Ročník XXVII. •

Dolnosúčanský občasník • číslo 2 – december 2019 •

PF 2020 želajú obecné zastupiteľstvo a redakcia

Vážení spoluobčania, Dolnosúčania, milí čitatelia
dolnosúčanských novín!
Práve Vianoce – čas pokoja a ľudského porozumenia – nám všetkým dávajú príležitosť prehodnotiť
naše zmýšľanie, cítenie, a najmä konanie. Je to čas,
keď ľudia majú k sebe bližšie, čas úprimných želaní
a vyjadrení vďaky.
Dovoľte preto aj mne poďakovať sa vám za doterajšiu spoluprácu v mene celej samosprávy. Ďakujem za
podporu aj za dôveru, ktorú ste nám prejavovali počas
celého roka 2019. Zároveň vám prajem požehnané
a pokojné prežitie najkrajších sviatkov v roku
v rodinnom kruhu svojich najbližších.
Do nového roka želám všetkým obyvateľom našej
obce veľa osobných a pracovných úspechov, veľa
zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.
A na záver jedno špeciálne želanie: Nech spolupráca
obyvateľov a samosprávy prinesie v novom roku ďalšie pozitívne výsledky, ktoré urobia život v Dolnej
Súči krajší a príjemnejší. No nezabudnime však na
ľudskosť, toleranciu, vzájomnú pomoc a porozumenie, aby v tomto krásnom sviatočnom čase nebol nikto
sám.
Starosta obce

Poďakovanie
Blíži sa koniec roka, čas, kedy sa každý z nás obzrie späť, čas hodnotenia našich rozhodnutí, čas keď je dobré poďakovať
za to, čo sa podarilo a povedať si, čo sa môže podariť na ten budúci...
My všetci žijeme v dedinke, ktorá už dávno nie je sídlom pod dreveným hradom. Máme to šťastie, že sme súčasťou modernej obce, kde sa čoraz viac mladých ľudí rozhodne vychovávať svoje deti, a kde sa naopak mnohí rozhodnú stráviť jeseň
života. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by sme tu žili, ak by medzi nami neboli takí, čo robia viac ako musia? Ľudia,
ktorí nám náš život robia krajším a našu obec atraktívnejšou. Nemá zmysel priniesť zoznam mien, je však dôležité napísať,
že ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sú naše deti pripravené do školy, naši školáci úspešní na stredných školách, naše deti
môžu voľný čas vypĺňať hudbou, tancom, divadlom, futbalom či spevom, aj dospelí môžu tráviť voľný čas športom, zumbou,
jumpingom, jógou či ľudovým tancom, spevom, ochotníckym divadlom. Veľká vďaka za starostlivosť o nás, keď sme chorí
či nás bolia zuby, keď potrebujeme liek alebo radu. Ďakujeme za slová podpory a povzbudenia v kostole, za snahu z nás
robiť lepších.
V neposlednom rade vďaka za to, že u nás kúpime všetko, že je si kde posedieť s priateľmi a známymi, že nám má kto
priniesť poštu, odhrnúť v zime cestu, požičať knihu na čítanie či opatriť starých rodičov, ktorí už nevládzu tak ako predtým.
Ďakujeme za čistejšiu prírodu, studničky v prírode, za upravené koryto Súčanky, za zábavu či koncerty, za pomoc pri
riešení situácií, ktoré nám život v Dolnej Súči prináša. Veríme, že aj rok 2020 prinesie množstvo príjemných stretnutí a že
si tu budeme žiť o kúsok lepšie.
Obecný úrad
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Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči zo dňa 5.6.2019
Uznesenie č. 54
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo body programu 5. zasadnutia OcZ v Dolnej Súči tak, ako boli
zverejnené na webovom sídle obce
v pozvánke 30.5.2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 55
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie vzdanie sa
mandátu poslanca OcZ a členstva
v komisiách Ing. Pavla Kvasnicu.
Mandát poslanca OcZ, predsedu
komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia a člena
komisie na ochranu verejného záujmu zanikol doručením jeho žiadosti
na obecný úrad dňa 15.5.2019 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c/ zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči konštatovalo, že poslanec –
náhradník obecného zastupiteľstva
Matúš BULEJKO pre volebné obdobie 2018–2022 zložil do rúk starostu
obce zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 56
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zvolilo
1. predsedu komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia poslanca OcZ Ing. Antona
Holíčka, Dolná Súča č. 462;
2. členov komisie na ochranu verejného záujmu:
- poslanca Matúša Bulejka, Dolná
Súča č. 901
- poslanca Ing. Petra Orieška, Dolná Súča č. 585
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 57
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo
1. predloženie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadosti

v súlade s výzvou číslo V. P HaZZ
2019 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR. Názov projektu: „Zvyšovanie
energetickej hospodárnosti budovy,
stavebné úpravy spevnených plôch
a oplotenia Požiarnej zbrojnice v obci
Dolná Súča“;
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, najmenej
5 % zo strany žiadateľa z celkových
oprávnených výdavkov projektu, t. j.
v minimálnej výške 1.579 EUR.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči zo dňa 27.6.2019
Uznesenie č. 58
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo body programu 6. zasadnutia OcZ v Dolnej Súči tak, ako boli
zverejnené na webovom sídle obce
v pozvánke 18.6.2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 59
• 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 4. a 5.
zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 60
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.

Zigová
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 61
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019 v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 62
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie na ochranu verejného záujmu o činnosti komisie.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 63
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade § 11 ods. 4 písm. b/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p. a na základe odseku 2 písmena a/ § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. schválilo rozpočtové opatrenie č.
3/2019 Základnej školy s materskou
školou Rudolfa Hečku Dolná Súča
v prílohe na základe predloženého
návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 64
• 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.
3/2019 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Majerská, Pagáč, Bc. Zigová
Proti: Kotrbčík, Ing. Oriešik
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 65
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Dodatok č. 4 k VZNO č.
2/2015 o mieste a čase zápisu die-
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ťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole a o výške
príspevkov v materskej škole a školských zariadení v prílohe na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 66
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
na návrh komisie kultúry schválilo
návrh zápisov do kroniky obce za
rok 2017.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 67
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Plán obnovy verejných
vodovodov v obci Dolná Súča od
1.1.2015 do 31.12.2024.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 68
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
po prerokovaní zobralo na vedomie nesúhlasné stanovisko komisie
kultúry, školstva a športu pri OcZ
a nesúhlasilo s prenájmom nebytových priestorov v budove telovýchovnej jednoty na účel prevádzkovania pohostinského zariadenia so
zámerom na kultúrno-spoločenské
akcie, nakoľko sa bude obec uchádzať o dotáciu a v uvedenom prípade
nie je možné priestory prenajímať
na podnikateľské účely.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Hamaj, PhD., Ing. Holíček, Kotrbčík,
Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč, Bc.
Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prijaté uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Dolnej
Súči zo dňa 26.9.2019
Uznesenie č. 69
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo body programu 7. zasadnutia OcZ v Dolnej Súči tak, ako boli
zverejnené na webovom sídle obce
v pozvánke 23.9.2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
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Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 70
• 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 6. zasadnutia OcZ.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 71
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej
činnosti.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 72
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu
predsedu komisie sociálnej, bytovej
a verejného poriadku pri OZ o činnosti komisie.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 73
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach školy v
školskom roku 2018/2019 v ZŠ s MŠ
R. Hečku.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 74
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
zobralo na vedomie informáciu riaditeľa školy o otvorení nového školského roka 2019/2020 v Základnej
škole s MŠ R. Hečku v Dolnej Súči.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 75
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči v súlade s § 11 ods. 4 písm.
b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe
ods. 2 písmena a) § 14 zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n.
p. schválilo plnenie rozpočtu ZŠ

s MŠ R. Hečku Dolná Súča za I. polrok 2019 v prílohe.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 76
• 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 2019 v prílohe.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 77
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie Monitorovaciu správu plnenia Programového rozpočtu obce Dolná Súča
k 30.6.2019.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 78
• 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.
4/2019 obce Dolná Súča v prílohe
na základe predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 79
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo v zmysle ustanovení §
29, § 30 zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v z. n. p. zloženie inventarizačnej komisie na vykonanie
riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 nasledovne:
1. Hmotný majetok			
Termín: 31.12.2019
2. Nehmotný majetok
Termín: 31.12.2019
3. Ceniny – poštové známky, stravné lístky
Termín: 31.12.2019
4. Pokladnica				
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Termín: 31.12.2019
5. Bankové účty			
Termín: 31.12.2019
6. Zásoby				
Termín: 31.12.2019
7. Záväzky				
Termín: 31.12.2019
8. Pohľadávky			
Termín: 31.12.2019
9. Rozdiel majetku a záväzkov		
Termín: 31.12.2019
Predsedníčka komisie: Bc. Agáta
Zigová
Členovia komisie: Bc. Erika Vasková,
Danka Gazdíková, Ing. Iveta Holíčková
Zodpovedný: predseda komisie
Termín: 31.12.2019
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 80
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo Konsolidovanú výročnú
správu obce Dolná Súča za rok 2018.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,

Bc. Zigová
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 81
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči zobralo na vedomie správu
nezávislého audítora k individuálnej
účtovnej závierke k 31.12.2018.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 82
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej
Súči schválilo Dodatok č. 1 k VZN
č.1/2016 – Cenník služieb a prevádzkový čas pohrebných služieb obce
Dolná Súča v prílohe na základe
predloženého návrhu.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 83
• Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Súči
schválilo v súlade so zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov a v
zmysle ustanovenia článku 4 VZN
Obce Dolná Súča č. 5/2012 – Zásad
hospodárenia s majetkom obce Dolná Súča nadobudnutie nehnuteľností
do majetku obce Dolná Súča.
Predmet nadobudnutia:
Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v k. ú.
Dolná Súča: parcela registra C-KN
č. 5876/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 54 m²
Predávajúci: Marta Šedivá, trvale bytom Dolná Súča 411, 913 32
Dolná Súča
Kúpna cena: 10 €/m²,
čo predstavuje celkovú kúpnu cenu
za pozemok vo výške 540 €.
Kúpa pozemku je vo verejnom záujme obce. Pozemok slúži ako verejná
komunikácia a kúpou pozemku dôjde k zosúladeniu skutkového stavu
so stavom majetkovo-právnym.
Hlasovanie:
Za: Ing. Breznický, Bulejko, Ing. Holíček, Majerská, Ing. Oriešek, Pagáč,
Bc. Zigová
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Úplné znenie uznesení nájdete na:
www.dolnasuca.sk

Vianočný bazár v našej obci
Milí spoluobčania, priatelia,
dňa 14.12.2019 sa v našej obci uskutoční už po niekoľkýkrát vianočný bazar na námestí. Aj tento rok sa podujatie
bude niesť v duchu pomoci druhým.
Počas sobotného popoludnia sa na pódiu predstaví niekoľko domácich i cezpoľných účinkujúcich, ktorí pre nás pripravia krásny program,
aby vniesli tak do našej obce kúzlo Vianoc.
Vianočná hudba sa
tichúčko zakráda do
našich sŕdc a dotvára
sviatočnú atmosféru.
Toto očarujúce obdobie
vníma každý inak.
Teší nás, že mnohí
z vás sa zúčastňujú
tejto akcie so zámerom
zakúpenia si ručných
výrobkov či nejakej
dobroty, čím priamo
pomôžu niektorým finančne či zdravotne
znevýhodneným rodinám v našej obci. Výťažok z tejto akcie v tomto roku pôjde pre deti so zdravotným
znevýhodneným Miška Straku a Matúška a Tomáška Pagáčovcov. Vám všetkým, ktorí akokoľvek prispejete, zo srdca
ďakujeme. Veď predsa Vianoce sú sviatky pokoja a lásky.
Naozajstný pokoj Vianoc pre mnohých začína zdobením
stromčeka, keď polia, lúky a strechy domov sú pokryté ligotavou snehovou perinou. Za oknami poletujú krásne snehové vločky, akoby poletovalo páperie. Mráz kreslí prekrásne
obrazy na sklá okien. Tento čas sa podobá tej najkrajšej

rozprávke. V tento deň sa každý snaží byť dobrý a milý. Plamienok vianočnej sviečky, vôňa medu, oblátok a cesnaku
vytvárajú neopakovateľné chvíle. Ožívajú staré tradície
a každému sa plnia túžobne očakávané priania.
Avšak dnes je na svete mnoho ľudí, ktorí sú mrzutí
a uponáhľaní z každodenného kolotoča. Naopak, na Vianoce akoby sa tento
každodenný kolotoč
zrazu spomalil. Mrzuté tváre ľudí sa začnú
vyjasnievať a uponáhľanosť sa zmení na
radosť.
Teší nás, že medzi
nami je veľmi veľa
ľudí, ktorým záleží aj
v dnešnej dobe na
šťastí druhých. Naším
cieľom je toto dobročinné podujatie rozvíjať i do ďalších rokov
a priniesť spolu s vami
pomoc a lásku do príbytkov našich obyvateľov, ktorí to naozaj
potrebujú.
Priatelia, budeme veľmi radi, ak i v tomto roku prídete načerpať vianočnú atmosféru v čo najhojnejšom počte a akýmkoľvek spôsobom pomôžete k rozvinutiu tohto podujatia.
Každý jeden nápad môže byť drahocennou inšpiráciou pri
príprave ďalšieho ročníka.
Veríme, že spolu s vami tento rok pomôžeme rodinám,
ktoré si zaslúžia našu pomoc.
Komisia kultúry, školstva a športu
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VÝROČIE MATERSKEJ ŠKOLY
História materskej školy v obci Dolná Súča
sa datuje od 1.9.1962.
História terajšej budovy Materskej školy
sa začala písať 1. septembra 1989.
Materská škola bola postavená v akcii „Z“.
Vo veľkorysých priestoroch dvoch pavilónov
boli otvorené štyri triedy s celodennou prevádzkou.
V treťom pavilóne okrem hospodárskych priestorov bola deťom k dispozícii jedáleň a telocvičňa.
V roku 2003 bola materská škola splynofikovaná.
V roku 2006 nastali zmeny vo veľkosti areálu školského
dvora. Po celej dĺžke areálu materskej školy sa vybudovala
nová miestna komunikácia a predná časť školského dvora
bola oplotená.
V roku 2008 bola materská škola zlúčená so základnou
školou do spoločného právneho subjektu pod názvom:
Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku.
V roku 2008 začal zriaďovateľ s výstavbou nájomných bytov nad hospodárskou budovou, čím sa vyriešil problém so
zatekaním strechy tohto pavilónu.
V marci 2010, po schválení projektu na rekonštrukciu
a modernizáciu školskej infraštruktúry sa v rámci spolufinancovania s Európskou úniou začala rekonštrukcia budov
materskej i základnej školy. V materskej škole boli vymenené okná, vchodové dvere, radiátory, nová strecha na pavilónoch A a B, a zateplili sa budovy.
V roku 2011 bola zrealizovaná rekonštrukcia všetkých
detských umyvární.
V priebehu rokov 2011 až 2013 sa postupne zmodernizoval interiér tried a spální. Vymenili sa detské ležadlá, stolíky, koberce a zakúpili sa rôzne hrové tematické kútiky.
Pre veľký záujem rodičov o umiestnenie detí do materskej
školy bola v roku 2014 zrealizovaná rekonštrukcia priestorov pavilónu C. Po úpravách bol vytvorený priestor na piatu
triedu. V septembri 2014 bola táto trieda otvorená v poldennej prevádzke pre 12 detí.
V roku 2017 boli do detských šatní zakúpené nové skrinky
a lavičky na prezúvanie a v roku 2018 sa vymenila podlahová krytina v dvoch pavilónoch A a B.
V období rokov 2014 až 2018 prebiehala celková rekonštrukcia školského dvora. Obnovilo sa oplotenie dvora
a postupne sa dvor vybavil bezpečnými a modernými zostavami na športovanie. Pod kovovými preliezkami sa vytvorili
dopadové zóny, vymenili sa drevené konštrukcie nad pieskoviskami.
V tomto roku 2019 sa počas letných prázdnin vymenila
podlahová krytina v hospodárskom pavilóne C a začali sa
stavebné práce na novej prístavbe materskej školy, ktorú
obec prostredníctvom spolufinancovania realizuje z poskytnutej dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít
materských škôl.
Počas 30. rokov v našej materskej škole pracovalo 47
zamestnancov, ktorým rukami prešlo viac ako 3 100 detí.
Materskú školu počas týchto rokov viedli: pani riaditeľka
Františka Rožníková – v rokoch 1989 – 1991 a pani riaditeľka Ľudmila Pastoráková – v rokoch 1991 – 2008.
Po zlúčení materskej školy so základnou školou je od
septembra 2008 zástupkyňou pre materskú školu Alena
Majerská.
Budúcnosť nám určite prinesie nové možnosti ďalšej modernizácie, zlepšovania a skvalitňovania celkovej úrovne
našej materskej školy. Budeme sa ju naďalej snažiť zveľaďovať, aby sa v nej dobre cítili deti, rodičia i jej zamestnanci.
Alena Majerská

Slávnostná akadémia

Hneď úvodom nášho článku by sa patrilo poďakovať
a spomenúť, ako podujatie osláv 30. výročia
našej materskej školy prebehlo.
Spolu s vami sme ho krásne oslávili. Vďaka.
Dúfam, že ste sa všetci dobre zabavili.
Oslava začala privítaním, slávnostným príhovorom
a pokračovala programom,
ktorý deti z každej triedy pre vás prichystali
a nazvali sme ho Dúha nad Krásinom.
Po programe detí, kto chcel si mohol dať pomaľovať tvár,
pozrieť divadlo, zaskákať na hrade, či sa zahrať rôzne hry
za ktoré deti zbierali body
a mohli sa tak zapojiť do tomboly.
I malé občerstvenie na všetkých čakalo,
na príprave ktorého sa i mnoho z vás podieľalo.
Za to i tombolové dary vám patrí veľká vďaka,
potešili a vyčarili ste úsmev na tvári každého škôlkara
i veľkého školáka.
Ďakujeme i bývalým zamestnancom materskej školy,
že od nás pozvanie prijali a dúfame, že si stretnutie užívali
a dobre sa u nás cítili.
				
Monika Hlávková

„V krásnom areáli materskej školy sme prežili nádherný
kultúrny a estetický zážitok, ktorý bol umocnený osobnými
darčekmi a kvetmi pre nás, bývalých zamestnancov. Cítili
sme sa veľmi dobre a zaspomínali sme si na roky prežité
v materskej škole.
Ďakujeme všetkým za uskutočnenie krásnej oslavy, ktorá
bola na vysokej úrovni, hlavne pani zástupkyni Alenke Majerskej. Pripraviť, zorganizovať takúto oslavu Vás všetkých
stálo veľa námahy, úsilia a obetovanie svojho voľného času.
Podarilo sa! Patrí vám veľké ďakujeme.“
				
Katarína Lukšová
Kreativita, profesionalita a hlavne láska učiteliek k deťom
v našej materskej škole svedčí o kvalitnom výchovno-vzdelávacom procese, dôkazom čoho bola i oslava 30. výročia
materskej školy. Chcem z úprimného srdca poďakovať všetkým zamestnancom za dôstojnú oslavu, či už úžasným programom, výzdobou interiéru i exteriéru, pohostením, milými
zhotovenými darčekmi a zaželať veľa zdravia, úspechov
a tvorivých síl do ďalšej práce.
			
Ľudmila Pastoráková
Oslava 30. výročia otvorenia materskej školy bola pre nás,
ktorí sme ju navštevovali už pred viacerými rokmi aj pre naše
deti veľkou udalosťou. Bola to krásna prezentácia toho, že
„naša škôlka“ je tou najlepšou v šírom okolí. My, rodičia si to
veľmi vážime. Ďakujeme Vám.
					
otec Peter
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Príjemne strávené popoludnie pre malých aj veľkých. Deti
sa vyšantili na skákacom hrade, pri pokusoch i súťažiach.
Veľkým zážitkom bola tombola, z ktorej nikto neodišiel naprázdno. Bolo fajn stretnúť sa so spolužiakmi po dlhej dobe.
S nostalgiou a úsmevom sme si pri paneloch s fotkami zaspomínali na naše škôlkarské časy. Ďakujeme.☺
mama Katka

Oslavy 30. výročia materskej školy v Dolnej Súči som privítala ako jedinečnú príležitosť znovu navštíviť miesto, na
ktoré mám prekrásne spomienky a stretnúť ľudí, ktorí ma
veľmi veľa naučili. S týmto miestom sa spájajú rané začiatky a zároveň i doposiaľ najkrajšie chvíle mojej pedagogickej
praxe.
Program, ktorý pre nás pani učiteľky spoločne s deťmi
pripravili bol vskutku krásny a dokonale prezentoval pedagogický um súčasných zamestnancov materskej školy. Rovnako ako program, bolo i posedenie po ňom plné radostnej
a priateľskej atmosféry, presne takej, akú som v priestoroch
MŠ vnímala už ako jej zamestnanec.
Ďakujem za príležitosť byť súčasťou tohto dňa, byť súčasťou tak výnimočnej materskej školy.
Tatiana Novožilová
„Našim deťom i nám sa oslava 30. výročia materskej školy
veľmi páčila. V bohatej tombole deti vyhrali krásne ceny
a veru, nechcelo sa im ani odísť domov.☺
otec Miloš

30. výročia sme sa zúčastnili celá rodina. Deti ocenili krásne aktivity pripravené v spolupráci s mladými skautmi, bábkové divadlo, ktoré malo pod šírym nebom netradičný nádych
a veľký úspech mal aj skákací hrad. My rodičia sme zasa ocenili precíznu organizáciu a milé pohostenie. Počas celého popoludnia sme sa na školskom dvore cítili príjemne. Chlapcom
sa odchádzalo veľmi ťažko. Ďakujeme za krásny zážitok!
					
mama Mirka
Ďakujeme materskej škole aj všetkým, čo sa na tejto super
akcii podieľali. Súťaže, divadielko, skákací hrad, maľovanie
na tvár..., každý si tam našiel svoje. Deti boli nadšené. Zostali sme až o večera, deti jednoducho nechceli ísť domov. To
svedčí o všetkom.☺

AKO ŽIJEME V MATERSKEJ ŠKOLE
Druhého septembra škôlka brány opäť otvorila,
a tak školský rok 2019/2020 zahájila.
Päť vyzdobených tried už na 102 detí čakalo,
medzi ktorými i 26 nových detí smelo,
či nesmelo do škôlky kráčalo.
Niektoré si i trošku poplakali, keď lúčili sa medzi dvermi
od otca, či od mamy.
Ale po pár týždňoch už na tvári im úsmev žiari,
chcelo to len čas, aby si zvykli a vzájomne sa spoznali.
Bližšie upevňovať vzťahy, tie mohli v slnečný deň piatkový,
keď zišli sme sa na dvore škôlky pri tekvicovom šantení.
Deti spolu s rodičmi, či príbuznými krásne diela tvorili,
z tekvíc i iných plodov zeme, ktoré sa im v záhradách urodili.

V septembri sa zo žilinského divadla ozvali,
že by nám divadlo pod názvom
„Valentíno a jeho hudobné nástroje“ radi zahrali.
V októbri nás naozaj navštívili,
verte, či neverte, výborne deti zabavili.
Mesiac október sme ukončili jesennými prázdninami,
povinne, pretože vodu nám v škôlke opravovali.
Ani v novembri sme sa vôbec nenudili,
veľa pekných aktivít i výrobkov sme s deťmi vytvorili.
Aby sme aj druhým radosť urobili,
pre babičky i deduškov sme s deťmi vystúpenie pripravili.
Dúfame, že sme sa im páčili,
veď s láskou sme to všetko pre nich nacvičovali.
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V novembri sa vďaka spolupráci
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
v Trenčíne prišiel predškolákom predstaviť „Kozmo“,
aby ich naučil správať sa ľudsky a konať dobro.
A keď sa pomaly blíži vianočný čas,
sv. Mikuláš navštívi v škôlke i nás.
Sladkosťou deti obdarí,
veď určite celý rok všetci poslúchali.
S vianočným obdobím je i „Vianočný bazár“ spojený,
Radi by sme vás týmto pozvali do stánku škôlky s tombolou
a malým občerstvením.
Ak by ste sa rozhodli prispieť do tomboly,
určite by sme proti tomu neboli.
Veľmi vďačne ju od vás prijmeme,
a ako poďakovanie si pre vás program pripravíme a na
námestí s nim vystúpime.
A na záver už nezostáva viac, len vám zo srdca zaželať:
Prežite tie najkrajšie Vianoce s pocitom,
že vždy je tu niekto, kto vás má rád.
A do nového roka ten správny krok,
prejeme vám zo srdca pokojné Vianoce a šťastný nový rok!
				
Monika Hlávková

Festival dychových hudieb
hečkova súča 2019
Symbolom našej obce je rozkvitnutý lipový strom. Preto nie je náhoda, že sa tento festival koná začiatkom júna. Strom
v rozkvete je symbol nového života a novej mladej hudobnej generácie. V sobotu dňa 1. júna 2019 o 16. hodine sa uskutočnil
na námestí 47. ročník festivalu dychových hudieb Hečkova Súča. Hlavným organizátorom bol Obecný úrad v Dolnej Súči
a podujatie sa ukutočnilo s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Dychová hudba v našej obci má za sebou bohatú, viac ako 170-ročnú históriu. Za jej vznik a dlhoročnú existenciu ďakujeme
hlavnému pokračovateľovi tradície dychovej hudby v Dolnej Súči Rudolfovi Hečkovi. Počas svojho pôsobenia v našej obci od
roku 1926 až do roku 1973 vychoval veľké množstvo hudobníkov, bol dirigentom, umeleckým vedúcim spevokolu, kronikárom
a venoval sa viacerým činnostiam v obci. Láska k hudbe, jej odovzdávanie mladým, ako aj práca pre občanov našej obce, to
bol život Rudolfa Hečka. A preto festival dychových hudieb právom nesie jeho meno.
Po tónoch slávnostných fanfár sa oficiálne festival začal. V tomto roku sa na festivale predstavili: Detská dychová hudba
Rudolfa Hečka pri Obecnom úrade v Dolnej Súči v spolupráci so Základnou umeleckou školou v Nemšovej, Dychový orchester
Morava zo Základnej umeleckej školy v Hulíne, Dychová hudba Opatovanka, Dychová hudba Kamarádi a Dychová hudba
Legrúti z Veľkých Bílovíc z ČR.
Napriek tomu, že festival je už niekoľko rokov nesúťažný a ide len o prehliadku dychových hudieb, dobre naladené obecenstvo na námestí ocenilo účinkujúcich búrlivým potleskom. Po skončení festivalu sa na námestí konala tanečná zábava a až do
skorých ranných hodín vyhrávala DH Legrúti.
Každé mesto i každá obec má svoje zvláštnosti, svoju atmosféru, ktorú pocíti každý jeho návštevník. O Dolnej Súči sa
hovorí, že sa so svojimi bohatými tradíciami radí na jedno z popredných miest v trenčianskom regióne. Veľká vďaka patrí
obecnému úradu, že udržiava tieto tradície aj napriek finančným problémom, v ktorých sa kultúra v súčasnosti nachádza.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, dobrovoľnému hasičskému zboru z našej obce, občanom a sponzorom, ktorí podporili toto
krásne kultúrne podujatie.
Už teraz sa tešíme, čo nám prinesie 48. ročník festivalu Hečkova Súča dňa 6.6.2020.
MG
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Pochod SNP
Pri príležitosti osláv SNP a Dňa Ústavy SR zorganizovala
komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v Dolnej Súči
pochod k pamätnej tabuli v osade Repákovci.
V sobotu dňa 31. augusta sa účastníci pochodu stretli na
námestí, kde položili veniec k pamätnej tabuli na námestí
a minútou ticha si uctili pamiatku padlých v Slovenskom národnom povstaní. S veľkou chuťou a elánom sme pokračovali do osady Repákovci, kde nás pri pamätnej tabuli už netrpezlivo očakával p. Anton Novomeský (majiteľ domu, v ktorom
gardisti popravili partizánov a majiteľa domu s dcérou).
Po príchode účastníkov pochodu na pamätné miesto si
starosta obce a členovia
Zväzu protifašistického odboja uctili pamiatku padlých
a položili veniec k pamätnej
tabuli.
K účastníkom sa prihovoril starosta obce. Pripomenul udalosti spojené s týmto
miestom a vyzval všetkých
prítomných, aby si minútou
ticha uctili pamiatku padlých.
Cieľom pochodu bolo uctiť
si pamiatku padlých, pripomenúť si hrôzy vojen.

Na „otoči“ bolo pripravené posedenie a stánok s čapovaným pivom a DH Drotári spríjemnila atmosféru celého podujatia.
Touto cestou ďakujeme členom komisie kultúry, školstva
a športu, ktorí podujatie pripravili.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do organizácie podujatia. Ďakujeme DH Drotári a harmonikárom za spríjemnenie atmosféry turistického pochodu.
MG

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 304 občanov nad 70 rokov, z toho 104 mužov a 200 žien.
Milí seniori, želáme vám, aby všetky dni vášho života boli naplnené zdravím, šťastím, spokojnosťou a radosťou z každého
ďalšieho dňa vášho života.
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Mikuláš, Mikuláš...
Sv. Mikulášovi sa asi v našej obci páči. Ani v tomto roku
nás neobišiel a vo štvrtok 5. decembra navštívil deti z našej obce. Stretli sa v kinosále kultúrneho domu. Dlhé chvíle
čakania na jeho príchod si deti spríjemnili pozeraním krátkych kreslených rozprávok.
A zrazu to nastalo. Otvorili sa dvere a do dverí vstúpil za
hlasného kriku detí sv. Mikuláš s anjelom. Po čase sa k nim
pridal aj čert. Po milom zvítaní sv. Mikuláš obdaroval deti
sladkým balíčkom. Smelšie deti zarecitovali básničku, alebo
zaspievali pesničku, ale našli sa aj deti, ktoré si aj poplakali.
Mikuláš dostal od detí milé kresbičky, ktoré mu deti venovali
na pamiatku. Veríme, že sa u nás zastaví aj o rok.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili vstupenku na hodovú tanečnú zábavu, čím nám umožnili usporiadať
toto milé stretnutie detí so sv. Mikulášom.
MG

ZO ŽIVOTA ŠKOLY
Výsledky súťaže iBobor
V tomto školskom roku sa uskutočnil 13. ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor, do ktorej sa každoročne
zapájajú žiaci našej školy. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo
89 768 žiakov z 1116 škôl.
V pondelok 11.11.2019 sa súťažilo v kategórii KADETI –
žiaci 8. a 9. ročníka. Celkovo bolo 21 456 súťažiacich.
Z našej školy to bolo 49 žiakov, z ktorých bolo 22 úspešných
riešiteľov, z toho 13 žiaci sú odmenení diplomom. V celoslovenskom meradle sme sa umiestnili v rozmedzí od 699.
miesta po 21 047. miesto.
V stredu 13.11.2019 súťažili BENJAMÍNI – kategória žiakov 6. a 7. ročníka. Celkovo sa v tejto kategórii na súťaži zúčastnilo 21 456 žiakov, z našej školy 54 žiakov. Úspešných
riešiteľov bolo 25 a diplom získalo 7 žiakov.
V celoslovenskom meradle sme sa umiestnili v rozmedzí
od 361. miesta po 21 047. miesto.
V piatok 15.11.2019 prišli na rad BOBRÍCI, je to kategória
žiakov 4. a 5. ročníka. Celkovo sa v tejto kategórii na súťaži
zúčastnilo 23 023 súťažiacich, z našej školy sa zapojilo 59
žiakov, úspešných riešiteľov bolo 35 a diplom získalo 21 žiakov. V celoslovenskom meradle sme sa umiestnili v rozmedzí
od 1. miesta po 22 959. miesto.
(MK)
Školské kolo súťaže v speve ľudových piesní Trenčianske hodiny.
Dňa 22.10. 2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Trenčianske hodiny. Malí i väčší speváci a speváčky nám spríjemnili popoludnie krásnymi ľudovými piesňami.
Výsledky súťaže:
I. kategória:
1. miesto: Tomáš Sabadka, 3. A
2. miesto: Ema Vasková, 3. A
3. miesto: Dominika Borotová, 1. A
II. kategória:
1. miesto: Maximilian Lukšo, 5.A, Emily Gabrhelová, 6. A
2. miesto: Barbora Sabadková, 4. B
3. miesto: Natália Hrobárova, 6. A

Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou školou K. Pádivého Trenčín zorganizovalo v dňoch 12. a 13.11.
2019 už 50. ročník regionálnej súťaže v speve ľudových
piesní Trenčianske hodiny.
Na súťaži sa zúčastnilo 78 dievčat a chlapcov. Naši žiaci
obsadili krásne miesta:
I. kategória:

Čestné uznanie – Tomáš Sabadka

II. kategória:

1. miesto – Emily Gabrhelová

		

2. miesto – Maximilián Lukšo
Blahoželáme!

Naša žiačka Gabika Ondrišáková zo 7. B získala veľký
úspech vo výtvarnej súťaži Príroda, životné prostredie
a deti, ktorú zorganizovalo Trenčianske osvetové stredisko
pod záštitou Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Do súťaže sa zapojili základné i stredné školy z trenčianskeho regiónu. Z deväťdesiatich prác v danej kategórii
bola odbornou porotou ocenená len jediná práca, dielo našej
Gabiky.
Dňa 15.11. 2019 bola naša žiačka na slávnostnej vernisáži
ocenených prác v ZUŠ Karola Pádivého odmenená diplomom a vecnou cenou. Dúfame, že Gabika bude svoj výtvarný talent rozvíjať aj naďalej.
Všetky zaujímavosti, aktivity, odkazy nájdete
na našej internetovej stránke www.zsdolnasuca.sk
Občianske združenie „Pomôžme škole v Dolnej Súči“
za nemalej pomoci pani Miroslavy Vaskovej získalo
grant na projekt Eko(k)rok, ktorý je podporovaný v rámci
grantového environmentálneho programu TSK –
Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.
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Dňa 28.6.2019 sa v obradnej sieni starosta obce rozlúčil s
deviatakmi zo Základnej školy s materskou školou R. Hečka.

Dňa 2.9.2019 starosta obce privítal v obradnej sieni prváčikov s rodičmi.

Materské centrum HVIEZDIČKA
Keď do rodiny pribudne nový člen, všetko sa zmení. Nové vlásky, zúbky, príkrmy,... výlety, Vianoce, narodeniny, no
príde i deň, keď sa mamička ocitne v stereotype, ktorý jednoducho zatúži zmeniť. V našej dedinke máme riešenie na
všetko a vďaka šikovným žienkam sa v minulosti s podporou OcÚ a fary pretvorili priestory starej školy na Materské centrum
s príznačným názvom Hviezdička (každé dieťa tu pri hre žiari šťastím).

Aj tento rok, po letných prázdninách, pokračujú stretnutia mamičiek a ich ratolestí, vždy v pondelok od 10:00 hod do 12:00
hod. Detičky majú k dispozícii množstvo krásnych hračiek, fungujú aj tvorivé dielničky, dokonca sa mali možnosť vyšantiť pri
jesennej šarkaniáde, kde prevetrali nielen pestrofarebných drakov, ale i rodičov.
Predvianočný čas si spríjemnia vianočným fotením či vypekaním koláčikov na Vianočný bazár na námestí 14.12.2019.
Ak si mamička, ktorá má doma malého neposedka, a chce ho pred nástupom do škôlky zoznámiť s novými kamarátmi, príď
medzi nás, si vítaná! Viac informácií získaš na Facebooku v skupine „Hviezdičky vo Hviezdičke“. Všetko tu funguje na dobrovoľnej báze, čo sa rokmi overilo a prinieslo množstvo priateľstiev.
S.Š.

Oznam pre daňovníkov
Obec Dolná Súča upozorňuje daňovníkov, že
všetky zmeny, ktoré u nich nastali v roku 2019 – týkajúce sa nehnuteľností, t. j. nehnuteľnosť – stavbu
alebo pozemok v k. ú. Dolná Súča kúpili, predali,
zdedili, darovali, sú povinní do 31. januára podať
priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Priznanie sa podáva správcovi dane – obci Dolná
Súča na predpísanom tlačive.

Občania, ktorí sú vlastníkmi alebo držiteľmi psa
ktorého nadobudli, alebo im uhynul v roku 2019 sú
povinní do 31. januára podať priznanie k dani za
psa, alebo ohlásiť úhyn psa.
Každý pes musí byť označený registračnou známkou. Občania, ktorých pes nemá registračnú známku
si túto vyzdvihnú na obecnom úrade.
J.P.
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ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Vážení občania!
V minulom čísle Hlasov spod Krasína sme vás informovali o tom, ako sa vlani v obci darilo separovať a ako i tento výsledok
ovplyvňuje výšku poplatkov za odpad. Medzičasom ste mali možnosť k téme odpadového hospodárstva, separovaniu, recyklácie sledovať veľa reportáží, článkov a internetových diskusií, v ktorých sa vyjadrilo množstvo odborníkov zo spoločností
spracujúcich odpad či ekologických aktivistov – téma odpadov sa dostáva do popredia, pretože ho všetci produkujeme neprimerane veľa a pri nedokonalom triedení väčšina stále končí na skládkach – to sa, žiaľ, v budúcich rokoch prejaví v navyšovaní
poplatkov za uskladnenie komunálneho odpadu. Inými slovami aj my musíme pristúpiť k navýšeniu poplatkov za odpad, aby
sme dokázali zabezpečiť odvoz všetkého odpadu vyprodukovaného v Dolnej Súči.
Počas celého roka sa pokračovalo v aktivitách, ktoré by
mali zvýšiť percento vytriedeného odpadu. Intenzívne komunikujeme s OZV, ktorá zabezpečuje vývoz vytriedených
komodít, aby sme zabezpečili priestor v kontajneroch vo
všetkých zberných hniezdach, snažíme sa o rozšírenie
hniezda pre oblasť Repáky, rokujeme o možnosti zvozu
plastov spred domov našich občanov, na jeseň sme do domácností dopravili kompostéry, ktoré ste mohli využiť pri
upratovaní jesenných záhrad.
Vnímame to, že ľudia v obci sa do triedenia odpadov zapájajú čoraz viac, pravidelne využívajú zberný dvor, chodia
si na úrad po vrecia na triedenie,... teší nás, že sa zvyšuje
i osveta vďaka škôlke, škole (kde vznikol „envirokrúžok“).
Zapájajú sa dobrovoľníci, plánuje sa ďalšie jarné čistenie
prírody, pokúsime sa o prednášku o téme správneho separovania aj kompostovania (o všetkom sa dozviete v jarnom
čísle Hlasov spod Krasína).
Ak sa zamyslíme nad tým, že už dávno nežijeme v tej
skromnej dobe starých rodičov, kedy sa topánky vyhadzovali, až keď boli deravé a plytvanie jedlom bolo hriešne, kedy
nebolo všetko hygienicky balené, ... uvedomíme si, že denne vyprodukujeme toľko odpadu ako vtedy celá rodina za
týždeň, nemôžeme sa viac tváriť, že sa nás to netýka. Nevýhodou je, že na pasivitu jednotlivca doplatia všetci, preto, ak
máte v okolí ľudí, ktorí odmietajú triediť svoj odpad, skúste
im vysvetliť, že za ich neochotu platíme všetci v našej obci
rovným dielom. Netreba sa toho báť, podmienky sú vytvorené a naďalej sa budeme snažiť o ich zlepšenie. Pomáha
nám vedomie, že z našich najmenších vyrastá generácia
uvedomelých moderných ľudí, buďme im všetci dobrým vzorom!
Obec od 1.1.2020 pristúpi k zvýšeniu poplatkov za odpad,
z dôvodu potreby vykrytia straty v odpadovom hospodárstve,
ktorá je vykazovaná už niekoľko rokov. V priemere je strata
vo výške 10 265 € ročne. Výška straty jednotlivo za posledných osem rokov je znázornená v nasledujúcej tabuľke:
Rok

Výška

Rok

straty

Výška
straty

2011

6 926 €

2015

14 572 €

2012

8 752 €

2016

6 594 €

2013

10 287 €

2017

8 794 €

2014

12 341 €

2018

13 857 €

Poplatok za odpady od 1.1.2020 bude vo výške 0,0550 €
za osobu a kalendárny deň u fyzických osôb, t. j. 20,075 €/
osoba/rok.
Poplatok za odpady u právnickej osoby a fyzickej osoby
podnikateľa bude vo výške 0,0303 € za jeden liter/vývoz, t. j.
86,658 €/110 l nádoba/rok.
Od r. 2019 je obec povinná vypočítať úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu od čoho sa následne odvíja sadzba
poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a
objemného odpadu na skládku. Táto cena za tonu odpadu je

závislá od % vyseparovania, takže cenu si určujú obyvatelia
sami tým, ako triedia odpad. Pre r. 2019 je v našej obci úroveň vytriedenia cca 25 %, na základe čoho bude sadzba
poplatku v r. 2020 vo výške 22,- €/tona. Nárast za tonu
uskladnenia odpadu na skládke bude vo výške 12,- €/tona.
Pri množstve odpadu uloženého na skládke za rok v množstve cca 500 ton to bude nárast výdavkov o 6 000,- €.
Preto vás dôrazne žiadame o dodržiavanie pravidiel nakladania s odpadom.
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
• Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená,
papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale, ktoré prikladáme ako pomôcku pre správne triedenie.☺
Do jednotlivých kontajnerov je potrebné dávať iba druh
odpadu, ktorý tam patrí. Na kontajneroch je umiestnená informácia čo do kontajnera patrí a čo nie. Taktiež pri zberných
hniezdach sú umiestnené informačné tabule s popisom triedenia odpadu. Plastové PET fľaše od nápojov, plechovky,
tetrapaky je nutné pred vyhodením zošliapnutím zmenšiť na
čo najmenší objem. Kartónové krabice je potrebné odovzdať
v rozloženom stave.
Pokiaľ je kontajner na určitý druh odpadu plný nenechávajte odpad vedľa kontajnera, ale ho odneste do zberného
dvora na Závodí.
Do komunálneho odpadu nepatrí stavebný odpad najmä
ťažké zložky, napríklad betón, kvádre, tehly. Každý stavebník je povinný odstrániť odpad na vlastné náklady.
Do komunálneho odpadu nepatrí odpad zo záhrad ako
burina, pokosená tráva, opadané lístie, odpad z kuchyne.
Biologický odpad je najlepšie kompostovať! Ak ste si doteraz
do domácnosti neprevzali kompostér, môžete tak stále urobiť v knižnici, kde je potrebné podpísať preberací protokol.
Treba sa preukázať občianskym preukazom. Na jedno číslo
obývaného domu pripadá 1 ks kompostéra.
Kontajner pred starým cintorínom je určený iba na odpad
z cintorína. Ostatý odpad je potrebné odviesť do zberného
dvora. Je potrebné triediť aj kahance, ktoré sa dajú jednoducho rozdeliť a jednotlivé časti vhodiť do správneho kontajnera, teda plastové do žltého a sklenené časti do zeleného,
príp. bieleho. Nie je správne vhadzovať ich do zmesového
odpadu.
Odpad do zberného dvora môže odovzdávať každý občan, ktorý platí miestny poplatok za komunálny odpad obci
Dolná Súča.
Do zberného dvora sa odovzdávajú nasledovné druhy
odpadu:
a) Odpad z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi
• PLASTY
• PAPIER

číslo 2 • december 2019

12
• SKLO
• KOVY
• VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY.
b) Elektroodpady z domácností (chladničky, mrazničky,
klimatizácie, monitory, televízory, práčky, umývačky riadu, sporáky, mikrovlnné rúry, počítače, tlačiarne, telefóny, DVD prehrávače, rýchlovarné kanvice, vysávače,
...) elektrické spotrebiče je potrebné odovzdať do zberného dvora vcelku nerozobrané. Obzvlášť nebezpečné
sú chladničky, mrazničky a klimatizácie kde môže dôjsť
k úniku chladiaceho média. Rozobrané spotrebiče nám
spracovatelia odpadu nechcú odoberať.
c) Batérie a akumulátory (olovené, niklovokadmiové a alkalické batérie).
d) Textil (ktorý je možné odovzdať aj do kontajnerov rozmiestnených po obci).
e) Kovy, železo (konzervy, plechovky, kovové uzávery od
nápojov, viečka z mliečnych výrobkov, kompótové viečka,
kovové obaly, kuchynské predmety, alobal,...).

zadné steny skríň, sololit), laminátové parkety a namorené, obhorené a hnilé drevo.
Zberný dvor nie je oprávnený odoberať pneumatiky. Pneumatiky sa odovzdávajú len na odberné miesta distribútorov.
Zároveň prosíme, aby vrecia s plastovým odpadom
boli pred odovzdaním uzatvorené. Žlté vrecia na plasty
sú poskytované zadarmo výmenným spôsobom na zbernom dvore. Prípadne si ich môžete vyzdvihnúť v knižnici alebo na obecnom úrade v čase úradných hodín.
Menej odpadu a vyššie % vytriedeného odpadu znamená
nižšie poplatky za skládkovanie v ďalších rokoch.
Ideálne je však odpad vôbec netvoriť, za odpad, ktorý nevytvoríme, nič nezaplatíme.
Prevádzkové hodiny zberného dvora
Zberný dvor
(na Závodí,
vedľa TJ)

Zimný
prevádzkový
čas

Utorok

14:00 – 17:00

Štvrtok

14:00 – 17:00

Sobota

8:00 – 12:00

f) Objemný komunálny odpad.
g) Drobný stavebný odpad (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, ...) tento je možné odovzdať v
maximálnom množstve 0,5 m3 a odpad musí byť vytriedený.
h) Drevný odpad maximálnych rozmerov 3000 x 1100 x
700 mm (drevený nábytok, staré okná, dvere). Uvedené
však nesmie obsahovať prímesi skla, kameniva, železa,
akýchkoľvek kovov (okrem klincov, drôtov v debničkách),
gumy, polystyrénového izolačného materiálu, streč fólií,
čalúnenia, MDF dosky a HDF dosky (papierové výplne,

Letný
prevádzkový
čas
15:00 – 18:00

15:00 – 18:00

8:00 – 12:00
Obecný úrad

O Z N A Č O VA N I E O B A L O V
V obchodoch nás obklopujú tisíce rôznych výrobkov. Málokto si však na obaloch všimne nenápadné symboly trojuholníkov, písmená a čísla. Vďaka značkám na obaloch vieme, ako správne triediť. Tie napovedajú, do ktorého kontejnera
môžeme obal vytriediť. Najčastejšie na obaloch výrobcovia uvádzajú jednoduché skratky, takže je na prvý pohlaď
jasné, že ide napríklad o papierový alebo sklenený obal. Zložitejšie sú označené plasty. Skratky priamo označujú druh
plastu, z ktorého je obal vyrobený. Často sa tiež stretávame so skratkou C/PAP. Tú nájdeme na nápojových kartónoch
z džúsu alebo mlieka.
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Novinka

Dychová hudba Krásinka

Do roku 2020 máme ešte jednu novinku
– naše noviny vám prinesieme
v dvoch číslach do schránok bezplatne.

pozýva na

Dúfame, že aj tento krok prinesie
pre obyvateľov viac informácií
a popri iných formách komunikácie
uľahčí život v Dolnej Súči.
Pripomíname možnosť registrácie
na informačné SMS správy zasielané OcÚ.
Viac informácií nájdete na
www.dolnasuca.sk.
			
Obecný úrad

Štefanskú tanečnú zábavu
dňa 26.12.2019 o 20.00 hod.
do spoločenskej sály kultúrneho domu
v Dolnej Súči.
Do tanca a na počúvanie
bude vyhrávať DH Krásinka.
Vstupné je 5 eur.
Predpredaj vstupeniek je
na tel. č. 0949408093
Srdečne Vás pozývame.
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SPoločenská Kronika
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmene neskorších predpisov je potrebný súhlas
dotknutej osoby.
NARODENIE:

ÚMRTIE:

Narodilo sa 18 detí z toho: chlapcov 9, dievčat 9

Zomrelo 11 občanov

90 rokov života
oslávilA
Mária Šiveňová

50. výročie manželstva oslávili
Alojz Hlávek a Antónia,
r. Gazdíková

Anton Vasko a Mária,
r. Vavrová

Ondrej Pikna a Katarína,
r. Valaštínová

Komisia kultúry, školstva a športu pri OcZ v spolupráci
s Obecným úradom v Dolnej Súči
Vás pozývajú na

Vianočný bazár
v sobotu dňa 14. decembra 2019 o 14.00 hodine
na námestí v Dolnej Súči.
Pre návštevníkov je pripravený bohatý kultúrny program
a vianočné špeciality.
Príďte sa naladiť na pravú vianočnú atmosféru.
Všetkých srdečne pozývame.

Vážení občania,
pozývame Vás

dňa 31.12.2019 o 23.00 h
na námestie v Dolnej Súči,
kde sa spoločne rozlúčime so starým rokom
a pripomenieme si

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

NOVÝ ROK 2020.

Obecný úrad v Dolnej Súči
pozýva
priaznivcov dobrej zábavy na

Fašiangové popoludnie
a Fašiangovú tanečnú zábavu
Dňa: 22. februára 2020
Miesto: námestie a spoločenská sála
kultúrneho domu v Dolnej Súči
Na tanečnej zábave
do tanca a počúvanie bude hrať
DH Stříbrňanka(ČR).
Všetkých srdečne pozývame.
Predpredaj vstupeniek bude
na Obecnom úrade v Dolnej Súči.
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šport
Rozpis zápasov – sezóna 2019/2020 – jarná časť
MUŽI
Dátum

Čas

DORAST
Zápas

Dátum

Čas

Zápas

15.03.

15:00

Dolná Súča – Dubodiel

14.03.

12:00

Dolná Súča – Kamenec p. Vtáčnikom

22.03.

16:00

Dolná Poruba – Dolná Súča

21.03.

12:30

Trnava – Dolná Súča

29.03.

16:00

Dolná Súča – Trenčianska Teplá

28.03.

12:30

Dolná Súča – Nedožery-Brezany

05.04.

16:00

Drietoma – Dolná Súča

04.04.

13:00

Kopánka – Dolná Súča

12.04.

13:30

Dolná Súča – Horňany

11.04.

13:00

Ľuborča – Dolná Súča

19.04.

16:30

Svinná – Dolná Súča

18.04.

13:30

Dolná Súča – Trenčianska Turná

26.04.

17:00

Dolná Súča – Mníchova Lehota

25.04.

13:30

Siladice – Dolná Súča

03.05.

17:00

Selec – Dolná Súča

02.05.

14:00

Dolná Súča – Dolné Vestenice

10.05.

14:00

Dolná Súča – Horné Srnie

09.05.

14:30

Holíč – Dolná Súča

17.05.

17:00

Dubodiel – Dolná Súča

16.05.

14:30

Dolná Súča – Trenčianske Stankovce

24.05.

17:00

Dolná Súča – Dolná Poruba

23.05.

14:30

ŠK LR Crystal – Dolná Súča

31.05.

17:00

Trenčianska Teplá – Dolná Súča

30.05.

14:30

Dolná Súča – Beluša

07.06.

14:00

Dolná Súča – Drietoma

06.06.

14:30

Stará Turá – Dolná Súča

13.06.

14:30

Dolná Súča – Kanianka

STARŠÍ ŽIACI
Dátum

Čas

MLADŠÍ ŽIACI
Zápas

Dátum

Čas

Zápas

12.04.

10:30

Horná Súča – Dolná Súča

04.04.

10:30

Skalka n. V. – Dolná Súča

19.04.

10:30

Dolná Súča – Nemšová

11.04.

10:30

Dolná Súča – Soblahov

26.04.

10:30

Omšenie – Dolná Súča

18.04.

10:30

Trenčianska Teplá – Dolná Súča

03.05.

10:30

Dolná Súča – Bobot

25.04.

10:30

Dolná Súča – Záblatie

10.05.

10:30

Skalka nad Váhom – Dolná Súča

02.05.

10:30

Selec – Dolná Súča

17.05.

10:30

Dolná Súča – Veľká Hradná

09.05.

10:30

Dolná Súča – Horná Súča

24.05.

10:30

Melčice-Lieskové – Dolná Súča

23.05.

10:30

Dolná Súča – Bobot

31.05.

10:30

Dolná Súča – Drietoma

30.05.

10:30

Opatová nad Váhom – Dolná Súča

07.06.

10:30

Soblahov – Dolná Súča

06.06.

10:30

Dolná Súča – AS Trenčín

14.06.

10:30

Dolná Súča – Selec

21.06.

10:30

Chocholná-Velčice – Dolná Súča
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