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Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Sučanoch, konaného 10. decembra 2018
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch konštatuje, že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva:
1. Richard Koyš, MUDr.
2. Veronika Ďaďová, Mgr.
3. Róbert Kováč, Mgr.
4. Peter Belica, JUDr. Mgr.
5. Miroslav Miert, JUDr.
6. Ľubomír Kyselica
7. Marián Dianovský, Ing.
8. Iveta Trnovská, MUDr. MPH
9. Vladimír Bulej, Ing. PhD.
10. Gabriela Pecková, Mgr.
11. Martin Giert
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Sučanoch.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch poverilo poslankyňu MUDr. Ivetu Trnovskú MPH zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR o obecnom
zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch schválilo:
– členov volebnej komisie : MUDr. Richard Koyš, JUDr. Miroslav Miert, Ing. Marián Dianovský,
– členov mandátovej komisie : Mgr.Róbert Kováč, Mgr. Gabriela Pecková, Martin Giert.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch berie na vedomie, že funkciou zástupcu starostu bol poverený MUDr. Richard Koyš.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch:
I. zriadilo:
– komisiu na ochranu verejného záujmu v nasledovnom zložení: 1. JUDr. Mgr. Peter Belica, za KDH 2. JUDr. Miroslav Miert, za SNS 3.
MUDr. Iveta Trnovská, MPH, za nezávislých poslancov.
– s účinnosťou od 11. decembra 2018 nasledovných 6 stálych komisií pri OcZ s maximálnym počtom členov: 8
1. ekonomická
2. výstavby, územného plánu a dopravy
3. sociálno-zdravotná, školstva a mládeže
4. kultúry a športu
5. verejného poriadku
6. komisia bytová a životného prostredia
II. zvolilo predsedov komisií OcZ a to: 1.ekonomická komisia : JUDr. Miroslav Miert 2.komisia výstavby, územného plánu a dopravy : Ing. Vladimír Bulej, PhD. 3.komisia sociálno-zdravotná, školstva a mládeže : MUDr. Iveta Trnovská, MPH 4.komisia kultúry a športu : Mgr. Veronika
Ďaďová 5. komisia verejného poriadku: JUDr. Mgr. Peter Belica 6. komisia bytová a životného prostredia : Mgr. Róbert Kováč
III. zvolilo podpredsedov komisií OcZ a to:
1. ekonomická komisia : Mgr. Gabriela Pecková
2. komisia výstavby, územného plánu a dopravy : JUDr. Miroslav Miert
3. komisia sociálno-zdravotná, školstva a mládeže : MUDr. Richard Koyš
4. komisia kultúry a športu : Ľubomír Kyselica
5. komisia verejného poriadku : Ľubomír Kyselica
6. komisia bytová a životného prostredia : Martin Giert.
www.sučany.sk
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IV. schválilo členov komisií OcZ a to:
1. ekonomická komisia :
2. komisia výstavby, územného plánu a dopravy :
3. komisia sociálno-zdravotná, školstva a mládeže : Prof. MUDr. Jana Plevkova PhD., MUDr. Iveta Hrabětová, Mgr. Róbert Kováč,
Mgr. Lýdia Marčeková, Renáta Dianovská, Mgr. Gabriela Pecková
4. komisia kultúry a športu : Ing. Marián Dianovský, Jaroslav Makovník, Mgr. Bruno Horecký, Ing. Eva Bencová, Bc. Ján Adamovský
5. komisia verejného poriadku :
6. komisia bytová a životného prostredia : Ing. Eva Bencová, Elena Mikušková, Mgr. Skokňa

Samuel, MUDr. Iveta Trnovská, MPH.

OcZ Sučany schválilo stanovenie mesačného platu starostu obce v súlade s novelou zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí účinnou od 1.decembra 2018 je stanovený koeficient pre obce s počtom od 3001 do 5000 obyvateľov
2,41 priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2017.
OcZ Sučany schválilo:
– predĺženie Nájomných zmlúv na byty na dobu do 31.12.2019 nájomníkom.

Uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva v Sučanoch,
konaného 16. januára 2019
OcZ prerokovalo a schválilo:
– Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu a v zariadení školského stravovania,
OcZ prerokovalo a schválilo prerokované pripomienky:
– a) časť príspevku za stravovanie stravníka v ZŠS pri MŠ, na ktorého je poskytovaná dotácia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla, v sume presahujúcej
výšku poskytnutej dotácie vo výške 0,07 eura za stravnú jednotku hradí obec zo svojho rozpočtu.
OcZ prerokovalo a schválilo:
– uzatvorenie Dodatku č.3 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve uzatvorenej medzi Obcou Sučany a firmou SOAR sk, a.s, Žilina zo dňa
12.10.2017, predmetom ktorého je zmena termínu začatia výstavby, zmena termínu ukončenia výstavby (31.1.2020), zmena na to nadväzujúcich termínov v zmluve, vypustenie potreby vkladového konania k technickej vybavenosti , doplnenie nemennosti kúpnej ceny
a doplnenie úpravy zriadenia záložného práva na projekt a pozemky spoločnosťou SOAR sk, a.s. v prospech banky.
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch schválilo členov komisií OcZ a to:
1. ekonomická komisia : Ing. Ondrej Blizniak, Ing. Miroslava Chorvátová, Magdaléna Rybárová, Mgr. Samuel Skokňa, Mgr. Zuzana Blizniaková, Ing. Ivan Zachar,
2. komisia výstavby, územného plánu a dopravy : Ing. Eva Bencová , Ing. Zuzana Mlynčeková Ing. Marián Špirko
3. komisia kultúry a športu : Patrik Čabuda
4. komisia verejného poriadku : PhDr. Miloš Bella, Mgr. Marta Lamošová, Ing. Ľubomír Turan, JUDr. Mária Masnicová, Mgr. Róbert Matula.
Poslanci OcZ v Sučanoch schválili:
a) predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie konceptu riešenia územného plánu obce Sučany Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky
b) financovanie konceptu územného plánu vo výške najmenej 20 % z celkových oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona,
c) záväzok obce Sučany, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie obce Sučany “Územný plán obce Sučany” potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi obcou Sučany a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
OcZ zobralo na vedomie:
– informácie o projektoch a zrealizovaných investičných zámeroch obce Sučany /Komunitné centrum, prístavba garáže hasičskej stanice, verejné
osvetlenie, WIFI pre Teba, kompostéry, vstup do cintorína, zeleň a oplotenie MŠ, presun obytných kontajnerov z ulice Ď. Langsfelda ai./
OcZ Sučany schválilo:
– doplnenie Martina Gierta na zástupcu obce Sučany za člena v školskej rade MŠ Hurbanova 10, 03852 Sučany.
– doplnenie MUDr. Ivetu Trnovskú, MPH na zástupcu obce Sučany za člena správnej rady v súlade s čl. 2, § 4, bod 8 b)Štatútu Strediska
Evanjelickej diakonie na Slovensku, Sučany.
Upravila Veronika Ďaďová, úplnú verziu nájdete na www.sucany.sk
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Slovak Telekom a.s. v našej obci bude v roku 2019 realizovať výstavbu optickej siete, ktorá pre obyvateľov obce prinesie najmodernejšiu
telekomunikačnú technológiu 21.storočia.
Z dôvodu budovania optickej siete stavby INS_FTTH_MT_Sučany budú v období od 15.3.2019 do 15.7.2019 prebiehať stavebné práce
v obci Sučany. Tieto práce budú prebiehať formou rozkopávok, podtunelovaním a nadzemným vedením v časti Hrabiny a Prefa.
časť Hrabiny – líniová stavba (miestne komunikácie ul. Hradiská, Budovateľská, Fatranská, Vážska, Meškalská, Krivánska, Kráľova,
Hubová, Hrabinská, Turianska) časť Prefa – líniová stavba (miestne komunikácie ul. 29. augusta, Jánošíkova, Fučíkova, Podskala, Čsl.
armády, Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Moyzesova, Horčičkova, Kalinčiakova, Stará Teheleň, Stromová, Pod Brezinou, Fraňa Kráľa,
Osloboditeľov, Tehelná, Mierová
Celá výstavba bude realizovaná vo viacerých etapách tak, aby sme v minimálnej miere obmedzovali dopravu, ako aj kvalitu života
občanov obce.
Celá investičná akcia je realizovaná zo zdrojov Slovak Telekom a.s. . Vami prejavený súhlas na umiestnenie optického rozvádzača buď
na hranici pozemku alebo na dome Vás nezaväzuje v žiadnom prípade ku kúpe uvedenej služby.
Slovak Telekom, a.s. po zrealizovaní stavby Vás oboznámi s ponukou služieb na optickej sieti. Ak sa rozhodnete pre ich služby ,služba
Vám bude zriadená na náklady Slovak Telekom, a.s.
Chceli by sme Vás požiadať o trpezlivosť, pochopenie a toleranciu pri výkopových prácach.

Oznamy
Občania, ktorí majú záujem o zasielanie správ obecného úradu mailom, je potrebné prihlásiť sa, zaregistrovať. Postup je nasledovný:
otvoriť stránku obce www.sucany.sk, na ľavej strane /bočná lišta/ nájsť Informácie e-mailom, vyplniť a odoslať. Následne potvrdiť súhlas
so spracovaním osobných údajov. Dokončenie registrácie uskutočníte kliknutím na nasledujúci odkaz uvedený vo vašom maile.
Zasielajú sa len oznamy obce, nie predaj na trhovisku.
V našej obci Sučany je zriadená bezplatná právna poradňa pre obyvateľov obce Sučany. Poradňu môže využiť každý, kto potrebuje
právnu radu v oblasti občianskeho práva, obchodného dedičského, rodinného alebo pracovného práva. Poradňa sa netýka práva sociálneho zabezpečenia / napr. dôchodkové veci, sociálne dávky/. Právna poradňa je určená občanom s trvalým pobytom v obci Sučany. Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.
Právna poradňa je zriadená v priestoroch Robotníckeho kultúrneho domu na 1.poschodí každú stredu od 14:00 – 16:00 hod.

Hlásenie porúch verejného
osvetlenia a rozhlasu –
osobne na Hasičskej
stanici Sučany,
alebo volajte na telefónne
číslo: 043 4293 010,
0903 555 159
Obecná knižnica Sučany
je sprístupnená čitateľom
nasledovne:
PONDELOK

13:00 – 17:00 hod.

STREDA

13:00 – 17:00 hod.

ŠTVRTOK

13:00 – 17:00 hod.

č.t. 4293 188

www.sučany.sk
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Telefónne čísla
Agromajetok - 429 31 48, 429 31 75
Dom dobrého pastiera – 424 19 01
Elektrárne /Poruchová služba pre domácnosť/ - 0800 159 000
Evanjelická fara – 429 31 36
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sučanoch – 429 34 74,
0911 348 424
Hasičský záchranný zbor Sučany – 0903 555 159
Katolícka fara – 429 31 20
Lekáreň u dobrého pastiera - 429 38 96
Lekáreň Eva – 429 09 28
Materská škola – 429 32 26, 0911 832 018, kuchyňa – 430 30 77
MUDr. D. Eliášová – 429 37 70
MUDr. E. Konvitová – 429 31 17
MUDr. E. Miškolciová – 429 07 71
MUDr. G. Kočalková – 429 00 29
MUDr. J. Zibolenová – 429 02 02, 0908 034 048
MUDr. K. Mazalová – 429 01 33
Mestský hasičský zbor Martin – 150
Obecný hasičský zbor Sučany – 0903 555 159
Obecná knižnica – 429 31 88
Obecný úrad Sučany /starosta/ - 424 10 11

Obecný úrad Sučany/prednosta/ - 424 10 12
Obecný úrad Sučany /sekretariát/ - 424 10 10
Obecný úrad Sučany /kordinátor VPP/ - 424 10 19
Obvodné oddelenie policajného zboru – 0961 463 955, 0961 463 959
Plynárne /poruchová služba pre domácnosti/ - 0850 111 727
Pohotovostná detská lekárska služba Martin – 423 84 01
Zubná pohotovosť – 0915 505 337
Pohotovostná lekárska služba Martin – 422 01 50
Polícia – 158, 112
Poruchová pohotovostná služba Martico Martin – 428 83 13
Pošta – 429 33 72
Prefa Sučany – 49 11 100, 49 11 112
Rozvodňa poruchová linka – 0800 159 000
Sklenárstvo /Pisoň/ - 429 33 40, 0908 271 361
Turimex /zámočníctvo a umelecké kováčstvo/ - 429 35 33
Urbár - 429 02 87
Veterinárny lekár MVDr. Peter Beniač – 0905 973 102
Veterinárny lekár MVDr. Janka Blahušiaková – 0904 860 511
Vodárne /poruchová služba pre domácnosť/ - 421 01 11, 0918 596 992
Základná škola SNP – 427 12 70
Základná škola – jedáleň - 427 12 76
Železničná stanica Sučany – 423 80 45

Tiesňové volanie na Hasičský záchranný zbor
Obec Sučany disponuje kvalitnými a školenými ľuďmi hasičmi – záchranármi. Sú vybavení kvalitnými prístrojmi, ktoré dokážu zabezpečiť
základné ľudské funkcie do príchodu RZS a tým zachrániť život, ako sa mohli už presvedčiť naši občania. Výjazd Hasičského záchranného
zboru je do 1 minúty od nahlásenia udalosti.
Tiesňové volanie na Hasičský záchranný zbor je

0903 555 159

Začiatok roka 2019 a kalamita
Minulý rok bol pre nás hasičov „rekordný“. Prvýkrát za dobu existencie zboru sme prekonali počet štyristo výjazdov za rok. Ako to už tradične
býva, dominovali dopravné nehody. Nie je tomu ináč ani na začiatku tohto roka, kedy k 20. januáru sme zaznamenali 22 výjazdov k dopravným
nehodám z celkového počtu 33 výjazdov od 1.1.2019. Na Nový rok sme zaznamenali hneď tri dopravné nehody. Pri všetkých nehodách boli
dve osoby ľahšie zranené. Pod takýto počet dopravných nehôd sa podpísalo aj kalamitné počasie - husté intenzívne sneženie s ťažko prejazdnými
cestami. Kalamitná situácia neobišla ani našu obec. Intenzívne a husté sneženie sa odzrkadlilo na množstve spadnutého snehu, ktorý vo svojom
vrchole dosiahol hrúbku cez 40 cm. Naši chlapci boli nonstop 24 hodín za volantmi technických prostriedkov, pomocou ktorých zabezpečovali
zjazdnosť ciest. No nedarilo sa to vždy na 100%, najmä chodníky zostávali neodhrnuté, ktoré vlastne prišli na rad až po zabezpečení zjazdnosti
ciest v obci. Nie všetky cesty sa podarilo načas a v požadovanej kvalite sprejazdniť, čo bolo zapríčinené aj parkovaním vozidiel na krajoch ciest
a technika v týchto miestach nemohla prejsť. Napriek množstvu výziev odvysielaných obecným rozhlasom autá ostali na krajoch ciest zaparkované. Krízová bola najmä cesta Fučíkova, kde bol problém prejsť osobným autom, nie to traktorom s pluhom. Ale aj napriek tomu sa nám aj túto
ulicu podarilo sprejazdniť, keď sme na jej sprejazdnenie použili multicaru, ktorá tadiaľto mohla prejsť, pričom mala odhŕňať chodníky. Takže
možno konštatovať, že následkom neuposlúchnutia výziev niektorými občanmi, chodníky a úzke pešie cesty neboli včas a kvalitne odhrnuté.
Napriek tomu, že chlapci boli stále 24 hodín na cestách a zabezpečovali prejazdnosť ciest, našlo sa veľa spoluobčanov, ktorí s ich prácou neboli
spokojní a dokonca ich aj osočovali na sociálnych sieťach. Pritom sa mohli pozrieť z okna a videli by, prečo nie je všetko v stopercentnom stave.
Môžem povedať, že sa nám pomerne kvalitne podarilo zvládnuť kalamitnú situáciu a zabezpečiť zjazdnosť komunikácií.
Vplyvom krátkodobého oteplenia a dažďa vznikli na výškových budovách
nebezpečné cencúle, ktoré ohrozovali okoloidúcich. Tak tomu bolo na
streche Robotníckeho domu, na budovách PL Sučany, ale aj na obytných
blokoch. Aj tu naši chlapci zasahovali a odstraňovali nebezpečné cencúle. Akonáhle poľavili mrazy a prestalo snežiť, nasadili sme techniku na
prečisťovanie a rozširovanie ciest zbavovaním sa bočných mantinelov z
odhrnutého snehu. S poľutovaním však musím konštatovať, že množstvo spadnutého snehu si vybralo i svoju daň v podobe spadnutej strechy
z rodinného domu. Rodinný dom sa tak stal neobývateľný a majitelia
prišli doslovne o strechu nad hlavou.
Ing. Anton Mäčko — predseda DHZ Sučany
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Lyžiarsky kurz v materskej škole
Na konci januára 2019 deti z predškolských tried v materskej škole
„Zvonček“ v Sučanoch absolvovali lyžiarsky kurz v stredisku
Snowland vo Valčianskej doline. Prvý deň sa detičky zoznamovali
s lyžami a lyžiarkami, inštruktori si ich vzali pod krídla a začali sa
prvé krátke zjazdy. Predškoláci, ktorí už vedeli lyžovať, odlyžovali
rovno ku vleku a spoločne s inštruktorom brázdili zjazdovku.
Menej zdatní lyžiari sa učili šľapať do kopca, po menej šmykľavom
koberci a brzdiť do pluhu. Na druhý deň to už inštruktori nevydržali, keďže videli, že všetkým deťom brzdenie ide perfektne, rozhodli sa ich vziať na vlek. Začiatky vleku boli veru ťažké, všetky
deti si totiž sadali na pomu, to znamená, že pády boli časté, ale
na druhýkrát im to už išlo ako po masle. Počas ostatných dní sa
z našich ustráchaných škôlkarov, ktorí v prvý deň bojovali so šmykľavými lyžami, stávali lyžiari ako sa na budúcich školákov patrí.
Týždeň lyžovania ušiel ako voda a my pani učiteľky si môžeme
povedať, že naši predškoláci ho zvládli bravúrne.
Mgr. Eva Šajgalíková

Milí rodičia, občania,
darujte 2% z dane pre podporu Rodičovského združenia pri materskej škole v Sučanoch.
Čas odovzdávania daňových priznaní, sa nám už opäť blíži a my by sme sa radi, tak ako minulý rok, uchádzali o 2% z Vašej dane.
Stačí nám trochu Vášho času, aby sme život našim deťom v materskej škole mohli spríjemniť a zlepšiť, či už hmotným vybavením, alebo
zmysluplnými aktivitami, ktoré môžeme financovať práve vďaka Vám.
Budeme radi, ak aktívne prispejete k osloveniu ľudí vo Vašom okolí a pomôžete nám tak realizovať naše plány pre deti.
Nevyužitá možnosť poukázať 2% z dane skončí v štátnom rozpočte a my by sme rozhodne vedeli ako naložiť s týmito peniazmi – adresne
a účelne J .
Tento rok sme z 2% objednali nové reťazové hojdačky a hojdačku hniezdo do školskej záhrady. Realizácia osadenia hojdačiek bude na
jar roku 2019.
Rodičovské združenie pri Materskej škole
Hurbanova 10 , 038 52 Sučany
Občianske združenie
IČO/SID : 17319617/711

Mgr. A. Krčulová, riaditeľka MŠ
a Rodičovské združenie pri MŠ Sučany

Ďakujeme!

Tvorivé dielne
Dňa 21.11.2018 sme navštívili Turčiansku galériu a zúčastnili sa tvorivých dielní v ateliéri
KOCÚR. Vyzbrojení dobrou náladou a tvorivou
chuťou sme vyskúšali kapacitu autobusu –
smer Martin. Pod vedením galerijnej pedagogičky Mgr. Ivany Janotíkovej sme sa formou zážitkového učenia oboznámili a mali možnosť vyskúšať si novú techniku – papierotlač, grafiku.
6. A trieda pracovala s témou „Domy“ a 6. B sa
popasovala so zvieracím motívom. Boli sme
veľmi prekvapení z výsledkov našej práce. Táto
technika bola pre nás veľmi inšpiratívna a vytvorené diela teraz zdobia naše izby a domy.

Mikuláš 2018
„Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci
schovávaš? Sladkosti a cukríčky, len pre
dobré detičky…“
www.sučany.sk
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Bol čas adventu, čas príprav na Vianoce,
čas blížiacich sa prekvapení.
Aj keď tento rok bol Mikuláš bez snehu,
nám v škole to vôbec neprekážalo. Prvá
hodina na vyučovaní bola venovaná
tvorbe snehuliakov. Veď kto povedal, že
musia byť len zo snehu? A tak nám za pomoci fantázie a kreativity našich žiakov
a niektorých rodičov, pani učiteliek, vychovávateliek a asistentiek pribudlo niekoľko
malých, milých, „nových spolužiakov“.
Nebehajú po škole ako naši žiaci, nerečnia cez vyučovacie hodiny, ale ticho stoja
a pripomínajú nám, že sa blížia najkrajšie
sviatky roka.
Spolu so snehuliakmi nám náladu vylepšil
a rozveselil nás Mikuláš so svojou skupinkou anjelov a čertov. Ich príchod do tried
sprevádzal spev a chytľavá melódia vianočných pesničiek . Keďže sme všetci po
celý rok boli dobrí, vzorní a usilovní, od-

menil nás malou sladkosťou a spolu
s jeho pomcníkmi sme si zaspievali a zatancovali.

Daruj sladkosť – daruj radosť
Aj tento rok bol Mikuláš k našim žiakom
štedrý a vo svojich čižmičkách či balíčkoch
si našli sladkosti, ovocie, no poniektorí
možno aj uhlie či palicu.
Nie všetky deti majú to šťastie byť obdarované. A preto sa aj tento rok žiaci našej
školy zapojili do zbierky „Daruj sladkosť
– daruj radosť“ a rozdelili sa s deťmi
z Centra pre týrané deti v Kláštore pod
Znievom a s deťmi z organizácie „Priestor pre život“. Pokúsili sa spoločne vyčarovať čo najviac detského úsmevu,
ktorý bol vďakou za každú darovanú
sladkosť.
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Vianočná zbierka UNICEF
V utorok 11.12.2018 sme mali možnosť
vidieť a zakúpiť krásne výrobky našich
žiakov, a tak si vychutnať atmosféru
blížiacich sa Vianoc.
Výťažok z dobrovoľného vstupného a príspevky našich žiakov a obyvateľov Sučian
bol venovaný nadácii UNICEF. Vyzbieralo
sa krásnych 65,11 eur. Táto zbierka bude
použitá na pomoc deťom v južnom Sudáne,
Nigérii, Somálsku a Jemene, ktoré trpia
podvýživou.

Vianočné trhy
V utorok 11. 12. 2018 sme sa prebudili do
krásne zasneženého rána, ktoré pripomínalo blížiace sa vianočné sviatky. Počasie
ako stvorené na to, na čo sa naši žiaci už
dlho pripravovali. Niektorí začali už počas
leta vyrábať svietniky a sviečky, ozdoby,
ozdobné taštičky či vrecúška, domčeky, pohľadnice či adventné vence, ktoré doplnili
rôznymi sladkými maškrtami. Svoje výrobky
dnes prezentovali na Vianočných trhoch,
ktoré sa uskutočnili v priestoroch Robotníckeho domu v Sučanoch. A bolo sa teda na
čo pozerať! Vianočnú atmosféru dopĺňali
vianočné piesne a spoločne sme si tak vyčarovali nádhernú atmosféru, ktorá bola
spojená s pomocou - výťažok z dobrovoľného vstupného bude venovaný nadácii
UNICEF, ktorá pomáha deťom z rozvojových krajín. Ďakujeme všetkým zúčastneným „obchodníkom“, ale aj návštevníkom
za príjemne a užitočne strávený deň.
Aj v ich mene Vám všetkým úprimne ďakujeme.
Petra Palubjaková

Pytagoriáda
Dňa 12. 12. 2018 a 13. 12. 2018 prebehlo
na našej škole školské kolo Matematickej
pytagoriády. Úspešnými riešiteľmi sa stali
a do okresného kola postupujú:Tomáš Beniač, Peter Kuchťák, Jakub Bella, Jakub
Šimko,Oliver Gombársky, Kristína Fúčeľová
,Silvester Ondák, Ingrid Špirková, Karin
Vladárová, Júlia Hűberová, Dominik
Schmidt. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

Žiaci zo Sučian boli v súťaži
„Daj si čas“ v RTVS
Na začiatku januára sa žiaci našej školy
zúčastnili natáčania zábavno-súťažnej relácie pre deti Daj si čas. Predtým si odskočili
aj do TV Markíza na krátku exkurziu,
a potom ich už čakali súperi v RTVS.
Tím tvorili bojovníci 6. ročníka – Timea Hanáková, Ingrid Špirková, Silvester Ondák
a David Szabo. Šiestakov sprevádzali ich

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

triedne pani učiteľky: Pančáková a Zacharová. Sučiansky tím bojoval z plných síl
a snažil sa do úplného záveru, žiaľ víťazstvo sa im nepodarilo získať. Našťastie sa
riadime známym výrokom: „Sláva víťazom
a česť porazeným“.
Z celého dňa si žiaci odniesli množstvo
krásnych zážitkov a skúseností z priebehu
účinkovania v programe a návštevy konkurenčnej televízie Markíza.
Priebeh súťaže odvysiela RTVS 1, dňa
16.2.2019 v dopoludňajších hodinách.

Výchovné problémy našich
detí a ich riešenie

kom výchovných mýtov, ktoré konzumná
spoločnosť propaguje. Príklady z praxe
uvádzal pochopiteľným jazykom a s humorom jemu vlastným.
Prednáška bola výborne pripravená, podaná zaujímavým spôsobom a hlavne poučná. Tých pár hodín, ktoré sme mali možnosť s ním prežiť ubehlo neskutočne rýchlo
. Nikto z nás nepozeral na hodinky, naopak,
každý z nás by rád ostal dlhšie. Rodičia
i učitelia odchádzali nadšení. Ďakujeme rodičom, ktorí prišli a vypočuli si názor odborníka . Bolo vidno, že im na vlastných deťoch záleží. Dúfam, že budeme mať možnosť stretnúť sa opäť s pánom Svobodom,
na ktorého sa už dnes všetci tešíme.
Júlia Janíková

Prečo to dieťa robí? Prečo sa chová agresívne? Čo ho k tomu vedie?
Ako sa mám k tomu postaviť ja? Čo mám
s ním robiť?
To sú otázky, ktoré si položia učitelia i vychovávatelia detí, keď sa snažia zvládnuť
agresívne prejavy dieťaťa. Problémy s výchovou dnešných detí trápia rodičov i učiteľov. V snahe zlepšiť sa vo vzájomnej komunikácii a predísť mnohým chybám vo výchove nás núti tento stav riešiť hľadaním
nových ciest a spôsobov, aby sme pomohli
tým, na ktorých nám najviac záleží – našim
deťom. V súčasnosti existuje množstvo literatúry, ale zorientovať sa v danej problematike je pre mnohých ťažké, a tak vedenie našej školy požiadalo o pomoc jedného
z uznávaných českých psychoterapeutov,
psychológov a pedagógov s bohatými skúsenosťami - PhDr. Jána Svobodu, ktorý
vyštudoval jednoodborovú psychológiu,
pracoval ako poradenský psychológ a psychoterapeut. V súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity a je
akreditovaným lektorom pre Českú i Slovenskú republiku. Okrem toho pôsobí ako
supervízor dobrovoľníckych programov
Hestia Praha a azylových domov. Publikoval viac ako 100 časopisových článkov,
napr. v časopisoch Ty a Já, Konfrontace,
Psychologie dnes, Prevence. Napísal
skriptá Metody práce s mládeží, „Učitelština“ – dialogová forma vedení sexuální
výchovy v ZŠ, Praxe v prevenci sociálně
patologických jevů, Dialogová forma
výuky v základní škole. Svoje skúsenosti
zúročil taktiež v publikáciách Co mám dělat
když , Sebepoznávání krokem a chůzí
a v knihe Modelkou v padesáti.
Cieľom seminára, ktorý bol určený najmä
pre rodičov, učiteľov a vychovávateľov, bolo
odpovedať na otázky, prečo sa dieťa chová
agresívne a ako zvládnuť detskú agresivitu.
Tá sa dnes vyskytuje veľmi často, stretol sa
s ňou už snáď každý z nás, no nie každý si
s ňou vedel poradiť. Pán Svoboda nám pomohol objasniť jej korene a aj to , že nie je
príčinou správania sa detí , ale dôsledkom
rôznych životných situácií, ktorých sme boli
svedkami.
Upozornil nás na výchovné chyby, ktorých
sa dopúšťame ako rodičia– hlavne pod tla-
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Odvoz zmesového komunálneho odpadu (110 l a 120 l) kuka nádob sa vykonáva v obci Sučany v utorok a v stredu raz za dva týždne,
tak ako v roku 2018. Na internetovej stránke www.brantnerfatra.sk si každý občan môže vygenerovať harmonogram odvozu odpadu podľa
ulice a čísla domu.

V utorok sa vyvážajú ulice:
Hlavná, 1. mája, Pod Bukovinou, Kollárova, 29. augusta, Jánošíkova, Fučíkova, Podskala, Partizánska, Kalinčiakova, Kpt. Nálepku,
Kuzmányho, Horčičkova, Moyzesova, Čsl. armády, Štiavnická cesta, Podhradská cesta, Tehelná, Mierová, F. Kráľa, Osloboditeľov, Stromová, Pod Brezinou, Stará Teheleň

V stredu sa vyvážajú ulice:
Jilemnického, Gen. Svobodu, Sokolská, J. Kostru, Ing. Kožucha, Sološenkova, Železničná, Sládkovičova, Pionierska, Vrútocká cesta, J.
A. Komenského, Štúrova, Hodžova, Nám. SNP, Dukelských hrdinov, Hviezdoslavova, Hurbanova, Stará Hradská, Ď. Langsfelda, Hradiská,
Budovateľská a celé Hrabiny

Nie, všetok vytriedený odpad nekončí na jednej kope!
Ani na skládke!
Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu:
Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu
za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do
vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece
s plastmi aj vrece s papierom. Na základe
tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné
doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko
odvezie na jednu kopu či na skládku.

Ako to teda v skutočnosti je?
V prvom rade si treba uvedomiť, že vytriedený odpad je surovinou, s ktorou sa obchoduje a následne sa používa na výrobu nových výrobkov. Triedením a recykláciou sa
šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných
surovín. Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý.
Pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje viacero
typov zberných vozidiel, ktoré majú rozličné
technické riešenia. Často sa stáva, že zberová
spoločnosť používa to isté vozidlo na zber
zmesového odpadu a tiež na zber triedeného
odpadu. Najčastejšie na Slovensku prebieha
zber vytriedených zložiek odpadu po jednotlivých druhoch. Auto odvezie podľa zberového
kalendára napríklad papier a to isté auto sa iný
deň prázdne vráti a vyzbiera plasty. Ďalší deň
ním zasa zvezú zmesový odpad.
Existujú však i také zberové vozidlá, ktoré
majú rozdelený nákladný priestor a pri vývoze sa súbežne zbierajú rôzne vytriedené
druhy odpadu. Každá zložka sa však vtedy
sype zvlášť do osobitného zásobníka, ktorý
je súčasťou nákladného priestoru vozidla.
Táto forma je k životnému prostrediu priateľskejšia, keďže zberové autá nejazdia na
jedno miesto viackrát. Šetrí sa čas, pohonné
hmoty a menej najazdených kilometrov sa
odrazí aj na menšej produkcii skleníkových
plynov. Rovnako to platí i v prípade odpadu
zbieraného do vriec. Vrecia aj po naložení
na nákladný priestor vozidla chránia vytriedený odpad pred tým, aby sa pomiešal.
www.sučany.sk
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Všetok vytriedený odpad potom putuje na
triediacu linku, kde sa rozdelí podľa materiálu. Na linke sa ďalej dotrieďuje na jednotlivé druhy. Napríklad plasty sa dotrieďujú
niekedy až na 18 druhov a papier na 2 až 4
druhy. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do triedeného zberu nepatria.
Občas však skutočne môže odpad z farebného kontajnera alebo vreca skončiť na
skládke. Ak totiž vytriedený odpad obsahuje viac než 45 % nečistôt – čiže iného,
napríklad zmesového odpadu, nie je možné
jeho následné dotriedenie (či už z finančného alebo hygienického hľadiska).

Ak správne triedime,
svet je krajší
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do
•

koša,
vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:
sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom
žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

• Riaďte
•

sa pravidlami triedenia svojej
obce. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený
odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI PAK.

Maketa 1-2019_Sestava 1 01.03.19 11:26 Stránka 9

ZO ŽIVOTA OBCE

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

XXV. Sučiansky jarmok ľudových remesiel, Mikuláš
V sobotu 8.12.2018 sa konala v našej obci kultúrna akcia - XXV. Sučiansky jarmok ľudových remesiel, ukážka výroby zabíjačkových
špecialít a Mikuláš. Tento rok sme akciu opäť pripravili spoločne s Poľovníckym združením Jarolím Sučany a Urbárskou spol. Sučany. V
programe vystúpili skupiny: Hanuliakovci, Retro Rock Revival a DADA. O 16 tej hod. rozsvietil Mikuláš vianočný stromček a o 17:00 vystúpila hudobná skupina Metalinda. Aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu deň pred jarmokom, zúčastnilo sa ho 32 predajných stánkov
s ľudovými remeslami. Počasie sa dopoludnia zlepšilo, vykuklo aj slniečko a na námestí a v RKD panovala dobrá nálada až do neskorých
popoludňajších hodín. V tejto peknej akcii by sme chceli pokračovať aj v budúcnosti.
Text: K. Miháliková, Foto: C. Pročka

Vianočné mystérium
Dňa 26. 12. 2018 sa v Robotníckom dome
vo farnosti Sučany uskutočnilo divadelné
predstavenie Vianočné mystérium, ktoré
pripravili deti z farnosti. Počas predstavenia
putovali v čase a postupným otváraním originálneho adventného kalendára doputovali
až k novonarodenému Pánovi Ježišovi do
Betlehema. Týmto spôsobom vo farnosti
Sučany deti obohatili cca 150 divákov, ktorí
sa na tomto divadelnom predstavení zúčastnili. Tridsiatka detí toto divadlo nacvičovala od októbra pod vedením mladej režisérky Kataríny Čechovej, ktorej pomáhali
ochotní rodičia a farníci. Vďaka Pánu Bohu
za toto požehnané a úžasné dielo.
Text: Pavol Pečko, správca farnosti Sučany
Foto: Alžbeta Grigliaková

Vianočný koncert
Dňa 16.12. 2018 pripravila obec pre našich občanov vianočný koncert. Tento rok
sa uskutočnil v evanjelickom kostole a.v.
v Sučanoch. Hosťom koncertu bola Fatranská muzika&Jozef Pavlusik.
Koncert sa niesol v krásnej predvianočnej
atmosfére.
Text. K. Miháliková
Foto: C. Pročka
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Silvestrovská zábava
Tradične každý rok pripravuje Jednota dôchodcov Sučany pre svojich
členov Silvestrovskú zábavu v Robotníckom kultúrnom dome. V slávnostne vyzdobenej sále sa zišlo 132
členov. Prítomných privítal predseda
organizácie Ján Šteuček a poprial
všetko najlepšie do nového roka
2019. S novým programom sa predstavila spevácka skupina Sučianka.
Do tanca a na počúvanie hral DJ
Mirko Mihálik. So zábavným vystúpením pobavil Domino Benca. Po chutnej večeri nechýbala tombola. Prítomní sa v dobrej nálade zabávali do
neskorých nočných hodín.
Text a foto: Pročková Danuša

Výročná členská schôdza JDS
26. 1. 2019 sa v sále RKD konala výročná členská schôdza JDS, zúčastnilo sa jej 145 členov. Tajomníčka pani
Táňa Matisová, ktorá viedla schôdzu,
privítala všetkých prítomných v sále.
Pozvanie prijali i predseda organizácie Ján Šteuček, starosta obce Martin
Rybár, kultúrna referentka Katarína
Miháliková, za SZPB predseda Miloš
Skokňa a spevácku skupinu Sučianka
zastupoval Martin Matula. Tajomníčka
odovzdala slovo predsedovi, ktorý
zhodnotil uplynulý rok ako bohatý na
rôzne aktivity. Predložil návrh akcií na
rok 2019. Odovzdali sa ďakovné ocenenia a našim úspešným športovcom,
ktorí náš klub zastupovali v športových disciplínach na rôznych súťažiach, medaily.
Text a foto: Pročková Danuša

Výlet na Hrebienok
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Jednota dôchodcov Slovenska
– Sučany pre priaznivcov turistiky usporiadali výlet vlakom do Vysokých Tatier.
Na Hrebienok sa vydali zo Starého
Smokovca zasneženým lesným chodníkom. Tam si mohli pozrieť Tatranský
ľadový dóm, ktorý sa tento rok niesol v
téme Baziliky Svätého Petra v Ríme
spolu s Berniniho kolonádou, ktorú z
ľadu precízne vyrobili 17 rezbári. Tvorcovia očarili návštevníkov precíznou
prácou, detailami a farebným osvetlením. Zasneženým chodníkom prešli
členovia expedície zo Sučian aj na Rainerovu chatu, kde sa občerstvili a užívali si nádheru našich zasnežených
veľhôr v krásnom slnečnom počasí.
Text a foto: Pročková Danuša
www.sučany.sk
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Aktivity v našej obci
Naša obec žije športom. V priebehu týždňa sa cvičí v Robotníckom kultúrnom dome a v telocvični Základnej školy SNP. Pod vedením
Evy Matuškovej sa v RKD cvičí tabata. Tabata je intenzívny intervalový tréning, ktorý pozostáva z 20 sekúnd maximálnej aktivity a 10 sekúnd odpočinku. To sa opakuje 8 krát za sebou. Jedna tabata trvá 4 minúty. Za 20-30 minút sa týmto precvičí celé telo. Pod vedením
Kvetky Sumkovej sa ďalšia skupina venuje relaxačnému cvičeniu, je zamerané na dýchanie a uvoľňovanie svalstva, trvá jednu hodinu.
Pod vedením Janky Frolovej sa v Základnej škole SNP cvičí joga. Tá čistí myseľ, zlepšuje dýchanie, koncentráciu a relax. Každý, kto má
záujem, sa môže pripojiť. Vek je len číslo.
Pondelok:

18:00 – relaxačné cvičenie, 18:45 - TABATA

Streda:

18:30 TABATA

Štvrtok:

18:00 - ZŠ-Joga
Text a foto : Pročková Danuša

Stolnotenisový oddiel TJ TATRAN SUČANY
V tieni väčších, atraktívnejších a hromadných športových klubov v obci Sučany si občania obce ani okolia neuvedomujú, že stolný tenis
sa hrá u nás organizovane už 90 rokov.
Práve v nadchádzajúcom roku si členovia a priaznivci stolného tenisu pripomenú túto výnimočnú udalosť a spoja ju so 4. ročníkom turnaja
o Pohár starostu obce Sučany.
Pôvodná Telovýchovná jednota TATRAN SUČANY prijala stanovy združenia registráciou, vykonanou MV SR, odborom všeobecnej vnútornej správy, dňa 16.7.1990. Do toho času ju tvorili oddiely, odbory, spolky a iné záujmové skupiny, združené v nej. Po jej rozpade a po
jej oddelení jednotlivých oddielov do samostatných občianskych združení, jedine stolnotenisový oddiel si zachoval vo svojom označení
jej pôvodný názov TJ TATRAN SUČANY so sídlom a herňou na poschodí budovy kolkárne pri „novom“ futbalovom ihrisku. Jej prvým
predsedom sa stal Dušan Žilka, po ňom Ladislav Petráš a v súčasnosti je to Peter Balko.
V členskej základni oddielu sa vystriedal značný počet členov, nielen občanov našej obce, ale aj z okolia. V súčasnosti má oddiel 36
členov, z toho aktívne súťažiacich 17 členov, ktorí sú registrovaní v 4 družstvách. Najlepšie z nich hrá 4. ligu, ostatné 3 v okresnej 5. lige.
Oddiel poriada pravidelne rôzne turnaje, z ktorých najvýznamnejší je Pohár o starostu obce Sučany, ktorého sa zúčastňujú aj iní aktívne
hrajúci hráči okresu MT. Ide o turnaj, na ktorý sú pozývaní aj príbuzní bývalých, dnes už zosnulých členov.
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Oddiel udržiava družbu s partnermi z obce Spišské Bystré, ktorí sa tiež pravidelne zúčastňujú tohto turnaja a ktorí tiež našich členov recipročne pozývajú na turnaj k nim.
Veľká vďaka patrí sponzorom, ktorí turnaj dotujú. Okrem finančného príspevku obce, rôznymi predmetmi a službami podporujú turnaj hodnotnými cenami pre úspešných hráčov. Medzi hlavných sponzorov patria: TESCO Sučany, Pivovar Steiger, Auto Ales Turany, Výživné
prostriedky Vitar MT, Pizzéria Zuzanka T. Teplice, p. Krupa z MT, z obce Sučany sú to najmä Cukrárne p. Kubalu a p. Hariela, pohostinstvo
Corgoň, reštaurácie Orea a Esprit, Ranč Stará tehelňa, Lekáreň u Dobrého pastiera, Kvetinárstvo p. Dibdiaková, Chovprodukt a kvetinárstvo, Stavebniny p. Kowařovský, Železiarstvo p. Kapusta, Mototechna, Pneuservis p. Kocper.
Oddiel vyvíja úsilie aj o získavanie mládeže, čo sa však uspokojujúco nedarí. Mnoho mladých, začínajúcich hráčov nevydrží tréningový
proces a predčasne ukončia svoj záujem, a to iste aj preto, že ani ich okolie nerobí propagáciu tejto atraktívnej hre, kde sa tiež podstatným
spôsobom formujú pozitívne individuálne morálne vlastnosti, športové i kolektívne.
Oddiel pozýva širokú verejnosť na prehliadku nášho športového prostredia, ako aj na účasť pri súťažných stretnutiach, či tréningoch, konaných obvykle týždenne v utorok a štvrtok.
predseda: P. Balko
členovia výboru: J. Pakan
V. Kúdelka - text

Volejbalový klub Tatran Sučany
Volejbalový oddiel bol založený v Telovýchovnej Jednote Tatran Sučany 15.4.1964. Od roku 1967 hralo družstvo mužov okresné, neskôr
krajské súťaže. Neskôr sa tieto súťaže premenovali na III., II. resp. I. krajskú ligu. V 80.-tych rokoch reprezentovali obec aj volejbalisti v žiackych
kategóriách. V histórii klubu sa v družstvách žiakov, dorastencov a dospelých vystriedalo veľa kvalitných hráčov, ktorí vzorne reprezentovali
obec Sučany a dosiahli aj nezanedbateľné úspechy. V roku 2005 vznikol ženský volejbalový klub Prefa Sučany. Ženy sa tiež nenechali zahanbiť a v okresnej súťaži obsadzovali niekoľko rokov popredné priečky. V posledných rokoch sa ženy spojili s mužmi a pod hlavičkou Volejbalového klubu Tatran Sučany sa každý štvrtok stretávajú na palubovke našej Základnej školy. Zakladatelia klubu sa nemusia báť, že
nebudú mať svojich nasledovníkov. Dôkazom toho, že volejbalu podľahla aj dnešná mládež, je to, že vekový rozdiel medzi najstarším a najmladšou hráčkou, ktorí sa stretávajú na jednom ihrisku každý štvrtok, je neskutočných 49 rokov. Verím, že to súčasným členom vydrží čo
najdlhšie a naďalej sa budú stretávať, lebo klub s takou históriou si to určite zaslúži. Treba podotknúť, že počas tých rokov sa naši volejbalisti
a volejbalistky zúčastnili aj zorganizovali nespočetne veľa turnajov, v tomto trende pokračuje aj dnešná generácia.
Poznámka:
Pre toho, kto by chcel vedieť viac o volejbale v Sučanoch, odporúčame prečítať si Monografiu obce, v ktorej podrobne volejbalovú históriu
popísal p. Miloš Bella. Peter Štefánek - predseda klubu.
Text : Peter Štefánek - predseda klubu.
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