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Na jar, keď sa stopia ľady, vetrík zimu odnesie.
Vtáčiky nám začnú spievať,
slnko úsmev prinesie.
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NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

Vážení spoluobčania,
prihováram sa Vám prvýkrát v tomto roku hádam najaktuálnejším želaním byť zdravý a s prianím, aby rok 2021 bol pre Vás pokojnejším,
šťastnejším a bez obmedzení.
Čo povedať o roku 2020. Určite bol najzvláštnejší, aký si väčšina z nás pamätá. Pandémia koronavírusu, ktorá postupne zachvátila celý
svet, priniesla so sebou opatrenia a zásahy do našich životov, aké sme si donedávna nevedeli predstaviť. Mnohé veci, ktoré sme brali
automaticky, zrazu prestali fungovať, alebo sa museli prispôsobiť meniacej sa situácii.
Aj v roku 2021 sa musíme naďalej vyrovnávať s obmedzeniami, zákazmi, ktoré majú dopad na náš osobný a pracovný život.
Ak mám rekapitulovať rok 2020 z pohľadu obce Sučany, aj nás sa dotkla situácia vyvolaná pandémiou koronavírusu. Kvôli výpadku
príjmov v rozpočte obce sme niektoré plánované projekty pozastavili alebo presunuli do budúcnosti.
Najdôležitejšie projekty pre obce v roku 2020 boli :
• Prebratie bytového domu s 40-bytovými jednotkami a jeho poskytnutie do užívania nájomníkom, čo sme stihli do konca februára 2020.
Cena diela bola 2.165 789 €, na čo obec dostala úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu technickej vybavenosti bytového
domu a nenávratnú dotáciu od Ministerstva dopravy a výstavby na kúpu technickej vybavenosti.
• Modernizácia chemicko-biologickej triedy a vybavenie jazykovej učebne, kde sme z integrovaného operačného programu vo výzve
s názvom projektu: Skvalitňovanie vzdelávania v ZŠ SNP Sučany dostali nenávratný príspevok v celkovej sume 92.000 €.
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ SNP Sučany, kde sme dostali finančné prostriedky 82.875 € z Okresného úradu Žilina, Odboru
školstva na riešenie havarijnej situácie.
• Rekonštrukcia asfaltovania Fatranskej ulice v hodnote 87.422 € z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci schválenej uznesením vlády
č. 494 z 12. augusta 2020.
• Asfaltovanie chodníka na ul. Osloboditeľov v hodnote 17.561 € z rozpočtu obce.
• Vybudovanie závlahy na futbalovom ihrisku v spolupráci so SFZ (Slovenský futbalový zväz), v celkovej sume 13.526 €, spoluúčasť obce
bola 3.526 €.
• Z Ministerstva dopravy a výstavby SR sme dostali dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky s výškou dotácie 14.471 €. Po schválení územného plánu požiadame o poskytnutie
dotácie na realizáciu cyklocesty z ulice 1. mája do priemyselnej zóny.
Aj rok 2021 štartujeme s opatreniami proti šíreniu vírusu a smutnej atmosfére, ktorá vyplýva z lockdownu a zákazu vychádzania. Pandémia
a opatrenia majú najväčší dopad na našu školu a škôlku. Škola a školské zariadenia sú buď uzatvorené, alebo ich činnosť je značne obmedzená. Musíme sa vysporiadať s dištančnou formou vyučovania, no čas využívame na odstránenie havarijnej situácie podláh v ZŠ
SNP, kde sme dostali finančné prostriedky v hodnote 50.000 € z Okresného úradu Žilina. Ukončenie rekonštrukcie predpokladáme do
31.3. 2021. Na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budovách A a B v MŠ Zvonček máme vypracovanú projektovú dokumentáciu. So zahájením prác rekonštrukcie v budove A plánujeme počas letných prázdnin 2021.
Na rok 2021 máme v pláne opravu asfaltového povrchu Ul. Dukelských hrdinov, úpravu plochy pred Domom smútku, rekonštrukciu chodníkov po realizácii optickej siete. Pandémia pribrzdila aj realizáciu optickej siete Slovak Telekomu. Výkopové a realizačné práce kladenia
optiky ostali nedokončené na Ul. 29. augusta a úprava povrchu po rozkopávkach bude prebiehať na Ul. Partizánska, Mierová, Pod brezinou, Jánošíkova, Fučíkova. Harmonogram prác realizácie optickej siete na rok 2021 nám Slovak Telekom predložil na februárovom zastupiteľstve. S realizáciou rozkopávok a uloženia optickej siete by mali začať od 15.3. 2021 na uliciach: Jilemnického, Sládkovičova,
Pionierská, Komenského, ďalej postupne ulice Hlavná, Železničná, G. Svobodu, Sokolská, Sološenkova, J. Kostru, O. Kožucha. Koncom
mája 2021, by sa realizácia mala presunúť na ulice Langsfeldova, D. hrdinov, Štúrova, Hodžova, Kollárova, Hviezdoslavova, Vrútocká.
Celkové ukončenie realizačných prác optickej siete v Sučanoch plánuje Slovak Telekom do konca júna 2021.
Informácie k voľbe hlavného kontrolóra
Dňa 16.02.2021 sa na zasadnutí OZ konali voľby hlavného kontrolóra obce Sučany. Doručené obálky so žiadosťami uchádzačov otvárala
a posudzovala komisia na ochranu verejného záujmu. Podmienky stanovené v par. 18 Zákona č. 369/1990 Zb. splnilo 9 uchádzačov.
Tajným hlasovaním do druhého kola voľby postúpili dvaja uchádzači: Mgr. Lenka Žuchová a Mgr. Radoslav Olašák. Vzhľadom na rovnaký
počet hlasov v druhom kole, obecné zastupiteľstvo v súlade s postupom podľa § 18a ods. 3 z. o obecnom zriadení pristúpilo k žrebovaniu.
Na volebné obdobie od 01.03. 2021 do 28.2. 2027 bol zvolený Mgr. Radoslav Olašák. Dovoľte, aby som v mene mojom a v mene občanov
Sučian poďakoval Mgr. Lenke Žuchovej za prácu pre obec Sučany pri 6-ročnom výkone funkcie hlavného kontrolóra.
Vážení spoluobčania, situácia sa rázne mení každým ďalším dňom . V čase, keď budete čítať môj príhovor, budú možno platiť ešte prísnejšie opatrenia. Všetkým Vám prajem, aby ste tieto náročné chvíle prežili v zdraví. Verím, že nestratíme vieru, rozumný a pozitívny
pohľad na svet, k čomu nám všetkým prajem ohromnú silu a energiu.
Starosta obce Sučany

Martin Rybár

Výmena podláh v ZŠ SNP
www.sučany.sk
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BESICO MARTIN, VÝROBNO SKLADOVÁ HALA
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Rok 2020 nám dal veľa dôvodov na skľúčenosť. Obec má však príliš
veľkú zodpovednosť na to, aby jej predstavitelia mohli zostať nečinní.
Tak ako každý z nás i Obec Sučany sa musela popasovať s vírom častokrát veľmi neprehľadných informácií a opatrení, ale popritom robiť
všetko pre to, aby ochránila svojich občanov pred šírením vírusu. Obec
však nepoľavila ani v iných oblastiach a aj vtedy, keď boli podmienky
najťažšie a budúcnosť neistá, dokázala v maximálnej možnej miere zachovať funkčnosť svojich úradov. Vďaka tomu sa aj napriek pandémii
podarilo skolaudovať novú logistickú halu. Rozľahlá hala spoločnosti
BESICO tak od apríla minulého roka slúži medzinárodným renomovaným spoločnostiam k úžitku. Tento projekt so sebou priniesol mnohé pozitíva. Najželanejším efektom bol určite nárast počtu pracovných miest.
BESICO prinieslo do regiónu kvalitné výrobné i skladové priestory prvotriedneho štandardu. Obec poskytovala potrebnú súčinnosť počas celého procesu – od získavania územného rozhodnutia až po kolaudačné
rozhodnutie. Vďaka tomu, že sa obci Sučany a jej predstaviteľom podarilo zachovať funkčnosť stavebného úradu počas celého pandemického obdobia, získala spoločnosť BESICO v roku 2021 ďalšie kolaudačné rozhodnutie na časť Výrobno – skladovej haly, ktorá bola následne odovzdaná do užívania nájomcovi.

V Sučanoch sa predsa bude testovať
Keďže je od 10. februára 2021 preukázanie
sa negatívnym testom v práci povinnosťou
a celé územie SR sa riadi tzv. Covid automatom, obec zabezpečí pre obyvateľov
možnosť 1-krát týždenne sa pretestovať
v RKD Sučany. Sučany ako najväčšia obec
Turca a spádová obec pre okolité obce Podhradie a Turčianska Štiavnička, hneď po
spustení 4. a 5. kola výzvy Ministerstva
zdravotníctva SR požiadala o vytvorenie
stáleho mobilného odberového miesta
v obci, ktoré by bolo prístupné občanom
šesť dní v týždni. Obec zabezpečila všetko
potrebné pre to, aby mohlo byť v Sučanoch
zriadené stále MOM. Vyčlenili sme vhodný
priestor v RKD, zabezpečili personál, materiál, všetko potrebné k prevádzkovaniu odberného miesta. Priestor v RKD bol schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.
Obec Sučany má za sebou plošné testovanie z roku 2020 a 4 kolá skríningu v roku
2021. Počas každého kola vedenie obce
evidovalo vysokú účasť, preto predvídavo
na začiatku roku 2021 akútne riešilo zriadenie stáleho MOM. Napriek uvedeným skutočnostiam prišlo obci vyrozumenie z Ministerstva zdravotníctva SR, že keďže 4. a 5.
kolo výzvy je určené iba pre mestá a mestské časti nad 5 000 obyvateľov, (pozn. nie
pre obce), v Sučanoch nie je možné zriadiť
stále MOM, ktoré by bolo občanom k dispozícii 6 dní v týždni.
Naša obec má viac ako 4 700 obyvateľov
a je navyše spádovou obcou, boli sme presvedčení, že zriadenie MOM má zmysel pre
našu obec ale aj širšie okolie.
S blížiacim sa termínom spustenia Covid
automatu obec evidovala vysoký dopyt (ni-

elen) jej obyvateľov po odbernom mieste na
testovanie v Sučanoch. Na poslednú chvíľu
sa počas druhého februárového týždňa podarilo vedeniu obce v súčinnosti s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zabezpečiť testovanie v obci počas dvoch dní (piatok, sobota), dočasné tzv. externé MOM
v RKD Sučany. Naším cieľom je zabezpečiť
pre ľudí, čo najčastejšiu a najkomfortnejšiu
možnosť pretestovať sa v Sučanoch.
Z toho dôvodu sme zaviedli aj rezervačný
systém na testovanie obyvateľov. A ak by
som mal hodnotiť zmysel služieb podľa
toho, ako sú užitočné, potom čísla využívania nášho rezervačného systému jasne
preukázali, že bol správne podanou rukou
pre občanov.
Hlboko sa ma dotkli niektoré vyjadrenia
predstaviteľov štátu, ktorými sú starostovia
a samospráva osočovaní a v súvislosti
s testovaním delení na dobrých a zlých. My
musíme zabezpečiť všetko potrebné pred
testovaním nájsť do odberového tímu najmenej piatich ,,kaskadérov“, ktorí sú ochotní
postúpiť vysoké riziko a po testovaní zabezpečiť všetky dezinfekčné a administratívne
úkony. My nemáme čas na hádky, kto za čo
môže, nemáme čas, zvolávať tlačovky
a prezentovať grafy.
Vedenie a poslanci obce považujú za svoju
česť starať sa o svojich občanov a za svoju
povinnosť zabezpečiť im dostupnosť potrebných služieb. Z toho dôvodu bude pre
verejnosť testovanie v obci Sučany zabezpečené podľa potrieb aj naďalej v RKD Sučany.

Obec Sučany rozdala
respirátory FFP2
seniorom nad 60r
Vzhľadom k odporúčaniam začať používať
namiesto rúšok účinnejšie ochranné prostriedky sa obec Sučany rozhodla zvýšiť
ochranu svojich seniorov nad 60r. ako najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov pri nevyhnutnom nákupe, či návšteve lekára, a to zabezpečením respirátorov FFP2. Seniori ich
dostali do schránok. Nákup cca 1 200 respirátorov obec hradí zo svojho rozpočtu. Distribúciu respirátorov zabezpečili členovia
JDS a SZZP pod vedením svojich predsedov p. J. Šteučeka a p. PaedDr. A. Bellovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí zabezpečili distribúciu respirátorov.

Martin Rybár
starosta obce
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Úľava na dani z nehnuteľností – od veku 65 rokov
Občania obce Sučany, ktorí minulý rok dosiahli vek 65 rokov, majú od tohto roka automaticky nárok na 50 – percentnú úľavu na
dani z nehnuteľností. Zľava im bude automaticky uplatnená v rozhodnutí o dani, ktoré dostanú o pár mesiacov v období zasielania
daňových výmerov. Uplatnenie zníženia dane z dôvodu veku je trvalé.
Život seniorom narodeným od roku 1955 uľahčila novela zákona, ktorú schválila Národná rada Slovenskej republiky 25. novembra 2020.
V zmysle zákona č. 354/2020 Z. z, si už daňovníci vo veku nad 65 rokov nemusia ako doteraz do konca januára uplatniť nárok na zníženie
alebo oslobodenie od dane podaním daňového priznania za stavby na bývanie, byty, ktoré slúžia na trvalé bývanie.
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Poskytovanie finančného príspevku na stravovanie
určeným obyvateľom obce Sučany
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Obec Sučany za účelom zmiernenia nepriaznivej životnej situácie svojich občanov poskytuje finančnú podporu na zabezpečenie poskytovania stravovania, a to príspevok na dovoz obedov občanom obce.
O príspevok môže požiadať občan obce Sučany, ktorý má na území obce trvalý pobyt, dosiahol vek nad 70 rokov alebo je držiteľom preukazu ŤZP a zároveň nemá k 31. 12. predchádzajúceho roka žiadny záväzok voči obci Sučany.
Výška finančného príspevku je od 13. 3. 2021 v sume 0,50 €/obed počas pracovných dní (do 12.3.2021 v sume 0,33 €/obed).
Príspevok je poskytovaný občanovi formou zníženia ceny obeda o sumu príspevku. Obec prispieva na 1 obed v dňoch poskytovania stravovania, tj. v pracovných dňoch. Obec poskytne občanovi príspevok od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení žiadosti, v prípade
jej doručenia do 15. dňa mesiaca vrátane. V prípade doručenia žiadosti po 15. dni mesiaca poskytne obec občanovi príspevok až od ďalšieho mesiaca.
Žiadosť o poskytnutie príspevku je potrebné doručiť do podateľne Obecného úradu v Sučanoch. Prílohou žiadosti je fotokópia preukazu
ŤZP /vlastník preukazu ŤZP/, čestné vyhlásenie o tom, že nemá záväzky voči obci k 31. 12. predchádzajúceho roka.
Občan si môže vybrať dovoz obedov od niektorého z nasledovných dodávateľov:
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• ESPRIT Sučany ul. 29. augusta 2033
• GOLDO s. r. o. Michal Goldberger Martin-Priekopa
• PIZZA PUB OREA, ul. Ďurka Langsfelda 3, 038 52 Sučany
• Motorest Rapid, Ulica priemyselná 16, 038 52 Sučany

Bližšie informácie nájdete vo VZN č. 1/2017 O podmienkach
poskytovania finančných prostriedkov v oblasti sociálnej pomoci alebo na OcÚ Sučany – referáte sociálnych vecí:
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Kontakt:
Ing. Marta Bobčeková
tel.: 043/4241020
e-mail: socialne@sucany.sk
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Podeľme sa s krásami
a zaujímavosťami našej okolitej
turčianskej prírody
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Radi by sme Vás požiadali o zaslanie fotografií z nášho regiónu, známych aj menej známych miest a zákutí v obci a jej okolí. Miesta,
ktoré sa u nás oplatí navštíviť alebo tipy na výlety s fotkami. Uvítame aj zaujímavé fotky kvetov a nevšedných prírodných úkazov, ktoré
sa Vám podarí zachytiť. K Vami zaslanej fotografii, prosím, zašlite aj jej názov a krátky popis toho, čo zachytáva. Môžete pridať aj opisy
výletov (dĺžky, náročnosti a pod. v skratke.)
Fotografie môžete zasielať na adresu kultura@sucany.sk. Zaslaním fotografie súhlasíte so zverejnením uvedenej fotografie. Nezabudnite
prosím v texte mailu uviesť Vaše meno a či si želáte uviesť Vaše meno ako autora fotografie.
Najlepšie fotografie budú následne zverejnené na webovej stránke www.sucany.sk (v časti “čo vidieť” v našej obci a blízkom okolí) a na
Facebook-u a ich autori budú odmenení darčekovým predmetom obce.
Tešíme sa na Vaše fotografie.
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Môj rok s koronou
Milí spoluobčania, pôvodne som chcel

onkologické. Anestéziologické sestry aj

a onkologické výkony a aj na tie musia

poprosiť pána starostu len o priestor na

sestry z JISiek prešli pracovať na naše

pacienti čakať. Operačné sály idú iba

spropagovanie očkovania, ale nako-

kovidové áro. Najprv sme pomáhali

na tretinu pôvodnej kapacity a aj toto

niec sa Vám chcem prihovoriť osobne.

zvládať pohromu na Orave a Kysuci-

sa každým dňom môže zastaviť, pre-

Pred rokom v nedeľu 8. marca 2020

ach, potom Považí, Nitre, Prievidzi a na

tože pacienti vyžadujúci ventilátor stále

som bol ešte s priateľmi v krásnom po-

južnom a západnom Slovensku. Liečili

pribúdajú. A o nich sa starajú anestézi-

časí na Kriváni ako lekár pri zabezpe-

sme pacientov od Skalice po Svidník,

ológovia,

čovaní každoročných skialpinistických

od Trstenej po Levice. No a teraz pri-

a sestry z JIS. Za normálnych okolností

pretekov, ktoré tento rok nebudú. Už

búdajú aj naši pacienti. A neventilujeme

by väčšina z nich bola na operačných

sme vedeli, že sa na nás valí niečo zlé,

ich 8 ani 10 ale aj 14, čo je naša maxi-

sálach a pooperačných izbách, ale

v severnom Taliansku už kolabovali ne-

málna kapacita. Niektorých vyliečime,

teraz tam byť nemôžu.

mocnice. Od utorka sa začali rušiť hro-

mnohých nie. Aj tí vyliečení od nás od-

Koronavírusový zápal pľúc vyžadujúci

madné podujatia, zatvárať školy, ob-

chádzajú zvyčajne s ťažko poškode-

umelú pľúcnu ventiláciu je smrtiace

chody a fabriky. V nemocnici sme sa

nými pľúcami a čakajú ich ešte dlhé

ochorenie, ktoré zvládne zvyčajne

začali pripravovať na niečo, čo nikto

mesiace liečby a zotavovania. A pri-

menej ako polovica pacientov (často

z nás nezažil, chystali sme nové áro

chádzajú aj iní pacienti. Už to nie sú

i menej) a aj tí, ktorých sa nám podarí

pre kovidových pacientov vyžadujúcich

starí chorí ľudia cez 75 rokov, pribúdajú

odpojiť od ventilátora majú pľúca zvy-

umelú ventiláciu, zúfalo zháňali ventilá-

pacienti narodení po roku 1960 aj 1970

čajne veľmi poškodené. A zázračnú li-

tory pre pacientov a osobné ochranné

a mladší. A niekedy je jedinou ich cho-

ečbu na túto pliagu nemáme. Zázraky

pomôcky pre personál. A čakali sme pr-

robou obezita.

nerobí ani remdesivir, fapiravir, kolchi-

vého pacienta. Bola to pacientka a pri-

A tak už polroka liečime v skafandroch

cín, baricitinib či ivermektín. Zvyčajne

šla ako to býva, v noci zo soboty na ne-

a respirátoroch. Sme z toho všetci una-

rozhoduje len to, či to pacientovo telo

deľu o 2,21. Bola to stará pani a má-

vení, najmä sestry, ktoré často idú zo

zvládne samo alebo nie...

lokto z nás veril, že sa z toho dostane.

služby do služby s minimálnym časom

Tieto riadky píšem v nočnej službe na

Dostala sa, po 19 dňoch na ventilátore

voľna

aj

kovidovom „áre“, je piatok, začína ví-

sme ju preložili na Pľúcnu kliniku.

súkromný život. Operujú sa iba akútne

kend a nám zostalo posledné 14. voľné

a

pritom

musia

stíhať

anestéziologické

sestry

Druhá pacientka zomrela už na 3. deň.

lôžko s ventilátorom. A na pľúcnej

Potom sme mali pacienta s kovidovým

JISke začína zlyhávať ďalší pacient...

zápalom pľúc preloženého z inej ne-

Preto Vás milí spoluobčania prosím,

mocnice a bol prvým kovidovým paci-

keď príde na Vás rad, dajte sa zaočko-

entom na Slovensku napojeným na

vať. Ak to nechcete urobiť pre seba,

našom oddelení na mimotelový oxige-

urobte to pre svojich blízkych, pre on-

nátor. Po 2 týždňoch sme ho úspešne

kologických ale aj iných pacientov, ktorí

odpojili a potom preložili do spádovej

sa pre pandémiu nevedia dočkať svojej

nemocnice.

operácie, pre lekárov a sestry v prvej

V lete sme si trochu vydýchli a mohli

línii, ktorí pri kovidových pacientoch

začať na operačných sálach podávať

pracujú už často za hranicou svojich

a,
é
y

narkózy pre pacientov, ktorí museli na

síl. Iná cesta z pandémie nie je a skoro

jar na svoje operácie čakať.

ani nebude. A dovtedy sa prosím sprá-

Od konca septembra začali opäť pri-

vajte zodpovedne...

e

búdať kovidoví pacienti vyžadujúci

a

umelú pľúcnu ventiláciu. Najskôr sme

R.Koyš,

ventilovali 2, potom 4, aj 8 naraz. V de-

Klinika anestéziológie

cembri sa najprv obmedzili plánované

a intenzívnej medicíny,

operácie a potom úplne zastavili, aj tie

Univerzitná nemocnica Martin
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NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE
V

Dobrovoľný hasičský zbor obce Sučany,
Partizánska 4, 038 52 Sučany

Správa o činnosti DHZO
od 1.1.2020 do 31.12.2020
Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte, aby som Vás oboznámil s činnosťou DHZO Sučany za rok 2020.
Náš DHZO plní úlohy vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok a zároveň aj úlohy pre našu
obec v rámci stálej 24 hodinovej služby. No
okrem týchto úloh plní úlohy prevádzkovej
služby obce, to znamená, že zabezpečuje
základné služby pre chod obce, či sú to
rôzne hospodárske práce, zabezpečenie
chodu zberného dvora, údržba zelene v letných mesiacoch, údržba ciest a chodníkov
v zimných mesiacoch, údržba osvetlenia,
výzdoba obce a podobne.
Údržba zelene je zameraná na kosenie trávnatých plôch v celej obci na pozemkoch
v správe obecného úradu. Do tejto kategórie je zahrnuté aj odstraňovanie nebezpečných konárov, spiľovanie stromov, ale aj strihanie kríkov popri hlavej ceste a na cintoríne.
V roku 2020 sme zahájili demontáž oplotenia na severnej strane 40 bytovej jednotky
– ul. Hradiská, kde práce súviseli s demoláciou a vývozom betónov a rozličného odpadu a prípravou na montáž nového oplotenia. Taktiež sa vykonávali práce spojené
s úpravou pravej strany pod parkoviskom –
svahovanie terénu a dovoz zeminy. Po
montáži nového oplotenia bola vykonávaná
výpomoc p. Bencovej s mechanizmami (dva
traktory, Tatra 815), pomocou ktorých bola
rozvážaná zemina, nakladali sa rôzne betóny a skalnatý odpad, ktorý prekážal pri výsadbe stromčekov a nového trávnika.
Po dohode so starostom obce bola zahájená aj úprava plochy bývalých UNIMO-buniek na ul. Ď. Langsfelda, kde hlavnou úlohou bolo vytvorenie plochy pre výsadbu
stromčekov a vytvorenie zostupnej skryvky
vedľa p. Karcola na vybudovanie parku.
Od mesiaca marec pretrváva na celom Slovensku pandémia COVID 19, ktorá zasiahla
aj našu obec. Ako prevencia pred šírením
pandémie bola po dohode s p. starostom na
vozidlo Multikára vymenená nadstavba za
cisternovú a následne vykonávaná dezinfekcia vonkajších priestorov obce (autobusové zastávky, detské parky, námestie, železné zábradlia na mostoch, železničná stawww.sučany.sk
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nica a priestory), kde je väčší pohyb obyvateľov.
Aj napriek pretrvávajúcej pandémii sa naša
práca nezastavila a ďalej bola vykonaná výroba a montáž oplotenia verejných WC, nakoľko sa za priestormi zdržiavali maloleté
osoby, ktoré narušovali verejný poriadok aj
napriek upozorneniam od miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).
Ďalej bola vykonaná demontáž drevených
preliezok v detskom parku na Prefe, nakoľko
ich stav nezodpovedal požiadavkám bezpečnostných noriem, nasledovala úprava podesty
a príprava na osadenie nových. Demontované
preliezky boli upravené a namontované do záhrady DHZO na skrášlenie okolia.
V rámci úpravy zelene v obci bolo vykonané
odstránenie starého živého plotu popri starom futbalovom ihrisku a následná úprava,
taktiež orezanie stromov smerom ku kuchyni základnej školy.
V spolupráci s dobrovoľnými hasičmi zabezpečujeme 24-hodinové sledovanie kamerového systému, nakoľko prostredníctvom kamier sú zachytávané priestupky a odovzdávané Obvodnému oddeleniu policajného
zboru v Sučanoch, napr: prejazd vozidiel na
červenú, zákaz zastavenia, zákaz vjazdu,
zákaz státia ako aj iné právne delikty.
V obci sme vykonali opravu autobusových
zastávok, ktoré boli zničené, išlo o výmenu
stien a striech zastávok, náter lavičiek. Uvedené opravy boli vykonané na zastávkach:
ul. Hlavná (pri Kame, pri Bellovom parku, pri
dome smútku) a ul. Štiavnická cesta pri nových bytovkách.
Taktiež sa vykonala úprava vstupu do priestorov ZŠ zo zadnej strany od zdravotného
strediska, kde došlo k vytvoreniu parkoviska
na betónovej ploche.
Počas roka 2020 sa členovia DHZ Sučany
podieľali aj na rozoberaní strechy rodinného
domu na ul. 29. augusta a následnej asanácii pomocou mechanizmov – traktory a Tatra
815. Uvedené práce boli zaradené medzi
cvičenia – práca s kolesovým nakladačom.
V roku 2020 sme z financií DHZ zakúpili príves, ktorý sme si postupne svojpomocne
materiálno-technicky vybavili na zásahy pri
ekologických, ale aj rôznych technických zásahoch.

V rámci ochrany obyvateľstva a majetku
sme vybudovali s p. Vaňkom osvetlenie
chodníka od zdravotného strediska po
knižnicu základnej školy, nakoľko vo večerných a nočných hodinách tam bola zlá viditeľnosť a pri spomínanej knižnici sa stretávali partie mladých osôb, ktoré znečisťovali okolie. Taktiež bolo v priestore
rozšírené aj monitorovanie kamerovým
systémom.
V zimných mesiacoch (november-december) sme nezaznamenali veľkú snehovú nádielku, preto sa necháme prekvapiť, čo nám
prinesie rok 2021.
V mesiaci november sme vykonali materiálno-technické zabezpečenie celoplošného testovania COVID 19, kde našou úlohou na základe rozhodnutia vedenia obce
bolo rozloženie stanov, lavíc a stolov v odberných miestnostiach po našej obci. Po
ukončení testovania (večer) bola vykonaná
dezinfekcia priestorov v ochranných oblekoch.
Taktiež v spomínanom mesiaci november
sme upravili prístupovú komunikáciu od ul.
Partizánska ku zdravotnému stredisku, kde
sa vozidlá vyhýbali a kolesami prechádzali
po trávnatých plochách. Na uvedenom
mieste bola komunikácia upravená pomocou štrkového makadamu – použité UNC
a traktory.
Jednu neodmysliteľnú vec, ktorú potrebujem
spomenúť je, že vďaka p. starostovi,
p. prednostke a členom obecného zastupiteľstva, ale aj komisie verejného poriadku sa
nám podarilo obnoviť vozový park hasičskej
techniky, a to kúpou vozidla CAS 20 Iveco
Magirus, ktoré je prvovýjazdovým vozidlom
k požiarom rodinných domov, bytov, vozidiel, ale aj na technické zásahy, ku ktorým
je vysielaná naša jednotka. Vozidlo sme
uviedli do výjazdovej činnosti po úpravách
interiéru a dokúpení materiálno-technických
prostriedkov zo zdrojov DHZ dňa
02.08.2020.
Počas roka vykonávame aj práce na žiadosť
pána starostu a pani prednostky obecného
úradu. Touto prácou sa v súčinnosti s vedením obecného úradu podarilo ušetriť nemalé
finančné prostriedky z rozpočtu obce, ktoré
môžu byť použité na iné účely.
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V roku 2020 vykonal zbor celkom 307 výjazdov v takomto členení:

Typ udalosti

u
e
o
e
m

Počet osôb

Počet

dopravná nehoda

136

zranené pri nehodách

poskytnutie PPP

42

zranené - iné

33

požiare

32

SPOLU:

100

technické zásahy

88

usmrtené pri nehodách

ekologické zásahy

3

usmrtené - iné

7

cvičenia

6

SPOLU:

10

m

67

3

Druh techniky

Počet

technika – DHZ

122

technika – obec

185

Grafické porovnanie výjazdovej činnosti v roku 2019 a 2020
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1. Represia
– zásahová činnosť

Medzi najdôležitejšie zásahy z minulého
roka by som zaradil najmä:

Pre plnenie úloh v represívnej oblasti je vytvorený DHZ obce. Členovia DHZ plnia
funkcie veliteľov zmien, strojníkov vozidiel
a hasičov, kde technické vybavenie DHZO
tvorí časť techniky, ktorá je v majetku DHZ
a tak je zbor plne funkčný a schopný vykonávať akúkoľvek zásahovú činnosť. Momentálny stav techniky je:
CAS 20 Iveco Magirus, CAS 32 T-148, CAS
LP 24 Zil 131, AP 27 T-148, Iveco Daily,
TATRA 815 S3 sklopka, protipovodňový príves, UNC, 2x čelný nakladač CASE, Suzuki
Sx4, Multikára – uvedené vozidlá sú v majetku obce, kde náklady na opravu a PHM
sú z rozpočtu obce.
Vozidlá: Nissan Patrol, CAS LP 16 Zil 131,
VW Transportér – sanitka, VW Touareg, 1 ks
terénna štvorkolka – uvedené vozidlá, ako
aj technické prostriedky sú v majetku DHZ,
kde náklady na opravy a PHM sú hradené
z financií občianskeho združenia DHZ.

Dňa 11.03.2020 o 00:54 h. bola Krajským
operačným strediskom 150 vyžiadaná
súčinnosť pri hromadnej dopravnej nehode
autobusu a dodávkového vozidla so zranením a zakliesnením osôb na ceste 1/18
v k. ú. Ružomberok – Černová. Na mieste
zasahovalo 5 členov DHZO s troma kusmi
techniky.
Dňa 06.04.2020 o 13:00 h. bol Krajským
operačným strediskom 150 nahlásený rozsiahly požiar lesného porastu v Oščadnici,
kde sme boli vyžiadaní s CAS 32 Tatra 148.
Na mieste sme zasahovali jedným kusom
techniky a 3 členovia DHZO až do neskorých nočných hodín.
Dňa 16.04.2020 o 19:09 hod. sme mali
ohlásený požiar – dym a plamene vychádzajúce z izby na psychiatrickej liečebni z pavilónu B. Po vyhlásení poplachu bola kontaktovaná aj vrátnica PL. Po vykonanom prieskume bolo zistené, že došlo ku zahoreniu

odsávacieho zariadenia. Na mieste sme zasahovali s dvomi kusmi techniky a 4 členovia + jednotka HaZZ Martin s dvomi kusmi
techniky a 7 príslušníkov.
Dňa 18.04.2020 o 16:42 h. bol Krajským
operačným strediskom 150 nahlásený požiar lesného porastu v obci Lipovec, lokalita
Jánošíkovo. Na zásah bola vyžiadaná technika: lesný špeciál Zil a Tatra 148. Zásahu
sa zúčastnilo 5 členov DHZO. Včasným zásahom sa požiar podarilo lokalizovať a zabrániť vysokým škodám.
Dňa 11.06.2020 o 10:20 h. sme boli Krajským operačným strediskom 155 požiadaní o zdravotnícku súčinnosť pri útoku
v základnej škole J. C. Hronského a následnej streľbe vo Vrútkach. Na výjazd
bola požiadaná technika: VW Transportér – vozidlo na poskytovanie PPP, nakoľko nebol dostatočný počet vozidiel
ZZS potrebných na zásah. Po stabilizovaní zranených boli dve osoby prevezené naším vozidlom do nemocničného
zariadenia.
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Dátum

Čas

Zdravotný problém

Adresa

21.01.2020

15:50 h

pracovný úraz

závod Prefa

03.02.2020

20:29 h

osoba v bezvedomí

ul. Stromová, Sučany

04.02.2020

17:30 h

osoba v bezvedomí

ul. Pod Brezinou, Sučany

19.02.2020

08:55 h

osoba v bezvedomí

ul. Brodzany, Turany

19.02.2020

14:58 h

osoba v bezvedomí

ul. Slatinská, Podhradie

11.03.2020

09:01 h

osoba v bezvedomí

ul. Pod Brezinou, Sučany

27.06.2020

11:01 h

pád cyklistu do potoka

Nolčovo

27.06.2020

17:25 h

osoba v bezvedomí

ul. 1. mája, Podhradie

09.07.2020

15:26 h

epileptický záchvat

ul. 9. mája, Turčianska Štiavnička

Dňa 25.06.2020 o 09:14 h. sme boli požiadaní o súčinnosť pri výbuchu a následnom
požiari garáže v objekte firmy Galimex, kde
došlo ku zraneniu dvoch osôb. Na mieste
zasahovali 2 kusy techniky a 4 členovia.
V roku 2020 sme vykonali aj niekoľko výjazdov zaradených do kategórie záchrana zvierat – boli to 4 výjazdy ku likvidácii bodavého hmyzu a záchrana uväznenej srnky na
ul. Vážska.
Za uplynulý rok vykonali aj naši členovia
z Kynologického záchranného zboru 8 výjazdov ku pátracím akciám po nezvestných
osobách. Z toho tri boli úspešné a nezvestnú osobu našli živú a zdravú.
S dohodou medzi záchrannou službou
a jednotkou DHZO Sučany bolo vykonaných
9 zásahov – poskytnutie predlekárskej prvej
pomoci z dôvodu nedostatku posádok, ale
aj kvôli rýchlemu zásahu v okolitých obciach. Tu je prehľad daných zásahov:
Likvidáciu následkov dopravných nehôd, požiarov, technických zásahov vykonávame od
kruhového objazdu až po Kraľovany, vrátane susedných obcí a diaľnice D1.
Technické zásahy, ku ktorým jednotka
DHZO vykonávala zásahy boli prevažne:
popadané stromy blokujúce vozovku, nalomené konáre, v poslednom období aj sprístupnenie bytov, ktoré sú spôsobené nedbalosťou obyvateľov.
DHZO Sučany bol na rok 2020 zaradený do
hasičských jednotiek, kategórie A, čím získal finančné prostriedky v sume 5 000 € zo
štátneho rozpočtu pre svoju činnosť, ktoré
boli preukázané na účet obecného úradu,
kde tieto finančné prostriedky boli účelovo
použité na dovybavenie jednotky DHZO.

2. Preventívna činnosť
V preventívno-kontrolnej činnosti sme vykonali kontroly v domoch a objektoch podľa
www.sučany.sk
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stanoveného plánu a harmonogramu.
V rámci kontroly bolo skontrolovaných celkom 104 objektov, z toho 100 domov a 4
prevádzky. Drobné nedostatky porušujúce
ustanovenia vyhlášky 121/2002 a 401/2007
boli odstraňované priebežne počas kontroly.
Žiadne závažné nedostatky a porušenia neboli zistené.
Aj napriek snahe preventivára obce, usporiadaním rôznych akcií, prednášok, odvysielaných relácií je porušovanie protipožiarnych
vyhlášok občanmi obce, či už je to vypaľovanie trávy, spaľovanie odpadu, vypaľovanie
káblov a iné, ktoré v obci tvoria väčšinu výjazdov k požiarom.
V nočných hodinách sú vykonávané kontroly obecných budov a majetku z protipožiarneho hľadiska – prípadné zabránenie
vzniku požiarov. Pri zhoršenom počasí sú
vykonávané kontroly vodných nádrží po
obci, zväčša každé 4 hodiny, v prípade
zhoršeného počasia každé 2 hodiny, niekedy aj každú hodinu.

3. Práca pre verejnosť
a propagácia činnosti
zboru
Náš zbor, ale najmä jeho miesto a práca
v systéme záchranných zložiek, aby bola
čo najviac zdokumentovaná a dostala sa
k čo najširšej verejnosti má svoju vlastnú
webovú stránku. Stránka bola zverejnená
už v r. 2010, ale neustále prechádza zmenami a doplnením tak, aby návštevníci
získali aj rady a informácie pre seba. Administrátorom tejto stránky je Ing.
Anton Mäčko a jej adresa je www.dhzsucany.sk. Ak by ste niekedy mali nápady
a doplnenia k tejto stránke, názory radi
uvítame. Taktiež prostredníctvom Sučianskych zvestí uverejňujeme články min. 2x
do roka.

V rámci mladých hasičov sa snažíme
v spolupráci so základnou školou otvoriť
krúžok „Mladý hasič“, to sa avšak nedarí,
dôvodom je nezáujem zo strany detí, ale
budeme sa snažiť, aby „hasičina“ v obci nezanikla.

4. Kurzy a vzdelanie
Tak isto ako každý rok bol vykonaný výcvik
práce vo výškach, taktiež práca s motorovými pílami a spirometria – funkčné vyšetrenie pľúc.
Na konci roka všetci členovia hasičskej jednotky absolvovali výcvik práce s autonómnym dýchacím prístrojom v polygóne na hasičskej stanici v Martine.

5. Výhľad na rok 2021
V roku 2021 chceme naďalej udržiavať
v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave
všetku techniku. Naďalej chceme zlepšovať svoju prácu v prospech obce, udržiavať
poriadok na verejných priestranstvách
a podieľať sa na skvalitňovaní prostredia
v obci a práce v prospech obyvateľov
obce.
Na rok 2021 by mala byť jednotka DHZO
Sučany zaradená do kategórie A1, nakoľko
vybavenie a členovia spĺňajú kritéria na spomínanú kategóriu, kde jednotka získa finančné prostriedky v sume 7 000 € zo štátneho rozpočtu na dovybavenie.
Taktiež chceme zareagovať na výzvy, ak
budú v roku 2021 vyhlásené Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky, pre dofinancovanie jednotky DHZO.
Peter Slobodník
veliteľ DHZO
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Prvá fáza rekonštrukcie pamätnej fary
– rodného domu Milana Hodžu
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Sme radi, že po dlhých rokoch uvažovania
a plánovania rekonštrukcie historickej a pamätnej fary, sa nám podarilo v roku 2020
začať s opravou strechy. Išlo o rekonštrukciu strešnej konštrukcie, domurovanie pôvodných komínov, očistenie podstrešia,
opravu stropov, kladenie novej krytiny a izolácii, inštalácia odkvapov. Pre túto etapu
sme mali vypracovaný kvalitný projekt,
ktorý zohľadňoval kritéria potrebné pre rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.
Po výbere zhotoviteľa nasledovalo niekoľko
stretnutí s predstaviteľom Pamiatkového
úradu, architekta a predsedníctva CZ,
na ktorých sa preberali plánované
kroky a zmluvy. Okrem iného sme so zhotoviteľom hovorili o možných brigádnických
prácach zo strany cirkevného zboru, ktorými by sme znížili celkové výdavky. Týmto
sme vlastne aj začali. Dňa 3.10. v sobotu
bola zvolaná brigáda, na ktorej sa stretlo
vyše 10 bratov z nášho CZ, ktorí odpratávali z povaly strechy starú vrstvu izolácie,
ktorú tvorila hlinená suť a nepálené tehly.
Ani sa nám nechcelo veriť, že tam toho bolo
cez 20 ton. Neskôr sa z povaly vybúrala aj
murovaná udiareň. Po týchto prácach už
naplno nastúpili majstri strechári, ktorí začali so zhadzovaním pôvodnej krytiny, pokračovali novým latovaním, opravou krovu,
ktorá zahŕňala výmenu všetkých zlých častí
väzby a pomúrnic. Následne pokračovali
s murovaním komínom, inštalácie odkvapov, kladenie izolácie a napokon s kladením
novej krytiny – škridle Tondach v prírodnej
farbe.
K záveru môžeme skonštatovať, že sa nám
do veľkej miery podarilo k záveru roku 2020
stihnúť všetko, čo sme naplánovali. Nateraz, keď je strecha hotová, sa môžeme
naplno sústrediť na všetko ostatné, čo sa
týka interiéru, nových rozvodov a vonkajších fasád.
Na záver chceme určite poďakovať všetkým vám, ktorí ste na prebiehajúcu rekonštrukciu prispeli finančne alebo brigádnicky.
Sme mimoriadne vďační, že sa nám podarilo úspešne zapojiť do programu Ministerstva kultúru Obnovme svoj dom, z ktorého
sme získali dotáciu na obnovu v sume

30 000,- eur. Obzvlášť sa chceme poďakovať predstaviteľom obce Sučany a obecnému zastupiteľstvu, ktoré nám na rekonštrukciu vyčlenilo dotáciu 10 000,- eur.
Veľká vďaka patrí brigádnikom, s ktorými
môžeme rátať aj do budúcna. V neposled-

nom rade ďakujeme majstrom strechárom
za ich odbornú prácu ako aj členom nášho
hospodárskeho výboru za ich službu.
Daniel Beňuch,
zborový farár CZ ECAV Sučany
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Mikuláš

Tohtoročný Mikuláš z dôvodu pandémie bol iný, ako po minulé roky. Snažili sme sa v rámci opatrení a možností zapojiť naše deti do
súťaže o najkrajší obrázok Mikuláša. Z obrázkov sme urobili vo vestibule obecného úradu výstavu. Nakoľko boli všetky kresbičky krásne,
rozhodli sme sa odmeniť všetkých našich malých umelcov. Pre každé dieťa obec pripravila balíček so sladkosťami. Dňa 5.12.2020 prišiel
k nám do obce na koči Mikuláš, čert a Snehulienka. Mikuláš so svojimi pomocníkmi podľa časových možností a terénu prešli po obci.
Rozniesli na koči sladké balíčky účastníkom súťaže domov. Sladkosťami odmenili aj ostatné deti, ktoré čakali Mikuláša. Následne po
zotmení sa koč s Mikulášom vrátil k obecnému úradu a rozsvietil vianočný stromček.
Tešíme sa na stretnutie o rok a dúfame, že to už bude bez obmedzení, veselé, ako po predošlé roky.
Text: K. Miháliková
Foto: C.Pročka

Deň Zeme
Aj tento rok obec Sučany plánuje v mesiaci apríl organizovať Deň Zeme.
Cieľom tejto akcie je vyčistiť si našu prírodu v obci od odpadov. Vyberú
sa určité znečistené lokality, ktoré budú následne vyzbierané. Či budeme
zbierať odpady spolu alebo individuálne uvidíme podľa aktuálnych platných nariadení. Bližšie informácie budú zverejnené na web stránke obce
Sučany. Veríme, že sa mnohí z Vás zapoja.

Otváracie hodiny na zbernom dvore:
Pondelok: 7:00 - 15:00
Utorok: zatvorené
Streda: 7:00 - 15:00
Štvrtok: 7:00 - 15:00
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Piatok: 7:00 - 15:00
Sobota: 7:00 - 15:00
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Nedeľa: zatvorené
Cez sviatky je zberný dvor zatvorený.
www.sučany.sk
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100. výročie narodenia nášho rodáka Dr. Ing. Ondreja Kožucha
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Život a práca Dr. Ing. Ondreja Kožucha (10.2.1911 Sučany-5.9.1944 Sp. N. Ves)
geológ, npor., povstalecký dôstojník, padol pri obrane Spišskej Novej Vsi. Je pochovaný na
spišskonovomeskom cintoríne, keď vo veku 33 rokov padol v bojoch počas SNP.
Ondrej Kožuch sa narodil v Sučanoch, okres Martin, 10. februára 1911. Jeho otec Ján bol mäsiar a roľník, ktorému rodičia bránili zobrať si za manželku tzv. pánslavku Annu Jozefínu, rod. Langsfeld. Pochádzala z rodiny Juraja Langsfelda, hurbanovského poručíka popraveného maďarskými honvédmi
22. júna 1849 v Kremnici. Preto ani nebývali v Kožuchovom dome, ale na sučianskom námestí v podnájme, kde matka v domácnosti robila krajčírku, za ktorú sa vyučila vo Viedni. Zobrali sa v roku 1907,
keď Ján Kožuch zrušil zasnúbenie s inou Sučiankou. Po matke dostal národnostné povedomie
a po otcovi pracovitosť a čestnosť. Vyštudoval vysokú školu poľnohospodársku v Brne, kde bol aj predsedom študentského spolku Kriváň. S kolegami chodieval do Sučian na turistiku a v zime lyžovať
pod Malý Fatranský Kriváň, kde bola postavená turistická ubytovňa pod Meškalkou, ktorú s bratom Júliusom pomáhali stavať. Vstupoval do života, keď bývalá republika prežívala hospodársku krízu, preto
aj on, ako aj mnoho iných mladých ľudí, ťažko hľadal zamestnanie. S veľkou ťažkosťou bol prijatý ako
ašpirant do Zemedelskej rady (ďalej len ZR) v Bratislave, kde počas ašpirantskej lehoty 3 – 5 mesiacov
pracoval za minimálnu mzdu. Vo februári 1938 sa oženil s Máriou Maňkovou zo Sučian. Budúcnosť si predstavovali veľmi sľubnú, ale
nad Európou sa už sťahovali hrozné udalosti pred druhou svetovou vojnou. V januári 1939 nastupuje na ministerstvo poľnohospodárstva
do Bratislavy. Život sa mu spoločensky i hmotne silne komplikoval. Jeho túžbou bolo stať sa pedológom (pôdoznalcom) hneď po skončení
VŠ, ale dostať sa na výskumné ústavy za prvej ČSR bolo temer nemožné, lebo nový pracovník mohol nastúpiť len vtedy, keď predchádzajúci zomrel alebo bol penzionovaný. Po politickom prevrate museli českí zamestnanci odísť zo Slovenska, tak sa mu podarilo dostať
do novoutvoreného poľnohospodárskeho výskumného ústavu v Spišskej Novej Vsi, neskôr tu ako prednosta preberá a zariaďuje agropedologický ústav. Pôdoznalectvo – výskum pôdy, jej výživa a hnojenie bol jeho študijný odbor, s ktorým zrástol telom i dušou. Jeho obvod
bol Gemer, Spiš, Liptov, Turiec a Orava, tieto chotáre pochodil temer všetky pešo. Skúmal pôdu a roľníkom rozdával pokyny a plány ako
zem napraviť, ako a kedy ju obrobiť a živiť, aby investovaná práca a peniaze doniesli roľníkovi štedrý úžitok.
V každom jeho konaní sa odzrkadľovala neobyčajná
láska k rodnej hrude a jeho ľudu. Svoju výskumnú činnosť uverejňoval pre širokú poľnohospodársku verejnosť v Roľníckych novinách, Matičnom čítaní, Slovenských národných novinách a pod. V roku 1942 napísal
brožúrky „Úprava slovenských pašienok”, „Pôdne
pomery na Slovensku a ich vzťah na zveľadenie
poľnohospodárskej produkcie”, knižku „Prečo
musíme vápniť”. V marci 1944 mu vyšla knižka
„Praktické pôdoznalectvo”. Možno v podvedomí cítil
krátkosť svojho života, lebo vytrvalo pracoval na ďalšej
knihe „Výživa rastlín z pôdy”. Bolo to na konci augusta, keď manželke povedal: „Pozri, zober si pero
a urob si poznámky, lebo keď sa mi dačo stane, túto
knihu musíš sama doplniť a vydáte ju potom.” Vtedy si
nemyslela, že tieto vzácne stránky popísané v posledné dni jeho plodného života bude kropiť slzami. Po
oslobodení v roku 1946 bola „Výživa rastlín z pôdy”
vydaná a bola veľkým prínosom pre poľnohospodárov
aj ako učebnica v poľnohospodárskych školách, vyšla
aj v maďarčine. Bol prvý Slovák, ktorý v pôdoznalectve pracoval a výskum pôdy propagoval ako základ pre vyššie poľnohospodárske výnosy. Za svoju vedeckú prácu dostal in memoriam titul doktor vied. Ing. Ondrej Kožuch bol priamej povahy, bol rodoľub Slovák a nakoľko
bol odchovanec martinského gymnázia aj slovanofil. Zámery nemeckých vojsk mal možnosť pozorovať ako vojak na frontoch v Poľsku
a v Rusku, preto sa pri prvej príležitosti pripojil k odbojovému hnutiu. Bol členom SNR v Bratislave, mal spojenie s veliteľom partizánskeho
hnutia V. Žingorom a hlavným štábom v Kantorskej doline pri Martine. V júli 1944 bol administratívne preložený k pešiemu pluku Zvolen
ako záložný dôstojník s nástupom 24. augusta. V tom období, ale začal v Spišskej Novej Vsi pracovať ilegálny RNV, v ktorom dostal úlohu
viesť bojovú jednotku pri obrane mesta, preto sa nemohol presunúť do Zvolena. Pri obrane mesta padol 4. septembra 1944 o 14.00 hod.
(na cintoríne v SNV, v Sučanoch i na rodnom dome je dátum 5. september). Po oslobodení mu mesto SNV dalo postaviť pomník, na ktorom
je napísané „Žil, aby raz zomrel, ale zomrel, aby večne žil”.
Za jeho odbojovú činnosť mu boli udelené vyznamenania in memoriam:
1. vojnový kríž;
2. pamätná medaila k 20. výročiu SNP;
3. za aktívnu účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie Československa
„Rad Červenej hviezdy”, 29. augusta 1969
Spracované podľa poznámok manželky Márie Kožuchovej z 19. 10. 1972, v Spišskej Novej Vsi, upravil a doplnil synovec Dr. Ing. Ondreja
Kožucha, Milan Kožuch, v Martine 16. 2. 2016.
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Percento separácie/vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020
Každý rok je obec povinná vypočítať si percento vytriedenia komunálneho odpadu. Na základe tohto percenta sa určí poplatok za skládkovanie na daný rok. To znamená koľko obec zaplatí za jednu tonu zmesového komunálneho odpadu uloženého na skládke.
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Sučany za rok 2020 je 50,48 %.
Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2021 je 15 € za tonu zmesového komunálneho odpadu. Úroveň vytriedenia komunálnych
odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2020.
Percento vytriedenia za posledné tri roky v obci Sučany rastie čo znamená, že občania z roka na rok viac triedia. Môžete si to pozrieť
v nasledujúcej tabuľke.
Percento vytriedenia komunálnych odpadov za posledné tri roky
Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

32,46%

47,38%

50,48%

Veľká vďaka patrí všetkým občanom Sučian, ktorí sa zapájajú do triedenia odpadov a znižujú tak množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke. Veríme, že budúci rok bude percento separácie znovu vyššie.
Referát životného prostredia
Ing. Miroslava Korčeková

Ako triedime kuchynský odpad a jedlé oleje a tuky z domácností
Obec Sučany začína s touto povinnosťou od marca 2021 v spolupráci so spoločnosťou ESPIK Group s. r. o.
Po obci sú rozmiestnené 240L hnedé nádoby na kuchynský odpad a vedľa nich aj 120L hnedé nádoby na jedlé oleje a tuky. Vyzbierané kuchynské odpady budú odvezené do bioplynovej stanice do Budče, kde budú zhodnotené a použité na výrobu elektrickej energie. Jedlé oleje
a tuky sa odvážajú do Košíc a používajú sa na výrobu bio palív. Žiadame Vás, aby ste do nádob umiestňovali len tie odpady, ktoré tam
patria. V prípade znečistenia nádob nevhodnými odpadmi stúpnu obci Sučany a jej obyvateľom náklady na ich vývoz a zhodnotenie.
Kuchynský odpad zbierame v domácnosti vždy BEZ akýchkoľvek obalov, do vlastných kýblikov alebo nádob a následne ho vysypeme
do hnedých smetných nádob na to určených, ktoré sú umiestnené na stojiskách (mapa na stránke www.sucany.sk). Druhá alternatíva
je, že si zakúpite kompostovateľné sáčky (biodegradovateľné) a budete do nich zbierať kuchynský odpad taktiež BEZ akýchkoľvek
obalov a následne takýto kompostovateľný sáčok vložíte do nádoby na kuchynský odpad.
Vychladnuté jedlé oleje a tuky umiestňujeme do označených hnedých 120L nádob v zatvorených plastových fľašiach. Nesmú obsahovať
víno, vodu, strúhanku a zvyšky jedál.
Všetky ďalšie dôležité informácie sa dočítate v priložených informačných letákoch.
Správnym triedením znižujeme množstvo odpadov uložených na skládku a prispievame tak k zlepšeniu nášho životného prostredia a myslíme na naše budúce generácie.
Referát životného prostredia
Ing. Miroslava Korčeková

Stojiská
na kuchynský
odpad a jedlé
oleje a tuky

www.sučany.sk
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Stojím už po koľkýkrát zadychčaný, opretý o paličky možno
stokrát, neviem asi 20 metrov od tej panorámy, ktorú tak dôverne poznám a aj napriek tomu ma stále fascinuje. Vendovka v pozadí s Malým Kriváňom a Mojským grúňom. Hlavou mi víria spomienky, ktoré ma pútajú s týmto prostredím.
Neviem, kto vyslovil túto myšlienku, ak nikto, tak to vravím
ja: „Spomienky to je to, čo vám nikto nemôže ukradnúť.“
Tých spomienok je toľko, že verte mi, je pre mňa veľmi ťažké
vybrať z nich tie najpútavejšie, s ktorými by som sa chcel
s vami podeliť.
Vendovka je zvláštnym miestom. Stretnete tam ľudí, ktorých
dolu v dedine ani dobre nepoznáte a tu hore ste s nimi za
pár minút priateľmi. Darmo sa nehovorí, že do hôr chodia len
dobrí ľudia a hory ľudí zbližujú. Niečo na tom pravdy je.
S rodinou trávime pekný letný víkend tu na Vendovke a je nám
všetkým príjemne. Deti sú zvedavé, poprekukávajú všetky záhadné zákutia chaty. Manželka pripravuje nejaké jedlo a ja si
užívam jarného slniečka, vyvalený pred chatou na matracoch.
No úplná rodinná idylka. Narušila ju len príhoda s divými
osami, ktoré sme nechtiac vyplašili a potom oni nás tak, že stačilo málo a boli by sme si octové obklady prikladali celý deň, pravda, ak by to
pomohlo. Rýchly útek nás zachránil pred takouto šlamastikou. Ale ináč všetko v pohode. Podvečer plánujeme pooberať ešte nejaké jafury,
aby bolo do čaju. Jafurový čaj, ten vždy musí byť navarený, také je nepísané pravidlo a každý kto sa zastaví na chate, má možnosť ochutnať
túto špecialitu Vendovky. Dosť ľudí sa premáva okolo chaty. Jedni prichádzajú, iní odchádzajú, prehodíme s nimi pár slov, lebo tento víkend
je chata naším domovom a hoci sme tu už dva dni, nikto neprejavil záujem prenocovať. Všetko sa zmenilo poobede. Započujem hlasy
a idem pozrieť, kto to prichádza. Mravec, Jano a Ľubo sú pred chatou. Konečne nejaké vzrušo, vítam ich, lebo táto zostava sľubuje, že si
užijeme kopec zábavy. Chalani majú v nohách už pekný kus cesty, prichádzajú až z Magury a v tejto spare majú toho už plné zuby. Ostávajú
spoločne s nami, lebo na druhý deň chcú ísť ešte na Kriváň a pooberať zopár jafúr. Jano nesie so sebou okrem ruksaku pod pazuchou
skicár. Darmo, maliar sa v ňom nezaprie ani tu na horách. Prezeráme si jeho náčrty, ktoré nakreslil cestou. Či sa mu chce, alebo nie, musí
nám laikom ukázať a popísať, kde je aký kopec, lebo pri pohľade na Janove skice sa nám zdajú všetky rovnaké. Nuž čo, nevyučený majster,
hotový kat. Zrejme toto si o nás myslí čerstvý adept výtvarných umení, možno aj niečo horšie. Ale každý je na niečo.
Dobrí ľudia, príjemná atmosféra, čas nám ubieha veľmi rýchlo a hoci sa v lete zotmieva dosť neskoro, tak sa zabávame, že ani nezbadáme,
že nastalo šero. Presúvame sa k ohnisku, ktoré je doménou detí, tým teraz velí ujo Mravec. Ten má s nimi svätú trpezlivosť a ani nie o niekoľko minút dostávame pozvánku na špekačky. Nebyť nepríjemných komárov, ktorí útočia na nás zo všetkých strán, nemal by večer pri
ohníku žiadnu chybu. Únava pribúda s časom a čoraz dotieravejšími komármi, až nás nakoniec tie hnusné komáre donútia presunúť sa
do chaty. Moja dcéra Janka ide si do špajze s lampášom zobrať niečo pod zub. Zrazu počujeme výskot. Čo ju tak mohlo vystrašiť? Dieťa
sa iste naľakalo nejakého plcha, ktorý sa tam poneviera. Janka nám ale svätosväte tvrdí, že v špajzi je „vlk“. Chúďa dieťa, myslím si
v duchu. Iste jej predstavivosť navodila spomienku na rozprávku o Červenej Čiapočke. Presviedčame ju, že v špajzi nemôže byť žiadny
vlk a tobôž nie so svietiacimi očami, ako to tvrdí dieťa. Ale dcéra zaryto trvá na svojom, že vidí vlka a oči mu naozaj svietili, čo pre ňu znamenalo, že ju chce zožrať ako Červenú Karkuľku. Zaprisahal som sa, že už deťom na noc nebudem rozprávať „hororové“ rozprávky. Mravcovi to predsa len nedalo a keď deti išli spať, zobral baterku a išiel skontrolovať špajzu. Prekutával ju celú a nikde nič a zrazu, keď posvietil
na odložené matrace zablýska na neho pár očí. Vybehol zo špajze ako rýchlik a prstom bez slov ukazuje smerom k matracom do kúta.
Začali sme sa všetci smiať, niekto poznamenal, či náhodou neuvidel bielu myš. Mravec však tvrdil, že Janka mala pravdu. Nieže by tam
bol vlk, ale nejaké divé zviera leží naozaj na matraci. No to už bolo na nás všetkých priveľa. Čo to môže byť? Veverička, tučný plch, mladá
líška alebo nedajbože potkan? Potkan nie, prehlásil hodnoverne Ľubo a dali sme mu za pravdu, čo by tu robil v týchto výškach. „Azda, ak
len nejaký zatúlaný horský s ruksakom,“ utrúsil Jano. Také ale nie sú. Potkana sme vylúčili! Na ďalšie preskúmanie divotvorného tvora
som sa podujal ja a Mravec. Beriem baterku a zamierim ju do kúta, kde prstom ukazuje za mnou stojaci Mravec. Zablýskajú na nás ako
reflektory oči „šelmy“. Až Mravcova baterka odhalila, s kým máme do činenia. Žltá škvrna na krku neomylne pripomína kunu. To chúďa vystrašené ležalo na matraci a ani sa nepohlo. Zistili sme ešte v ten večer, že za sebou má pekne vyhryzenú dieru, kadiaľ vchádza do chaty.
Ráno musíme deťom ukázať, že to naozaj nebol vlk, ale malá, nezbedná kuna. Je však zaujímavé, že ráno tam kuna nebola, ale večer
opäť prišla na svoj matrac. Asi sa jej tam zapáčilo. Jano Zubček spomínal, že ju tam vídal celú jeseň. Možno by sa tu bola načisto udomácnila, keby Ľubo, keď ho už riadne naštvala, lebo neustále zväčšovala svoj vchod, takže pomaly sa tam dali osadiť aj druhé dvere.
Zobral veľký plech a zaplátal ním milej kune dieru v chate. Na ten už nestačili ani ostré zúbky našej kuny. Ktovie, čo plánovala, možno
tam chcela presťahovať celú svoju kuniu rodinu. Odvtedy sme ju už viac nevideli. Milá kuna sa asi urazila a na návštevu viac neprišla.
Ďalšie dni nás najviac bavil umelec. Ráno som sa prebudil, pozriem z okna a vidím ako chodí okolo ohniska, nakúka pod každú lavicu,
pník. Toto všetko opakuje viackrát vždy v intervale jednej cigarety po preskúmaní okolia ohniska. Zvláštny rituál opakuje niekoľkokrát.
No krúti sa tam ako pes okolo horúcej kaše. Došlo mi, že niečo hľadá! Možno svoje skice a červíky. Viem to preto, lebo večer, keď sme
odchádzali do chaty, zabudol ich tam aj so sadou štetcov. No moja manželka mu ich odložila, ale ja, keď sa ma pýta na ne, či som ich
nevidel, tvárim sa, že o ničom neviem. A opäť už známy rituál sa opakuje. Ešte ho nechávam chvíľu variť, až kým mu ich nevrátim s prísľubom piva pod Lipkou. Odmenou je mi nezrozumiteľné zamumlanie Jana Skrisu. Domýšľam si, že asi nie ďakovné. „Svetom nevďak
vládne,“ uzavriem pre seba. Okolo deviatej odchádzajú chalani pod Kriváň. A opäť zážitok, Jano vyťahuje z ruksaku galoše, vraj proti
rannej rose. Sú to tie klasické, do ktorých sa obúvali papuče s prackou. Namiesto vedra má priateľ desaťlitrový hrniec s ušami, v podobnom
moja dobrá stará mama zvykli variť slivkový lekvár. Drevený česák z čias ?????????? a bodkou za všetkou tou jeho výbavou je škatuľka
s červíkmi a pytliačka. Umelec chce zabiť jednou ranou dve muchy. Premýšľam. Má asi v pláne nazbierať hrniec jafúr a doniesť domov
ruksak pstruhov. No čo. Neberme mu jeho ilúzie, je tu prvýkrát. Umelci sú zvláštna kasta. Nakoniec bolo z toho všetkého sotva jafúr na
koláč a žiadny pstruh! Mávame Vendovi. Je čas ísť. Jano skúša ešte šťastie v potoku pod priehradou, ale pstruhy v ten deň nebrali.
Možno boli ako my unavené z tepla. Ani jeden záber. „Dnes asi u nás hody nebudú,“ zamumle sklamaný umelec. Ešte všetko preberieme
pod Lipkou a príjemný víkend je za nami. Ale spomienka ostala a skúsenosť tiež. To ale až niekedy inokedy, v ďalšom príbehu z Vendovky.
J. P.
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Poctivosť v tréningu sa vždy vypláca
Nie je to tak dávno, čo sme na stránkach
Sučianskych zvestí písali o úspechoch Davida Szaba v Slovenskom pohári v alpskom
lyžovaní. Dnes je ôsmak v ZŠ SNP Sučany
a v kategórii alpského lyžovania pri mladších žiakoch momentálne na Slovensku
najlepší. Pod vedením trénera Denisa
Mažgúta, ktorý ho na začiatku tejto sezóny
prevzal od svojho slávnejšieho otca (Rastislava Mažgúta, juniorského trénera našej
najúspešnejšej lyžiarky Petry Vlhovej), sa
objavuje v nominácii slovenskej reprezentácie. Začiatkom roku 2020 ovplyvnila situáciu v slovenskom lyžovaní kauza okolo
Slovenskej lyžiarskej asociácie. Problémy
sa nevyhli ani Davidovi, z tejto asociácie
prešiel do Zväzu slovenského lyžovania. Na
jeho prístupe sa to vôbec nezmenilo, práve
naopak, prišli pozitívne výsledky. Vidieť ich
po vyrovnaných výkonoch v slalome a obrovskom slalome. Uplynulý rok stihol absolvovať niekoľko týždňových sústredení v Taliansku, v Rakúsku, v Litve aj v Poľsku. Hoci

na najvyššej úrovni prebehli na Slovensku
iba dve kolá Slovenského pohára, David
zvíťazil v obidvoch slalomoch, v obrovských
slalomoch skončil na treťom mieste. Tieto
výsledky mu priniesli pozvánku do reprezentácie a na medzinárodné preteky. Prvé
sa konali v posledný januárový týždeň v talianskom stredisku Alpe Cimbra, kde v obrovskom slalome obsadil 12. miesto, v slalome bol ôsmy. Keď si Davidovi spolužiaci
užívali jarné prázdniny, on brázdil svahy
v reprezentačnom drese na chorvátskych
kopcoch. A opäť sa v silnej konkurencii nestratil.
Na pár otázok nám odpovedal David sám:
Čo stojí za tvojimi zlepšenými výsledkami?
„V prvom rade za týmito dobrými výsledkami stojí tvrdá letná príprava, ktorú sme
absolvovali na sústredeniach na vodných
lyžiach v Košiciach a v Piešťanoch. Vodné
lyže veľmi pomáhajú, aby som získal dobrú
koordináciu a rovnováhu, tie sú pre lyžiara
dôležité. Na rozdiel od zjazdových lyží sa
ide rovnakou rýchlosťou. Výhodou je aj
skutočnosť, že sa
terén nemení.”
Ako prebiehala tvoja
kondičná príprava?
„Silovú a kondičnú
prípravu na suchu
sme absolvovali v Zuberci. Spočívala v tvrdých tréningoch na
bicykloch a výbehoch
do strmých kopcov.

Koncom leta začala príprava na lyžiach,
a to na ľadovcoch v Taliansku, v Rakúsku
a v Litve, v hale ski aréna.”
Je pozoruhodné, že počas prípravy sa ti vyhýbali zranenia. Čo ti spôsobovalo v uplynulom období najväčšie ťažkosti?
„Väčšie problémy ako zranenia či ranné
vstávanie na tréningy mi robili PCR testy.
Tie som musel absolvovať asi dvakrát do
týždňa, pred každým výjazdom do zahraničia i pri návrate. Napriek problémom tejto
doby bola príprava na vysokej úrovni.”
V zložitej pandemickej situácii bolo šťastím,
že individuálne športy a športová príprava
sa mohli vykonávať aspoň v obmedzenom
režime. Do konca sezóny už neostáva veľa
pretekov, ale my mu držíme palce, aby mu
chuť trénovať, pracovať na sebe a zlepšovať sa zostala. Prajeme mu, aby sa zlepšené výsledky prejavili aj v najvyššej konkurencii na medzinárodnej scéne.

Úspechy žiakov ZŠ SNP
Aj napriek dištančnej forme vyučovacieho
procesu, keďže máme šikovných žiakov,
snažili sme sa zapojiť do niektorých súťaží
a získali sme viacero pekných umiestnení.
Aj v tejto olympiáde v okresnom kole máme
úspešného riešiteľa, je ním M. Baláž z 9. B
triedy.
Pytagoriáda - školské kolo
V dňoch 9. - 10. 12. 2020 sa na našej škole
uskutočnilo školské kolo Pytagoriády.
Žiaci 3. - 8. ročníka si zmerali sily v rýchlosti
a pohotovosti riešenia 15 matematických úloh. Tretiaci a štvrtáci absolvovali
súťaž prezenčne v škole, starší žiaci súťažili online. Žiaci, ktorí správne vyriešili najmenej 10 úloh sa stali úspešnými riešiteľmi
súťaže.
Všetkým účastníkom ďakujeme za účasť na
matematickej Pytagoriáde.
Gratulujeme úspešným riešiteľom školského kola a postupujúcim žiakom do
okresného kola budeme držať palce.
Úspešní riešitelia
A. Bella 3. A, M. Kamenský 3. A, N. Domiňaková 3. A, N. Vitešníková 3. B, S. Adam-

čík 4. A, B. Buknová 4. A, S. Letavaj 4. A,
D. Lacko 4. C, M. Pečalková 4. C, L. Svitačová 4. C, B. Barčík 5. A, N. Bednárová 5.
A, L. Beláčik 5. A, J. Bella 5. A, A.Šonkol 5.
A, V. Tomka 5. A, L. Belanová 5. B, T. Beniač 5. B, K. A. Buzinkayová 5. B, T. Giertová 5. B, P. Kuchťák 5. B,. L. Maňková 6.
A, T.Šinglárová 6. A, M. Bolibruch 6. B,
N.Hlavatá 7. B.
Slovenský jazyk
Po prvýkrát sme sa zapojili do
súťaže Paulinyho Turiec – literárna súťaž
študujúcej mládeže vo vlastnej tvorbe. Bývalá žiačka našej školy S. Benková sa
umiestnila na krásnom 2. mieste v I. kategórii poézia /vyhodnotenie prišlo až v tomto
šk. roku/.
J. Hüberová, žiačka 9. A triedy sa v novembri zúčastnila /online/ okresného kola
Olympiády zo slovenského jazyka . Umiestnila sa na krásnom 3. mieste /od víťazstva
ju delil len 1 bod/.
A hovorí sa: „Do tretice všetko dobré“ – platí
to aj v našom prípade. Každý rok sa snažíme zapojiť do náročnejšej súťaže Hodžov
novinový článok. Ako sme boli úspešní?
Po prvýkrát sme mali ocenené až 3 práce.

Opäť J. Hüberová sa umiestnila v zlatom
pásme a práce K. Kozákovej a M.
Paškovej /9. B/ boli ocenené v bronzovom
pásme. Veľmi nás potešila aj pochvala od
nášho pána starostu.
Dejepis
J.Hüberová patrí medzi všestranne nadaných žiakov, veď svoje vedomosti preukázala aj v okresnom kole Olympiády z dejepisu, avšak výsledky ešte nie sú známe.
Technická olympiáda
J. Hüberová z 9. A a K. Remeník z 9.B sa
umiestnili v okresnom kole Technickej olympiády v kategórii A na 1. mieste , v krajskom
kole boli úspešní.
M. Očka zo 7.A nás reprezentoval v okresnom kole v kategórii B a skončil na krásnom
2. mieste.
K úspechu srdečne blahoželáme.
Ďakujeme za šírenie dobrého mena
našej školy a vyučujúcim za odbornú
pomoc a prípravu našich žiakov.
Mgr. Júlia Janíková
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Výbor organizácie Zväzu zdravotne postihnutých
plánuje v roku 2021

Uplynulý rok 2020, ktorý bol poznačený
pandémiou počas roka obmedzil a ku
koncu roku úplne zastavil činnosť našej
spoločenskej organizácie. Všetci členovia,
podobne ako seniori obce, sa utiahli do svojich domovov a v rúškach vychádzajú von
len pri najnutnejších potrebných návštevách lekára či nákupe potravín.
Aj nový rok sme začali s pandémiou s vyššou
mierou infekčnosti a ochorení a ešte prísnejšími obmedzeniami ako v minulom
roku. My sa však nevzdáme, budeme sa
chrániť a veriť programu očkovania, že sa
podarí tento zákerný vírus zastaviť a že sa
už čoskoro náš život znormalizuje. S touto
nádejou pristupujeme aj my k životu a pandémii, pozitívne hľadíme do budúcna a pripravili sme si aj plán činností, v ktorých budeme pokračovať po ukončení pandémie .
Keď sa uvoľnia opatrenia a vírus nebude
ohrozovať naše zdravie, radi by sme začali
už so zabehnutými aktivitami a ako prvé sa
stretneme na výročnej členskej schôdzi (
máj- jún?) .
* Pokiaľ bude pretrvávať pandémia, budeme monitorovať situáciu a pomáhať
svojim členom aj dôchodcom obce,

v zmysle nariadení štátu a podľa potrieb
obecného úradu.
ukončení obmedzení rozbehneme
pravidelné stretávanie sa na spoločenských aktivitách
v klube dôchodcov
vždy vo štvrtok o 15,00 hod.
– Tu by prebiehali tvorivé dielne pre záujemkyne o ručné práce- pletenie, háčkovanie, s výrobkami sa zúčastníme
okresnej prehliadky záujmovej činnosti.
– Spoločenské hry – šípky, karty, klubové
hry, hry na tréning pamäte
– Športové aktivity – vonku na dvore KD
za priaznivého počasia – petang
– Spoločenské hry, šípky, náčinie na petang, laná na SM systém sme zakúpili.
* Budeme pokračovať pravidelne v cvičení
pre zdravý chrbát- SM systém v RKD
každú stredu o 17,00 hod.
* V spolupráci s univerzitou 3.veku máme
naplánované
zdravotné
prednášky
a podľa záujmu pripravíme i cyklus tréningu pamäte.
* V jarných mesiacoch sa zapojíme do
očisty obce.
* Pravidelné vychádzky do prírody s paličkami – plánujeme podľa záujmu členov
organizácie aj občanov na víkendy.
* Keď sprístupnia divadlá zorganizujeme
návštevu divadelných predstavení, ktoré
máme už rok rezervované. V Košiciach
„Pygmalion“, v Banskej Bystrici operu
„Edit Piaf“ a v Martine ešte 20 miest na

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od 15. februára 2021
začalo Sčítanie obyvateľov 2021. Sčítať sa
dokážete sami elektronicky z pohodlia
Vášho domova. Na sčítanie postačí mobil,
tablet, notebook alebo PC. Sčítací formulár
nájdete na stránke www.scitanie.sk, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítať sa môžete aj pomocou mobilnej aplikácie.
Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste
blízku osobu alebo rodinného príslušníka,
aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade
otázok zavolajte na obecný úrad na telefónne číslo 0911 286 928 ,043/4293 452
alebo na call centrum 02/20924919.
Obyvatelia, ktorí sa nemôžu alebo nevedia
samosčítať v termíne od 15.2.202131.3.2021, môžu sa sčítať pomocou asistovaného sčítania, ktorý by sa mal realizovať
v termíne od 1. apríla do 31. októbra
2021. Asistované sčítanie znamená, že buď
obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené
obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent

alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma
a sčíta ho.
Info o stave sčítania Vám prinesieme každý
pondelok na stránke www.sucany.sk.
Prínos sčítania
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR. Prináša po desiatich
rokoch komplexný pohľad na to, ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za desať
rokov zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže posunúť Slovensko vpred.
Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie
o stave spoločnosti, o jej demografických,
sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich
bývaní. Mnohé zo zisťovaných údajov v sčítaní obyvateľov, domov a bytov sú jedinečné a nie je možné ich v rovnakom rozsahu získať z iných zdrojov.
Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za
spoluprácu.

* Po

„Zem pamätá“ (predstavenie videlo už
našich 70 členov).

* V lete ( júl august) zorganizujeme nenáročný výlet do Strečna – na hrad a na
plte.

* Máme rezervovaný kúpeľný pobyt v Piešťanoch- Harmónii od 17.- 21.júna 2021
(plná penzia, nápoje zdarma, 5 procedúr,
kultúrny program, výlety) za 159 €. Na
pobyt sa už môžete prihlasovať u predsedníčky organizácie.
* Pravidelne budeme navštevovať našich
jubilantov pri životných jubileách, ale aj
počas ich chorôb.
* V jesenných mesiacoch plánujeme turistické vychádzky do prírody do blízkeho
okolia.
* V jeseni pripravíme, ak budú záujemcovia, súťaž v petangu a v šípkach.
* Zúčastníme sa okresných športových hier
zdravotne postihnutých.
* Pokiaľ bude záujem a situácia to dovolí,
radi by sme zorganizovali posedenia našich členov pri hudbe a tanci pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Aj keď neoplývame množstvom financií na
činnosť, budeme organizovať finančne nenáročné podujatia podľa záujmu a na podporu zdravia, na ktoré pozývame nielen členov organizácií, ale aj všetkých záujemcov
z radov občanov obce.
preds. ZO SZZP PaedDr. Alena Bellová

ČO HOVORÍ MATRIKA
2020
počet obyvateľov
NARODENIE :

4 751
34 detí

z toho chlapcov

17

z toho dievčat

17

UZATVORENIE MANŽELSTVA :

29

cirkevné sobáše

11

civilné sobáše

18

ÚMRTIE :

62

Prihlásilo sa na pobyt
Odhlásilo sa

z pobytu
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