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Animálny sonet
Netreba k vyznaniam vtáčaťu slová,
melódiou zvádza družku slávik,
na chrbte mamy húsa sa plaví,
pod krídlo labute mláďa sa schová.
V bútľavom strome drobizg kŕmi sova,
verný je, ľúbi sa párik páví,
aj v ríši zvierat neha sa zjaví,
i šelma s láskou svoje mladé chová.

Z pasie lovia, krutí sú iba ľudia,
nezabije dravec, keď je sýty.
Zničí svet súťaž, roztopaš a nuda!
Vraj jediný človek pozná city,
Boh právo vládnuť na planéte mu dal.
So zvieratami má spolucítiť.
Anna Ursíni-Jamrišková
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Vážení spoluobčania,
píšem Vám v dňoch, kedy sa začína pomaly celý svet, ale aj naša krajina spamätávať z následkov ochorenia koronavírusu
COVID 19. Dovoľte mi, aby som Vám stručne zhrnul opatrenia, ktoré od začiatku šírenia obec prijala.
Dňa 10.3. 2020 o 13:00 hod. som zvolal krízový štáb v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov
nachádzajúcich sa na území obce. V Sučanoch sme do tej chvíle neevidovali potvrdený prípad, napriek tomu sme sa rozhodovali prijať preventívne opatrenia. Od 11.3. 2020 sme uzavreli materskú a základnú školu, kultúrne stredisko /RKD/,
knižnicu a zakázali sme organizovať a usporadúvať hromadné podujatia.
K týmto najvýznamnejším opatreniam sme sa snažili zabezpečovať ochranné pomôcky pre seniorov a sociálne slabších
obyvateľov. Hlavne rúška a ochranné rukavice bol najväčší problém. Keď som si myslel, že nedokážeme zabezpečiť potrebné množstvo ochranných prostriedkov, prišla nezištná pomoc ochotných ľudí a firiem pôsobiacich na území obce. Chcel
by som ešte raz veľmi pekne poďakovať firme JDC Sučany, ktorá nám darovala 1.500 ks rúšok, ÚVTOS Sučany za ušitie
600 ks rúšok, pracovníčkam Komunitného centra Sučany Lenke Slávikovej, Mirke Balážovej a taktiež pani učiteľke Lydke
Marčekovej, ktorá zabezpečila šijacie stroje a okamžite nám pomáhali uspokojiť dopyt po rúškach. Celkovo ich ušili vyše
1.000 ks. S rúškami a ochrannými prostriedkami pomáhali aj zamestnanci a naši poslanci obecného zastupiteľstva. Pán
Marián Dianovský daroval 100 ks rúšok a dezinfekčné prostriedky. Všetky zakúpené, vyrobené a darované ochranné pomôcky sme rozdelili seniorom, opatrovateľkám, hasičom, lekárom pôsobiacim na území obce, klientom Domu dobrého pastiera, zamestnancom obce a nezabudli sme ani na obyvateľov z Partizánskej 24 a Ulice pri Váhu.
Veľká vďaka patrí našim hasičom, ktorí napriek pandémii zachraňovali ľudské životy pri nehode ukrajinského autobusu
v Černovej, za ich príkladnú prácu pri likvidácii lesného požiaru v obci Oščadnica v dňoch 6. až 8. apríla 2020, kde neprístupný terén a poveternostné podmienky veľmi sťažovali zdolávanie rozsiahleho požiaru. Veľmi si cením ich obetavosť, nasadenie a hlavne pomoc obci pri zabezpečení dezinfekcie vonkajších priestorov námestia, detských ihrísk, chodníkov a ciest.
Častokrát som z nich mal pocit, akoby tu žiadna pandémia COVID nebola. Jedným z ich znakov je, byť tam, kam už nikto
nechce ísť. Za to Vám patrí veľké Ďakujem.
Moje poďakovanie patrí aj Vám mnohým, ktorí ste si vypomáhali v rámci rodín a susedských vzťahov. Ostatné dni ukázali,
akí sme silní. Zomkli sme sa, nezištne sme si pomáhali. Nikto nevedel, ako ďaleko to všetko zájde, čo pandémia spôsobí.
S postupným otepľovaním dostávame nové a nové informácie o uvoľňovaní opatrení.
Želám Vám veľa sily, trpezlivosti a najmä dostatok zdravia, aby sa náš život znovu dostal do životného tempa s uvedomením
si, čo je v živote dôležité.

Pandémia a rozpočet obce
Všetky mestá a obce znižujú kvôli koronavírusu svoje výdavky. Budú aj Sučany?
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripravila niekoľko rozpočtových scenárov. Všetko sa, samozrejme, bude odvíjať od
toho, ako dlho bude táto situácia trvať. Predpokladáme pokles príjmov obce približne okolo 130.000 €.
V rozpočte sme mali pripravené kapitálové výdavky na plynofikáciu Klubu dôchodcov, rekonštrukciu sociálnych zariadení
RKD, na opravy ciest a chodníkov. Tieto kapitálové výdavky a mnohé ďalšie v prospech občanov sme museli stopnúť. Prebiehajú len tie, ktoré boli zazmluvnené alebo sú hradené z iných, nie obecných finančných prostriedkov.
Zo zazmluvnených spomeniem výmenu strechy na Komunitnom centre, kde dochádzalo k zatekaniu. Realizácia výmeny
strechy je dokončená.
Na sídlisku Prefa sa zrenovovalo detské ihrisko podľa súčasných platných bezpečnostných predpisov.
Pokračuje sa v realizácii výsadby zelene pri 40-bytovej jednotke na Ulici Hradiská.
V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ SNP Sučany. Na základe žiadosti, ktorú sme podávali dňa
12.02. 2019 na riešenie havarijnej situácie pre ZŠ SNP, nám Okresný úrad Žilina, Odbor školstva poukázal finančné prostriedky v hodnote 82.875 €. Ukončenie rekonštrukcie predpokladáme k 01.06. 2020.
V priebehu letných prázdnin začneme s rekonštrukciou technického vybavenia jazykovej učebne a s modernizovaním chemicko-biologickej triedy.
Finančné prostriedky v hodnote 92.000 € sme získali z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Plánovali sme revitalizovať plochu na Ulici Ďurka Langsfelda, na asanovaných parcelách. Výsledkom mal byť nový verejný
priestor, ktorý bude slúžiť ako denný park.
Čas ukáže, ako sa ekonomická situácia bude vyvíjať ďalej a k naplánovaným projektom sa vrátime v prípade jej zlepšenia.

Martin Rybár
starosta obce
www.sučany.sk
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Sponzorský dar od firmy JDC

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

Odovzdávanie rúšok ÚPVT Sučany

Bytový dom Hradiská – výsadba zelene

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ
SNP Sučany

Renovácia detského ihriska Prefa nová šmýkačka

Sociálne zariadenia pred rekonštrukciou
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Sociálne zariadenia po rekonštrukcii

Pomoc v núdzi – naše poslanie
Náš zbor pracuje nepretržite 24 hodín, 365 dní v roku a nebolo
inak ani počas pandémie, ktorá prišla aj do našej obce. Po konzultácii s p. starostom bola na špeciálne vozidlo Multikára umiestnená cisterna, pomocou ktorej vykonávame dezinfikovanie
verejných priestorov po celej obci. Do vody bol pridaný dezinfekčný prostriedok a naša práca sa stala poslaním pomáhať.
Dezinfikujeme prevažne verejné priestory, ako napr. námestie,
autobusové zastávky v obci, detské parky, okolie domov na Ul.
Pri Váhu a na Partizánskej 24, smetné nádoby a zábradlia, kde
hrozí najväčšie nebezpečenstvo prenosu ochorenia COVID 19.
Dezinfekcia sa vykonáva v pravidelných intervaloch. Sme radi,
že sú obyvatelia našej obce disciplinovaní, a tak nedochádza
k rozširovaniu ochorenia. SPOLU TO ZVLÁDNEME !
Text: Lukáš Mihálik DHZ Sučany
Foto: C. Pročka
Dezinfekcia autobusovej zastávky

Dezinfekcia detského ihriska
www.sučany.sk
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Dezinfekcia námestia
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Nové oplotenie v okolí verejných WC
Na základe zistenia Miestnej občianskej poriadkovej služby, že dochádza k častému rušeniu verejného poriadku v okolí verejných WC,
bolo na základe rozhodnutia obce Sučany vybudované hasičmi oplotenie okolia WC, nakoľko sa za verejnými WC stretávali rôzne skupiny
mladistvým osôb, ktoré požívali alkoholické nápoje. Od osadenia oplotenia občianska hliadka nezaznamenala žiadne narušenie verejného
poriadku za verejnými WC.
Text: Lukáš Mihálik DHZ Sučany
Foto: C. Pročka

Vážení občania, pokračujeme v predstavovaní komisií OcZ Sučany a ich činnosti.

Komisia bytová a životného prostredia
Komisia bytová a životného prostredia je jednou zo šiestich komisií zriadených pri obecnom úrade a vznikla odčlenením od komisie sociálno-zdravotnej a komisie stavebnej v roku 2018.
Zloženie komisie je nasledovné:
Predseda:

Mgr. Róbert Kováč

Podpredseda:

Martin Giert

Členovia:

MUDr. Iveta Trnovská
Ing. Eva Bencová
Mgr. Samuel Skokňa

Ako zapisovateľka: p. Ing. Miroslava Korčeková
Komisia bytová prerokúva problematiku súvisiacu s nakladaním s bytmi vo vlastníctve obce a predkladá starostovi a obecnému
zatupiteľstvu návrh na jej riešenie, sleduje problematiku bývania v obci Sučany a iniciatívne predkladá starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu návrhy na jej riešenie, zaoberá sa sťažnostosťami občanov, ktoré sa týkajú problematiky bývania a prijíma k nim stanovisko.
Komisia sa zaoberá aj problematikou životného prostredia. Tu zabezpečuje a kontroluje stav životného prostredia na území obce (zákon
o ochrane prírody a krajiny, zákon o vodách, zákon o ochrane ovzdušia, zákon o odpadoch, zákon o ochrane pred povodňami a iné).
Podáva podnety obecnému zastupiteľstvu k vydaniu VZN, pokiaľ to má dopad na ochranu životného prostredia a výstavby. Na svojich
rokovaniach podáva námety, stanoviská a názory ku všetkým materiálom, ktoré sa predkladajú na rokovanie obecného zastupiteľstva
tak, aby boli rešpektované všetky aspekty životného prostredia.
Komisia doposiaľ zasadala osemkrát a zaoberala sa nasledovnými bodmi:

– nájomné byty v obci Sučany, ktorých je 98,
– určenie poradovníka pre novú nájomnú bytovku na Hradiskách,
– vyjadrenia k novému územnému plánu obce,
– zámer výstavby v priemyselnej zone, IBV v obci,
– kompostovanie + separácia odpadu z rodinných domov,
– výdaj kompostérov pre občanov z rodinných domov v počte 715 ks,
– problémy v oblasti vývozu odpadov a separácie,
– verejná zeleň + projekty verejnej zelene a ihrísk.
Mgr. Róbert Kováč
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Informácia o výsledkoch ankety o budúcom využití Športového domu
Informujeme vás, že v ankete bolo odovzdaných 1 614 hlasov, z ktorých vzišlo nasledovné poradie želania občanov Sučian o využití budovy Športového domu:
1. Bytový nájomný dom : 470 hlasov
2. Školské zariadenie : 434 hlasov
3. Zariadenie sociálnych služieb so zameraním na seniorov : 390 hlasov
4. Zariadenie hotelového typu : 267 hlasov
5. Iné využite: – polyfunkcia spoločenského charakteru : 8 hlasov
– športovisko : 29 hlasov
– zdravotné stredisko: 16 hlasov
Anketa sa uskutočnila primárne pri hlasovaní v parlamentných voľbách dňa 29.02.2020. Počet zúčastnených voličov bol 2646.

X. ples obce Sučany
Dňa 15.2.2020 sa v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch uskutočnil X. ples obce Sučany. Záujem bol veľký, z kapacitných dôvodov
RKD sa nepodarilo uspokojiť všetkých záujemcov. Usporiadatelia sa postarali o bohatý program , dobré jedlo a občerstvenie a naozaj
štedrú tombolu. Programom sprevádzal Dano Heriban. Hrala skupina DADA. Ples trval do skorých ranných hodín, panovala príjemná
atmosféra a dobrá nálada.
Text: K. Miháliková
Foto: C. Pročka

www.sučany.sk
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TAMTO NÁM NEDALI, TUTO NÁM DAJÚ,...
Tradície a foklór v obci SUČANY, už po viac ako dvanásť rokov, organizuje Základná organizácia Jednoty dôchodcov, ktorá združuje viac ako 320 členov
a hudobno-spevácky súbor SUČIANKA. Za výdatnej pomoci obecného úradu, nie
len finančnej, sa 22. a 25. februára 2020 uskutočnili dve vydarené podujatia. Najprv
v sobotu sa asi 30 aktívnych členov oblieklo do rôznych MASIEK a pochodovalo
obcou za spevu a tanca. Obec Sučany je najväčšia v Turci, sprievod trval do neskorých popoludňajších hodín. Občania odmenili „šantiace masky“ nielen hriatym,
klobáskou, slaninkou, vajíčkom a tradičnou šiškou. O tri dni, v utorok 25. februára
sa uskutočnila „posledná fašiangová zábava“ s obradom „POCHOVÁVANIA
BASY“ (BASFUNUS) v Robotníckom kultúrnom dome. Aj z podarovaných potravín
nám v reštaurácii pripravili a podali chutnú tradičnú „FAŠIANGOVÚ PRAŽENICU.“
Hudobno-spevácky súbor SUČIANKA pripravil pásmo fašiangových piesní na začiatok zábavy a samozrejme, po chutnej praženici, zákusku a káve došlo aj na
obrad „pochovávania basy“, ako symbolu ukončenia obdobia zábav i veselosti
a začiatku 40. dňového PÔSTU až do Veľkej Noci. Vydareného podujatia sa zúčastnilo 131 seniorov obce. Mimoriadne potešujúca bola účasť žiakov základnej
školy na balkóne, aby sa oboznámili so zvykmi a tradíciami v obci.
„My tu zhromaždení všetci smútime, nad osudom tvojím slzy roníme...“
Veselo bolo na uliciach, kade prechádzali MAŠKARY...
J. Šteuček
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Kultúrne akcie a pandémia
Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) zakázal od 10. marca organizovanie
športových, kultúrnych aj verejných podujatí
na Slovensku.
Tento zákaz rešpektovala aj naša obec
a museli sme zrušiť všetky, už pripravované kultúrne podujatia.
Zrušili sme akciu pri príležitosti MDŽ. Prerušili sme aj tradíciu stavania mája, ktorá sa
každoročne koná 30. apríla podvečer. Na
Deň matiek mal u nás vystúpiť spevák
Milan Iván. No žiaľ, akcie boli zrušené.
V záujme ochrany zdravia a zabránenia šírenia ochorenia COVID 19 sa XVI. ročník
Dní Milana Hodžu naplánovaný na 26. a 27.

6.2020 presúva na október. Hlavným hosťom osláv mala byť tento rok Sima Martausová. Uskutoční sa súťaž Hodžova esej
a Hodžov novinový článok. Slávnostné vyhodnotenie prác študentov bude v novembri
2020 na pôde Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. Položenie vencov
sa tento rok bude konať bez prítomnosti verejnosti.
Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike, Úrad verejného zdravotníctva SR pristúpil ku kroku
uvoľnenia podmienok organizovania hromadných podujatí, a to zavedením limitu
počtu ľudí, od ktorého sa na hromadné podujatie zákaz uložený týmto opatrením vzťa-

huje, ako aj zavedením špecifických podmienok, za ktorých sa môžu hromadné podujatia menšieho rozsahu uskutočňovať. Ďalšie plánované akcie sa budú uskutočňovať
na základe vývoja epidemiologickej situácie.
Pripravuje sa premietanie filmov v letných
mesiacoch „letné kino“ pri RKD a Oslavy
SNP, ktoré by sa mali konať 29.8.2020.
O ďalších akciách vás budeme informovať
prostredníctvom miestneho rozhlasu, úradnej tabule, WEB stránky obce a Facebooku
obce Sučany.

75. výročie oslobodenia našej obce
Sučany boli oslobodené v skorých ranných hodinách 11. apríla 1945.
Po prelomení obrany okupantov vo Veľkej Fatre obec oslobodzovala
prvá, tretia a štvrtá brigáda 1. Československého armádneho zboru
z východného smeru od obce Podhradie. V boji o Sučany padlo
deväť príslušníkov armádneho zboru. Do Sučian sa po vojne nevrátilo 113 obyvateľov, ktorí zahynuli v protifašistickom odboji počas
SNP, oslobodzovaní obce, ale aj v koncentračných táboroch.
Tento rok to malo byť jubilejné 75. výročie. Dlho sme sa na to pripravovali, no vzhľadom na situáciu pandémie Covid 19 bolo v záujme
verejného zdravia všetko zrušené. Pietny akt sa konal bez verejnosti.
Padlých si uctili položením venca , zapálením sviece a tichou spomienkou starosta obce p. Martin Rybár, predseda SZPB p. Miloš
Skokňa a p. Katarína Miháliková, kultúrna referentka obce.
Aj keď sa pripravovaná akcia nekonala tak, ako bola pripravovaná
/ukážky bojov a vojenskej techniky na starom futbalovom ihrisku/,
nezabudli sme na tých všetkých, ktorí obetovali to najcennejšie, svoje
životy za našu slobodu. Tichou spomienkou v srdci sa pridali k nám
aj naši spoluobčania.
Príhovor predsedu ZO SZPB Sučany je uverejnený na FB stránke
ZO a obce. Príhovor za obec odznel v obecnom rozhlase.
Text: M. Balážová a K. Miháliková
Foto: C: Pročka

www.sučany.sk
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Slávenie svätej omše po karanténe 10.05.2020
Od 6. mája 2020 sme sa mohli opäť vrátiť k verejným sláveniam svätých omší, hoci, s istými obmedzeniami. Nedeľné sv. omše 10. mája
2020 sme slávili v exteriéri, vo farskej záhrade.
Text: Pavol Pečko, katolícky farár

VZDELÁVANIE
- MUZIKOTERAPIA
Dňa 5. marca 2020 otvorila svoje brány naša materská
škola pre záujemcov o odborno-zážitkový workshop Muzikoterapia. Záujem o vzdelávanie pod vedením
Mgr. Marcely Pospíchalovej bol enormný nielen medzi
našimi pani učiteľkami z materskej a základnej školy, ale
aj medzi pedagógmi v rámci celého okresu. Všetci
zúčastnení si zo vzdelávania odniesli veľa nápadov, prehĺbili si vedomosti, a získali nové poznatky o emočnom
prežívaní detí v spojitosti s rôznymi žánrami hudby,
o hudbe ako dôležitej súčasti vo výchovno-vzdelávacej
činnosti. Poďakovanie patrí pani riaditeľke materskej
školy Mgr. Andrei Krčulovej za organizáciu a príjemné pohostenie.
Petra Uheľová
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Post Bellum

Na začiatku marca pani Iveta Harvaneková s kolegom Slávom
Hlásnym na našej škole zrealizovali workshop v mene organizácie
Post Bellum s našimi šikovnými deviatakmi, kde sa nezvyčajnou
formou zážitkového učenia oboznámili s osudmi žijúcich pamätníkov 2. sv. vojny a SNP. Vtedy sme ešte netušili, že pre nás to bude
posledný workshop, ktorý sme mohli urobiť na škole na také dlhé
obdobie a samozrejme ani naši žiaci, učitelia, nikto netušil, čo sa
udeje v našich životoch, aké náročné zmeny nás čakajú.
Ale čas ide a všetci sa snažíme prispôsobiť, hľadať možnosti, ako
túto situáciu zvládnuť, ostať zdraví a aj pomáhať slabším.
V organizácii Post Bellum prišli s aktivitou, kde sa snažia
napĺňať ich poslanie, byť v kontakte s pamätníkmi, aj školami.
Preto nás oslovili s iniciatívou: Listy pamätníkom, ktorá nadväzovala na workshop, ktorého sa zúčastnili naši žiaci.
Workshopy boli postavené na príbehoch ľudí, ktorí boli v minulosti
vtiahnutí do víru historických udalostí a museli sa s nimi nejako popasovať. Z nášho pohľadu sa stali hrdinami 20. storočia. Naši žiaci
mali možnosť cez zážitok, prostredníctvom hrania rolí sa práve
s takýmito príbehmi pamätníkov oboznámiť. A práve teraz je tá jedinečná doba, keď naši seniori zažívajú veľmi nepriaznivé časy.
Sú uväznení vo svojich domovoch, domovoch sociálnych služieb,
penziónoch a vystavení veľmi nebezpečnej pandémii ako najzraniteľnejšia skupina nášho obyvateľstva. Naši žiaci mali úžasnú príležitosť prispieť k zlepšeniu ich situácie, a to obyčajným napísaním
listu, v ktorom sa im prihovoria a vyjadria im podporu, možno aj
obdiv a takto sa im pokúsia pomôcť pri preklenutí týchto ťažkých
časov. Jedným z takýchto listov potešila aj Nikol Cígerová z 9.A.
Tu je znenie listu:

Drahá Věra Biněvská-Holuběva,
Váš príbeh ma neskutočne zaujal. Je vidno. že ste odvážnym a silným človekom. Prežili ste veľmi ťažké časy, za
čo Vám patrí môj obdiv a rešpekt.
Prihlásiť sa do vojny vyžadovalo od Vás nesmierne odhodlanie. Zaskočilo ma, že ste išli nielen Vy, ale aj Vaša
sestra.
Moja rodina si Váš príbeh vypočula so mnou. Zdal sa
im veľmi poučný a hlboko sa im vryl do srdca.

www.sučany.sk
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Je mi ľúto, že Vám zomreli súrodenci. Ja mám sestru,
volá sa Diana a je odo mňa o tri roky staršia. Bola by som
zničená, keby zomrela.
Veľmi sa ma dotklo, že ste boli odhodlaná ťažko pracovať
a pomôcť, aby sa skončila vojna. Popierať svoju identitu si
veľa mladých ľudí z okolia v takejto dobe nevie ani predstaviť.
Vlastne ste nemohli veriť nikomu, čo by sa nikdy nemalo vo
svete stať. Pre mňa je dôležité, aby vo svete neboli vojny a aby
ľudia boli šťastní.
Teraz však prežívame inú krízu - nastala pandémia. Pre
korona vírus sú ľudia izolovaní a znova prežívajú ťažké časy.
Držím vám palce.
Som neskutočne rada, že ste to dokázali a prežili. Stali
ste sa vzorom pre mňa a ďalšie generácie mladých ľudí.
S vrúcnym pozdravom
Nikol Cígerov

Ako reprezentujeme našu školu
Naši žiaci sa môžu pochváliť aj úspechmi v oblasti chémie, kde sa
Vladimír Gregor z 9. A sa stal úspešným riešiteľom okresného kola
chemickej olympiády. Úprimne gratulujeme.
Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do súťaže Môj
slovník z reality alias Slovíčka v malíčku v predmete nemecký
jazyk. Tento rok sa slovník robil formou prezentácie v PowerPointe
alebo ako slideshow prezentácie na YouTube linku. Viaceré práce
boli veľmi pekné, nie všetky však spĺňali predpísané kritériá. Hodnotiaca komisia vybrala pre postup do celoslovenského kola
prácu Karin Vladárovej, žiačky 8.A triedy. Veľmi nás teší, že sa jej
práca dostala až do finálového kola. Jeho súčasťou je vzhľadom na
súčasnú“ korona situáciu“ hlasovanie verejnosti. Na stránke školy
môžete nájsť link, aby ste Karin podporili.
Text: Janíková Júlia
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Dni Zeme
Vážení spoluobčania,
vzhľadom na situáciu ohľadom ochorenia COVID – 19 obec Sučany neorganizovala spoločný Deň Zeme spôsobom, ako bolo zvykom
po minulé roky. Na Deň Zeme však netreba zabúdať, a preto sme ho tento rok zorganizovali individuálnou formou, rešpektujúc opatrenia
ÚVZ v súvislosti s ochorením COVID – 19. Občania, ktorí mali záujem vyčistiť našu obec od odpadkov, si mohli prísť prevziať vrecia na
odpady na obecný úrad od 24.4.2020 do 11.5.2020. Niektorí z vás túto možnosť využili a patrí im veľká vďaka. Ďakujeme aj našim Dobrovoľným hasičom, ktorí následne tieto vrecia boli vyzbierať.
Vyzbieralo sa:
3 vrecia - tunel pri Váhu smer z ul. Jilemnického
2 vrecia - okolie železničnej stanice
1 vrece - od ulice 1. mája - cesta na rozvodňu
7 vriec - okolie parčíku na Prefe a tenisových kurtov
Referát životného prostredia

11 www.sučany.sk
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Predsedníč
̈ka SZZP zorganizovala 9.5.2020 Smeťozber.

www.sučany.sk
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Kompostovanie v záhrade
Kompostovaním na záhrade sa jednoducho a ekologicky zbavíme kuchynského a záhradného odpadu, ušetríme peniaze a čas na ich
odvoz a získame kvalitný kompost, ktorý prospeje našej záhradke. Účelom kompostovania je odbúrať biologické látky v odpade a previesť
ich na humusové látky prospešné rastlinkám. Naozaj prirodzený a dokonalý proces.

Test klíčivosti
Ešte pred použitím nového kompostu môžete otestovať, či je naozaj dozretý a pripravený na použitie. Urobíte tak jednoduchým pokusom,
ktorý zvládne každý. Potrebujete semienka žeruchy, nádobu na vzorku kompostu (napr. menší kvetináč alebo obal zo zmrzliny) priehľadnú
fóliu a odstátu vodu. Semienka vysypete rovnomerne po celej ploche kompostu, zalejete a prekryjete fóliou. O pár dní by mala začať žerucha klíčiť. Sleduje sa či rastlinky nerastú príliš rýchlo a akej farby majú lístky. Ak sú lístky sýto zelené, na pohľad zdravé a stonky pevné,
kompost je hotový.
Zdroj: KOMPOSTUJ.ME

Odpad náš každodenný
Za rok 2019 vyviezla spoločnosť Brantner Fatra od obyvateľov obce Sučany 1438,04 t zmesového komunálneho odpadu na skládku
odpadov, čo predstavuje pokles oproti roku 2018 o 89,31 t. Plastov sme vytriedili 89,71 t , papiera a lepenky 41,21 t a skla 83,26 t.
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 je 47,38 % (rok 2018 - 32,46 %). Sadzba poplatku za uloženie na skládku je
od 1.3.2020 - 12 eur/tonu zmesového komunálneho odpadu (v roku 2018 bola 8 eur/tonu zmesového komunálneho odpadu).
Ako všetci vieme sme povinní odpad triediť nielen zo zákona, ale hlavne by sme mali myslieť na to, že naša obec, Zem je len jedna
a nechceme si ju zasypať skládkami odpadov. Robíme to aj pre naše budúce generácie, naše deti a vnúčatá. Triedenie je veľmi dôležité.
Správne vytriedené odpady neputujú na skládku, môžu sa znovu využiť. Spoločnosť ENVI-PAK financuje obci Sučany triedený zber
(plasty, papier, sklo).

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]
2019

2020

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2021 a nasledujúce roky

1

x ≤ 10

17

26

33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

V našej obci sa nachádzajú zelené kontajnery na sklo, modré kontajnery na papier a žlté kontajnery na plasty + kovové obaly + tetrapakové
obaly. Rodinné domy majú využívať žlté plastové vrecia na plast, kov a tetrapaky, aby nedochádzalo k preplňovaniu žltých kontajnerov.
Dôležité je, aby sme plasty a kartónové krabice stláčali. Keď nebudeme odpady stláčať zmestíme ich menej do kontajnera. Následne bývajú kontajnery preplnené a odpady sa zhromažďujú vedľa nich a vzniká neporiadok. V prípade plných kontajnerov a rozmerných odpadov
je potrebné využiť zberný dvor v našej obci. Taktiež je dôležité, aby sme vkladali správny odpad do správneho kontajnera. Ak je nádoba na triedený zber znečistená inými odpadmi, potom takýto obsah nádoby na triedený zber neputuje na dotriedenie, ale je nutné ho
odovzdať na skládku komunálneho odpadu. Takto znečistené nádoby nám nezafinancuje spoločnosť ENVI-PAK, a. s., ale zaplatí ho obec
a jej obyvatelia.
Snažme sa odpad netvoriť, alebo aspoň minimalizovať. Nešetríme tým len naše peňaženky, ale hlavne našu prírodu.
Referát životného prostredia Ing. M. Korčeková
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Výkon práce KC Sučany v čase mimoriadnej situácie Covid 19
Pracovníčky KC v čase mimoriadnej situácie zabezpečovali dezinfekcie priestorov
KC,
sledovali aktuálnu situáciu – nariadenia krízového štábu a ministerstiev, RÚVZ a iných
relevantných subjektov vrátane informačných kanálov.
Mapovali aktuálnu situáciu v komunite. Venovali sa šíreniu informácií o preventívnych
opatreniach COVID-19, poskytovaniu sociálneho poradenstva, poskytovaniu praktických informácií a návodov na riešene vzniknutých situácií v domácnostiach, spolupracovali s obecným úradom, viedli evidenciu
užívateľov sociálnych služieb, monitorovali
a zhodnocovali vykonávané aktivity
KC/NDC/NSSDR.
Zabezpečovali študijné materiály zo ZŠ
a distribuovali ich žiakom v komunite,

pravidelne vykonávali prípravu na školské vyučovanie (v spolupráci so ZŠ sa
individuálne venujeme deťom, s ktorými
preberáme učivo podľa zadania ich učiteliek ZŠ a asistujeme im pri písaní si domácich úloh). Cieľom týchto aktivít je učiť
deti k zodpovednosti, dodržiavaniu pravidiel, efektívnemu využívaniu voľného
času, rozvíjaniu komunikácie a vzťahov
medzi rovesníkmi, motivovať ich k plneniu školských povinností a zlepšovaniu
učebných výsledkov, posilňovať ich
vzťah k prírode a starostlivosti o vlastné
okolie, zdravie a hygienu, ale predovšetkým rozvíjaniu pozitív, oceňovanie ich
schopností, a eliminovať týmto patologické správanie. Snahou je osloviť rodičov detí, aby navštevovali aktivitu prípravy na vyučovanie a viesť ich, aby si
robili s deťmi úlohy predovšetkým v domácom prostredí.

Zabezpečovali a zabezpečujú ochranné pomôcky – rúška pre cieľovú skupinu. Šijú
rúška a aktivovali dobrovoľníkov v obci na
pomoc pri šití rúšok pre komunitu. Týmto
by sme sa chceli poďakovať každému, kto
prispel, či už látkou, silonkami, strihaním
látok, šitím rúšok, vypožičaním šijacích
strojov, bezplatnou a urgentnou opravou šijacích strojov (p. Vladimírovi Dianovskému)
alebo s ich roznášaním. Aj vďaka vašej pomoci sa k dnešnému dňu rozdalo 900
rúšok, ktoré putovali predovšetkým do
MRK, starším občanom, sociálne slabším
rodinám... Ak rúška potrebujete, môžete si
ich prísť osobne vyzdvihnúť do KC, máme
ušitých ešte ďalších 200 kusov a ďalej šijeme. Bolo by dobré, keby sme rúška naďalej nosili, kým nám odborníci nepovedia,
že stačí. Na tú chvíľu sa všetci tešíme.
Text : pracovníčky KC Sučany

Terénna sociálna práca v našej obci
Ako TSP a TP pôsobíme tretí rok v našej obci v rámci Národného projektu: Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
V poslednom období sme sa venovali aktívnej osvete COVID-19. Pripomínali sme nevyhnutnosť dodržiavania pokynov, ako napr. nosenie
rúšok, dodržiavanie dôkladnej a zvýšenej hygieny, odstupov medzi jednotlivými obyvateľmi ako aj povinnosť nahlásenia prípadných osôb
prichádzajúcich zo zahraničia. Odovzdávali sme informačné letáky o COVID- 19 a rúška obyvateľom MRK. Keďže v našej obci nepôsobí
Asistent zdravia pre rómske komunity zastrešujeme i túto činnosť, v rámci ktorej úzko spolupracujeme s detskou lekárkou pri usmerňovaní
rodičov maloletých detí ohľadom preventívnych prehliadok a očkovaní. Z dôvodu COVID-19 sme boli nápomocné pri oslovovaní rodičov
na zápis do MŠ i ZŠ. Poskytujeme poradenstvo aj v oblasti bývania, kde úzko spolupracujeme s obecným úradom pri nájdení vhodného
riešenia premiestnenia obyvateľov z ulice Partizánskej, v oblasti financií, napr. žiadosť o podanie osobného bankrotu, dohoda o splátkach
dlhu a pod.
Naša kancelária sa nachádza v budove stavebného referátu. Kontakt je uvedený na stránke obce. V prípade nepriaznivých životných situácií nás môžu osobne navštíviť všetci občania obce, ktorým budeme ochotne nápomocné.
Mgr. Tatiana Lettrichová TSP
Monika Kapustová TP
www.sučany.sk
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Memoriál Jána Doboša
V dňoch 7. – 8. marca 2020 sa konalo V. kolo Slovenského pohára v skialpinizme – pretek jednotlivcov.
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Činnosť Športového klubu
pri tenisových kurtoch obce Sučany
/ sídlisko Prefa /
V jarných mesiacoch, hneď ako to počasie dovolilo, začali členovia klubu prípravu na novú sezónu. Z dôvodu šírenia
choroby COVID – 19 sa brigády uskutočňovali obmedzene a pri práci sa dodržiavali všetky prijaté protiepidemiologické opatrenia v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia akútneho respiračného ochorenia spôsobeného novým
koronavírusom. Najskôr sa zrealizovala výmena dverí a zárubne na jednej z buniek, následne sa bunky vyriadili.
Potom sa už brigádnici pustili do samotnej prípravy tenisových kurtov. Vyčistili sa ihriská od napadaného lístia, škrabal sa antukový povrch, trhala sa burina, rozhadzovala sa nová antuka a nakoniec sa valcovalo. Tenisové kurty
boli pripravené, ale aj napriek tomu sa nemohlo hrať. Museli sme čakať na zmiernenie opatrení. Keď bolo povolené
používať vonkajšie športoviská v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, začala sa tenisová sezóna. Náš klub aj tento rok požiadal o finančný
príspevok z rozpočtu obce na rok 2020. Naša žiadosť bola schválená obecným zastupiteľstvom, za čo im ďakujeme.
Hlavným účelom poskytnutia dotácie z rozpočtu obce bol nákup materiálu na opravu poškodených betónových
múrikov. Členovia klubu opäť vyhrnuli rukávy a v druhej polovici mája zrealizovali opravu najviac poškodeného úseku
betónového múrika. Všetkým zúčastneným treba vyjadriť úprimné poďakovanie za účasť pri zveľaďovaní majetku
obce a športového tenisového areálu zvlášť.
Text a foto: Ľ. Kyselica
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