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VIANOČNÝ VINŠ
Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedú –
hornatým krajom, šírou rovinou,
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali.
Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znovu pokojom.
Nech privíta ho každý po svojom,
a nech mu lásku sveta popraje.
Ako ono symbolom dobra je,
nech dobrá vôľa k nám si prisadne
a skutky naše nech sú príkladné,
nech k našim blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu...
Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody
a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá.
Katarína Hudecová
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Vážení
spoluobčania !
Už len niekoľko dní nás delí od najkrajších sviatkov roka, ktorými sú bezpochyby Vianoce. Ide
o sviatky, ktoré by mali byť plné láskavosti,
porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. Budeme prežívať chvíle, v ktorých máme jedinečnú
príležitosť zamyslieť sa, bilancovať končiaci sa
rok, prehodnotiť svoje skutky, vykonané i nesplnené záväzky. Ako starosta obce Sučany
využívam možnosť prihovoriť sa Vám pri tejto vzácnej a významnej príležitosti a zároveň
by som rád vykonal určitý odpočet záväzkov,
ktoré som Vám dal a ktoré sa snažím naplniť.
Obec Sučany v predchádzajúcich dvoch rokoch rozumne hospodárila so svojimi financiami. Závažným spôsobom však hospodárenie
obce ovplyvnilo predloženie uznania dlhu vo
výške necelých 157 tis. € z 18.2.2013. Jednalo sa o záväzok, ktorý vyplynul z odmeny pre
bývalého projektového manažéra za to, že
obec zrealizovala tri projekty z eurofondov –
rekonštrukcia hasičskej stanice, ZŠ a námestia SNP. Obec z dôvodu spochybnenia tohto
záväzku namieta toto uznanie dlhu. Zároveň
poslanci OZ nechceli podceniť tento nečakaný
problém a vyčlenili z rozpočtu cca 190 tis. €
do rezervného fondu pre prípad, že v súdnom spore nebudeme úspešní. V okolí máme
niekoľko podobných prípadov, a preto, pokiaľ
obec nechcela, z dôvodu možného vyplatenia tohto záväzku byť v nútenej správe, radšej pristúpila k tomuto riešeniu. Takáto suma
t.j. 190 tis. € však v rozpočte chýba. Za tieto
financie by sa dalo veľa vybudovať a zveľadiť
v našej obci. My dúfame, že v súdnom spore budeme úspešní. Napriek tejto skutočnosti obec hospodárila v roku 2015 s prebytkom
vyše 248 tis. € a je reálny predpoklad, že prebytok bude aj za rok 2016.
V rámci rekonštrukcií ciest obec zabezpečila kompletnú realizáciu výmenu asfaltového
povrchu na ul. Komenského a ul. Vrútockej,
pričom obec to nestálo ani cent. Ďalej obec
zrealizovala kompletnú výmenu asfaltu ešte
na ulici Tehelná, ako aj v priestore pri Jednote
na Ul. Fučíkova.
V rámci priemyselného parku obec v roku
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ZO ŽIVOTA OBCE

2016 za účasti riaditeľov závodov v priemyselnej zóne, najmä v súčinnosti s vedením
závodu KraussMaffei, prvýkrát zorganizovala
Deň otvorených dverí. Táto akcia sa stretla
s veľkým ohlasom. Obec by chcela v uvedenej akcii pokračovať aj v budúcich rokoch
a vytvoriť z nej tradíciu, priblížiť a sprístupniť
deťom a ich rodičom prehliadku prostredia
strojárskych podnikov, aby sa mohli ľahšie
a a hlavne zodpovednejšie rozhodnúť o svojej
budúcnosti.
V roku 2016 sa podarilo na novom futbalovom
ihrisku na ul. Kollárovej vybudovať tribúnu
pre 200 divákov, ktorá prispela ku kultúrnejšiemu a pre diváka lepšiemu prostrediu pri
sledovaní športových akcií. Obec prispieva
na činnosť športovým a spoločenským organizáciám a centrám voľného času, ktoré o to
požiadajú, samozrejme v súlade s finančnými
možnosťami, ktoré ako obec máme. V rámci
dotácií sme tiež prispeli v tomto roku na výmenu lustrov v evanjelickom kostole , ako aj
na doriešenie projekcie v katolíckom kostole.
Pracujeme tiež na rozšírení cintorína smerom
na juh. Vybudovali sme oplotenie, úpravu povrchu plochy. V najbližšej dobe zrealizujeme
rozšírenie chodníkov, osvetlenia a iné nutné
súčasti v tejto časti cintorína. Tak isto v budúcom roku, po schválení projektovej dokumentácie, máme v pláne rekonštruovať vstupný
priestor do cintorína vrátane vybudovania pamätníka padlým v I. svetovej vojne.
Obec Sučany začala v roku 2016 s postupným
presťahovaním obytných kontajnerov pre rómskych spoluobčanov z ul. Ďurka Langsfelda do
priestorov na ul. pri Váhu. V tomto priestore
obec tiež zakúpila dva rodinné domy, ktoré
v súčasnosti upravuje v súlade s príslušnými
predpismi tak, aby boli vhodné na bývanie.
V západnej časti tohto priestoru má obec
v pláne vybudovať ešte bytovku pre marginalizované /znevýhodnené/ skupiny z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, problémom je vysporiadanie pozemku od SPF ako
aj premiestnenie stĺpa vysokého napätia. Uvedené bude jednou z priorít budúceho roka. Tak
isto prioritou budúceho roka bude prestavba
objektu psychiatrickej liečebne, ktorý obec zakúpila a v ktorom plánuje vybudovať 37 bytov,
podobných ako sú v obecných bytovkách na
ul. Tehelnej.
Prostredníctvom našich občanov na verejnoprospešných a aktivačných prácach robíme
všetko pre to, aby bola naša obec čistejšia. Tu
je však priestor pre všetkých, stačí „len“ dodržiavať poriadok a upratať po sebe a neznečisťovať okolie /napr. potok, ktorý sústavne musíme čistiť a niekedy večer ani nie je vidieť, že
ráno bolo upratané/. V rámci envirofondu sa
obci podarilo získať cca 30 tis. € na likvidáciu
čiernych skládok. Do konca novembra boli zlikvidované v katastri obce dve takéto skládky.
Určite ste si všimli zrušenie obecnej polície,

no vzhľadom na stav, aký nastal u obecnej
polície, bolo na obecnom zastupiteľstve dohodnuté, že obec ju zruší k 5.5.2016. Niektoré
jej činnosti prevzali dobrovoľní hasiči, niektoré
pracovníci obce a o niektorých bolo rokované a dohodnuté ich fungovanie s riaditeľom
OO PZ v Sučanoch. Obec sa, v rámci zaistenia bezpečnosti občanov, uberala cestou
rozšírenia kamerového systému nepretržitého monitorovania vytypovaných priestorov
a záznamu. Kamery pribudli na starom moste
smerom do Hrabín, pri podchode do ZŠ, po
niekoľkých rokoch bola konečne sfunkčnená
kamera na sídlisku Prefa pri detskom ihrisku.
Dali sme nové kamery na novom futbalovom
ihrisku a ďalšie boli nasmerované na Športový
dom. Po dlhých rokoch sme sfunkčnili verejné
osvetlenie na chodníku cez park pri kurtoch na
sídlisku Prefa, riešili sme výmenu aj rozšírenie jednotlivých svetelných bodov a začiatkom
budúceho roka by sme ešte mali vymeniť rozvádzač a svetlá v sídlisku Hradiská. Pri kombinácii lepšieho verejného osvetlenia a funkčných kamier by mohli byť výsledky v rámci
bezpečnosti lepšie a viditeľnejšie.
V rámci kultúrnych akcií pokračujeme v tradícií Dní Milana Hodžu, ktoré boli opätovne
na vysokej úrovni. V spolupráci so spoločenskými a športovými organizáciami poriadame
tiež rôzne iné športové a kultúrne akcie ako
napr. futbalové Jedenástky. Veľmi úspešnou
a vydarenou boli aj oslavy narodenia Ďurka
Langsfelda, na ktorých sme privítali delegáciu z družobného mesta Fulnek, s ktorými
sme rozvinuli vzťahy na vyššej úrovni, čo by
sa malo prejaviť aj v budúcom roku, hostí
z mesta Kremnica, Matice slovenskej, ako aj
iných vzácnych hostí. Pri organizácii jarmoku,
vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúceho
obdobia, sme sa rozhodli túto akciu presunúť
do predvianočného obdobia a zatraktívniť ju,
v tomto roku bohatým kultúrnym programom
a zabíjačkou.
V roku 2016 bolo doriešené napojenie na internet a káblovú televíziu v miestnych častiach
Hrabiny a Hradiská. V najbližšej dobe má záujem vybudovať optický kábel ku každej domácnosti v Sučanoch firma Slovak Telekom.
Veríme, že napriek problémom, ktoré takéto
investície prinášajú, budú občania po dobudovaní spokojní s rozšírením tejto služby v našej
obci. Obec Sučany, po počiatočných problémoch, zriadila novú web stránku. Dúfam, že
pútavejšiu, prehľadnejšiu, na ktorej je viac
informácií hlavne pre Vás, pre občanov obce.
S problémom miestneho rozhlasu sa potýkame veľmi dlho. Súčasný stav je spred cca 12
rokov a technicky už nezodpovedá dnešnej
dobe. Obec najprv realizovala zlepšenie počuteľnosti prostredníctvom miestnej káblovej
televízie. Po technických zmenách, najmä po
prechode televízie z analógového na digitálne
vysielanie, však nastali problémy, ktoré sa stá-
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le nedarí doriešiť. Obec preto rokuje o možnostiach zvýšenia kvality vysielania rozhlasu
pri už spomínanej výstavbe a pokládke optického kábla v obci.
Vzhľadom na problémy s túlavými psami obec
vybudovala pri hasičskej stanici koterec pre
núdzové umiestnenie psov. Pracovníci obce
sa snažia túlavých psov odchytiť, problémom
je však ich ďalšie umiestnenie. Naďalej však
obec hľadá možné riešenia tejto problematiky.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým,
ktorí pomáhajú pri napĺňaní vytýčených cieľov
– najmä poslancom obecného zastupiteľstva,
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členom komisií, pracovníkom obecného úradu,
hasičom, zamestnancom školy a škôlky. Zároveň by som sa chcel poďakovať obidvom cirkevným zborom, členom Jednoty dôchodcov,
zväzu protifašistických bojovníkov, zväzu invalidov, Matice slovenskej, členom a členkám
Sučianky, Úsvitu, členkám Živeny a členom
aj ďalších, nemenovaných spoločenských organizácií a všetkých športových klubov za ich
ochotu, dať kúsok zo seba v prospech všetkých, za ich iniciatívu a dobrosrdečnosť pri
organizovaní rôznych kultúrnych a športových
podujatí. Veľmi si vážim každý podnet, snahu,

a aj drobnú prácu radových občanov, pomôcť
k rozvoju a zveľadeniu našej obce.
Vážení spoluobčania,
želám Vám v mene svojom ako aj v mene poslancov OZ a zamestnancov OcÚ v Sučanoch
požehnané a príjemné vianočné sviatky, plné
porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich
v zdraví a šťastí, všetci spolu v príjemnej atmosfére rodiny a domova.
Spoločne si želajme, aby nasledujúci rok 2017
bol bol pre nás všetkých ešte úspešnejší ako
ten predchádzajúci.
Ing.Vladimír Plžik, starosta obce

Vážení obyvatelia Sučian!

Milí spoluobčania!

Vianoce nazývame sviatkami rodiny a domova. Na Vianoce každý
túži byť doma. Tí, čo sú počas roka vzdialení, na Vianoce cestujú
k svojim rodičom, príbuzným, blízkym. Na Vianoce oslavujeme narodenie Života, narodenie Lásky, narodenie Ježiša. Pripomíname si,
že „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ (Ján 3,16). Boh
sa na Vianoce v Ježišovi Kristovi stal jedným z nás. Jeho domovom
sa pri narodení stal Betlehem. Na Vianoce oslavujeme to, že aj Boh
– Ježiš túži byť doma. Kde? V Betleheme? Aj tam. V tom súčasnom.
Ale, Boh – Ježiš túži byť doma v každom srdci človeka. Preto prišiel,
preto sa narodil. Chce bývať a prebývať v každom z nás a nielen na
Vianoce, ale stále. Narodil sa kvôli nám a pre nás. Prijmime ho. Nech
sa v „Betleheme nášho srdca“ cíti ako doma. Nech je prijatý a milovaný. On – Ježiš – o sebe povedal: „Prišiel som, aby mali život a aby
ho mali hojnejšie.“ (Porov. Ján 10,10). Nech narodenie Pána Ježiša
naplní naše srdcia vďačnosťou, pokojom, radosťou a nádejou.
Želám vám požehnané Vianočné sviatky a celý rok 2017.
Pavol Pečko, správca farnosti Sučany

Dni v období adventu a vianočných sviatkov sú krátke. Prevažuje v nich tma nad svetlom. Mnoho ľudí tmu vníma deprimujúco, či
obmedzujúco. V tme strácame orientáciu, sme viac náchylní pre
strach a neistotu. Preto hneď ako vnímame tmu, zažíname najbližšie
svetlo, poprípade rozsvecujeme pekné vianočné dekoračné svetlá.
Oveľa vážnejším stavom pre človeka je však vnútorná tma. Nie tma
okolo nás, ale v našej duši. S tou si nedokážeme až tak ľahko poradiť. Táto tma nás dokáže poriadne rozhádzať a zarmútiť. A preto aj
do stavu noci ľudskej duše je potrebné vniesť svetlo, ktoré preniká
srdce i myseľ človeka. Svetlo, ktoré prinesie pravú radosť a nádej.
Kresťanská vianočná zvesť hovorí o tom, že prišlo k nám Svetlo,
ktoré osvecuje každú tmu. Teda aj tú okolo nás, našu i moju. Nebojme sa otvoriť Božiemu Svetlu a nechajme ho prežiariť do nášho
vnútra.
Milí spoluobčania, prajem vám všetkým požehnané dni Vianoc, plné
pokoja a pohody. Nech radosť z príchodu Božieho Svetla – Božieho
Syna na svet prežiari vaše domovy a prinesie novú nádej nie len do
sviatočných dní, ale aj do všedných dní celého budúceho roka 2017.
Daniel Beňuch, evanjelický farár

Kontrola evidencie stavu majetku obce – pozemkov,
ich ocenenia a zaradenia do majetku obce
Predmetom kontroly bolo komplexné posúdenie evidencie stavu majetku obce. Kontrolou
boli porovnané údaje z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR z listov vlastníctva vlastníka Obec Sučany s evidenciou majetku obce
a zisťovaný bol súlad oboch databáz.
Pozemky, ktorých vlastníkom je Obec Sučany,
sú evidované na 15 listoch vlastníctva. Stav
majetku obce je interne evidovaný v informačnom systéme, ktorý by mal byť podkladom
k vykonaniu inventarizácie a taktiež priebežne
aktualizovaný podľa vývoja stavu pozemkov
obce. Evidencia majetku obce na účte „pozemky“ obsahovala k 30.9.2016 pozemky v majetku obce v celkovej hodnote 2 590 208,063 €.
Ocenenie jednotlivých pozemkov bolo pri ich
zaradení do evidencie majetku vykonané na
základe Zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
Riadna inventarizácia majetku a záväzkov

bola vykonaná na základe príkazu starostu
obce k 31.10.2015 a podľa inventarizačných
zápisov inventarizačnej komisie neboli zistené
inventarizačné rozdiely v rámci evidencie pozemkov.
Kontrolou bolo zistené, že nie všetky parcely,
ktoré sú uvedené na listoch vlastníctva obce
Sučany sa nachádzajú aj v evidencii majetku
obce. Obec teda vlastní aj pozemky, ktoré nie
sú v jej evidencii vedené a vykazované v majetku. Jedná sa celkovo o 28 parciel v súhrnnej
výmere 27 593 m2. Je ale potrebné uviesť, že
20 týchto parciel v celkovej výmere 3 975m2 sú
parcely, ktoré vznikli rozčlenením jednej parcely, ktorá je v majetku evidovaná v pôvodnej
sumárnej rozlohe v súčte jednotlivých rozčlenených parciel. Spomínané pozemky je ale
potrebné zaradiť do majetku obce na príslušný
účet. V evidencii majetku sa tiež nachádzajú dva pozemky, ktoré sú v nulovej hodnote.
Tieto pozemky je potrebné oceniť podľa príslušných legislatívnych noriem. V evidencii

majetku obce sa nachádzajú tiež pozemky,
ktoré nie je možné dohľadať v evidencii Úradu
geodézie, kartografie a katastra, v Katastrálnom portáli, ani v Mapovom portáli obce Sučany a nenachádzajú sa na listoch vlastníctva
obce Sučany. Konkrétne sa jedná o 13 parciel
v celkovej výmere 62 906 m2 v sumárnej cene
10 410,6 €. Okrem toho sa v evidencii majetku obce taktiež nachádzajú pozemky, ktoré sú
Katastrálnym portálom evidované na listoch
vlastníctva iných vlastníkov. Sú medzi nimi
pozemky, ktoré boli v minulosti obcou odpredané, no neboli vyradené z evidencie majetku
a ďalej pozemky, ktoré do evidencie pravdepodobne prešli omylom z minulosti. Jedná sa
o desať pozemkov v celkovej výmere 2 326 m2
v hodnote 2 918,76 €.
Kontrolou boli teda zistené rozdiely medzi
skutočným stavom vlastníctva pozemkov na
základe listov vlastníctva podľa Katastrálneho
portálu a stavom evidencie majetku obce na
účte 031- pozemky. Nedostatky boli zistené
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v oblasti evidencie a vykazovania pozemkov,
keď obec na účte 031 - pozemky neevidovala niektoré pozemky, resp. sa v evidencii nachádzali pozemky s hodnotou 0 €, čím nemohla byť vytvorená pravdivá evidencia pozemkov
obce, rovnako ako ani riadna inventarizácia.
Na základe toho teda obec uviedla nesprávne údaje o pozemkoch aj v účtovnej závierke a uviedla nesprávne údaje o výške aktív
a pasív v záverečnom účte obce z dôvodu
nesprávneho evidovania pozemkov v účtovníctve. Tým, že obec nemala všetky pozemky
vo svojom vlastníctve ocenené, došlo k porušeniu §24 ods. 1 Zákona č. 431/2002 o účtovníctve. Zároveň nesprávnou evidenciou majetku došlo k porušeniu §7 ods. 1 Zákona č.
431/2002 o účtovníctve, podľa ktorého je obec
účtovná jednotka povinná účtovať tak, aby
účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

jednotky. Nesprávnym vedením majetku obce
v účtovníctve bol taktiež porušený §7 ods. 2
písm. d) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí,
podľa ktorého sú orgány obce povinné viesť
majetok v účtovníctve podľa Zákona 431/2002
o účtovníctve. Vykázaním nesprávnych údajov
týkajúcich sa aktív a pasív v záverečnom účte
obce bol porušený §16 ods. 5 písm. b) Zákona
č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
V rámci kontroly boli tiež vytipované pozemky, ktorých vlastníkom je Obec Sučany, avšak
obec ich v súčasnosti nevyužíva a pozemky
sú využívané inými osobami, najčastejšie majiteľmi priľahlých nehnuteľností. Nakoľko ani
do budúcnosti nie je predpoklad, že by obec
dané pozemky využívala, mohla by zhodnotiť
možnosti ich predaja. Obec je tiež vlastníkom
dvoch parciel reg. E, ktoré sa nachádzajú na
LV obce, no v skutočnosti sú súčasťou parcely
reg. C, ktorej vlastníkom je iná osoba. Pri tých-

to pozemkoch je potrebné osloviť vlastníkov
pozemkov evidovaných parciel reg. C, zistiť
ako k danému stavu došlo a v prípade duplicitného vlastníctva sa dohodnúť o podmienkach
ďalšieho vlastníctva pozemkov.
Počas kontroly boli taktiež zistené nedostatky v mapovom portáli obce, ktorý neobsahuje
aktuálne údaje z katastra, keď pri pozemkoch
predaných a vedených na LV iných vlastníkov
uvádza ako vlastníka Obec Sučany a niektoré
parcely uvádza ako nenájdené, pričom parcely
existujú, nachádzajú sa na LV obce a sú evidované a dohľadateľné aj na katastrálnom portáli.
Úplné verzie vykonaných kontrol rovnako ako
aj Správy z kontrol č. 8/2015 a 9/2015 sa nachádzajú na stránke www.sucany.sk a taktiež
ich majú všetci poslanci obecného zastupiteľstva, s ktorými boli výsledky kontrol taktiež
prejednané. •
Mgr. Lenka Žuchová
hlavná kontrolórka obce

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sučanoch,
konaného 25. októbra 2016
V úvode rokovania obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol, správu č. 10/2016
z kontroly evidencie stavu majetku obce – pozemkov, ich ocenenia a zaradenia do majetku obce. Poslanci zobrali na vedomie plnenie
uznesení z predchádzajúceho zasadania zastupiteľstva a správu o finančnom plnení rozpočtu
obce za I. až III. štvrťrok 2016 k 30.9.2016.
Poslanci obecného zastupiteľstva následne prerokovali a schválili:
• dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia
s majetkom Obce Sučany,
• správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej
školy Hurbanova 10, 038 52 Sučany za
školský rok 2015/16,
• správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok
2015/2016 v Základnej škole Slovenského národného povstania, Partizánska 13, Sučany.
• žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Sučany o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Sučany na zakúpenie Projekcie do kostola
v sume 1554 €.
Následne Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch v rámci bodov týkajúcich sa majetku
obce schválilo:
• prenájom nehnuteľného majetku Obce Sučany z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle
zákona o majetku obcí spoločnosti Slovak
Telekom, pozemku KNC 1707/36 katastrálne územie Sučany – ostatné plochy o výmere 27 m2. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je účel verejnoprospešnej stavby
- umiestnenia a užívania technologického
zariadenia a príslušnej infraštruktúry rá-
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dioreleového bodu a základňovej stanice
verejnej elektronickej komunikačnej siete
s názvom „ZS a RR bod SUČANY“, pričom
nájomné za predmet nájmu bolo dohodnuté vo výške 1 500 € ročne.
• odpredaj parcely KNC 3703/341 o výmere 24 m2 vo vlastníctve obce Sučany pre
Vladimíra Malka, Ul. J. A. Komenského 51,
Sučany, a Ing. Katarínu Malkovú, Ul. J. A.
Komenského 51, Sučany, nakoľko táto parcela je priľahlá k pozemku vo vlastníctve
žiadateľa, zastavaného stavbou záhradná
chatka, podľa zákona o majetku obcí za
cenu 10 €/m2 t.j. celkom 240 €.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch v rámci
bodov týkajúcich sa majetku obce Sučany
následne prerokovalo:
• list Jozefa Pavlíka formulovaný ako posledný pokus o zmier formou odkúpenia pozemku vo vlastníctve menovaného, č. KN
1578/6 o výmere 16 m2, k.ú. Sučany pod
pomocným cestným pozemkom ako priľahlou plochou pri miestnej komunikácii na Ul.
Jilemnického a navrhuje alternatívy riešenia
po predvolaní p. Pavlíka na stavebnú komisiu OZ ohľadne odkúpenia (alebo vysporiadania, zámeny) vyššie uvedenej parcely,
• žiadosti Ing. Viery Horch, Mgr. Milice Roháčikovej, Doc. Tibora Roháčika, Miloša
Skokňu, Viery Čerňanskej, Rastislava Malku a Ing. Jely Valachovej o vysporiadanie
pozemkov parciel registra KN E č. 861,
862, 863/1, 863/2 a 864 na LV 3443 o výmere 4699 m2, k.ú. Sučany pod miestnou
komunikáciou na Ul. Dukelských hrdinov
a navrhlo alternatívy riešenia:
a/ odkúpenie vyššie uvedených parciel vo

vlastníctve žiadateľov za cenu 1€/m2,
b/ zámenu pozemkov rovnakým koeficientom
1 m2 pod miestnou komunikáciou na Ul. Dukelských hrdinov za spoluvlastnícky podiel na
parcele odčlenenej z parcely KNE 3703/1 k.ú.
Sučany (pri záhradkárskej osade Biele brehy),
zapísanej na LV 3343 vo vlastníctve obce, pričom spoluvlastnícky podiel bude zodpovedajúci výmere pozemku zastavaného cestou
c/ obec bude postupovať v súlade so zákonom č. 66/2009 o niektorých opatreniach pri
majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov
pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu
na obce a vyššie územné celky a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
d/ vlastníci sa môžu obrátiť so svojou požiadavkou na Slovenský pozemkový fond.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch prerokovalo tiež plat starostu obce Sučany a schválilo
zvýšenie platu starostu obce Sučany o 45 %,
a to s účinnosťou od 1. októbra 2016 .
V závere zasadnutia obecné zastupiteľstvo
v Sučanoch prerokovalo a schválilo:
• návrh na predĺženie nájomných zmluv v nájomných obecných bytov a to nasledovne
1. Agáta Cicková, ul. 29.augusta 74/101, Sučany v termíne do 31.12.2017
2. Igor Lacika, ul. 29.augusta 74/101, Sučany
v termíne do 31.12.2017
3. Viliam Kľučka, ul. 29.augusta 74/101, Sučany v termíne do 31.12.2017
4. Erika Cicková, ul. Partizánska 24, Sučany
v termíne do 31.12.2017
5. Angela Cicková, ul. Partizánska 24, Sučany
v termíne do 31.12.2017.
Následne Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a neschválilo:

ZO ŽIVOTA OBCE
• žiadosť o ukončenie Nájomnej zmluvy
zo dňa 29.7.2011 uzatvorenej medzi obcou Sučany a Lýdiou Užíkovou ku dňu
30.9.2016, ktorej súčasťou je požiadavka
menovanej na zápočet záväzkov medzi
zmluvnými stranami z dôvodu, že jej náklady na rekonštrukciu prenajatého Objektu
pokladne pri Športovom dome v Sučanoch
na Ul. Hlavná 22, ktoré užívala na predaj

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ovčích a mliečných výrobkov, boli vo výške 1700 €. Zároveň poslanci neodsúhlasili
odpustenie dĺžného nájmu Lýdie Užíkovej
za prenájom priestorov bývalej pokladne pri
starom štadióne na ul. Hlavná 22, ktoré užívala na predaj ovčích a mliečných výrobkov
za nájom mesiacov júl až september 2016
v mesačnej výške nájmu 45 €/mesiac, t.j.
spolu odpustenie nájmu vo výške 135 €

Slávnosť starých
rodičov
Október sa už od nepamäti považuje za mesiac úcty k starším. V Sučianskej materskej škole
sa už preto stalo tradíciou, že jedno popoludnie
v októbri strávia škôlkari spoločne so svojimi
starými rodičmi. Ani tento rok nezabudli naši
škôlkári na svojich starých rodičov a pripravili
si pre nich program, aby sa im poďakovali za
ich lásku, starostlivosť a obetavosť. Potešili ich
vrúcnymi slovami, básňami, tancom, tvorivým
popoludním a darčekom, ktorý pre nich s láskou
zhotovili. Starí rodičia malých škôlkárov si však
prišli do škôlky nielen vypočuť milé slová vďaky od svojich vnúčat, ale niektorí prišli potešiť
vnúčatá a prečítali im rozprávku pred spaním.
Mgr. Milada Lendvorská

rozprávanie do skorého rána a noc strávená
v telocvični. Po pár hodinách spánku sa všetci spoločne naraňajkovali, získali odmeny za
súťažné zápolenie a odišli domov dospať síce
prebdenú, no zážitkami naplnenú noc.
Pani učiteľka Petra Palubjaková

zúbkov. V budúcnosti by chcela p. Miháliková zapojiť do tohto projektu aj ostatné deti
v materskej škole. Pri ďalších návštevách by
sa chcela venovať floridácii a vzniku zubného
kazu. Nakoniec si deti hravou formou zopakovali, čo všetko si zapamätali, veď pekný úsmev
našich ratolestí je najkrajší dar.
Ivana Kuzicová

Návšteva poľovníka NOC V ŠKOLE 2016
13.10. a 14.10. navštívil materskú školu pán
Dubovec so svojím vnukom Markom. Slávnostné oblečenie hostí a veľké množstvo
zaujímavých pomôcok naznačovalo pre deti
nezabudnuteľný zážitok. Pán Dubovec počas pútavého rozprávania o ochrane prírody,
lesa a lesných obyvateľov prehĺbil záujem
detí o ochranárske postoje. Vyzdvihol aj starostlivosť o lesné zvieratá v čase zimy, ktoré
poľovníci a horár dokrmujú senom, gaštanmi,
kukuricou. Zážitkom pre deti bola možnosť
priameho kontaktu s rôznym parožím a preparovanými zvieratkami, ktorý umocnil Marko
Dubovec ukážkou zvukov lesných zvierat na
vábničkách. Deti odmenili hostí rozžiarenými
očkami, smiechom a veľkým potleskom.
Ďakujeme. Oľga Lovišeková.

Zdravý úsmev
V dňoch 21.10. a 27.10.2016 študentka Dentálnej hygieny p. Miháliková realizovala v našej škole projekt „Zdravý úsmev“ pre predškolákov. Tento projekt sa realizuje v škole
už druhý rok.. Deti oboznámila so správnou
technikou čistenia zubov, ukázala im ako má
vyzerať správna kefka a pomocou obrázkov
a rôznych pomôcok im ukázala stavbu zuba.
Deti upozornila aj na to, že ak chcú mať zdravé
zúbky, musia sa správne stravovať a vynechať
sladkosti. Prednáška dentálnej hygieničky prebiehala hravou formou, pri ktorej si deti skôr
zapamätali a uvedomili dôležitosť umývania

a poplatkov za energie, elektriku a vodu
za mesiace január až september 2016 činí
141,44 €, čo spolu tvorí nedoplatok vo výške 276,44 €.
Poslanci obecného zastupiteľstva v závere zasadnutia zobrali na vedomie správy z činnosti
komisií OcZ obce Sučany.
Úplné znenie uznesení OZ Sučany nájdete na
www.sucany.sk •

Najúspešnejší žiaci 6. – 9. ročníka v prospechu, súťažiach či za pomoc iným boli odmenení možnosťou stráviť v škole noc plnú zábavy,
súťaží a dobrodružstva. Do školy prišli 30. 9.
2016 o 17:00 hod., aby toho stihli čo najviac.
Najskôr sa rozdelili do ôsmich tímov, v rámci
ktorých zbierali celý večer body. Prvú úlohu,
slávnostné prestrenie stolov na večeru, zvládli
všetci výborne. Nasledovali súťaže v telocvični, v rámci ktorých si precvičili svoj postreh,
bystrosť, ale i logiku. Vedeli by ste napríklad
nakresliť rôzne príslovia či porekadlá? Zasúťažili si i v jedení čokolády, no vyskúšali si aj, aké
je to v rýchlosti odpovedať na otázky, aby sa
čo najskôr zbavili nebezpečného darčeka, ktorý môže každú chvíľu vybuchnúť. Po úvodných
disciplínach nasledovala večera a po nej putovanie tmou po škole, aby splnili všetky úlohy,
ktoré pre nich boli nachystané. Niektorí s menšími ťažkosťami, no napokon všetci úspešne
zvládli prejsť všetkými nachystanými aktivitami.
Po nich nasledovala skúška odvahy, keď sa žiaci vybrali uličkou strachu, aby dokázali, že nie
sú len šikovní, ale i odvážni. V tme je predsa
všetko iné. Všetko ukončilo sledovanie filmov,

„Usmievam sa
a športujem so
starými rodičmi“

Pri príležitosti Svetového dňa úsmevu (7.10)
a Dňa starých rodičov (9.10) sme na Základnej škole Slovenského národného povstania
pripravili dňa 15.10.2016 športové popoludnie
„Usmievam sa a športujem so starými rodičmi.“ Celá táto akcia vznikla aj za podpory Nadácie Tesco - „Vy rozhodujete, my pomáhame
2016.“ Naše deti spoločne s rodičmi, starými
rodičmi a známymi, poctivo zbierali v predajni
Tesco žetóny. Získali sme ich spomedzi súťažiacich najviac, a tak sme zaslúžene vyhrali.
Počas akcie „Usmievam sa a športujem so
starými rodičmi“ sme s kolegami chceli vytvoriť
priestor pre spoločné činnosti a aktivity detí,
starých rodičov i rodičov z obce Sučany, Turčianska Štiavnička a Podhradie, posilniť sebaúctu detí, hrdosť rodičov a starých rodičov na
svoje ratolesti. Rodiny spoločne strávili tento
krásny slnečný deň pri plnení jednotlivých disciplín. A tie skutočne boli rôznorodé. Prekážkové dráhy s kolobežkami, beh so zviazanými
nohami, prenášanie balónov vo fúrikoch, ale asi
top disciplínou bolo prekonávanie dráhy s kočíkmi, kde okrem športových zručností bolo potrebné postarať sa aj o dieťatko. Na ďalších pripravených stanovištiach si mohli záujemci zahrať
netradičný petang, florbal, dokonca aj mega
„Človeče, nehnevaj sa!“ Lákavá bola chôdza po
gurtni a s úspechom sa stretol aj ping pong. Deťom sa páčila jazda na fúriku, či už vtedy, keď ich
vozili rodičia, alebo ony viezli balóny. Disciplíny
boli postavené tak, že sa deti naučili spolupracovať a získali od svojich rodičov veľa cenných
rád. Odmenou pre rodičov a starých rodičov bol
isto ich úsmev. A nechýbali ani darčeky pre deti.
Tie si po absolvovaní všetkých disciplín odnášali
krásne ceny a pamätné listy. Táto aktivita mala
naštartovať rodiny k športu a spoločne strávenému času. A keď sme videli radosť detí, vieme, že
tento deň nebol zbytočný.
Remeňová Ivana
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PO 23

NE 22 Sergej

SO 21

PI 20

ŠT 19

ST 18

UT 17

PO 16

NE 15 Terézia

SO 14

PI 13

ŠT 12

ST 11

UT 10

PO 9

NE 8

SO 7

PI 6

ŠT 5

ST 4

UT 3

PO 2

NE 1

Teodor

Bohumír

René

Renáta

Imrich

Karol

Hubert

Pamiatka
zosnulých

Denis,
Denisa
Sviatok
všetkých
svätých

ŠT 30 Ondrej, Andrej

ST 29 Vratko

UT 28 Henrieta

PO 27 Milan

NE 26 Kornel

SO 25 Katarína

PI 24 Emília

ŠT 23 Klement

ST 22 Cecília

UT 21 Elvíra

PO 20 Félix

NE 19 Alžbeta

SO 18 Eugen

Deň boja
za slobodu
a demokraciu

PI 17 Klaudia

ŠT 16 Agnesa

ST 15 Leopold

UT 14 Irma

PO 13 Stanislav

NE 12 Svätopluk

Maroš

SO 11 Martin,

PI 10 Tibor

ŠT 9

ST 8

UT 7

PO 6

NE 5

SO 4

PI 3

ŠT 2

ST 1

1
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Izabela

Marína

Ambróz

Mikuláš

Oto

Barbora,
Barbara

Oldrich

Bibiána

Edmund

Hilda

Bronislava

15 Ivica

22 Adela

29 Milada

NE 31 Silvester

SO 30 Dávid

PI

ŠT 28 Ivana, Ivona

ST 27 Filoména

2. sviatok
vianočný

vianočný

UT 26 Štefan

PO 25 1. sviatok

Štedrý deň

NE 24 Adam, Eva

SO 23 Nadežda

PI

ŠT 21 Bohdan

ST 20 Dagmara

UT 19 Judita

PO 18 Sláva

NE 17 Kornélia

SO 16 Albína

PI

ŠT 14 Branislava,

ST 13 Lucia

UT 12 Otília

PO 11

NE 10 Radúz

SO 9

PI

ŠT 7

ST 6

UT 5

PO 4

NE 3

SO 2

PI
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Benjamín

Vieroslava

Miroslav

Soňa

Alena

26 Emanuel

NE

PO

25

Marián

24 Gabriel

23

22

21

20

19 Jozef

Eduard

Ľubica

Boleslav

Svetlana

Matilda

Vlastimil

Gregor

Angela,
Angelika

PO 10 Igor

Bruno,
Branislav

Milena

Albert

Zoltán

Irena

Miroslava

Izidor

Richard

Zita

Hugo

NE 9

SO 8

PI 7

ŠT 6

ST 5

UT 4

PO 3

NE 2

SO 1

APRÍL

Františka

Alan,
Alana

Tomáš

Radoslav,
Radoslava

Fridrich

Kazimír

Bohumil,
Bohumila

Anežka

Albín

SO

PI

ŠT

ST

UT

PO

NE

18

16

ŠT

SO

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

ST

UT

PO

NE

SO

PI

ŠT

ST

UT

PO

NE

4

2

ŠT

SO

1

ST

MAREC
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Sučian. Po slávnostných príhovoroch a kultúrnom programe detí zo ZŠ Jahodníckej, boli
udelené vyznamenania. Medzi vyznamenanými boli aj naši členovia.
Vyznamenanie II. stupňa obdržali: Kolenčík
Gustáv, Majerová Jolana. Vyznamenanie III.
stupňa obdržali: Bellová Tatiana, Pročková
Danuša, Fulier Ivan, Skokňa Miloš, Pakán Ján,
Matisová Tatiana, Kúdelka Viliam. Tieto vyznamenania obdržali za aktívnu prácu v prospech
staršej generácie.
Danuša Pročková

191. výročia
narodenia
sučianskeho rodáka Nežná revolúcia
Slávnosť za prítomnosti priateľov z FULNEKA, sa uskutočnila pri príležitosti 191. výročia
narodenia sučianskeho rodáka, slovenského
národovca, učiteľa vo vtedajšom Turčianskom
Svätom Martine a neskôr dobrovoľníckeho
dôstojníka v Hurbanovskom vojsku, ktorý sa
po prehre utiahol do hôr, avšak v roku 1849
bol chytený, odvedený spolu s ostatnými zajatcami do Kremnice. Tam bol odsúdený a obesený. Okrem priateľov z Moravy sa zúčastnili
aj zástupcovia z Kremnice a Matice slovenskej
z Martina. Slávnosť obohatila SUČIANKA piesňou „Kto za pravdu horí..“, prihovorili sa starosta obce Ing. Vladimír Plžik, Miroslav Miert
za Maticu, Iveta Ceferová – zástupca primátora Kremnice. Po prehliadke expozície v rodnom dome Ď. Langsfelda sa v Robotníckom
kultúrnom dome uskutočnila „akadémia“ s bohatým kultúrnym programom a občerstvením.
Zástupcovia dôchodcov z Fulneku si vymenili
darčeky na znak utuženia dlhoročného priateľstva.
Text: J. Šteuček, Foto: C. Pročka

Slávnostná
akadémia JD
Martin

Jesenné kúpanie
JD-Sučany
V septembri, októbri a novembri členovia JDSučany relaxovali v Tatralandii v Liptovskom
Mikuláši.
Danuša Pročková

Podvečer 14.11.2016 sa konal v Sučanoch
pietny akt pri pamätnej tabuli nespravodlivo
odsúdených, položením venca a zapálením
sviečok. Pri tejto príležitosti sa konala beseda v Robotníckom kultúrnom dome, ktorej sa
zúčastnili František Mikloško, Katarína Adamicová a ďalší hostia. Beseda bola na tému
„November 1989 - Nežná revolúcia“.
Danuša Pročková

Dvojdňový výlet
na Morave

Dňa 4.8.2016 sme si pripomenuli v Robotníckom kultúrnom dome v Sučanoch vznik a pôsobenie Matice slovenskej podujatím I.ročníkom
prehliadky matičných súborov. V priateľskej
a otvorenej atmosfére sa tu stretli a predstavili turčianské súbory Žabokrečan, Severanka,
Valčan a domáca Sučianka. Podujatie spoluorganizoval náš MO MS, ktorého členom je aj
súbor Sučianka. Po ukončení s neskrývanou

spokojnosťou sa členovia hneď rozhovorili na
tému, ako udržať a rozvinúť podujatie do tradičného formátu.
Miroslav Miert

Červené maky
Dňa 11.11.2016 o 11. hodine a 11 minúte sa
konal pietny akt pri príležitosti Dňa vojnových
veteránov v Sučanoch. Prítomní si pripomenuli
dôvod vzniku tohto medzinárodného dňa a pripomenuli si obete vojen. Ako znak úcty voči
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Deň Matice
slovenskej

Výbor JD - Sučany usporiadal autobusový
zájazd na slávnosti vína do juhomoravského
mesta Valtice a Rímskeho tábora Gerulata
v dnešných Rusovciach.
Danuša Pročková

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov
v Martine, pripravila v rámci októbra, mesiaca
úcty k starším, v zasadačke mestského úradu pre svoje členské organizácie slávnostnú
akadémiu. Zúčastnili sa jej aj naši členovia zo

www.sucany.sk

všetkým obetiam vojen bola uložená vedením
obce kytica makov k pamätníku SNP.
Veronika Ďaďová

25. rokov
obnovenej činnosti
Urbáru
Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Sučany si dňa 27.8.2016 pripomenu-

ZO ŽIVOTA OBCE
la štvrťstoročnicu obnovenia svojej činnosti
a úspešného samostatného spravovania majetku. Na chate Koniarka to patrične oslávila
aj stretnutím svojich členov a rodinných príslušníkov vydarenou spoločenskou akciou
s chutným jelením guľášom a občerstvením.
Dnes US Sučany hospodári na celkovej výmere 790 ha lesnej pôdy, z ktorej 565 ha je
v majetku spoločnosti US a zvyšných 225 ha
je v prenájme od fyzických, menších vlastníkov pôdy, prevažne tiež členov spoločnosti,
ktorých je spolu 374.
Treba pre lepšie informovanie uviesť, že
v sučianskom chotári okrem US Sučany hospodári ešte niekoľko ďalších subjektov. Najväčší sú ŠL SR – 200 ha, US Podhradie- 220
ha, R.-kat. cirkev – 30 ha, rod. Ferenčíkova
– 65 ha, Kováčová Kráľová – 45 ha, obec Sučany 15 ha, čo dohromady dáva podobnú výmeru, ako má, resp. obhospodaruje samotná
US Sučany.

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

komplexu. Týmto bolo vyhovené tvrdým normám a kritériám na bezpečnosť a prevádzkovanie takýchto zariadení, akým sa stala táto

strelnica guľových zbraní. Otvorenie strelnice
prebehlo v príjemnej atmosfére na posedení
v brezovom zátiší strelnice, kde mladí poľovníci a adepti poľovníctva predviedli svoje zručnosti vo vábení zvery, tí odrastenejší zase
pospomínaním na predchádzajúce doby,
predchádzajúce tejto udalosti. Patrí sa našim
poľovníkom zapriať veľa takýchto úspešných
nadprác, zodpovednú starostlivosť o zver,
dobrú mušku, ale hlavne bezpečnosť pri využívaní týchto poľovných zručností.
Miroslav Miert

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ - BIOMED
BioMed Martin patrí k najvýznamnejším a najrozsiahlejším projektom Jesseniovej lekárskej
fakulty UK a predstavuje špičkové pracovisko
s cieľom vytvárať dynamické výstupy výskumu a vývoja v oblasti molekulovej medicíny,
onkológie, respirológie a neurovied. DOD bol
realizovaný ako putovanie ľudským telom cez
krv, dýchací systém, srdcovo-cievny systém,
metabolizmus a nervový systém.
Naši žiaci aj tento rok 16.novembra 2016 navštívili bežne neprístupné laboratóriá, stretli sa
s významnými ľuďmi a vyskúšali si niektoré
vyšetrenia.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohoto podujatia.

Úspech tímu
„Sučianka“
V sobotu 12. novembra 2016 sa v MARTINE,
v blízkosti areálu Penzión Ľadoveň, aj napriek
chladnému počasiu, konal Medzinárodný festival klobás 2016 II. ročník.
Pripravený bol dobrý a bohatý program a aj
tombola. O príjemnú atmosféru sa postaral

LITERÁRNA
EXKURZIA
Spoločnosť má dnes vytvorené všetky predpoklady pre úspešné spravovanie a rozvoj
v budúcnosti, no v súčasnosti aj veľmi nebezpečného a rozpínavého nepriateľa, požierača
ihličnatých porastov v podobe lykožrúta, ktorý
silne napáda hlavne staršie porasty a nerešpektuje žiadne hranice, či vlastnícke vzťahy.
Miroslav Miert

Strelnica na
Hliníku opäť
funkčná
Dňa 18. 6. 2016 bola uvedená do prevádzky
po skoro troch desaťročiach bývalá sväzarmovská strelnica v Sučanoch, miestnej časti
Hliník. Poľovnícke združenie Jarolím Sučany
dostalo do prenájmu od vlastníka obce Sučany silno devastované priestory, naviac bez
legálneho a takýmto účelovým zariadeniam
nevyhnutného prístupu, teda cesty. Postupne
bolo zrekonštruované oplotenie, prevádzkové budovy, upravili sa a zabezpečili priestory
a bola vybudovaná spevnená cesta k tomuto

Dňa 14. 10. 2016 sme sa my, žiaci 6. a 7. ročníka, vybrali so svojimi pani učiteľkami slovenského jazyka na literárnu exkurziu do Martina.
Pozreli sme si rôzne zaujímavé miesta, napríklad Národný cintorín. Tam sme si prezreli hroby a spoznali životy významných osobností,
akými sú napr. Maša Haľamová, Jozef Gíger
Hronský, Anna Jurkovičová, Janko Kráľ, Ján
Francisci-Rimavský... Ďalšou zastávkou bol
Dom Jozefa Cígera Hronského, kde nás privítala milá pani sprievodkyňa, ktorá nám o ňom
porozprávala zaujímavé informácie. Poukazovala nám ním namaľované obrazy, fotografie,
knihy a rôzne ďalšie veci. Dozvedeli sme sa
napríklad, že Hronský bol okrem spisovateľa
aj maliarom, učiteľom matematiky, ale aj návrhárom či pracovníkom v továrni.
Poslednou zastávkou boli významné pamiatky
v Martine. Okrem divadla, Slovenského národného múzea či Matice slovenskej sme videli aj
Memorandovo námestie, kde sa nachádzalo
jedno z prvých troch slovenských gymnázií.
Táto exkurzia nám dala veľa informácií, ktoré
pre nás boli nové a veľmi zaujímavé.
Z. Pirohová, N. Beláčiková,
L. Vrabcová, M. Majáková

Vilo Habo s jeho kuchárskou šou, hudobno-spevácky súbor SUČIANKA, ruský spevácky
súbor Kulavy, hru na fujare a školu plieskania
bičom predviedol Martin Brxa, nasledoval Pavol Hammel, aj skupina TEAM revival z Martina. Súťaž odštartovala o 11. hodine, keď
družstvá začali pracovať na výrobe klobás. Tie
následne ochutnala a ohodnotila sedemčlenná porota a hodnotiť mohli aj samotní účastníci
a návštevníci festivalu.
Päťčlenný tím „SUČIANKY“ (Jendrišák, Matula, Očka, Mihálik a Ondrejčík), podporovaný celým súborom, vybojoval veľmi pekné „II.
MIESTO“ z počtu 52 súťažiacich družstiev.
Text : Šteuček Ján, Foto: Pakan Ján
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Základom je vypnúť
a sústrediť sa iba na hru a veriť sám sebe

Jeho meno sa spája s úspechom.
V Sheffielde získal na majstrovstvách sveta v hokejbale s jeho
tímom zlato pre Slovensko.
Predstavujeme vám mladý talent
Mariána Matúšku, ktorému sme
položili pár otázok.
Celkovo je hokejbal najúspešnejší kolektívny šport na Slovensku od vzniku samostatnej republiky. Z každých majstrovstiev sveta si muži priviezli cenný kov, bilancia znie
tri zlaté, dve strieborné a šesť bronzových
medailí. Marián, ako dlho sa ty venuješ hokejbalu?
Hokejbalu sa venujem už 9 rokov.
Prečo si si vybral práve tento šport? Čím
ťa zaujal?
j

Vždy som chcel hrať hokej, ale vzhľadom na
to, že mám nedomikavosť chlopne, čo je srdcová vada (nie vážna), ktorá mi nedovoľovala
hrať hokej v mladom veku kvôli ľadu. Tak som
sa dal na hokejbal, ktorý hrám aj v súčasnosti
a baví ma to.
Čo považuješ za tvoj najväčší úspech
v tvojej hokejbalovej kariére?
Tri zlaté medaily z majstrovstiev sveta (MS)
v mládežníckych kategóriách, v roku 2012 zlato v Písku (Česká republika) MS do 16 rokov.
V roku 2014 zlato z Bratislavy, MS do 18 rokov
a nakoniec MS do 20 rokov v roku 2016 v Shefiellde (Anglicko).
Dosiahol si už v minulosti podobný
úspech?
Trojnásobný majster sveta a deväťnásobný
majster Slovenska (mládežnícke kategórie)
a víťaz Országh cupu v roku 2015 ( mužská
kategória).
Ktorý zážitok v doterajšom pôsobení v tíme
ti najviac zarezonoval v pamäti?
Zážitkov bolo veľa, ale asi najviac skúsenností som nabral na MS a na svetovom pohári
v roku 2014, ktorý sa konal v Nitre. Hral som
tu za môj klub ( HBK kometa Vrútky), ale za
seniorov, a vzhľadom na to, že to bol mužský

turnaj a ja som mal len 18 rokov, bola to pre
mňa veľká skúsenosť. Turnaj nám žiaľ nevyšiel a prehrali sme vo štvrťfinále s fínskym tímom Poropojat. Za svoju kariéru som už odohral veľa zápasov a turnajov aj v mužskej, aj
vo svojej kategórii.
Máš pred zápasom nejaký rituál, bez ktorého do hry nenastúpiš?
Rituál nemám žiadny, základom je vypnúť
a sústrediť sa iba na hru a veriť sám sebe.
Ak by to niekto mladý chcel skúsiť s hokejbalom, čo by si mu odporučil, ako začať,
ako si začínal ty?
Tak ja som už od malička hral hokejbal na ulici
a na jazierkach hokej, takže k tomu treba mať
hlavne vzťah. Je to však aj o chcení ako v každom inom športe. Bez tréningov to ale nejde.
Máš alebo mal si nejaký športový vzor?
Nikdy som nemal vzor, ja som naberal skúsenosti od všetkých okolo mňa, od každého som
si niečo zobral.
Aké sú Tvoje ďalšie ciele v športe?
Vyhrať mužskú extraligu a dostať sa na MS
mužov.
Ďakujem za zodpovedanie otázok a prajem
veľa úspechov v športe i v živote.
Veronika Ďaďová

4. DECEMBER:
Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
Po svätej Baruši daj pozor na uši.

Pranostiky
DECEMBER

www.sucany.sk
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6. DECEMBER:
Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô, v januári pole je bielo.

13. DECEMBER:
Keď si Lucia na mena háby zablatí, v januári si ich prať bude.
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Štedrý deň 24. 12.
Na Štedrý deň 24. decembra sa až do večera
udržiaval pôst a čarovaním sa veštilo všetko,
čo sa týkalo zdravia, úspechov, budúcej úrody i osobného života. Cudzia žena nesmela
vstúpiť do domu, lebo by to znamenalo nešťastie a zlým znamením bolo, ak bolo potrebné niečo si požičať. Pôst sa končil, keď vyšla
na oblohe prvá hviezda.Ľudia sa po celý tento
deň snažili kontrolovať svoje konanie, pretože
sa verilo, že kto ako prežije tento deň, tak bude
žiť a robiť po celý budúci rok. Kto v tento deň
ráno, ešte pred jedlom kýchol, mal sa dožiť vysokého veku. Črepy v tento deň predpovedali
nešťastie v rodine. Rovnako sa v tento deň
nesmela zavesiť opraná bielizeň, pretože sa
verilo, že ten, komu patrí, čoskoro umrie. Ak
gazdiná vlastnila sliepky, nesmela pri štedrovečernom stole obsluhovať, aby kvočky nevstávali z nevysedených vajec.
Vo vianočných obradoch malo pečivo mimoriadny význam. Okrem chlebov, posúchov
a opekancov sa na Vianoce piekli aj koláče
z kysnutého cesta. Dostatok pečiva mal byť
predzvesťou hojnej úrody v nastávajúcom
roku. Na Štedrý večer sa mal každý najesť dosýta. Svedčí o tom aj frazeologické prirovnanie
– najedol sa ako sedliak na Vianoce. Odísť od
stola so žalúdkom nasýteným iba naoko značilo vystaviť rodinu nebezpečenstvu, že bude
planý rok. Vianočné jedlá požívali osobitnú
úctu.
Z dobových prameňov je známe, že už v 14.
storočí sa tiež prestieral k sviatočnej večeri
obrus, napriek tomu, že to inak nebolo vôbec
bežné. Verilo sa, že mŕtvi predkovia môžu so
živými zdieľať Štedrovečernú večeru, preto sa
pre nich tiež prestieralo. K tomuto zvyku sa
tiež viazal zákaz zametania (aby sa nevymietli mŕtve duše z domu) a pradenia, navíjania
a tkania (aby sa duchovia nepomstili na úrode
ľanu). Na štedrý večer nesmel nikto sedieť
oproti dverám do ulice, aby on alebo niekto
z rodiny nezomrel. Nikto nesmel kýchnuť alebo na niekoho hlasno zavolať, aby si ho nenašla smrť.
Pod štedrovečerným stolom býval položený

železný predmet, spravidla sekera. Verilo sa,
že ten, kto naň počas večere položí nohu,
bude v budúcom roku šťastný. Všetky nohy
stola bývali obopnuté hrubou reťazou, aby sa
zabezpečila súdržnosť rodiny v budúcom roku.
Na mnohých miestach Slovenska vešali nad
stôl venček upletený zo slamy alebo dávali
pod stôl snop slamy, aby sa zabezpečila dobrá
úroda obilia v nasledujúcom roku.
Podľa ľudovej viery najvhodnejším dňom
roka na predpovedanie budúcnosti bol práve
Štedrý večer. Hneď po večeri bývalo zvykom
rozkrojiť jablko a podľa tvaru jadrovníka predpovedať prítomným ich osud. Ak mal jadrovník
rozkrojeného jablka tvar hviezdy, očakávalo sa
v rodine šťastie a majetok, ak mal tvar kríža,
dala sa očakávať choroba, ba aj smrť. Nepekný jadrovník, červík, znamenali chorobu,
u,
nešťastie, zármutok. 12 jadierok ako 12 meesiacov sa vložili do misky s vodou – koľko ich
ch
vyplávalo, toľko bude suchých mesiacov. Aby
by
y
sme v budúcom roku nezablúdili – jabĺčko sa
a
rozdelilo na toľko kusov, koľko je osôb pri stoole. Každý zjedol jednu časť. Na škrupinky vlaššských orechov sa prilepili sviečky a poslali sa
po vode v umývadle či lavóre. Komu poplávala
ala
loďka ďaleko, mal odísť do cudziny. Majiteľ
eľ
škrupinky, ktorá sa držala pri kraji nádoby, mal
al
zostať blízko domova. Komu loďka nabrala
ala
vodu a potopila sa, ten mal zomrieť.
V nijakej sfére života neexistovalo toľko povier, ako bolo povier a pranostík slobodných
dievčat, na základe ktorých mali poznať svoju
budúcnosť, no predovšetkým vlastnosti svojho nastávajúceho muža. Liali do vody rozžeravené olovo a podľa tvaru, ktorý sa vo vode
vytvoril, predpovedali budúcnosť. Dievčatá na
vydaj hádzali topánku cez hlavu. Keď dopadla špičkou ku dverám, do roka odišla z domu.
Po večeri ožíval ruch nielen v domácnostiach,
ale aj na ulici pred domami. Pod oknami mládež spievala vianočné piesne a každého, kto
prišiel spievať pod okná, domáci obdarovali.
Okrem mládeže chodievali spievaťnajčastejšie
obecní sluhovia, pastieri.
Veľkým zážitkom pre všetkých domácich býval

príchod betlehemcov do domu. Betlehemské
hry vznikli v stredoveku pod vplyvom cirkevných hier. Postupom času nadobúdali v ľudovom prostredí svetský charakter. Hlavnou
postavou v betlehemskej hre bol anjel v bielom rúchu, ktorý niesol betlehem. Ďalšími
účastníkmi boli bača, stacho, Fedor a Kubo.
Základnou dejovou osnovou betlehemskej hry
po príchode betlehemcov do domu bola žiadosť o povolenie zahrať hru, potom nasledoval
monológ všetkých zúčastnených postáv betlehemskej hry, scéna na salaši, zvestovanie narodenia Krista, ofera v Betleheme a záverečné
vinše domácim pred odchodom.
http://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/stedry-den/ (7.11.2016)
Veronika Ďaďová

Pranostiky

DECEMBER
DECEM

21. DECEMBER:
Tomáš s oceľou (mráz) znamená, že
bude v nastávajúcom roku zrno plné.

24. DECEMBER:
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Jasné Vianoce, mnoho vína a ovoce.
Keď je na Štedrý deň večer mnoho
hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď na Narodenie Krista pršať začne,
za štyri týždne počasie bude mračné.
Lahodný a teplý čas na Vianoce
je znamením, že zima bude dlho trvať.
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Pranostiky

DECEMBER

25. DECEMBER:
Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.

26. DECEMBER:
Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veliké
priekopy a záveje narobia.

27. DECEMBER:
Sivý svätý Ján veští dobrý rok.

28. DECEMBER:
O Mláďatkách i deň sa omladzuje.

31. DECEMBER:
Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach prázdno.
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