokópie občianskych preukazov, technické preukazy, výpisy z listov vlastníctva, geometrické plány, mapy,
osvedčenia, doklady s tzv. suchou pečaťou.
NOVÉ SPRÁVNE POPLATKY NA ÚSEKU STAVEBNEJ
SPRÁVY – výber:
• Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene
územného rozhodnutia
1. pre fyzickú osobu ............................................... 6,50 €
2. pre právnickú osobu ............................................ 1,00 €
• Návrh na predlženie platnosti rozhodnutia o umiestnení
stavby ........................................................................ 20 €
Žiadosť o stavebné povolenie stavby na bývanie a na
zmeny týchto stavieb pred dokončením:
• stavby na bývanie a na zmeny týchto stavieb pred dokončením na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom
podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane ... 33 €
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného
priestoru .................................................................... 20 €
• na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty,
rekreačné domy a záhradkárske chaty) s obostavaným
priestorom
podľa projektovej dokumentácie do 200 m3 vrátane ... 23 €
za každých ďalších začatých 50 m3 obostavaného
priestoru .................................................................... 20 €
• na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu
rodinný dom ..............................................................100 €
bytový dom .............................................................. 750 €
stavba na individuálnu rekreáciu ............................. 100 €
• na stavby, ktoré tvoria doplnkovú funkciu rodinného domu,
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ....... 30 €
• na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami... 30 €
• na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na
zmeny týchto stavieb pred dokončením .................... 20 €
• ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác .................................................................... 10 €
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby
.............. trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie:
• na stavbu rodinného domu s obostavaným priestorom
podľa projektovej dokumentácie do 600 m3 vrátane pre
fyzickú osobu ........................................................ 16,50 €
a za každých ďalších začatých 100 m3 obostavaného
priestoru .................................................................... 10 €
• na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy a záhradkárske chaty),
- ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 vrátane .. 23 €
- ak zastavaná plocha je od 25 m2 do 50 m2 vrátane ... 33 €
- ak zastavaná plocha je od 50 m2 do 80 m2 vrátane ... 66 €
• na zmeny dokončených stavieb na bývanie – rodinný dom .. 50 €
• na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami .. 15 €
Prerábate dom? Ako treba postupovať?
1. Rekonštrukciu rodinného domu treba ohlásiť na
obecnom úrade:
• ohlásenie stavebnému úradu stačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií a nemení sa spôsob
užívania stavby, napr. prestavba jadra v dome, zasklenie
balkóna alebo lodžie podľa použitého systému, vybúranie
priečky alebo otvoru v priečke, výstavba novej priečky.
• ohlásenie stačí aj na drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, ich zastavaná plocha nesmie
presiahnuť 25 m² a výška päť metrov, a to:
- prízemné stavby (kôlne, práčovne letné kuchyne,
prístrešky, stavby na chov drobného zvieratstva);
- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje
25 m² a hĺbka 3 m (pivnice, žumpy);
- oplotenie;
- prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu.
2. Kedy potrebujete stavebné povolenie:
• ak zasahujete do nosných konštrukcií stavby a môže to
ovplyvniť stabilitu,
• menia sa pôdorysné rozmery miestností, prípadne mení
sa účel užívania bytu,
• pri prístavbe, nadstavbe a veľkých stavebných úpravách,
ako sú: zväčšenie dverového otvoru v nosnej stene, prístavba garáže alebo inej miestnosti k domu, nadstavba poschodia
v rodinnom dome, zmena konštrukcie zastrešenia.

Október, mesiac
úcty k starším
Každoročne v mesiaci októbri, 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 spoluobčanom nad 70 rokov sme preukázali úctu a vďaku na
spoločnom stretnutí dňa 23. 10. 2012
o 13.30 hodine v spoločenskej sále
KD, na ktorom sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Pavol Kvasnica.
V obci ich žije 250, z toho 82 mužov
a 168 žien. Medzi najstarších mužov
patrí Ján Pleva, č. 763, ktorý sa dožil
90 rokov a medzi ženy Anna Dušová,
č. 405, ktorá oslávila 95. narodeniny.

Skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho našej obce
a celej našej vlasti.
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Celoštátna súťažná prehliadka
folklórnych skupín – NOSITELIA TRADÍCIÍ 2012
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 2012.
Prehliadka sa konala 27. októbra 2012 v Kultúrnom dome
v Dolnej Súči. Záštitu nad podujatím prevzal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček,
MPH. Nie je to náhoda, že práve v našej obci bohatej na kultúrny život a tradície sa v posledný októbrový víkend stretli
najlepšie folklórne skupiny z celého Slovenska. Trenčiansky
kraj reprezentovali folklórne skupiny Kýčer Turá Lúka a Lubená Poluvsie. Z ostatných krajov Dolná Súča privítala folklórne skupiny Gbelan Gbely, Šulekovo Hlohovec, Jaročan
Jarok, Tradíciu Dražovce, Javorníček Hvozdnica, Podhradie,
Slnečnicu – Sunečník Gajary, Dobronu Dobrá Niva, Čierťaž
Nemecká, Bažaličku Plachtince-Príbelce, Stromíš Vlachovo,
Vinicu, o. z., Košice-Myslava, Raslavičan Raslavice, Kudzeľ
Dlhé nad Cirochou.
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. Sobotňajšie podujatie bolo venované
pamiatke zosnulého Jozefa Majerčíka, ktorý inicioval a realizoval hnutie Nositelia tradícií, zamerané na uchovávanie,
ochranu a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry.
V tomto roku na festival postúpilo zo všetkých 8 krajov
Slovenska až 16 folklórnych skupín, čo predstavuje okolo
500 súťažiacich. O laureátovi celoštátnej súťaže rozhodla
odborná porota zložená z choreografov, hudobníkov a etnológov v zložení:
Predseda poroty:
prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. – hudobný vedec
Členovia poroty:
Mgr. art. Pavol Bútor – tanečník, choreograf, odborný pracovník NOC
PhDr. Stanislav Dúžek, CSc. – etnochoreológ, vedecký pracovník
Mgr. Petra Klobušická, PhD. – etnologička, projektová manažérka NOC
Ing. Štefan Mráz – tanečník, dlhoročný prezident FF Východná
PaedDr. Angela Vargicová – speváčka, pedagogička
Mgr. art. Štefan Zima – tanečník, choreograf, odborný pracovník NOC.
Výsledky súťaže boli vyhlásené vo večerných hodinách na
javisku v spoločenskej sále kultúrneho domu. Porota rozdelila všetkých účinkujúcich do troch pásiem – zlatého, strieborného a bronzového. Titul Laureát festivalu udelila Folklórnej
skupine Raslavičan z Raslavíc a Folklórnej skupine Dobrona
z Dobrej Nivy.
Vyhodnotenie súťažnej prehliadky:
Laureát:
FSk Raslavičan Raslavice: V Bardijove za vojačka me vźaľi
FSk Dobrona Dobrá Niva: Rozprávanie o bolesti
Zlaté pásmo:
FSk Raslavičan Raslavice: V Bardijove za vojačka me vźaľi
FSk Dobrona Dobrá Niva: Rozprávanie o bolesti
FSk Bažalička Plachtince-Príbelce: Už sa fašang kráti
FSk Vinica o. z. Košice-Myslava: Čepiny

Strieborné pásmo:
FSk Javorníček Hvozdnica: Vohľady na bačovoch
FSk Šulekovo Hlohovec: Už sme žitko zežali
FSk Lubená Poluvsie: Svetom za novým letom
FSk Tradícia Dražovce: Keť som ja bíval richtárom
FSk Čierťaž Nemecká: Vádzaňia
FSk Kudzeľ Dlhé nad Cirochou: Kudzeľná chiža
FSk Stromíš Vlachovo: Priadky u Šafárov
FSk Kýčer Turá Lúka: Veselo pri muzike
FSk Gbelan Gbely: Stavanie mája
FSk Podhradie a Podhradská muzika: Jarmok
Bronzové pásmo:
FSk Jaročan Jarok: Pri muzike
FSk Slnečnica – Sunečník: Poslední putňa hrozna – vinobraní
Ocenenia – folklórne skupiny:
FSk Kýčer Turá Lúka: za dlhodobé udržiavanie kopaničiarskej hudby
FSk Bažalička Plachtince-Príbelce: za výnimočné udržiavanie krojovej tradície
FSk Vinica, o. z., Košice-Myslava: za výnimočné udržiavanie
krojovej tradície

Po skončení súťažnej prehliadky folklórnych skupín sa
v spoločenskej sále uskutočnila tanečná zábava, na ktorej
sa folklórne skupiny zabávali spolu s domácou Dychovou
hudbou Krásinka v programe Bavíme sa. V príjemnej atmosfére a plní dojmov sa okolo polnoci začali účastníci súťaže
poberať do svojich domovov.
Touto cestou by sme chceli poďakovať DH Krásinka pod
vedením kapelníka Karola Bariša za príjemnú atmosféru,
ktorú vytvorila na záver celoštátnej súťaže pre súťažiace
folklórne skupiny a návštevníkov podujatia. Chceli by sme
veľmi poďakovať pani Agnese Šedivej, ktorá pomáhala pri
prezentácii súčanského kroja a tradičných súčanských výšiviek na výstave, ktorá bola súčasťou celého podujatia.
Počas súťaže sa o stravu pre účinkujúce folklórne skupiny
postarali pani kuchárky zo školskej jedálne, a preto patrí aj
im veľká vďaka.
Ďalej by sme chceli poďakovať všetkým občanom, ktorí sa
podieľali na bezproblémovom priebehu celého podujatia, a to
najmä členom z Klubu dôchodcov a FS Latovec.
A čo dodať na záver? Sme hrdí na to, že takéto podujatie
celoslovenského významu sa konalo práve v našej malebnej
dedine.
M. G.

číslo 3 • december 2012
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Ohliadnutie SA za rokom 2012
Rok 2012 bol z pohľadu aktivít pre
Detskú dychovú hudbu Rudolfa Hečku
pomerne bohatý a vcelku i úspešný,
čo sa týka získaných ocenení.
Ale poďme pekne po poriadku.
Vo februári sme účinkovali u nás
na tradičných fašiangoch. V tom čase
sme už intenzívne začali pripravovať
súťažný program na Celoslovenskú
súťažnú prehliadku detských a mládežníckych dychových hudieb, ktorá
bola spojená s festivalom dychových
hudieb Hečkova Súča.
V predvečer 1. mája sme si pri stavaní mája u nás doma spravili generálku
na koncert, ktorý nás čakal nasledujúci
deň v Trenčíne na Mierovom námestí.
V máji, keď vrcholila príprava na celoslovenskú súťaž, prišlo nečakané pozvanie na krajskú prehliadku do Bojníc,

ktorá sa uskutočnila 6. mája 2012. Pozvanie sme prijali, zlaté pásmo získali.
Cenu za sólový výkon získali Jakub
Bariš a Michal Ondrišák za Trumpetovú
polku a sekcia klarinetov za Kibic polku.
Začiatkom júna sa uskutočnila už
spomínaná celoslovenská súťaž, kde
sme v pomerne silnej konkurencii obhájili zlaté pásmo. Koncom júna sme
vycestovali na Moravu do Hulína na
Festival Václava Smolu.
V júli sme účinkovali spolu s Folklórnym súborom Latovček na Hrozenkovských slávnostiach. Počas letných
prázdnin sme na začiatku augusta účinkovali v Červenom Kameni na miestnych
dožinkách. Účinkovanie bolo pomerne
náročné, pretože sme v letných horúčavách vyhrávali v dožinkovom sprievode,
potom hudobne sprevádzali sv. omšu

v miestnom kostole a následne účinkovali v dožinkovom programe.
Na chvíľu sme si vydýchli, avšak už
koncom augusta sme sa museli pripravovať na koncerty v Dubnici a v Prejte.
V októbri sme pozdravili našich seniorov na tradičnom stretnutí s predstaviteľmi obce v rámci Mesiaca úcty
k starším.
Koniec roka patrí už tradične príprave na vianočné obdobie – účinkovanie
na Vianočnom bazári v našej obci.
Na záver chcem poďakovať všetkým členom detskej dychovej hudby
za šírenie dobrého mena našej obce
v blízkom i vzdialenom okolí. Prajem
im všetkým krásne prežitie vianočných
sviatkov a v novom roku veľa zdravia
a chuti pri zdokonaľovaní ich hudobných schopností.
V. V.

Opäť k nám zavítal Mikuláš
V prvú adventnú nedeľu 2. decembra 2012 už tradične k nám zavítal
svätý Mikuláš so svojimi vernými pomocníkmi, čertom a anjelom.
Deti boli v očakávaní, aké prekvapenie im Mikuláš tento rok priniesol.
S potešením sme sledovali radosť
detí, ktoré sa veľmi tešili a Mikuláša
privítali hlasným potleskom. Ale ešte
pred jeho príchodom si deti mohli pozrieť kreslené rozprávky. Po privítaní Mikuláša sa už tešili na sladkú odmenu.
Niektoré odvážne deti mu zarecitovali
básničku alebo zaspievali pesničku.
Po rozdaní darčekov deti odchádzali
domov s úsmevom na tvári.
Toto krásne predvianočné popoludnie
sa koná každý rok vďaka pracovníkom
obecného úradu, ktorý toto podujatie zabezpečujú a niekoľkým dobrovoľníkom.
Keďže sa tohto podujatia nemohli
zúčastniť všetky deti, svätý Mikuláš
ich ešte navštívil a obdaroval dobré
deti z našej farnosti 6. decembra v kostole po svätej omši.
Na Mikuláša sa tešíme aj o rok.
M. G.

číslo 3 • december 2012
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Pozvánka na kultúrne podujatie

Divadelný súbor Giovanni Dolná Súča
Divadelný súbor Giovanni Vás srdečne pozýva na premiéru svojej 10. divadelnej komediálnej hry
pod názvom Spravodlivosť pod papučou. Po minuloročnej mafiánskej zápletke sa presunieme o storočie vzad, na prelom 18. a 19. storočia, kde budeme môcť sledovať príbeh dvoch rozhádaných rodín. Dlhé generácie spolunažívali v priateľskom susedstve, až kým nezmizol ich spoločný majetok. Veru tak, priatelia
buďme, dlhy si plaťme. Ale čo ak peniaze skutočne zmizli za záhadných okolností? Alebo ich naozaj ukradol nenávidený
Daniel? Všetko sa pokúsi vyriešiť sudca Fedor, avšak ten má čo robiť, aby v zdraví ustál svoje manželstvo, nieto ešte riešil
susedské sváry. Veď jeho Barbora je oheň a síra, ako sám vravieva.
Ľudia sú od prírody tvrdohlavé bytosti a majú hádky mnohokrát radšej než človeka, kedysi nazývaného priateľom. Susedské vzťahy sú komplikované, často komické a neraz cez plot lietajú iskry nahnevaných emócií. Ďalej však už neprezradím,
nechajte sa prekvapiť a príďte zažiť na vlastnej koži, ako sa z priateľov môžu stať zarytí nepriatelia a naopak.
Nezabudnite si teda do kalendára vložiť pripomienku a v predpokladanom termíne, okolo polovice januára nového roku
s poradovým číslom 2013 zavítať na premiéru do kinosály kultúrneho domu v našej obci. Zatiaľ všetci usilovne nacvičujeme
a tešíme sa, kedy vyjdeme na javisko a budeme vám môcť vyčariť úsmev na perách a snáď i dokázať, že nie každý zlý sused
je naozaj susedom zlým. Stačí troška prívetivosti, trpezlivosti a počúvania sa a možno si spolu zatancujete i tango!
Zatiaľ vám všetci členovia Divadelného súboru Giovanni želajú úspešné prežitie konca sveta, krásne požehnané Vianoce
a šťastné vykročenie do nového roku.
Dovidenia na javisku, priatelia!								
Michal Medňanský

Ako sme prežili rok 2012 v klube seniorov

Je dôležité žiť svoj život tak, aby sme sa radovali a tešili zo
všetkého pekného a dobrého. Tak ako napríklad zo spoločných posedení a stretnutí nás, seniorov. Aj my, skôr narodení občania z klubu seniorov v Dolnej Súči, sa podieľame na
spoločenskom a kultúrnom živote v našej obci.
Rok sme začali zvesela vo fašiangovom sprievode, vystúpením aj smažením šišiek. Počas roka sme organizovali
vychádzky do prírody, opekačky.
Zúčastnili sme sa na Krajskej prehliadke ľudových súborov v Dubnici a tiež sme zorganizovali celodenný zájazd do
Pezinka na vinobranie. Po ceste sme sa zastavili v Trnave.
Prešli sme si pešiu zónu, Trojičné námestie. Zastavili sme
sa v kostole na tichú modlitbu, a ako ináč, ženy sa rozpŕchli
po obchodoch. Potom sme pokračovali do Pezinka. Tam boli
plné stánky všelijakých dobrôt a vínečka. Aj keď sme mali
tenké peňaženky, nikto z nás neodolal tým lákadlám.

Zorganizovali sme aj výlet vlakom. Osem žien sa vybralo
do Popradu a Spišskej Soboty. Tam sme navštívili zrenovovaný Kostol sv. Juraja, kde nás sprevádzala sprievodkyňa
v dobovom kostýme. Veľmi zaujímavo rozprávala o kostolíku, o tom, aké máme hodnoty na Slovensku, ktoré nám
závidia aj okolité krajiny. Mali tam zájazdy aj z Nemecka či
Švajčiarska.
Máme veľmi dobrú spoluprácu s obecným úradom. Môžeme sa stretávať v klubovni kultúrneho domu, za čo im veľmi
pekne ďakujeme.
Našich aktivít je veľmi veľa, nedajú sa všetky opísať.
Želala by som si, aby už ani jeden senior nepocítil samotu.
Pripojte sa k nám a tešte sa spolu s nami z tohto prekrásneho obdobia nášho života, zabudnete na choroby. Od októbra
až do konca marca cvičíme pre naše zdravie.
Anka Oriešková

Láska nikdy nezanikne – poďakovanie
Touto cestou sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa pričinili ošatením, alebo finančnou podporou o to, že sme 22.
októbra 2012 navštívili zariadenie, ktoré
nesie názov: Inštitút Krista Veľkňaza
v Žakovciach za Popradom. Veľkou
mierou prispeli manželia Janka a Peter
Hinkovci, ktorí dali podstatnú časť ošatenia a iných potrebných vecí. Nedali sa
zahanbiť ani naši občania Dolnej Súče.
Vyrazili sme na osobnom aute s prívesom o 3.30 hodine. Cesta bola
príjemná i keď zrána boli hmly, no potom nás slniečko sprevádzalo pozdĺž
Vysokých Tatier, ktorých krása sa dá
ťažko opísať s dominantou Kriváňa.
Po troch hodinách cesty sme sa
ocitli pred vrátnicou zariadenia v Žakovciach, kde sme boli milo prijatí
vrátnikom, ktorý nám dal patričné informácie. Naše srdcia nám napĺňala
túžba stretnúť sa s tým človekom, ktorý vybudoval toto, možno ho nazvať
centrum lásky, nádeje a pokoja pre
ľudí, ktorých život odsunul celkom na

okraj spoločnosti. Naša túžba sa splnila, keď asi po pol hodine čakania sa
objavil človek s milým úsmevom na
tvári a s katolíckym pozdravom, otec
Marián Kuffa a pozval nás, dalo by
sa povedať, do jeho poradne. Čakali
na neho ďalší klienti, alebo tí, čo prišli s charitou ako my. Náš rozhovor
s ním netrval dlho, lebo my ako dobre
vychovaní sme okruh otázok zúžili na
minimum. Boli sme si vedomí, že za
nami čakajú ďalší. No i za takú krátku dobu sme zistili, že je to človek
s veľkým srdcom, v ktorom je ukryté
veľké množstvo lásky k tým najbiednejším, z ktorých sa postupne formujú
ľudia schopní a osožní pomáhať svojim spolubratom a spolusestrám.
V tomto prostredí, v ktorom žije okolo 250 ľudí, sú medzi nimi ľudia na vozíkoch i ležiaci. Práca a modlitba im
dáva zmysel života. Pohľad na všetko,
čo tento kňaz vybudoval, samozrejme,
za pomoci svojich zverencov, vás privádza do nemého úžasu a hlboko sa

skláňate nad týmto dielom a len ťažko
potlačíte slzy vďaky a obdivu. Vďaka
ti, otec Marián, za všetko, čo robíš,
aby láska nevyhasla voči tým najbiednejším a odstrkovaným.
Po chutnom obede, na ktorý sme
boli srdečne pozvaní, sme sa okolo 12.
hodiny pobrali domov, naplnení úctou
a láskou ku všetkému, čo sme videli
a zažili. Bolo to stretnutie, ktoré sa dá
ťažko vyjadriť slovom, treba ho zažiť,
ale každému sa to nepodarí. My sme
na to čakali 22 rokov. Pred 22 rokmi
sme poslali do Žakoviec prvý balík. Za
22 rokov prišlo z Dolnej Súče do Žakoviec 154 balíkov.
Vďaka patrí všetkým, ktorí ste sa na
tomto diele pomoci zúčastnili. Prajeme
si, nech medzi nami rastie láska, ktorá, ako sa hovorí, hory prenáša. Nech
máme v srdci túžbu pomáhať i naďalej
tam, kde pomoc potrebujú.
Prosíme o pomoc našu milú matku
Pannu Máriu, ktorú nazývame „Príčinou našej radosti“.
Margita Podoláková
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Večná téma psy
Vo svojom článku sa chcem dotknúť citlivej témy, ktorá polarizuje snáď celé Slovensko. Na jednej strane sú milovníci psov, ktorí presadzujú ochranu svojich miláčikov tak radikálne, že človek je snáď až na druhom mieste. Druhým
extrémom sú názory o potrebe vystrieľať všetkých voľne pobehujúcich psov. Medzi tým stojí obec s povinnosťou
dodržiavať zákon NR SR č. 282/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravujú podmienky držania
psov. Aj keď obec nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť, či niekto bude alebo nebude vlastniť psa (a koľko), má povinnosti, na základe ktorých prijala nové všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o niektorých podmienkach držania
psov v katastrálnom území obce Dolná Súča. Nové nariadenie dôsledne dodržiava súčasné platné zákony, kde ale
do budúcna očakávame zmeny aj z dôvodu problémového uplatňovania tých súčasných v praxi. Určite ste počuli
o návrhu zákazu chovania bojových plemien. Ale vráťme sa k nášmu „vézetenku“ a zopakujme si povinnosti „psičkárov“, ktoré sú užitočné aj pre ostatných občanov, aby vedeli upozorniť tých, ktorým sa nechce dodržiavať pravidlá.
Evidencia
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní v katastrálnom území obce Dolná Súča podlieha evidencii psov na
obecnom úrade. Obec vydáva držiteľovi evidenčnú známku, ktorá je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie
alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní oznámiť
obci, náhradná známka bude vydaná za úhradu 3 €.
Vodenie psa
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa
vedie. Vodiť psa mimo chovného priestoru (dvora) môže len
osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho
ovládať v každej situácii. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je
povinný oznámiť svoju totožnosť osobe, ktorú pes pohrýzol.
Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka,
oznámiť na obecnom úrade.
Voľný pohyb psa
Voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky (bez remeňa) mimo chovného priestoru.
Bez uviazania psy nesmú na cintoríny, na cesty a chodníky, námestie a na verejnú zeleň. V žiadnom prípade ani uviazaný pes nesmie do priestorov základnej a materskej školy

na detské ihriská a pieskoviská, futbalové ihrisko a verejné
športoviská. Zákaz platí aj pre kultúrny dom, obecný úrad
a zdravotné stredisko. Ak pes znečistí verejné priestranstvo
výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť.
Sankcie
Ak držiteľ psa nepreukáže totožnosť psa evidenčnou známkou, nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pobytu psa alebo neodstráni výkaly, ktorými pes znečistil
verejné priestranstvo, obec mu môže uložiť pokutu do 16 €.
Ak držiteľ psa neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný alebo neoznámi odcudzenie, zničenie, stratu známky alebo nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených, obec mu
môže uložiť pokutu až do 165 €.
Toľko platné pravidlá, ale ako dosiahnuť, aby sa v plnej
miere dodržiavali? Pomôže osveta? Pomôžu sankcie? Pomôže odchyt túlavých psov? Kto zaplatí umiestnenie psa do
útulku? Ľahšie sa spýtať, ťažšie odpovedať.
Verím že spoločným úsilím postupnými krokmi dosiahneme zlepšenie.
Viliam Cagala, prednosta OcÚ

INFORMÁCIE PRE DAŇOVNÍKOV

dávame do pozornosti daňovníkom, ktorí v roku 2012 nadobudli,
predali alebo previedli nehnuteľnosť v k. ú. obce Dolná Súča

Priznanie k dani z nehnuteľnosti,
k dani za psa, k dani za nevýherné
hracie prístroje
Podľa zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (daňovník podáva
priznanie k dani, ku ktorej mu vznikla
daňová povinnosť).
Pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru
kalendárneho roka. Daňovníkom je
fyzická a právnická osoba.
1. Priznanie k dani z nehnuteľnosti,
k dani za psa, k dani za nevýherné
hracie prístroje je daňovník povinný
podať správcovi dane do 31. januára
toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť
k týmto daniam, alebo niektorej
z nich.
2. Ak vznikne daňová povinnosť k dani
za psa, k dani za nevýherné hracie

prístroje v priebehu zdaňovacieho
obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej
mu vznikla daňová povinnosť do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

3. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať
priznanie k dani z nehnuteľnosti do
30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
4. Ak daňovník podal priznanie k niektorej z daní podľa ods. 1 – 3 tohto článku a stane sa vlastníkom
ďalšej nehnuteľnosti, alebo dôjde
k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu
alebo nebytového priestoru, alebo
mu vlastníctvo zanikne, je povinný
podať čiastkové priznanie k príslušnej dani v lehote podľa ods. 1 tohto
článku.
5. Ak daňovník podal priznanie k dani
z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani
za nevýherné hracie prístroje podľa
ods. 1 – 3 tohto článku a daňová
povinnosť k niektorej z daní vznik-

ne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani,
ku ktorej mu vznikne alebo zanikne
daňová povinnosť, príslušnému
správcovi dane najneskôr do 30 dní
odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

6. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosti vydražením a už podal priznanie k dani z nehnuteľnosti podľa
ods. 1 – 3 tohto článku, je povinný
podať čiastkové priznanie k dani
z nehnuteľnosti do 30 dní odo dňa
vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane.
7. V čiastkovom priznaní je daňovník
povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani
z nehnuteľnosti, dani za psa, k dani
za nevýherné hracie prístroje vrátane čiastkového priznania k týmto
daniam alebo niektorej z nich.
8. Pred uplynutím lehoty na podanie
priznania k dani z nehnuteľnosti,
k dani za psa, k dani za nevýherné
hracie prístroje alebo niektorej z nich
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alebo čiastkového priznania k týmto
daniam alebo niektorej z nich môže
daňovník podať opravné priznanie.
Na vyrubenie dane je rozhodujúce
posledné podané opravné priznanie, pričom na podané priznanie

alebo čiastkové priznanie alebo
predchádzajúce opravné priznanie
sa neprihliada.
9. Daňovník je povinný podať dodatočné priznanie, ak zistí, že v priznaní
k niektorej z daní alebo v čiastko-

vom priznaní k týmto daniam neuviedol správne údaje na vyrubenie
dane najneskôr do štyroch rokov od
konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie alebo čiastkové priznanie k niektorej z daní.

Tlačivo Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Na diskusiu...
Niektorí naši spoluobčania „sa opičia“ po mestských ľuďoch z panelákov a začínajú „venčiť“ svojich psov aj na dedine.
Nemá to však opodstatnenie, lebo na dedine má každý dvor a pes môže „lietať“ po svojom dvore, kým v paneláku je pes
prakticky uväznený v byte, a preto je treba ho vodiť von.
Inak by mi to nevadilo, keby tieto psíky nešpinili a neznečisťovali svojimi exkrementmi priestranstvá okolo cesty a potoka,
práve tam, kde chodia naše deti. Tie stúpajú po exkrementoch, menšie si aj oblizujú ruky, či chytajú oči alebo oblečenie
takto znečistenými rukami.
Potom sa čudujeme, z čoho majú naše deti toľko alergií???
Dávam otázku: čo je dôležitejšie, zdravie našich detí, alebo vodenie psov po dedine???
P. S.: Ešte som tu nevidela žiadneho psičkára, aby po svojom psíkovi zberal exkrementy (psíčkari nenosia vrecúška na
exkrementy a koniec koncov, v obci nie sú ani špeciálne nádoby na exkrementy, kde by ich mali vyhadzovať). V meste sú
psičkári za takéto chovanie pokutovaní. 									
AT

Spoločné posedenie pri guláši
Dňa 1. 9. 2012 sa uskutočnilo posedenie všetkých členov
PZ Krásin Dolná Súča pri guláši. Tohtoročné stretnutie bolo
výnimočné tým, že naň boli pozvané aj manželky a partnerky. Super partia ľudí, pekné počasie a dobrá nálada dala
stretnutiu veľmi priateľskú atmosféru. Počas celého stretnutia a dobrej zábavy nesmel chýbať na stole pečený diviak.
Príjemná atmosféra trvala až do neskorých večerných hodín
a na jej konci niektorí členovia spolu s partnerkami uskutočnili pri splne mesiaca poľovačku. Najmladšiemu členovi
združenia sa podaril streliť diviak, ktorého mu potom pomohli spracovať ostatní členovia združenia.
Chceli by sme sa touto cestou poďakovať členom za účasť
a organizátorom za samotnú organizáciu tohto príjemného
stretnutia a už teraz sa tešíme na ďalšie.
M. M.

Skúšky psov
Regionálna organizácia SPZ – Trenčín, kynologická komisia v spolupráci
s SPZ Krásin Dolná Súča zorganizovali dňa 30. 9. 2012 farbiarske skúšky
psov malých plemien.
Skúšky a uskutočnili podľa stanov
RGO a v prostredí našich lesov.
Zúčastnených bolo 9 vodičov so
svojimi psami, pre ktorých boli pripravené rôzne skúšobné disciplíny. Psy
dohľadávali 12-hodinovú stopu, sliedili na zver a záverečnou disciplínou
bolo odloženie a chovanie psa po výstrele.
Všetky psy úspešne zložili túto
skúšku, čím získali preukaz o poľovníckej upotrebiteľnosti.
Po ukončení skúšok členovia PZ
Krásin pripravili pre všetkých zúčastnených posedenie pri vynikajúcom
poľovníckom guláši.
M. M.
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ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Návšteva v domove dôchodcov
Deti z 1. B a 2. A triedy sa rozhodli
navštíviť starkých v domove dôchodcov.
Spolu s pani učiteľkami nacvičili
pekný program, v ktorom zaspievali,
zarecitovali i zahrali divadielko o repke.
Potom odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky dedkom a babkám.
Napokon Eliška Pastieriková, Oliver
Michálik a Sabínka Jankechová čítali
babičkám a dedkom rozprávky.
Ani starkí sa nedali zahanbiť a oni
tiež čítali z kníh, ktoré si deti doniesli.
Všetkým sa to veľmi páčilo.
Deti sa chvíľu so starkými porozprávali a dohodli sa, že ich ešte prídu
navštíviť.
(I.S.)

Naša škola a šport
Tento školský rok sa na našej škole začalo súťažne športovať už v septembri základným a zdokonaľovacím plaveckým kurzom na krytej plavárni v Trenčíne a obvodným kolom
v cezpoľnom behu na Ostrove v Trenčíne, kde žiaci obsadili
v konkurencii všetkých ZŠ okresu 7. miesto.
Pokračovali sme v októbri veľkým futbalom žiačok, ktoré
sa umiestnili na 3. mieste vo finále a žiaci vďaka minuloročnému finálovému prvenstvu čakajú na súperov v tohtoročnom finálovom kole, ktoré na nich čaká koncom apríla.
Na ZŠ Kubra sa uskutočnilo finále v stolnom tenise a žiaci
sa umiestnili na 3. a žiačky na 5. mieste. Mladšie žiačky sa
po víťazstve v základnom kole v novembri zúčastnili semifinálových bojov vo Svinnej a umiestnili sa na 4. mieste.
V basketbale sa žiačkam aj žiakom darilo rovnako ako
každoročne. Bez problémov postúpili zo základnej skupiny
cez semifinále až do finále. V ňom sa umiestnili na výbornom 2. mieste obidve družstvá. Žiačky postúpili do regionálneho kola, na ktoré ešte čakajú.
Orion florbal bol ďalší zo športov, kde sa naši žiaci ukázali
v dobrom svetle, starší žiaci dokonca získali 1. miesto v základnej skupine, ktoré im zaručilo finálový postup. Mladší žiaci
súťažili v Hornej Súči, obsadili 2. miesto v základnej skupine.
Dňa 14. decembra 2012 sa na našej škole uskutoční Vianočný stolnotenisový turnaj žiakov a žiačok o Pohár starostu
obce.

V novom kalendárnom roku čaká našich žiakov a žiačky
ešte rad ďalších športových súťaží a turnajov: volejbal,
lyžiarsky výchovno-vzdelávací kurz Huty – Spálená v Roháčoch, hádzaná, gymnastika, futbal, ľahká atletika, streetball,
Kinderiáda pre 1. stupeň, tenis a OFDM pre MŠ a 1. stupeň ZŠ.
Naša škola žije športom aj vďaka bohatej krúžkovej športovej činnosti, čo maximálne prispieva k šíreniu dobrého
mena našej školy a obce.
ak, dn

Basketbal, finále.

Kráľovstvo Múdrosť

(Podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc)

V októbri 2012 sa otvorili brány Kráľovstva „Múdrosť“ v našej škole. V kráľovstve sa v jedno popoludnie deti zabavili i naučili všeličo nové. Deti a ich rodičia si mohli pozrieť výstavu výtvarných prác Hlaholika a grafity, prečítať
spisovateľské pokusy našich žiakov, vybrať a objednať si z vystavených kníh. Siedmaci nám v predstavení Ako
Rastislav pozval k nám vierozvestcov predviedli, ako to vlastne bolo s Cyrilom, Metodom a prvým slovanským
písmom. Štvrtáci zaspievali pieseň Vybrané slová, ktorej vtipný text si vytvorili sami z vybraných slov. Tretiaci
recitovali krátke pásmo básničiek Ovocie od nádejnej poetky, tretiačky Evky Panákovej.
Deti napokon odhaľovali tajomstvo troch tajomných komnát. V komnatách nazvaných Minulosť, Prítomnosť
a Budúcnosť plnili rôzne úlohy, týkajúce sa príchodu vierozvestcov, hlaholiky, kníh a knižníc a odskúšali si svoj
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spisovateľský talent. Komu sa podarilo splniť úlohy vo všetkých komnatách, získal drobnú odmenu v podobe
časopisu alebo jednotky z literatúry a obrovskú odmenu, ktorou bol užitočne strávený voľný čas.
Veríme, že sa nám podarilo ukázať deťom, že čítanie je nielen poučné, ale aj zábavné.
Čo o podujatí napísali deti:
Medzinárodný deň knižníc na našej
škole sa mi páčil. Vystúpenia spolužiakov boli nádherné, speváci sa mi páčili. Bolo to super. Najviac sa mi páčili
úlohy, pri ktorých sme sa potrápili, ale
aj zabavili. Úlohy, ktoré sme riešili boli
ťažké, najviac ma bavilo rýmovanie
slov. Potom sa mi páčilo divadielko o Konštantínovi a Metodovi. Pekné bolo, že
sme za vyriešené úlohy dostali jednotky. Nepáčilo sa mi, že podujatie bolo
krátke.
Denisa
Veľmi sa mi páčili úlohy o Konštantínovi a Metodovi. Boli celkom ťažké.
Najlepšie bolo, ako som prekladala
hlaholiku do slovenčiny a ako sme vymýšľali rýmy. Vystúpenia žiakov boli
pekné. Najviac sa mi páčilo divadlo
o Cyrilovi a Metodovi.
Kristína

Veľmi sa mi tam páčilo, ako sme
vyhľadávali v knižke bohov, ako sme
vymýšľali rýmy. Ako odmenu som dostala jednotku zo slovenčiny. Veľmi
som rada, že som získala všetky tri
kľúče.
Radka
Páčilo sa mi, že sme museli vymyslieť rozprávku alebo báseň, že sme
hľadali rôzne knihy a údaje v nich.
Bolo tam dobré divadlo. Štvrtáci spie-

vali pesničku, ktorú oni vytvorili. Keby
mali viac piesní, mohli by nahrať cédéčko. Evička Panáková vymyslela
krásnu báseň s názvom Ovocie. Na
tretiačku je táto báseň skvelá. Nečudovala by som sa, keby som ju našla
v nejakom detskom časopise. Stará
slovenčina bola oproti našej zvláštna,
ale oni by to určite povedali o tej našej.
Adriana

V treťom ročníku sa žiaci začínajú učiť cudzí jazyk. Sú šikovní a angličtina ich
baví. Učili sa najskôr v audio-orálnom období bez použitia učebníc. Prostredníctvom piesní, riekaniek a hier zvládali prvé anglické slovká. Slovesá precvičovali
na umelom ihrisku v pohybe.

Deň knižníc sa mi páčil. Niektoré
úlohy boli ťažké, ale niektoré ľahké.
Najviac sa mi páčilo divadielko. Z úloh
sa mi najviac páčilo, keď som skladala
zo slov vetu.
Klára
Najviac ma zaujali aktivity, kde som prekladal
vetu z hlaholiky do slovenčiny, hľadal informácie v knihách a skladal
zo slov príbeh. Andrej

Kalendár spoločenských udalostí
September 2012
• Koncert DH Chabovienka na námestí
• Výročná sv. omša pri kaplnke v Polníkoch
• Koncert pre žiakov ZŠ s MŠ R. Hečka
Október 2012
• Koncert DH Skaličané a DH Krásinka
• Birmovka
• Posedenie pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším

• Celoslovenská súťaž a prehliadka
folklórnych skupín Nositelia tradícií
2012
November 2012
• Koncert Horkýže Slíže
• Hodová diskotéka
• Hodová TZ DH Legrúti
• Stužková slávnosť – Obchodná akadémia Trenčín

Poľovnícke združenie Krásin Dolná Súča pozýva
priaznivcov dobrej zábavy na

ŠTEFANSKÚ POĽOVNÍCKU ZÁBAVU
Dňa: 26. decembra 2012 o 20.00 h
Miesto: spoločenská sála KD Dolná Súča
Do tanca a na počúvanie bude hrať

DH MAGURANKA z Kanianky.
Všetkých Vás srdečne pozývame.
Predpredaj vstupeniek:
denne na Obecnom úrade v Dolnej Súči.

• Zasadnutia výborov spoločenských
organizácií – 3-krát
December 2012
• Mikulášske popoludnie pre deti z našej obce
• Vianočný bazár na námestí
• Koncert Jožka Černého 21. 12.
• Štefanská TZ – DH Maguranka
• Silvestrovská diskotéka

Silvester 2012 v Dolnej Súči
31. 12. 2012 v KD Dolná Súča
DJ: P. Michálik

Vstupné: 5 EUR
Rezervácie:
0905 936 764 (Samuel Ondrišák) – uzavretá spoločnosť
v cene kapustnica, polnočný prípitok
povinné oblečenie: elegantné
Všetkých srdečne pozývam.
Pripravujem: Jarný koncert dychovej hudby
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INZERÁT

Obecný úrad v Dolnej Súči pozýva

9. februára 2013

priaznivcov dobrej zábavy na

Fašiangové popoludnie na námestí
a Fašiangovú tanečnú zábavu
v spoločenskej sále KD v Dolnej Súči.
Na tanečnej zábave
do tanca a na počúvanie bude hrať
DH Dubňanka (ČR).
Všetkých Vás srdečne pozývame.

Stávková kancelária Tipsport Dolná Súča oznamuje občanom, že si budú môcť v pobočke zakúpiť vstupenky na
rôzne akcie cez Ticketportál.
Informácie Vám radi poskytneme v stávkovej kancelárii
Dolná Súča.

Detský kútik

Predpredaj vstupeniek:
na Obecnom úrade v Dolnej Súči
alebo na tel. č. 0908 765 089.

Dňa 12. februára 2013 o 19.00 hod.
sa v spoločenskej sále KD uskutoční

TANEČNÁ ZÁBAVA S TRADIČNÝM
POCHOVÁVANÍM BASY.
Srdečne Vás pozývame.

Najchutnejšie vianočné
vanilkové rožky
360 g hladkej múky, 250 g klasického masla, 100 g mletých vlašských orechov, 100 g práškového cukru, štipka kakaa – nemusí byť.
Všetko spolu vymiesime, tvarujeme malé rovnaké rožky,
ktoré upečieme na plechu vystlanom papierom na pečenie
pri 160 – 170 stupňoch Celzia dozlata. Ešte horúce obaľujeme v práškovom cukre zmiešanom s vanilkovým cukrom.
A najchutnejšie sú práve preto, že nezamieňame maslo za
margarín. Je to síce finančne náročnejšie, ale výsledok stojí
za to a aspoň na Vianoce si môžeme dopriať. Tak dobrú chuť
a šťastné a veselé chvíle pri vianočnom pečení.
M. V.

Futbal v Dolnej Súči

šport

Muži • Jeseň 2012
Mužov začal od novej sezóny trénovať Ján Hudec z Nemšovej, jeho asistentom je Patrik Sedláček a vedúcim mužstva Jaroslav Šedivý. Po jesennej časti im patrí, aj keď iba
o skóre, nelichotivé predposledné miesto. Na 10. miesto, na
ktorom sú naši susedia z Hornej Súče, strácajú len 3 body.
Výbor si myslel, že s novým trénerom sa zlepší aj tréningová morálka a lepšia dochádzka na zápasy, čo sa, žiaľ,
nestalo. Muži podávali počas celej jesene veľmi kolísavé výkony, čo súviselo aj so zlou dochádzkou niektorých hráčov
na zápasy. Na niektorých zápasoch mali veľa náhradníkov,
ako napríklad v H. Súči, v ďalších ich bolo málo a museli
im vypomáhať aj dorastenci. Zlé umiestnenie súvisí hlavne
s ich slabou bilanciou na domácom ihrisku, keď z ôsmich
zápasov dokázali iba 4-krát vyhrať a 4-krát prehrali. Mužstvo dávalo málo gólov a naopak veľa dostalo, za čo hovorí

skóre 24 : 40. Najlepším strelcom mužstva je R. Hlávek s 5
gólmi, ktorý však sezónu nedohral pre zranenie. 4 góly strelil
Tomáš Pleva, 3 Ľubomír Vendžúr a Patrik Trúnek. Mužstvo
hľadá strelca, ktorý by dokázal premieňať šance. Dúfame,
že chlapci zoberú zimnú prípravu poctivo, zodpovedne a dobre sa pripravia na jarnú časť sezóny, aby mohli podávať také
výkony, s ktorými budú spokojní oni sami ako aj ich verní
fanúšikovia.
Výsledky:
Dolná Súča – CH. Velčice
Čachtice – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Skalka nad Váhom
Dolná Súča – H. Srnie
Tr. Jastrabie – Dolná Súča
Bošáca – Dolná Súča 		
Dolná Súča – V. Bierovce
Dubodiel – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Tr. Turná

1:6
3:2
3:0
3:0
5:2
4:0
1:0
3:3
0:3
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Horná Súča – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Soblahov
Očkov – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Pobedim
Kálnica – Dolná Súča 		
Dolná Súča – V. Hradná
CH. Velčice – Dolná Súča 		

Opatová – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Omšenie
Podolie – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Selec
Tr. Stankovce – Dolná Súča

4:0
4:2
0:0
0:2
1:3
2:3
4:0

Mladší žiaci • Jeseň 2012

Starší žiaci • Jeseň 2012
Trénerom starších, ako aj mladších žiakov je Peter Lorenc,
vedúcim mužstva je Milan Čierny. Starším žiakom patrí po
jeseni 5. miesto a na 1. Selec strácajú 7 bodov. Počas súťaže
podávali dobré výkony a ich umiestnenie mohlo byť ešte lepšie, ale posledné zápasy bolo mužstvo oslabené o niektorých
zranených hráčov základnej zostavy. Najlepším strelcom je
Matej Vasko, ktorý so 17 gólmi figuruje na 3. mieste v súťaži
strelcov. 12 gólov dal Michal Pleva a 11 Mário Oláš.
Výsledky:
Dolná Súča – Krajné
Dolná Súča – H. Srnie
Bošáca – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Záblatie
Horná Súča – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Drietoma
Tr. Turná – Dolná Súča 		
Dolná Súča – M. Lieskové

0:4
4:0
2:4
2:4
1:4

3:0
13 : 0
1:1
3:0
3:2
0:2
1:1
13 : 1

DORAST • Úspešná jeseň
Mužstvo sa začalo tvoriť už počas minulej sezóny, keď
sme skončili na 7. mieste so ziskom 40 bodov a skóre 78 : 57.
Odohrali sme kvalitné zápasy, ale boli aj také, v ktorých som
bol sklamaný. Ale viac výsledkovo ako herne. Dosiahli sme
12 výhier, 4 remízy a 10 prehier. Patrik Trúnek sa stal 3. najlepším strelcom súťaže s 28 gólmi. Sekundovali mu Martin
Hlávek s 12 gólmi a Richard Hlávek a Ján Panák s 11 gólmi.
V mužstve po sezóne skončili dvaja hráči. Patrik Trúnek
a Martin Hlávek sa zaradili hneď do kádra mužov.
V príprave na novú sezónu sme odohrali 3 stretnutia a vo
všetkých sme remizovali. Majstrovské zápasy sme zvládli
k spokojnosti. Vyhrali sme všetkých 12 zápasov a bez straty
bodu sme po jesennej časti na prvom mieste s 36 bodmi a skóre 55 : 6. Náskok pred druhým mužstvom máme 9
bodov. Vytvorili sme dobrý kolektív, kde každý ťahá za jeden
koniec povrazu. Každý z chlapcov je na svojom poste nahraditeľný, ale zároveň aj veľmi potrebný, či už odohral viac
alebo menej minút. Taktiež keď sa jednému darilo menej,
dokázal zabrať druhý. V mužstve dokáže dať gól každý, aj
brankár, o čom svedčí, že na 55 góloch sa podieľalo až 12
hráčov. Najviac ich dal Patrik Sedláček – 12, Richard Hlávek
a Lukáš Dobo po 9 gólov, Dominik Hlávek 6, Ján Panák 5,
Martin Žák 4, Matúš Repa, Matej Rabšík, Stano Cverenkár
a Roman Chmelina po 2 góloch, Mário Hlávek a Lukáš Gaži

Mladší žiaci podávali počas celej jesene stabilné výkony, keď
z 10 zápasov 9 vyhrali a 1-krát remizovali. Zaváhali iba v jednom
zápase na domácom trávniku s Motešicami po remíze 1 : 1. Po
jesennej časti im patrí 1. miesto s 28 bodmi a skóre 113 : 8.
Najlepším strelcom mužstva a celej súťaže po jeseni sa
stal s veľkým náskokom Mário Oláš. Dokázal nastrieľať
brankárom súperov spolu až 42 gólov. Ďalší strelci: Tibor
Hamaj 15, Šimon Repa a Denis Krajčo 12 gólov.
Výsledky:
Dolná Súča – Očkov		
Motešice – Dolná Súča 		
Dolná Súča – CH. Velčice		
Ivanovce – Dolná Súča 		
Dolná Súča – TTS Trenčín		
Očkov – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Motešice
CH. Velčice – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Ivanovce
TTS Trenčín – Dolná Súča

22 : 0
2 : 11
19 : 0
3:6
5:0
1 : 15
1:1
0 : 15
13 : 0
1:6

Jaroslav Šedivý

po jednom. Už sa všetci tešíme na jarnú časť. Dúfam, že
chlapci nepoľavia v tréningoch, čo sa týka dochádzky aj nasadenia, že budú chodiť v takom počte ako na jeseň, keď
nebolo vzácnosťou, že nás bolo na tréningu 16 a viac.
Dúfam, že nám zdravie vydrží, aby sme sa kvalitnou zimnou prípravou čo najlepšie pripravili na jarnú časť súťaže
a dobrými výsledkami čo najlepšie reprezentovali Dolnú
Súču.
Výsledky:
Dolná Súča – H. Srnie
		
Ľuborča – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Kočovce
Dolná Súča – Svinná
		
Záblatie – Dolná Súča 		
Dolná Súča – Tr. Teplá 		
Tr. Jastrabie – Dolná Súča
Dolná Súča – Horná Súča
TR. Teplice – Dolná Súča
Dolná Súča – Omšenie
		
Selec – Dolná Súča
H. Srnie – Dolná Súča
		

6:1
0:5
11 : 0
6:0
1:2
4:1
0:2
2:0
0:9
5:2
1:2
0:1

Ak by mal niekto záujem darovať 2 % z dane na činnosť všetkých našich družstiev, môže tak urobiť.
Vopred ďakujeme.

Michal Panák

Pozývame Vás na
tradičný nohejbalový turnaj o pohár starostu obce,
ktorý sa bude konať na Štefana 26. 12. 2012 od 9.00 h.
Tešíme sa na Vašu účasť.
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