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Už sviatky lásky, pokoja
zavítajú zas skoro k nám,
pod stromčekom ľudia postoja,
otvoria srdcia dokorán.
Nech v dome vašom zavládne
tiež radosť, že ste spolu,
keď rodina si zasadne
k štedrovečernému stolu.

Vážení spoluobčania,
opäť sme na prahu najkrajších sviatkov v roku, Vianoc. Sú to sviatky, kedy si rodiny sadajú spoločne k štedrovečernému stolu, aby si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Je to čas, kedy sa snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto
roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, ba dokonca už, bohužiaľ, nie sú medzi
nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým
najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu k týmto sviatkom, sviatkom pokoja, lásky
a porozumenia.
V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer nech
zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Prajem vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a Božím požehnaním po celý nový rok
Rudolf Pleva, starosta obce
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenie zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 29. 9. 2016
Uznesenie č. 126
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v z. n. p. zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení z 12. zasadnutia OcZ.                                                                                                                           
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                  
Uznesenie č. 127
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.                           
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                  
Uznesenie č. 128
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
o činnosti komisie sociálnej, bytovej
a verejného poriadku pri OcZ.                  
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                     
Uznesenie č. 129
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy v školskom roku
2015/2016 v ZŠ s MŠ R. Hečka.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                     

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
2016 v prílohe.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro     
Uznesenie č. 132
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe
ods. 2 písmena a) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. schválilo plnenie rozpočtu obce
Dolná Súča za I. polrok 2016 v prílohe.      
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                      
Uznesenie č. 133
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programového
rozpočtu obce Dolná Súča k 30. 6.
2016.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                    

Uznesenie č. 130
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
RNDr. Mgr. Klementa Hrkotu PhD.,
riaditeľa ZŠ s MŠ R. Hečka o otvorení
nového školského roka 2016 /2017.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                

Uznesenie č. 134
• 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.1/2016 Základnej školy s materskou školou Rudolfa Hečku Dolná
Súča v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                     

Uznesenie č. 131
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej

Uznesenie č. 135
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej

Súči v súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v
z. n. p. schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2016 obce Dolná Súča
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                   
Uznesenie č. 136
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči                          
I. konštatovalo, že zámer predaja
pozemku v k. ú. Dolná Súča, parcela C-KN č. 7974/19 vo výmere
105 m2 – ostatné plochy (bývalý
mlynský náhon), ktorá vznikla odčlenením z pôvodnej parcely číslo
7974/5 novým geometrickým plánom č.36335924-112-16 vyhotoveným Ing. Danielom Panákom, SÚKROMNÁ GEODÉZIA TRENČÍN,
s. r. o., Trenčín, IČO:36335924
zo dňa 24. 5. 2016, úradne overeným dňa 26. 5. 2016 pod číslom
654/16 Okresným úradom Trenčín,
katastrálny odbor v prospech Ľubice Chupáčovej, rod. Štefancovej,
bytom Horná Súča bol schválený
uznesením č. 119-OZ/2016 dňa 12.
7. 2016 a zve-rejnený dňa 9. 9. 2016
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 novovytvorenej  
nehnuteľnosti v k. ú. Dolná Súča,
parcela C-KN č. 7974/19 vo výmere
105 m2 – ostatné plochy ako vlastník Obec Dolná Súča v podiele 1/1
pre Ľubicu Chupáčovú, rod. Štefancovú, bytom Horná Súča v podiele
1/1 za účelom  scelenia a majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov za kúpnu cenu 10 €/m2.
Celková kúpna cena predstavuje
1.050 €. Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                   
Uznesenie č. 137
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
a) zobralo na vedomie návrh občana JUDr. Ondrišáka na vyho-
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tovovanie zvukových záznamov,
resp. videozáznamov zo zasadnutí OcZ a následné zverejňovanie na webovej stránke obce,
b) konštatovalo, že zverejňovanie
povinných dokumentov obce v
zmysle zákona 211/2000 Z. z.
v z. n. p. o slobodnom prístupe
k informáciám, je postačujúce.
Všetky zasadnutia OcZ sú verejné a každý občan má právo sa
ich zúčastniť.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                    
Uznesenie č. 140
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo v zmysle zákona o
účtovníctve č. 431/2002 Z. z. a s
ním súvisiacich predpisov o správe
majetku zloženie centrálnej a čiastkových inventarizačných komisií pre
vykonanie inventarizácie majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na obecnom úrade a v organizáciách ním riadených:
Ústredná inventarizačná komisia
Predseda: Bc. Agáta Zigová        
Členovia: Mária Madolová, Ing. Iveta Holíčková, Danka Gazdíková
Komisia pre obecný úrad, kultúrny
dom, knižnicu 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: Bc. Tomáš Trúnek
Členovia: Danka Gazdíková, Jana
Podoláková
Komisia pre požiarnu zbrojnicu, telovýchovnú jednotu, dom smútku
a služby obce
Predseda: Anton  Hlávek
Členovia: Jozef Bizoň,   Rastislav
Ondrišák, Anna Slivová, Anton Pagáč
Komisia pre Základnú školu s MŠ
Rudolfa Hečka  Dolná Súča
Predseda: Ing. Janka Hrušková
Členovia: Alena Majerská, PaedDr.
Juraj Šedivý, Eva Dorúšková
Komisia pre inventarizáciu materiálu CO
Predseda: Miroslav Gabrhel
Členovia: Ľudmila Sedláčková, Ing.
Iveta Holíčková
Termíny a realizácia inventarizácie
materiálu CO podľa pokynov od-
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boru krízového riadenia Okresného
úradu Trenčín.
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: 31. 12. 2016
2. Nehmotný majetok
Termín: 31. 12. 2016
3. Ceniny – poštové známky, stravné lístky
Termín: 31. 12. 2016
4. Pokladnica
Termín: 31. 12. 2016
5. Bankové účty
Termín: 31. 12. 2016
6. Zásoby
Termín: 31. 12. 2016
7. Záväzky
Termín: 31. 12. 2016
8. Pohľadávky
Termín: 31. 12. 2016
9. Rozdiel majetku a záväzkov
Termín: 31. 12. 2016
Ústredná inventarizačná komisia
vyhodnotí výsledky inventarizácie
do 20. 1. 2017 a výsledky inventarizácie predloží starostovi obce.
Zodpovedný: predseda ústrednej inventarizačnej komisie              
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                      
Uznesenie č. 138
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
nesúhlasilo s Oznámením obce
o cene vody na r. 2017 a navrhlo
ponechanie max. ceny za výrobu
a dodávku pitnej vody verejným vodovodom podľa potvrdenia o cene
č. 0462/2014/V-PC platného do 31.
12. 2016.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                    
Uznesenie č. 139
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie:
1. Úhradu 321,- € v prospech F.
Ondrišáka ako primeranú náhradu za užívanie časti futbalového
ihriska v rozsahu parc. č. 6141/12
– ostatné plochy vo výmere 429
m2, (0,25 €/m2/ročne) za roky
2013, 2014, 2015;
2. Úhradu 513,15 € v prospech F.
Ondrišáka ako primeranú náhradu za užívanie – ochranného
pásma I. v rozsahu parc. č. 6864

– orná pôda – diel 1 vo výmere
762 m2 a parc. č. 6871 – orná
pôda – diel 5 vo výmere 766 m2
(0,13 €/m2/ročne) za roky od 3. 6.
2013, 2014, 2015;
3. Úhradu 118,17 € v prospech F.
Ondrišáka ako primeranú náhradu za užívanie – ochranného pásma I. v rozsahu parc. č.
6141/2 – orná pôda – diel 9 vo
výmere 303 m2 (0,13 €/m2/ročne)
za roky 2013, 2014, 2015;
schválilo spísanie návrhu Zmluvy
o prevode vlastníckeho práva k pozemkom: 6142/12 – futbalové ihrisko, parc. č. 6864 – diel 1, parc. č.
6871– diel 5, parc. č. 6141/2 – diel
9 v zmysle geometrického plánu č.
47797045-35/2015 zo dňa 22. 5.
2015, a to za kúpnu cenu (náhradu
za vyvlastnenie) vo výške :
a) za futbalové ihrisko: 5,00 €/m2
(429 m2)
b) za ochranné pásmo: 1,70 €/m2
(183 m2)
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Vavro                      
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 27. 10. 2016
Uznesenie č. 141
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
právneho zástupcu obce a súhlasilo s návrhom mimosúdnej dohody
finančného vysporiadania záväzkov
obce   k súdnemu sporu s I.B.S.,
spol. s r. o., Žilina k zrealizovanému
projektu „Revitalizácia verejných
priestranstiev obce Dolná Súča“.
Hlasovanie:
Za: Hlávek, Majerská, Bc. Zigová,
Vasko, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: Čičo
Neprítomní: Dúžek, Bc. Tomeková,
Bc. Trúnek          
Uznesenie č.142
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe prerokovaného materiálu                                                                                                                                       
schválilo uzatvorenie Záložnej
zmluvy na obchodný podiel jednotlivých záložcov v zmysle ustanovenia
§11 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a potvrdzuje, že boli splnené podmienky požadované právnymi predpismi pre platné zriadenie
záložného práva podľa Záložnej
zmluvy.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Hlávek, Majerská, Bc. Zigová, Vasko, Vavro
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: Dúžek, Bc. Tomeková,
Bc. Trúnek      
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Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči dňa 8. 12. 2016
Uznesenie č. 143
• 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 13. a 14.
zasadnutia OcZ.                                                                                                                           
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 144
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.          
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 145
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Dolná
Súča na I. polrok 2017.          
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 146
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu o činnosti komisie finančnej a správy
obecného majetku a podnikateľskej
činnosti pri OcZ.                  
Hlasovanie:
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 147
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Dodatok č. 4 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: Dúžek, Majerská, Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro, Bc. Zigová,
Vasko
Proti: 0    Zdržal sa: Čičo, Hlávek
Uznesenie č. 148
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v súlade s § 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 2017.
Hlasovanie:
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0

• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Konsolidovanú výročnú správu obce Dolná Súča za rok
2015.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 149
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči  
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. schválilo Rozpočet Základnej školy s materskou
školou Rudolfa Hečka pre rok 2017
v prílohe na  základe predloženého
návrhu.  
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 154
• 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 odseku 2 písmena a/ § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. schválilo rozpočtové opatrenie č.
3/2016 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 150
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči  
v súlades  § 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 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 v prílohe na základe predloženého návrhu.                                                                                                  
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 151
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči  
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. schválilo Rozpočet
obce Dolná Súča pre rok 2017 po
doplnení v prílohe na základe predloženého návrhu.       
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 152
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči  
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. zobralo na vedomie
programový rozpočet obce Dolná
Súča na roky 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 a 2019 po doplnení v prílohe na
základe predloženého návrhu.                   
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 153

Uznesenie č. 155
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie upozornenia prokurátora Pd257/16/3309-3
k platnému a účinnému VZNO č.
4/2007 – o poskytnutí dotácií a jeho
Dodatku č. 1.
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
prijalo nasledovné opatrenie:
Starosta obce predloží OcZ návrh na schválenie Dodatku č. 2 k
VZN č. 4/2007 o poskytovaní dotácií, ktoré bude v súlade so zákonom
ako i s upozornením prokurátora
Pd257/16/3309-3 zo dňa 13. 10.
2016.
Zodpovední: poslanci OcZ, starosta
obce a prednostka úradu   
Termín: 8. 12. 2016
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 156
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 2 k VZN č.
4/2007 o poskytovaní dotácii v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 157
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po prerokovaní schválilo poskytnutie finančnej dotácie   na mzdy
a prevádzku Centra voľného času,
Školská 9, ako súčasť Katolíckej
spojenej školy, Školská 9, 914 41
Nemšová vo výške 30 €/ žiak na rok
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2017 v zmysle žiadosti.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 158
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na základe žiadosti Západoslovenská distribučná, a. s., zapísaná v
Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo:3879/B. Sídlo: Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO: 36361518
o predaj pozemkov v k. ú. Dolná
Súča  
• parcela C-KN č. 255/4 vo výmere
5 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria  a
• parcela č. 255/5 vo výmere 15
m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria              
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. 255/4 vo výmere 5 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  a
- parcela č. 255/5 vo výmere 15
m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria,              
ktoré vznikli odčlenením z pôvodnej parcely číslo 255/1, druh pozemku zastavané   plochy a nádvoria vo výmere 657m2, a parc.
č. 255/2, druh pozemku zastavané  plochy a nádvoria  vo výmere
326 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dolná Súča,
obec Dolná Súča, okres Trenčín,
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zapísané liste vlastníctva č. 1,
novým Geometrickým plánom
číslo 34125361-137/2016, vyhotoviteľ GEOplán Trenčín, s.r.o.
geodetická kancelária Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, overeným
pod číslom 1042/16 dňa 31. 8.
2016  pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Bratislava  za cenu  
20 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Obec Dolná Súča sa rozhodla predať predmetné pozemky
z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorým je   skutočnosť,
že účelom predaja sú pozemky,
na ktorých je vybudovaná nová
kiosková distribučná trafostanica
v rámci stavby „TN_Dolná Súča,
TS, NNK, NNV“ časť obce Molčanova ulica, ktorá je náhradou
za starú stožiarovú trafostanicu
a stavebníkom je kupujúci: Západoslovenská distribučná, a.s.
Transformačná stanica slúži v
rámci verejného záujmu občanov, a to dodávaním elektrickej
energie.
Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči na svojom zasadnutí dňa
14. 11. 2011 odsúhlasilo budúci
odpredaj nehnuteľnosti uznesením OZ č. 94-OZ/2011, ktoré
upravovala Zmluva o budúcej
kúpnej zmluve a o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.
2012/293/331/L12.0708.11.001
zo dňa 27. 1. 2012 na pôvodne
plánovanú trasu energetického
vedenia a umiestnenia trafostanice.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 159
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
v zmysle § 18c ods. 1 zákona č.
369/2004 Z. z.   schválilo odmenu

hlavnej kontrolórke obce Mgr. Lenke Vojtášovej za rok 2016 vo výške
500 €.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 160
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo prevzatie záväzku na zvýšenie základného imania v spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o. so sídlom
J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO:
36682888, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Trenčín,
Odd. Sro, Vl.č. 17107 (ďalej len
„spoločnosť“ RVS VV, s.r.o.“), formou peňažného vkladu do základného imania za týchto podmienok:
a) hodnota prevzatého záväzku na
zvýšenie základného imania v spoločnosti je vo výške 6197 € (šesťtisícjednostodeväťdesiatsedem
eur),
b) splatnosť prevzatého záväzku na
zvýšenie základného imania vo výške 6 197 € do 31. 12. 2016.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 161
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo na vysporiadanie   vlastníckych vzťahov k ochrannému pásmu I. stupňa – Vodný zdroj Hrušovec výkup pozemkov od vlastníkov
za cenu 3 €/m2 v celkovej výmere
2 330 m2.
OcZ poverilo starostu obce na vysporiadanie vlastníckych vzťahov
a všetkých úkonov s tým spojené.
Hlasovanie:
Za: Čičo, Dúžek, Hlávek, Majerská,
Bc. Tomeková, Bc. Trúnek, Vavro,
Bc. Zigová, Vasko
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Betlehemské svetlo prináša nádej už 30 rokov

Betlehemské svetlo sa stalo už tradičným symbolom Vianoc, ktorý aj v našej obci pomáhajú šíriť práve
skauti. Odpáliť svetlo v mieste narodenia Ježiša a následne ho šíriť ďalej po svete je nápadom pracovníkov
rakúskej rozhlasovej a televíznej stanice ORF. Presne pred 30 rokmi tak letecky previezli lampu s prácne
získaným svetlom z Baziliky Narodenia Pána do Linzu v Rakúsku. Na Štedrý deň v roku 1986 sa po prvýkrát
v priamom televíznom prenose odpaľuje v rozhlasovom štúdiu ORF Betlehemské svetlo. Pred štúdiom stojí
zástup nadšencov, ktorí vlakmi rozvážajú svetlo po celom Rakúsku.
V roku 1988 sa svetlo prvýkrát dostalo za hranice Rakúska a bola to veľká udalosť. Jeho odpálenie vysielalo
ORF do celého sveta. Pád železnej opony umožnil šíriť sa Svetlu pokoja aj ďalej do Európy. V decembri 1989 tak Betlehemské svetlo žiari aj na padnutom Berlínskom múre. A v roku 1990 nastáva prelom, keď sa do tradície roznášania svetla pripojil
Slovenský skauting.
Púť Svetla začína v Betleheme, kde ho už tradične príde odpáliť „Dieťa svetla“. Je to dieťa pochádzajúce z Horného Rakúska,
ktoré svojím detským dobrým činom či správnym postojom prináša svetu nádej. Tento rok vycestovala do Svätej zeme ako
Dieťa svetla dvanásťročná Melanie Walterer. Melanie vybrali v miestnej škole, kde je vzorom radosti, ochoty pomôcť, ako aj
rešpektu voči ostatným ľuďom bez ohľadu na vek či kultúrnu odlišnosť.
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V polovici decembra vo Viedni skauti odpaľujú Svetlo, a tým sa rozbieha betlehemská štafeta do viac ako 25 európskych
krajín. Svetlo sa dostane cez Slovensko, Poľsko a pobaltské štáty až do Ruska a na Sibír, putuje aj na africký a severoamerický kontinent.
Už po 27. raz prinesú skauti Betlehemské svetlo aj na Slovensko. Následne ich prijme prezident Slovenskej republiky
a niekoľkí skauti svetlo odovzdávajú ďalej do Poľska. Možno sa mnohí pýtate, ako sa Betlehemské svetlo šíri ďalej po Slovensku. Vždy v sobotu pred Štedrým dňom nasadnú skupinky skautov do vlakov a rozdávajú svetlo do každého kúta Slovenska,
kde je to možné a kde ho ľudia radi privítajú. Aj v našej dedine budeme počas Štedrého dňa rozdávať tento symbol pokoja do
všetkých ulíc v našej obci. Betlehemské svetlo sa za tých 30 rokov stalo uznávaným nositeľom jasného posolstva: Šíriť pokoj,
lásku i nádej. Sú to základné princípy ľudskosti presahujúce rámce národnosti alebo vierovyznania.
Skauti zo 117. zboru vám želajú, aby Betlehemské svetlo prinieslo radostné teplo do vašich rodín a aby táto radosť a nádej
zotrvala vo vás po celý rok.
Mária Šumichrastová

MIKULÁŠ, MIKULÁŠ...

Sv. Mikulášovi sa asi v našej obci páči. Ani v tomto roku
nás neobišiel a v nedeľu 4. decembra navštívil deti z našej obce. Stretli sa v kinosále kultúrneho domu. Dlhé chvíle
čakania na príchod sv. Mikuláša si deti spríjemnili pozeraním
krátkych kreslených rozprávok.
A zrazu to nastalo. Otvorili sa dvere a za hlasného kriku
detí vstúpil sv. Mikuláš s anjelom. Po čase sa k nim pridal
aj čert. Po milom zvítaní sv. 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.
M.G.

ADVENTNÝ KONCERT V KOSTOLE SV. ALŽBETY

Krásne slová, ktoré vyšli z pera
Aďky pre milovanú mamu aj pre
mamu v nebeských výšinách,
matku nás všetkých,
Pannu Máriu

DAR Z LÁSKY

Stalo sa už tradíciu, že na začiatku adventného obdobia pripravia žiaci ZUŠ
Nemšová – pobočka Dolná Súča koncert, aby tak prispeli k radostnému očakávaniu narodenia Božieho Syna.
Tento rok pripadol koncert na druhú adventnú nedeľu. Počas hodinového programu sa predstavili žiaci a žiačky na jednotlivých hudobných nástrojoch, ktoré
študujú v rámci hudobného odboru.
Mladí hudobníci a hudobníčky sa snažili o čo najlepšiu interpretáciu pripravených skladieb. Odmenou im bol potlesk vďačného obecenstva. Pedagógovia ZUŠ
Nemšová vyslovujú úprimné poďakovanie p. farárovi Kunovi za spoluprácu pri realizácií Adventného koncertu.
VV

Zo všetkých mamiek na svete,
práve tú moju Boh mi dal,
ona je anjel, ak o tom neviete,
On si ju ku mne povolal.
Dal mi ju z veľkej lásky,
a ona si ma chráni,
sem-tam jej robím vrásky,
a ju to občas raní.
No vždy nás ruka Božia zmieri,
zahorí v nás plamienok,
ukáže nám správne smery,
zajagá sa slza spomienok.
Mama pri mne bdela,
vždy, keď sa mi cnelo,
nechcem viac, mám, čo som chcela,
lebo mama – ty si Božie dielo.
A.T.
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SÚČANSKÝ VÝSTUP NA RYSY
V poslednú augustovú sobotu, 27.
8. 2016, sa uskutočnil zájazd do Vysokých Tatier a výstup na Rysy. Počasie
bolo priaznivé, a tak sme všetci boli
plní elánu a chuti pokoriť ich.

S nadmorskou výškou 2 499 m n.
m. sa výstup na Rysy radí k tým náročnejším túram v Tatrách. Pre mnohých
z nás bol výstup príjemným opakovaním niečoho, čo sme už zažili, ale pre

PIETNA SPOMIENKA OBETIAM TATIER

Dňa 22. 10. 2016 sa fandovia turistiky z Dolnej Súče a Hrabovky zúčast-

nili pietnej spomienky za obete našich
veľhôr. Spomienka sa konala na symbolickom cintoríne pod Ostrvou ako
každý rok.
Po príchode členov Horskej služby
a položení venca pri kaplnke zazneli
mená obetí Tatier. Pán Jaroslav Švorc  
predniesol štatistiku, v ktorej v tomto
roku pribudlo 13 obetí na našej a 22
obetí na poľskej strane. Celkom je evidovaných 1189 obetí, ktorým sa láska
k horám stala osudnou.

HRAVÁ JESEŇ
Obec Dolná Súča a komisia kultúry,
školstva a športu pri OcZ v spolupráci s FS Latovec a klubom dôchodcov
zorganizovali 24. septembra 2016 v našej obci podujatie pod názvom Hravá
jeseň. Jeho cieľom bola výstava a súťaž o najkrajšiu a najzaujímavejšiu fazuľu vypestovanú v našej obci.  
V tomto roku počasie prialo pestovateľom fazule a do súťaže bolo
prihlásených viac ako 50 vzoriek.
Samotní návštevníci mali možnosť
vybrať tú najkrajšiu fazuľu. Jednoznačne a s veľkým počtom hlasov vyhrala
fazuľa od pestovateľky Vlasty Trúnkovej. Gratulujeme!
Súčasne s týmto podujatím sa uskutočnil II. ročník  Majstrovstiev Súče vo
varení kvakovej polievky. Do jej sa
aktívne zapojili: dve družstvá z folklórnej skupiny Latovec, družstvo klubu
dôchodcov z našej obce a družstvo
obce Dolná Súča. Nádherná vôňa sa
niesla po celom námestí. Na vyhodnotenie tej najlepšej kvakovej polievky
bola zostavená odborná porota. Mala

neľahkú úlohu vyhodnotiť a vybrať
tú pravú. Každé družstvo vynaložilo
veľké úsilie, aby jeho kvaková bola tá
najlepšia. Aj touto cestou im chceme
poďakovať za ich vynaložené úsilie
a príjemnú zábavu počas varenia.

niektorých bola túra premiérou. O to
väčšia bola ich radosť, keď mali príležitosť otestovať sami seba a zároveň byť v centre našich prekrásnych
veľhôr. Odmenou za miestami extrémnu námahu nám bol výhľad na tatranské štíty. Na chate pod Rysmi neopakovateľne chutí   pohár čapovaného
piva alebo kofoly. O tom však netreba
hovoriť, to treba vyskúšať. Keďže počasie bolo nad očakávanie, turistický
chodník miestami pripomínal korzo.
Pred horami treba mať rešpekt a ten
sme mali asi všetci, lebo sme sa vrátili
domov bez komplikácií a poranení.
Na organizovaní zájazdu sa podieľala komisia kultúry, školstva a športu pri
OcZ Dolná Súča za výdatnej pomoci
Miroslava Šedivého a Štefana Čiča,
za čo im patrí poďakovanie.
Športu zdar a vysokohorskej turistike obzvlášť.
VV
Po skončení pietneho aktu bola odslúžená svätá omša, ktorú spolu s inými kňazmi slúžil aj náš dôstojný pán
farár Jozef Kuna.
Tichou spomienkou sme si uctili i našich rodákov Jožka a Miška Vaskovcov, ktorí zahynuli na Vysokej v roku
1986.
Trocha uzimení sme sa na Popradskej chate zohriali pri teplom čaji a pomaly sa presunuli na Štrbské pleso,
odkiaľ bol spoločný odchod domov.
Š.Č.
Nakoniec prišlo vyhodnotenie. Po
ochutnávke a pridelení bodov jednotlivým polievkam bol výsledok prekvapením. Víťazom sa stalo družstvo
z obce Dolná Súča v zložení: Danka
Gazdíková, Janka Podoláková a Miroslav Gabrhel.  
Ešte pred samotným vyhlásením
výsledkov mohli všetci návštevníci
podujatia   ochutnať všetky navarené
kvakové polievky. Všetky boli výborné!
Počas podujatia členky Latovca a klubu dôchodcov vlastnoručne ušúľali
pre návštevníkov chutné makové a orechové šúľance.
O príjemnú atmosféru a dobrú zábavu počas podujatia sa postarali FS Latovec a klub dôchodcov z Dolnej Súče.
Svojím vystúpením sa nám predstavili
dievčatá s cvičením na trampolínach,
ktoré očarili návštevníkov.
Všetkým účinkujúcim a návštevníkom chceme poďakovať za krásne
chvíle strávené v príjemnej atmosfére,
ktoré sprevádzalo celé podujatie.
Na rok 2017 vyhlasujeme Súťaž
o najkrajšiu a najzaujímavejšiu tekvicu
z Dolnej Súče.
M.G.
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CELOŠTÁTNA POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA DDH A MLDH
NA POČESŤ RUDOLFA HEČKA V DOLNEJ SÚČI

Konala sa v dňoch 8. – 9. októbra. Vyhlasovateľom bolo Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Hlavnými organizátormi boli Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Združenie dychových hudieb Slovenska
a obec Dolná Súča. Súťaž z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Súťaže sa zúčastnilo 5 detských dychových hudieb a 2  
mládežnícke dychové orchestre.
Povinnou skladbou pre detské dychové hudby bola kompozícia známeho slovenského skladateľa J. Jamrišku – Kamarát a pre mládežnícke dychové orchestre bola kompozícia I. Kopáčika – Tanec.
Súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení:
Predseda poroty:
Mgr. Adam Hudec, hudobný skladateľ a čestný predseda
ZDHS.
Členovia poroty: Mgr. art. Michal Bróska, Róbert Novák,
Peter Schürger, Ing. Pavel Špaček.
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka začala v sobotu
8. októbra o 14.00 hodine slávnostnou fanfárou a oficiálne
ju otvoril starosta obce Rudolf Pleva. Na začiatku všetkých
prítomných privítala a aj celým programom sprevádzala moderátorka Jarka Kohútová.
Na celoštátnej súťaži a prehliadke detských a mládežníckych dychových hudieb sa predstavili:
• DDH Rudolfa Hečka – Dolná Súča
• DDO Maguranka Junior – Bojnice
• DDH Hradišťanka – Hradište
• DDO For Bratislava junior – Bratislava-Devínska Nová
Ves a Bratislava-Dúbravka
• DDO ZUŠ Brezno – Brezno
• DH Nová Kysučanka – Kysucké Nové Mesto
• Festivalový orchester Bratislava (FOR Bratislava) – Bratislava-Devínska Nová Ves
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych dychových hudieb je vrcholným podujatím tejto kategórie žánra dychovej hudby na Slovensku. Hlavným
cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti
detských a mládežníckych dychových hudieb v uvedených
súťažných kategóriách. Slúži na podporu umeleckého rastu
mladých hudobníkov, ale aj na vzájomné spoznávanie sa
a rozvíjanie priateľských stykov v profesijnej obci priaznivcov
dychovej hudby na Slovensku, ako aj na výmenu skúseností
v práci s mladými adeptmi tohto žánra.
Udelené špeciálne ceny:
• Cena za pozoruhodný inštrumentálny výkon klarinetistov
z DDH Rudolfa Hečka Dolná Súča – Juraj Michálik a Karolína Barišová
• Cena za najlepší dirigentský výkon – Roman Maďar

SKA UTIN G ?
V našej obci už piaty rok funguje Slovenský skauting. Je to jedna z najaktívnejších a najväčších výchovných organizácií
pre deti a mládež. Sme radi, že jej členovia sa snažia zmysluplne vyplniť voľný čas
aj deťom v našej obci. Deti sa stretávajú
minimálne raz za týždeň na družinovkách,
kde získavajú rôzne zručnosti pomocou
hier, ale aj zážitkových aktivít. Počas roka máme veľký počet
aktivít. Vrcholom skautského roka je letný tábor, ktorý trvá
približne dva týždne. Oproti klasickým detským táborom je
originálnou alternatívou, kde sa deti učia samostatnosti a zažijú veľa dobrodružstva. Pre skvalitňovanie programu sa zú-

• Cena za dramaturgiu – DDH Rudolfa Hečka Dolná Súča
• Cena za prevedenie povinnej skladby Ikova Kopáčika Tanec – FOR BRATISLAVA
• Cena starostu Dolnej Súče – DDH Hradišťanka Hradište
• Cena Trenčianskeho osvetového strediska v Trenčíne –
DDO ZUŠ Brezno
• Cena za najvyšší počet bodov od firmy Hudobné nástroje
Beáta Balážová, Prievidza – FOR BRATISLAVA
Umiestnenie dychových hudieb a orchestrov:
Detské orchestre:
1. DDO Maguranka Junior – Zlaté pásmo cum laude
2. FOR Bratislava Junior – Zlaté pásmo cum laude
3. DDH Hradišťanka – Zlaté pásmo cum laude
4. DDH Rudolfa Hečka – Zlaté pásmo
5. DDO ZUŠ Brezno – Zlaté pásmo
Mládežnícke orchestre:
1. FOR Bratislava – Zlaté pásmo cum laude
2. DH Nová Kysučanka – Strieborné pásmo

V nedeľu sa o 11.30 hodine sa na námestí uskutočnil spoločný monsterkoncert. Dychové hudby spoločne previedli tri
skladby a po výdatnom obede sa rozišli plní dojmov do svojich domovov.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa
pričinili o hladký priebeh celoštátnej súťaže v našej obci.
Ešte raz veľké ĎAKUJEME.
M.G.
častňujú naši členovia aj vzdelávacích kurzov. Počas roka objavujeme najmä krásy
Slovenska. Tento rok sme s dievčatami navštívili zimný Slovenský raj, Zvolenskú Slatinu, Jánošikove diery či Veľký Manín. Zašli
sme aj na východ Slovenska, kde sme si
pozreli Košice  a Prešov. Chlapci zase spoznávali prírodné krásy v okolí Ružomberka, či naše hlavné mesto, Bratislavu. Na
jar spolu čistíme obec. Na jeseň dievčatá
pre najmenších z našej dediny pripravili šarkaniádu, ktorá už
neodmysliteľne patrí k jeseni. Šarkany v tú krásnu jesennú
sobotu naozaj skvelo lietali. Mnohé deti prišli aj so svojimi
rodičmi, a mohli sme tak spolu stráviť pekné popoludnie.
Katarína Plevová
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AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Po krásnom slnečnom lete sa v septembri otvorili brány
materskej školy pre 103 detí. Po istom čase sa zovšadiaľ
ozýval spokojný smiech. Ani sme sa nenazdali a zážitky
z leta vystriedala radosť z príchodu jesene, ktorá nám núkala svoje dary. Farby jesene boli veľkou inšpiráciou pre našu  
tvorbu. Zelenú svojej fantázii sme dali  spoločne s rodičmi
v tekvicovom šantení. Školský dvor sa zmenil na rozprávkovú krajinu. Mohli sme tu stretnúť víly, dinosaura, strašiaka či
mimoňa. Medzi deťmi, rodičmi a pani učiteľkami vládla príjemná atmosféra a dobrá nálada. No nielen nás inšpirovali
jesenné plody k tvorbe, ale aj šikovné ruky našich mamičiek
a babičiek, ktoré   vyzdobili farský kostol plodmi zo svojich  
záhrad. Obdivovali sme tam spoločne rôzne druhy ovocia
a zeleniny a voľaktorí z nás sa mohli pochváliť výrobkami
v detskom kútiku.
Mesiac október už tradične patril našim starkým. Pozvali
sme ich do materskej školy a na našu veľkú radosť ich prišlo neúrekom. Okrem kultúrneho programu, v ktorom sme
sa premenili na rôzne rozprávkové bytosti či  zvieratká, sme  
starkých obdarovali i vlastnoručne vyrobenými darčekmi.
Odmenení sme boli veľkým potleskom.
Úsmevmi na tvárach a potleskom za vystúpenie boli deti
odmenené i od starkých v zariadení pre seniorov.
Čo nás čaká najbližšie?
Predsa najkrajšie sviatky v roku – Vianoce. Nachádzame
sa v adventnom období, veľmi sa snažíme poslúchať a robíme dokonca aj dobré skutky. Veríme, že aj do materskej
školy zavíta sv. Mikuláš. Chystáme ponúkať svoje výrobky
na vianočnom bazáre, aby sme z výnosu mohli pomôcť niekomu, kto to potrebuje viac ako my. A to nie je všetko! Pripravujeme pre vás vianočný program, s ktorým vystúpime  
v materskej škole a naši predškoláci sa vám predstavia aj na
vianočnom bazáre.  
Pozývame vás nadýchať sa vianočnej atmosféry.
Z neba spadla prvá vločka,
T
T
T skočila nám do oblôčka. T
Prekrásne sa ligoce,
T
T
prinesie nám Vianoce.

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
TRENČIANSKE HODINY – spevácka súťaž
Dňa 8. 11. 2016 sa našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže
Trenčianske hodiny. Zúčastnili sa ho
spevácke talenty zo všetkých ročníkov, ktoré spája láska k spevu a ľudovým tradíciám.
Výsledky:  
1. kategória:
1. miesto – Maximilián Lukšo
2. miesto – Barbora Sabadková
3. miesto – Natália Hrobárová

2. kategória:
1. miesto – Janka Koníčková
2. miesto – Nikola Hanzelová
3. miesto – Simona Kotešová
3. kategória:
1. miesto – Petra Trúnková
2. miesto – Emma Rožníková
3. miesto – Radka Trúnková

30. 11. 2016 víťazi školského kola
reprezentovali našu školu v obvodnom kole speváckej súťaže Trenčianske hodiny.
Konkurencia bola veľká a nám sa
podarilo získať výborné umiestnenie:
Maximilián Lukšo – v 1. kategórii sa
umiestnil na 2. mieste,
Petra Trúnková – v 3. kategórii získala
2. miesto.
Obom srdečne blahoželáme!

BOLI SME ÚSPEŠNÍ V SÚŤAŽI VENOVANEJ ALEXANDROVI DUBČEKOVI
Už tradične obec Uhrovec venuje súťaž dvom významným osobnostiam obce – Ľudovítovi Štúrovi a Alexandrovi Dubčekovi.
Žiaci 9. ročníka sa zapojili do súťaže s názvom Alexander Dubček, významná osobnosť moderných dejín Slovenska
a európskej politiky.
Porota v zložení: PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná – predsedníčka poroty, Prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc., Mgr. Igor Válek,
PaedDr. Janett Mokráňová, Mgr. Eva Vicelová vybrala žiačku našej školy, Nikolu Šebákovú, ktorá získala špeciálne ocenenie,
cenu poroty za komiks o živote Alexandra Dubčeka. Nikolke blahoželáme a prajeme ešte veľa podobných úspechov!
SN
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PLAVECKÝ VÝCVIK
Tak ako každý rok, i túto jeseň sa naši tretiaci od 21. novembra do 25. novembra zúčastnili týždňového základného
plaveckého výcviku.
Výcvik prebiehal na Mestskej plavárni v Trenčíne pod vedením pani učiteľky A. Kadlečíkovej, pána riaditeľa K. Hrkotu
a dozorom triednej učiteľky G. Bulejkovej. Žiaci tretieho ročníka s počtom 23 boli vo výbornej kondícii a zoznámenie
s vodou pre nich nebolo cudzie.
Po úspešných dvoch dňoch v malom bazéne s doskou
a cvičení základných plaveckých štýlov – kraul, znak, sa už
na tretí deň viac ako polovica odvážila do veľkého bazéna.
Štvrtok sa pre nás stal dňom vzájomného súťaženia – kraul
(25 m), skok do vody, štartový skok.
Posledný deň výcviku sme venovali zdokonaleniu jednotlivých štýlov, meranie na čas – znak (25 m), skok do vody
– lovenie premetu.
Záver dňa i celého výcviku sme oslávili odovzdaním Mok-

rého vysvedčenia všetkým zúčastneným i najúspešnejším
plavcom. Na 1. mieste – kraul (25 m) sa umiestnil David
Gajdošík, znak (25 m) Ema Holíčková. Víťazom blahoželáme a všetkým tretiakom prajeme veľa ďalších plaveckých
úspechov.  
GB

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti
starosta obce pozval všetkých seniorov z obce nad 70 rokov
na príjemné posedenie spestrené kultúrnym programom.
V obci žije 268 občanov nad 70 rokov, z toho 88 mužov
a 180 žien.
Medzi najstarších spoluobčanov patrí pán Ladislav Rožník, č. 188, ktorý sa dožil 92 rokov a zo žien pani Františka
Miklová, č. 65, ktorá oslávila svoje 95. narodeniny.
Želáme vám, aby všetky dni vášho života boli naplnené
zdravím, šťastím, spokojnosťou a radosťou z každého ďalšieho dňa vášho života.
Obidvom srdečne blahoželáme.
M.G.

SUGAN CUP 2016
Poslednú júnovú sobotu, ako už
býva v Dolnej Súči zvykom, organizoval minifutbalový klub FK KRASIN v
spolupráci s obcou Dolná Súča už 6.
ročník turnaja v malom futbale SUGAN
CUP pre rodákov a občanov obce.
To, že má turnaj veľkú obľubu v obci,
dokumentuje nielen 11 prihlásených
mužstiev, ale taktiež veľké množstvo
fanúšikov, ktorí sa pasívne zapojili do
tejto akcie.
Už od rána, v horúcom počasí, sa
hralo vo vysokom tempe. Mužstvá boli
rozdelené do dvoch základných  skupín, kde odohrali zápasy systémom
každý s každým, už tu sa potvrdila kvalita, najmä mužstiev zložených z mladších hráčov. Víťazmi skupín sa stali
Smanný Prameň a Mladé Pušky.
Základné skupiny tradične ukončili
sprievodné akcie, kde sa hralo o veľmi
hodnotné ceny.
Najpresnejšiu mušku pri kopaní jedenástok mal Aďo Kučerák. Rýchlosť
127 km/h bola nameraná Marekovi
Blažejovi a zaslúžene prebral ocenenie „DELO“ turnaja o najrýchlejšiu  
strelu. Kvalitné štvrťfinálové zápasy

len potvrdili, že sa turnaj dostal do druhej polovice, kde sa hrá už o postup
do semifinále. Najviac fyzických síl
a túžbu po výhre mali Atašé, Rakeťáci,
Smanný Prameň a minuloročný víťaz
Tlsté Kačice.  
Predfinálový zápas úspešnejšie
zvládli viacnásobní víťazi turnaja Rakeťáci, kde zdolali Tlsté Kačice a tešili sa z tretieho miesta. Celkovým a
právom zaslúženým víťazom sa stalo

mladé mužstvo Smanný prameň, keď
vo finále porazilo odhodlané mužstvo
Atašé a stalo sa držiteľom putovného
pohára starostu obce na nasledujúci
rok. Na záver bol ocenený Mário Oláš,
ktorý sa stal najlepším strelcom –

„Šarkan turnaja“. V bráne mu perfektne čelil najlepší brankár turnaja Michal
Hlávek. Nestarnúci Milan Holíček sa
stal najstarším hráčom a naopak, najmladším je Alex Lukšo.
SUGAN Cup si tak našiel tradičné
miesto u aktívnych hráčov  v obci, ale
tiež u množstva občanov, a to nielen
z Dolnej Súče. Tí si mohli aj tento rok
užiť či už výborné športové výkony na
ihrisku, ako aj viacero sprievodných
aktivít, dobré pivko či grilované špeciality.
Môžeme len konštatovať, že aj tento
ročník splnil očakávania a skončil tak
ako sme si želali, a to mottom turnaja:
DOBRÉ JE STRETNÚŤ SA.
Na záver by som chcel všetkým
srdečne poďakovať za podporu a pomoc pri organizovaní. Partnerom turnaja, ľuďom, ktorí sa či už priamo, alebo nepriamo podieľali na prípravách.
Divákom za účasť, hráčom za bojovné
a športové výkony, organizátorom za
ich odhodlanie, Pánu Bohu za pekné  
počasie, skrátka všetkým vám patri
veľké ĎAKUJEM!
A už teraz si plánujte poslednú júnovú sobotu na SUGAN CUP 2017.
Martin Kotrbčík
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NOVINKY V OBECNEJ KNIŽNICI
Krásna literatúra pre dospelých

Dán: Hriech náš každodenný
Hulland: Kronika sendvičovej ženy
Pronská: Verenica
Bulbeck: Vraždy v Arábii
Červenák: Diablova pevnosť
Genová: Ľavá strana sveta
Green: Kam zmizla Aljaška
Bystričanová: A vráť sa po slabších
Mankell: O krok vpred
Christie: Smrť pri bazéne
Dán: Krv nie je voda

Krištofíková: Srdce má vlastnú hlavu
Hamarová: Slzy anjela
Kiddová: Vynález krídel
Bulbeck: Púšť pod oknom
Baričák: Šlabikár šťastia
Nesbo: Diablova hviezda
Banáš: Velestúr
Vasilková: Vône života
Boyne: Zostaň, kde si, a potom odíď
Karika: Trhlina
Mansellová: Srdcu nerozkážeš
McKinley: Nikdy viac sama

Krásna literatúra pre deti a mládež
Hopkins: Kamošky, schôdzky
Walliams: Malý milionár
Škola volá
Hurá, prázdniny
Brezina: Prekliaty zámok
Rezník: Janko Hraško
Neskrotná
Pinochio a iné rozprávky
Hopsajúce priateľstvo
Semienka priateľstva
Rocardová: Ježibaba Eulália a drak
Dobrák
Rozprávky o princeznách

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
NAŠI NOVÍ OBČANIA
Nikola Plevová, Peter Herda, Lucia Rožníková, Filip Straka, Michaela
Ondrúšková, Lívia Balalová, Emma Bašková, Kristína Kotrbčíková,
Nela Solárová, Ján Pleva, Jakub Čechovský, Samuel Borot, Adela
Bašistová, Diana Ližičiarová, Atrej Martoň, Michaela Piovarči
NAVŽDY SA ROZLÚČILI
Štefan Čechovský, Terézia Piknová,
Mária Žúžiová, Jozef Jánsky, Agnesa
Hamajová, Milan Kolínek, Jozef Pikna,
Mária Lukšová, Júlia Hlávková, Vladimír Panák, Milan Gajdošík

MANŽELSTVO UZAVRELI:
Peter Žila a Nadežda Kordaničová
Lukáš Janík a Stanislava Bulejková
Peter Húserka a Silvia Gazdíková
Adrián Hanzel a Jana Masárová
Matej Bašista a Lucia Oriešková

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE KRÁSIN
DOLNÁ SÚČA
srdečne pozýva na

TRADIČNÚ

ŠTEFANSKÚ POĽOVNÍCKU ZÁBAVU
dňa 26. 12. 2016 o 20:00
v Kultúrnom dome Dolná Súča
Do tanca hrá
dychová hudba Drietomanka.
Na všetkých čaká chutný poľovnícky guláš.
Predpredaj vstupeniek na OcÚ Dolná Súča.
Tešíme sa na Vašu účasť.
PZ Krásin Dolná Súča

Marek Gago a Denisa Vendžúrová
Martin Michálik a Viera Ševčíková
Peter Šoóš a Miroslava Hlávková
Daniel Mutňanský a Alena Repová
Peter Václavik a Katarína Oriešková
Bohuš Cintula a Monika Slobodová
Jakub Babrnák a Nikola Červeňanová
Matúš Rohaľ a Lenka Trúnková
Branislav Pariš a Veronika Majerská
Tomáš Klačko a Simona Holíčková
Matúš Kormanec a Lenka Repová

PRIPRAVOVANÉ KULTÚRNE PODUJATIA
V NAŠEJ OBCI V ROKU 2017
21. – 22. 1. Divadelné predstavenie Giovanni
28. 1.          Školský ples, hrá DŠ BAND
25. 2.          Fašiangy 2017, hrá DH Legrúti
28. 2.          Pochovávanie basy, hrá DH Chabovienka
  5. 3.          Divadelné predstavenie z Dubnice
30. 4.          Stavanie mája
6.  5.          2. ročník Festivalu detských folklórnych súborov
                   Májová veselica, hrá DH Stříbrňanka
14. 5.          Obecné oslavy ku Dňu matiek
  3. 6.           45. ročník festivalu Hečkova Súča
      – TZ, hrá DH Mistříňanka
22. 7.           Annabál v Polníkoch, hrá DH Skaličané
1. 7. – 3. 9.  Hudobné leto
18. 11.         Hodová tanečná zábava, hrá DH Túfaranka
  5. 12.         Mikulášske popoludnie
16. 12.         Vianočný bazár
26. 12.         Štefanská poľovnícka zábava

POZVÁNKA DO DIVADLA
Divadelný súbor Giovanni pre vás pripravuje novú divadelnú hru s názvom
Ktorý je ten pravý?
Plánovaná svadba, manželské nezhody i maškarný ples – to všetko uvidíte
v tejto komédii, ktorú si určite nenechajte ujsť.
Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vás.

Predpokladaná premiéra: 21. a 22. január 2017
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VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a. s., v súlade so zákonom
č. 251/2012 Z. z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej
len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú
nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej, a. s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť
alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy,
a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.Požadovaný konečný termín vykonania prác je
20. januára 2017.
V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a. s., vykoná odstránenie a okliesnenie
stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho
z § 11 zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných
dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou
prác Západoslovenskú distribučnú, a. s., tel. č. 032/653 33
65 – Ján Capák.
Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo
veci OREZU a VÝRUBU STROMOV v ochrannom pásme
vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod
vonkajším nízkonapäťových vedení.
Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky
v ochrannom pásme maximálne do výšky 3 m od zeme.
Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po
oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad 3 m, je potrebné z Vašej strany
zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv
na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre
Vaše odberné miesto.

POZVÁNKA
Obec Dolná Súča
pozýva
priaznivcov dobrej zábavy na

XV. FAŠIANGOVÉ SLÁVNOSTI
25. februára 2017
Pripravujeme fašiangový sprievod obcou,
ukážku tradičnej zabíjačky
a bohatý kultúrny program na námestí.
V programe sa predstavia
domáce súbory aj hostia:
folklórny súbor Nadšenci s muzikou
a heligonkárka Vlasta Mudríková.
Na námestí si môžete zakúpiť
tradičné zabíjačkové špeciality.
Večer od 20.00 h sa v kultúrnom dome
uskutoční
fašiangová tanečná zábava.
V spoločenskej sále kultúrneho domu
bude vyhrávať DH Legrúti
a vo vestibule cimbalová muzika
folklórneho súboru Nadšenci.
V utorok 28. februára 2017
v spoločenskej sále kultúrneho domu
bude tanečná zábava s pochovávaním basy.
Hrať bude DH Chabovienka.
Srdečne Vás všetkých pozývame.

OZNAM PRE DAŇOVNÍKOV

Obec Dolná Súča upozorňuje občanov, že ak
u nich v roku 2016 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, sú povinní podať priznanie
k dani pre rok 2017.
Týka sa to občanov, ktorí v roku 2016 kúpili,
predali, zdedili alebo darovali nehnuteľnosť – pozemok alebo stavbu, prípadne im bolo vydané
stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie. Priznanie k dani je potrebné podať aj po dedičskom konaní.
Vyplnené priznanie k dani z nehnuteľností je potrebné doručiť správcovi dane, obci Dolná Súča
do 31. januára 2017 na predpísanom tlačive.
Tlačivo priznanie k dani z nehnuteľností a k dani
za psa si môžete prevziať na obecnom úrade.
Občania, ktorí v roku 2016 nadobudli do vlastníctva psa alebo sú majiteľmi psa, prípadne im pes
uhynul, sú povinní do konca januára 2017 nahlásiť všetky zmeny a podať priznanie k dani za psa.
Občania, ktorí vlastnia psa a nemajú evidenčnú
známku, sú povinní si ju vyzdvihnúť na OcÚ.
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