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NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

Vážení spoluobčania,
dovoľte, aby som sa vám prvýkrát v tomto roku prihovoril a aspoň zľahka priblížil prácu vedenia obce a obecného zastupiteľstva. Nový
rok pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život
človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej
cesty prídu.
Aj samotná obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky - Rozhodnutie Okresného súdu Martin v súdom spore s Ing. Miroslavom
Stanovským (spol. Sagacita s.r.o.), ktorým mu súd priznal sumu 107.035,32 eur zo žalovanej sumy 156.365,63 eur, ale tešili sme sa aj
z dokončených diel a úspechov. Obec v r. 2019 vyhrala súdny spor so spol. Sagacity, s.r.o. (spoločnosť Ing. Miroslava Stanovského)
o 22.712,87 eur. Voči negatívnemu rozhodnutiu Okresného súdu Martin sa obec odvolala na Krajský súd Žilina. Napriek hektickej dobe,
v ktorej žijeme, vyšším požiadavkam na ľudí, techniku a infraštruktúru, stále nedostatočným finančným zdrojom, sa nám spoločnými silami
darí zveľaďovať a zvyšovať úroveň kvality života v našej obci.
Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej
vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
V skratke vás budem informovať o najdôležitejších investičných akciách a projektoch, ktoré podporia rozvoj obce Sučany.

Nájomný bytový dom Hradiská:
Pri tomto objekte sa vrátim do roku 2015, kde obec kúpila prebytočný majetok “Pavilón C” psychiatrickej liečebne od štátu za 46.200 eur.
– v roku 2016 a 2017 sa uskutočnila príprava projektov a výber zhotoviteľa
– v roku 2017 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu 40 bytových jednotiek
– v roku 2018 dostala obec úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu technickej vybavenosti a na kúpu bytov + nenávratnú
dotáciu od Ministerstva dopravy a výstavby na kúpu technickej vybavenosti a na kúpu bytového domu.
V rokoch 2018-2019 sa uskutočnila samotná realizácia výstavby 40-bytovej jednotky. Stavebné úpravy a nadstavbu bytového domu realizovala stavebno obchodná spoločnosť SOAR SK, a. s. so sídlom v Žiline.
– december 2019 stavebný úrad vydal kolaudačné rozhodnutie
– január 2020 preberanie objektu, odstraňovanie drobných závad. Stavba pozostáva zo 40-bytov s celkovou plochou 1.913 m, celková
cena diela je 2.165 789 €, cena za stavbu 1.796 052 €
– február 2020 odovzdávanie do užívania nájomníkom
– Podarilo sa nám pomerne v krátkom čase postaviť modernú 40-bytovú jednotku. Každá obec sa musí zaujímať predovšetkým o to, kde
budú jej občania bývať. Nakoľko je to prvá vec, ktorá ťaží rodinu, zabezpečiť si slušné bývanie pre život. Naša obec si plne uvedomuje
túto dôležitosť, čoho je výsledkom aj táto uvedená bytovka na ulici Hradiská. Chcem poďakovať firme SOAR SK a. s. Žilina za kus
dobrej práce, ktorú vykonali v tejto bytovke. Musím spomenúť a vyzdvihnúť aj prácu predchádzajúceho vedenia obce, ktoré pripravilo
projekt a uskutočnilo výber dodávateľa. Chcem poďakovať zamestnancom obecného úradu a obecnému zastupiteľstvu, ktorému sa
podarilo navrhnúť, vytvoriť model fiinancovania na stavbu bytovky a tak za podpory Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy a výstavby, vlastného financovania, úspešne dokončiť výstavbu nájomného domu. Novým nájomníkom prajem, aby sa im v bytoch
dobre bývalo a aby naša obec bola pre vás dobrým a bezpečným miestom pre život.

Projekt skvalitnenie vzdelávania ZŠ SNP Sučany
Z Integrovaného regionálneho operačného programu, do ktorého sa obec zapojila vo výzve v roku 2018 s názvom projektu: „Skvalitnenie
vzdelávania v ZŠ SNP Sučany“ dostane obec nenávratný príspevok v celkovej sume 92.000 €. Z týchto finančných prostriedkov zlepšíme
technické vybavenie jazykovej učebne a zmodernizovanie chemicko-biologickej triedy. Predpokladaný začiatok prác je podľa harmonogramu začiatkom júna 2020.
V roku 2020 nás čaká aj výmena strechy na Komunitnom centre vzhľadom na to, že v projekte z Operačného programu ľudské zdroje,
odkiaľ sme dostali finančné prostriedky, nebola výmena strechy zahrnutá.
Čo sa týka zelene plánujeme realizovať výsadbu pri novej 40-bytovej jednotke a realizovať park na parcelách obce pozdĺž Ulice
Juraja Langsfelda. Výsledkom má byť nový verejný priestor, ktorý bude slúžiť ako denný park s hernými prvkami infiltrovanými do dlažby.
Realizovaná plocha tiež poslúži ako nový článok zelenej infraštruktúry obce pri železničnej stanici.
V r. 2020 obec bude hľadať možnosti realizácie predstáv obyvateľov obce o budúcom využití Športového domu na základe výsledkov
prebiehajúcej ankety.
Tohto roku spol. Telekom opäť obnoví rozkopávky na komunikáciách v súvislosti s pokládkou optických káblov. Aj v nadväznosti na túto
skutočnosť, ako aj v rámci priebežnej údržby a opravy má obec v pláne rekonštruovať komunikácie na jej území.
Taktiež obec v tomto roku pokračuje v spĺňaní zákonných požiadaviek a skvalitňovaní svojho fungovania v oblasti ochrany osobných
údajov, elektronickej komunikácie a znižovania byrokracie.

Podané žiadosti na projekty
Z Environmentálneho fondu sme podali žiadosť na multifunkčný traktor a výsadbu stromov popri betónovom oplotení Športového
domu.
Zo Slovenského futbalového zväzu žiadame finančnú dotáciu vo výške 10.000 € na projekt automatickej závlahy futbalového ihriska.
Či budeme úspešní pri realizácii týchto dvoch projektov ukáže blízka budúcnosť.
Koncom roka 2019 sme sa zapojili do výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Požiadali sme o dotáciu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu cyklistickej komunikácie, ktorá svojím charakterom podporí zníženie podielu motorovej dopravy v časti od Ulice 1. mája smerom
k priemyselnej zóne. Naša žiadosť na vypracovanie projektovej dokumentácie bola schválená s výškou dotácie 14.471 eur. Po vypracovaní
projektovej dokumentácie a schválení územného plánu, ako podmienky pre podanie žiadosti (cca na jeseň tohto roku), obec požiada
o poskytnutie dotácie na realizáciu cyklocesty v nadchádzajúcej výzve.
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Vybudovanie cyklocesty smerom na priemyselnú zónu predstavuje 1. etapu budovania cyklociest v katastri obce. Ako 2. etapu (z dôvodu
najjednoduchšieho vysporiadania práv k pozemkom pod cyklocestou) má obec v pláne vybudovať cyklocestu po hrádzi Vážskeho kanála.
V r. 2020 sa obec bude snažiť vyriešiť administratívne podmienky pre podanie žiadosti na realizáciu 2. etapy cyklocesty. Ako 3. etapa
ostáva cyklocesta od Fatranu smerom na Martin-Priekopa, ktorá je najnáročnejšia z hľadiska majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov
pod ňou.
Obec sa v priebehu roka bude samozrejme zapájať do výziev na poskytnutie podpory (dotácie, granty) či už od štátnych inštitúcií, alebo
súkromných nadácií alebo fondov, a to najmä na kultúrne a športové podujatia, športovú výbavu a infraštruktúru obce.
Martin Rybár
starosta obce Sučany

ČO S FUTBALOM V SUČANOCH ?
Vážení spoluobčania, dovoľte, aby som Vás informoval o doručení otvoreného listu výboru Futbalového oddielu Tatran Sučany, ktorý bol
adresovaný starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva. List uverejňujeme v pôvodnom znení na žiadosť bývalého výboru futbalového
oddielu.
Vážený p. starosta, vážené obecné zastupiteľstvo,
Keďže sa po našej obci ako aj po okrese Martin šíria nepravdivé informácie o futbalovom klube Tatran Sučany rozhodol som sa týmto informovať Vás na tomto zastupiteľstve a v Sučianskych zvestiach, ako aj okresných novinách ŽT o chode klubu za roky 2018 a 2019.
V roku 2018 sme sa partia ľudí okolo predsedu FO p. Mirka Málika rozhodli podať pomocnú ruku , nakoľko sa futbalový klub nachádzal
v nelichotivej situácii ,čím sme chceli pozdvihnúť jeho úroveň po stránke športovej ,ale aj spoločenskej. V čase začatia našej práce bolo
v žiackom mužstve 9 hráčov, v dorasteneckom 5 hráčov a v mužskom „ A „ mužstve 6 hráčov. V tomto období prišiel k nám aj p. Dianovský
Marian, a taktiež ponúkol svoju pomoc v práci pri napredovaní futbalu v Sučanoch. Pri našich prvých rozhovoroch nám ponúkol spoluprácu
so sponzorom na dlhšie obdobie. Podľa jeho vyjadrenia to malo byť na obdobie min. 5 rokov. Každá ruka pre dobrú vec je vítaná, preto
sme sa s p. Dianovským dohodli na jeho návrhu, že sa bude starať o mužskú kategóriu, my o mládežnícke mužstvá a spoločne budeme
zveľaďovať areál nového futbalového ihriska. Hneď na začiatku tejto spolupráce nám poskytol p. Dianovský 1 000 € na zahájenie zimnej
prípravy pre všetky mužstvá. Postupne sa začali mládežnícke mužstvá rozširovať, ale nízka veková hranica hráčov nás donútila v 2019
odhlásiť dorastenecké mužstvo, nakoľko sme nedokázali pre malý záujem hráčov naplniť mužstvo tak, aby bolo schopné hrať majstrovské
zápasy. P. Dianovskému sa naopak darilo dopĺňať mužskú kategóriu, a v Sučanoch to následne ožívalo aj v oblasti fanúšikov, ktorých
počet narastal od zápasu k zápasu. Chcem podotknúť, že financovanie futbalového klubu na bežné výdavky bolo zo zdrojov poskytnutých
obecným zastupiteľstvom. Na prestupy, hosťovania hráčov pre mužskú kategóriu zabezpečoval prostriedky p. Dianovský mimo dotácie
z obce. Pri náročnej práci z hráčmi všetkých kategórií sme nezabúdali ani na prácu pri zveľaďovaní športového areálu. Výboru FO v spolupráci p. Deltona sa podarilo zabezpečiť dotáciu od Slovenské futbalového zväzu vo výške 19 000 € a následne i obecné zastupiteľstvo
a starostu p. Pĺžika o dofinancovanie výstavby kontajnerových šatní pre mládežnícke mužstvá. Po dlhých 40 – tich rokoch sa podarilo vybudovať 3 šatne pre mládežnícke mužstvá ,čím sme odbúrali prechod mladých hráčov cez hlavnú komunikáciu zo športového domu na
nové futbalové ihrisko. Dotácia na chod futbalového oddielu na rok 2018 bola vo výške 18 500 € a táto bola aj vydokladovaná kontrolórke
obce. O športových úspechoch resp. neúspechoch nebudem hovoriť, ale bolo nám jasné, keď počet hráčov v mládežníckych - žiackych
mužstvách neustále rástol , že sme sa dali na správnu cestu. V roku 2019 sme začali v nastavenom trende pokračovať a tým, že rástol
aj počet hráčov mohli sme do súťaží prihlásiť žiacke mužstvá v kategórii U11, U13 a U15 to znamená 3 mužstvá. Bolo však potrebné
posilniť trénerské posty ku každému mužstvu, zabezpečiť výstroj pre všetky mužstvá, zabezpečiť dopravu na zápasy čím sa rozsah našej
práce značne rozšíril. V apríli 2019 bez bližšej špecifikácie ukončil spoluprácu p. Dianovský, čo značne skomplikovalo situáciu v mužskom
mužstve a museli sme hľadať riešenia na jej zvládnutie, čo si tiež vyžiadalo nemalé úsilie. No popri tejto náročnej a komplikovanej práci
sme nezabúdali ani na zveľaďovanie nám zverených prostriedkov . Prerobili sme šatne mužov, šatne rozhodcov a hlásateľňu v budove
kolkárne . Podarilo sa nám do všetkých kontajnerových šatní zabezpečiť vešiakové steny, natreli sme 3 strany oplotenia z vnútornej strany
ihriska. Zorganizovali sme MDD na multifunkčnom ihrisku v spolupráci so ZŠ, zorganizovali sme 2.ročník Memoriálu Silvestra Huja, spolupracovali sme organizačne pri organizovaní behu k srdcu SNP, zveľaďovali sme aj multifunkčné ihrisko, dosypaním granúl, vyčistením
bežeckej dráhy, upevnením ochranných sietí ako aj kosením okolia . Určite by sa nám to nepodarilo bez sponzorskej pomoci ako napr.
Prefa Sučany, ZWL, ECCO, pp. Rendko, Kubík, Kubala, Kavulek , pizzerie OREA a v neposlednom rade Obecnému úradu, na čele so
starostom p. Rybárom ,za čo im od nás patrí úprimné poďakovanie. Ešte by som rád pripomenul, že sa nám za pomoci p. Petríka podarilo
zabezpečiť dotáciu od SFZ /ktorá je už schválená/ vo výške 10 000 € s 25 % spoluúčasťou obce a tieto prostriedky chceme využiť na vybudovanie závlahy hracej plochy futbalového ihriska .
Od obce sme v r. 2019 dostali dotáciu vo výške 20 450 €, ktorú sme vydokladovali kontrolórke obecného úradu. Za našu prácu sme aspoň
raz očakávali „malé ďakujem“ no dočkali sme sa pravého opaku. Niektorí poslanci obecného zastupiteľstva nás očiernili a vyhlásili, že sa
nebudú podieľať na tom, aby si členovia FO plnili vrecká na úkor výchovy mládeže a jeden poslanec nabáda spoluobčanov Sučian, aby
sa nás pýtali, kde sme investovali peniaze, ktoré sme dostali ako dotáciu od obce. Ďalej sme sa dozvedeli, že dotácia na rok 2020 bude
pre FO krátená. Keďže ani jeden člen výboru nie je podnikateľ, rozhodili sme sa po dvoch rokoch skončiť dobrovoľnú prácu vo výbore FO
ukončiť.
Na otázku „prečo sa starosta obce za celý rok 2019 nezúčastnil ani na jednom zápase mužov a žiackych mužstiev“? odpoveď znela: že
mu nikto nebude diktovať čo má robiť v sobotu. Pritom mládežnícke družstvá hrajú zápasy v stredu, sobotu, a nedeľu a muži v sobotu.
Nech si každý občan urobí o jeho stanovisku svoj vlastný úsudok.
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Takže zhrnieme dotácie od obce –
Za rok 2018 18 500,00€
za rok 2019 20 450,00€
A na rok 2020 zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre FO vo výške 13 200,00€
Aktuálne je v mužstve mužov 16 hráčov a v žiackych mužstvách 51 detí.
Autor textu: Výbor FO
Vážení spoluobčania, budem sa snažiť Vám v krátkosti vysvetliť financovanie športových a spoločenských organizácií, ako aj jednotlivé
fakty o dotáciách. Je potrebné zdôrazniť, že financovanie neziskových organizácií nie je jednoduchá záležitosť a závisí predovšetkým na
predstaviteľoch jednotlivých organizácií, ako a odkiaľ financie získajú. Patrí sa aj uviesť, že obec nie je jediným možným zdrojom financovania chodu organizácií. Takisto ako aj obec žiada o rôzne granty, môžu o ne požiadať aj tieto organizácie.
Jednotlivé organizácie pôsobia v obci Sučany v rozličných oblastiach napr. v športoch ako futbal, kolky, stolný tenis, volejbal alebo kultúrnospoločenských oblastiach ako napr. hudba, organizovanie dôchodcov a mnohé ďalšie. Každá má svoj spôsob financovania a výška
peňažných prostriedkov na chod organizácie nezávisí len od počtu členov. Závisí taktiež od činnosti, ktorú vykonávajú.
Kluby, združenia, organizácie podávajú obci zväčša raz za rok žiadosť o poskytnutie verejnej finančnej podpory. Verejnou finančnou podporou v obci Sučany je dotácia, príspevky a ďalšie prostriedky poskytnuté z rozpočtu obce.
O pridelení, respektíve nepridelení dotácie rozhodujú poslanci obecného zastupiteľstva. Zastupiteľstvo obce, na základe odporúčaní príslušných komisií, tiež rozhoduje o výške pridelenej dotácie, ktorá sa nie vždy zhoduje s požadovanou čiastkou, ale veľakrát je nižšia vzhľadom na prostriedky pridelené v rozpočte na dotácie športových a spoločenských organizácií. Prerozdelenie finančných prostriedkov vyčlenených každoročne v rozpočte na dotácie pre športové, či spoločenské organizácie, býva jednou z najzdĺhavejších diskusií pri schvaľovaní
dotácií, čo je dané snahou o spravodlivé rozdelenie financií medzi žiadateľov. Každá organizácia je iná a každá potrebuje inú dotáciu. Ak
hovoríme o športových kluboch, čím vyššiu súťaž hrajú, tým sú výdavky na chod organizácie vyššie. Je to dané napríklad cestovaním do
vzdialenejších miest alebo vyššie štartovné, ktoré musí oddiel zaplatiť. Obec podporuje kultúru a šport nielen finančne z obecného rozpočtu,
taktiež poskytuje bezplatný nájom priestorov, úhradu energií svojich budov a športových areálov pre záujmovú činnosť miestnych spolkov
a organizácií. V tabuľke nižšie sú uvedené konkrétne dotácie pre športové a spoločenské organizácie za posledné tri roky.

2017

Klub - organizácia

2018

2019

1 000,-

1 600,-

1 600,-

ZO SZPB

300,-

800,-

1 000,-

ZO SZZP

600,-

1 000,-

600,-

OZ Sučianka

350,-

800,- + 700,-

800,-

MO Živena Sučany

200,-

500,-

400,-

MO Matice slovenskej

200,-

300,-

400,-

Ev.cirkevný zbor a. v.v Sučanoch

–

–

Rimskokat. farnosť Sučany

–

560,- + 200,-

–

450,-

200,-

–

ZO JDS

Stred.Ev. DIAKONIE, Sučany

–

Montessori Klub Sučany

–

–

500,-

FO Tatran Sučany

12 500,-

KK Tatran Sučany

2 000,-

2 000,-

2 000,-

Klub suč. turistov

800,-

1 300,-

1 000.-

Športový krúžok Sučany

300,-

–

Volejbalový klub Tatran Sučany

400,-

400,-

500,-

TJ Tatran Sučany/stolný tenis/

300,-

300,-

500,-

Športový klub pri tenis. kurtoch

300,-

300,-

300.-

Tenisový klub Sučany

–

300,-

500.-

SRZ Sučany

–

–

www.sučany.sk
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12 500,- + 3 000,-

12 900,- + 5 500,- + 2 000,-

–

1 500,-
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Teraz budem konkrétny a budem sa venovať futbalovému oddielu Tatran Sučany v roku 2019.
Dotácia pre FO Tatran Sučany, ktorá bola schválená poslancami obecného zastupiteľstva, pozostávala z dvoch častí. Finančná časť dotácie v (priama) súhrnnej výške 20.450 eur je dotáciou na činnosť FO, ktorá bola schválená obecným zastupiteľstvom a poskytnutá
obcou 3x v priebehu roka 2019 troma dotáciami (12.900, 5.550 a 2.000 eur) na dopravu, trénerov, poplatky SFZ, PHM-kosenie, údržbu
nového ihriska.
Druhá časť dotácie (nepriama) pre FO Tatran Sučany od obce bola poskytnutá na:
– platenie hospodára (pranie, upratovanie šatní, starostlivosť o žiacke mužstvá) - 7.000 eur
– platenie energií (voda, elektrina, plyn) - 5.000 eur
– zabezpečenie hnojenia a postrekov - 2.200 eur
– správa multifunkčného ihriska s umelým osvetlením pri ZŠ SNP - 1.300 eur
– poskytnuté bezplatné využívanie telocvične v ZŠ SNP Sučany - 4 dni v týždni okrem stredy
– bežné materiálne náklady na údržbu nového ihriska 1.665 eur
– náklady na kosenie a starostlivosť o staré ihrisko je v réžii DHZO- hasiči

Celková podpora obce Sučany za rok 2019 pre FO Tatran Sučany
predstavovala výšku 37.615 eur.
Obec Sučany vychádzala FO Tatran Sučany v ústrety v maximálnej miere. Napr. na základe žiadosti od FO Tatran Sučany sa dňa
13.09.2019 konalo mimoriadne zastupiteľstvo s jedným bodom, a to prerokovanie a podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
z projektu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) na dobudovanie šatní a futbalovej infraštruktúry (projekt kontajnerové šatne s možnosťou
získania príspevku 50 000 eur). Zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo spolufinancovanie realizácie projektu v maximálnej výške 25%
z projektu, t.j. 16 666 eur. Na tento projekt nám však SFZ schválil dotáciu vo výške 10 000 eur. Čo by z ďaleka nepostačovalo na úspešnú
a celkovú realizáciu projektu kontajnerových šatní s rozpočtovaným nákladom cca 65.000,- Eur Obec sa rozhodla nepokračovať v projekte
šatní (museli by sme nájsť v rozpočte 55 000 eur), no aby sme nestratili schválenú dotáciu, požiadali sme SFZ Bratislava o zmenu účelu
využitia finančných prostriedkov na vybudovanie automatického závlahového systému pre futbalové ihrisko. Odpoveď - akceptačný list
o zmene účelu použitia dotácie od SFZ Bratislava do dnešného dňa obec neobdržala - dostali sme iba informáciu, že SFZ sa našou žiadosťou bude zaoberať neskôr. Podotýkame, že žiadateľom o dotáciu mohlo byť aj samotné FO Tatran Sučany, ale na základe žiadosti
FO obec sa podujala administratívne vybavovať žiadosť, zabezpečiť a spolufinancovať realizáciu projektu a zaviazať sa dodržiavať užívanie projektu po určitú dobu.
Dňa 4.1.2020 som sa spolu s dvomi členmi obecného zastupiteľstva zúčastnil na valnom zhromaždení FO Tatran Sučany, kde sa predseda
a výbor FO vzdali funkcie. Zhromaždenie členov FO Tatran Sučany si na tomto zasadnutí nezvolilo nový výbor. O problémoch vo futbalovom klube sme rokovali aj na poslednom obecnom zastupiteľstve dňa 11.02.2020 a napriek tomu, že zatiaľ nie je zvolený nový výbor,
ktorý by pokračoval vo vedení FO, obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu klubu na rok 2020 vo výške 13 300 eur. Obecné zastupiteľstvo
pri schvaľovaní výšky dotácie vychádzalo z toho, že momentálne je veľmi otázne, či a ako bude FO fungovať, nakoľko FO nemá výbor /
štatutára, t.j. v súčasnosti ani nemá kto prevziať dotáciu. FO Tatran Sučany má možnosť prevziať dotáciu do 31.3., t.j. dovtedy je potrebné,
aby bol zvolený výbor. Schválenie dotácie vo výške 13 300 eur (pre porovnanie: výška prvej dotácie za r. 2019 bola 12.900 Eur) pritom
nevylučuje ďalšie postupné financovanie FO, tak ako tomu bolo v r. 2019.
Osobne si myslím, že vedenie obce spolu s poslancami zastupiteľstva vytvorili dôstojné podmienky na fungovanie futbalového klubu
v našej obci. Príčiny prečo sa členovia výboru vzdali v polovici sezóny a prečo odišlo deväť futbalistov z kádra by mali vysvetľovať bývalí
funkcionári našim občanom.
Ako je zrejmé z predošlého roku 2019, dotácia pre FO Tatran Sučany bola poskytovaná v r. 2019 priebežne nasledovne: 12 900€
(19.3.2019) + 5 550€ (18.6.2019) + 2 000€ (12.12.2019) t.j. spolu 20 450€. Teda aj pred rokom, dokonca až 19.3.2019 mal FO poskytnutú
dotáciu približne rovnakú, dokonca čiastočne nižšiu dotáciu (12 900€) ako dnes - 11.2.2020 - 13.300€.
Pred rokom (do poskytnutia dotácie 19.3.2019) pritom nehrozilo znefunkčnenie FO Tatran Sučany - ako je tomu teraz vo februári 2020.
V r. 2019 FO požadoval dotáciu 26 000€. V r. 2020 FO požaduje dotáciu 27 330€.
Uznesením OcZ z 11.2.2000 bola pre FO Tatran Sučany poskytnutá dotácia vo výške 13 300€ na rozvoj športu mládeže a obyvateľov
obce, rozvoj a údržbu majetku obce a na zabezpečenie činnosti FO Tatran Sučany s podmienkou uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
do 31.3.2020 s FO Tatran Sučany, v mene ktorého bude konať preukázateľne zvolený zástupca.
Z uvedených faktických skutočností je zrejmé, že FO pokiaľ priebežne počas roka preukázal hodnoverným spôsobom vyúčtovanie a čerpanie dotácie, dodatočne od obce v r. 2019 navýšenie dotácie dostal. Čiže je dôvodné očakávať, že aj v r. 2020 by obec poskytnutú
dotáciu v priebehu roka 2020 navýšila za splnenia podmienky hodnoverného preukázania vyúčtovania a čerpania doterajšej dotácie
13 300€.
Rozdiel medzi rokmi 2019 a 2020 je však v tom, že od 4.1.2020 je FO bez štatutárneho orgánu. To znamená, že „loptička je na strane
FO“, je v ich záujme do 31.3.20 kreovať svojho štatutára a hodnoverne obci preukázať jeho zvolenie, aby do 31.3.20 mohol FO uzavrieť
zmluvu o dotácií na 13 300€. V opačnom prípade sa alokovaná suma 13 300€ pre FO nemá komu poskytnúť. To už však v žiadnom
prípade nebude zodpovednosťou obce, ale zodpovednosťou FO Tatran Sučany.
Martin Rybár, starosta obce
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ZO ŽIVOTA OBCE

Anketa o budúcom využití Športového domu v Sučanoch
Vážení spoluobčania,
vedenie obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva sa
zaoberá otázkou využitia Športového domu. Samozrejme nás
zaujímajú názory vás, občanov obce. Budeme veľmi radi, keď
sa zapojíte do ankety a vyjadríte svoj názor, prispejete nápadom
či zaujímavou myšlienkou.
Vyplnenú anketu, ktorá je na tejto stránke môžete:
a) vložiť do hlasovacej urny s označením „Anketa Športový
dom“ umiestnenou pred volebnou miestnosťou pri hlasovaní
v parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať dňa
29.02.2020, alebo
b) vložiť do hlasovacej urny s označením „Anketa Športový
dom“ umiestnenou vo vestibule Obecného úradu do
31.3.2020 alebo
c) poslať na e-mail: podatelna@sucany.sk do 31.3.2020 - v tom
prípade do predmetu e-mailu napíšte Anketa ŠD.
Anketa je zároveň k dispozícii na webe a facebooku obce.
Verím, že vás budúcnosť tejto stavby ako aj celej obce zaujíma
a že sa do ankety, ktorá bude pre vedenie obce dôležitou spätnou väzbou, zapojíte v čo najväčšom počte.
Niečo z histórie : Činnosť TJ Tatran Sučany ako najpočetnejšej organizácie v obci Sučany má tradíciu od roku 1920. Samotný futbal sa už hral v roku 1913 ako Športový Klub Sučany.
Vzhľadom k tomu, že TJ Tatran Sučany nemal svoj vlastný stánok bolo v roku 1955 rozhodnuté za pomoci KV-ČSTV Žilina,
že sa vybuduje v akcii „T“ Športový dom. Od roku 1955-1957
sa spracovala projekčná dokumentácia a prípravné práce. Samotná výstavba začala v roku 1959 a to zásluhou niektorých
obetavých členov TJ Tatran Sučany. V rokoch 1960-1965 prešla budova Športového domu do akcie „Z“ a investorom sa stal
Miestny národný výbor Sučany. Stavba bola skolaudovaná
a odovzdaná do užívania v roku 1965. Na stavbe pracovalo najmenej 631 brigádnikov a celkovo bolo odpracovaných 69 684
brigádnických hodín. Náklady na túto stavbu boli 1 461 000,KČS. Stavba má 3 podlažia a 420 m2 úžitkovej plochy. Športový dom slúžil nielen pre športovcov Sučian, ale aj pre ubytovanie hostí z okolia.
Súčasnosť : V roku 2000-2004 bola budova splynofikovaná
a zrealizovala sa rekonštrukcia strechy. Futbalový oddiel po výstavbe kontajnerových šatní v roku 2018 budovu Športového
dom opustil a budova sa po zabezpečení uzamkla. Stavba
v súčasnej dobe potrebuje rekonštrukciu, kde sa uvažuje o niekoľkých možnostiach.

Aká je Vaša predstava o budúcom využití
Športového domu v Sučanoch?
Bytový nájomný dom (celková prestavba na byty financovaná s pomocou ŠFRB)
štartovacie byty pre mladé rodiny
Školské zariadenie (vytvorenie výchovno-vzdelávacieho centra pre deti a mládež)
internát pre Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany
škôlka, centrum pre využitie voľného času
Zariadenie hotelového typu
ubytovanie, reštaurácia + posilňovňa
reprezentačná, multifunkčná a prednášková sála
Zariadenie sociálnych služieb so zameraním na seniorov
vybudovanie pobytového zariadenia – domov seniorov
chránené bývanie, denný stacionár
Iné využite :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.............................................................................................................

Predstavujeme vám názory poslancov na využitie Športového domu
v Sučanoch:
JUDr. Mgr. Peter Belica
Väčšinový názor obyvateľov, ktorý vyplynie z ankety realizovanej 29.2.2020, bude pre nás vodítkom v rozhodovaní obecného zastupiteľstva, aj keď v zmysle zákona nemôže byť pre nás záväzným. Moja predstava o budúcom využití Športového domu (ŠD) je ovplyvnená
doterajšími faktickými skutočnosťami. Naša snaha z minulosti v spolupráci s Bilingválnym gymnáziom Milana Hodžu (BASG) prebudovať
ŠD na školské zariadenie (internát) stroskotala z dôvodov na strane zriaďovateľa BASG. Na toto využitie preto priestor nevidím. V obci
nie je enormný záujem o ubytovanie za účelom rekreácie, zariadenie hotelového typu navyše nemôže pokryť potreby ubytovne pre pracujúcich. Preto jediné dva reálne varianty (samozrejme za použitia dotačných programov) vidím buď prebudovanie ŠD na bytový nájomný
dom (BND) alebo zariadenie sociálnych služieb so zameraním na seniorov (DSS). O BND by podľa mojich skúseností bol veľký záujem,
čoho dôkazom je veľký záujem občanov s čerstvo otvoreným bytovým domom na Hradiskách. DSS je z hľadiska reprodukčnej krivky Slowww.sučany.sk
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venska zas oblasťou, ktorá je a bude viac a viac potrebná. Na oba
varianty (BND resp. DSS) však okrem finančnej stránky bude nevyhnutné zvažovať formu prestavby, s ktorou je spojený buď predaj budovy ŠD investorovi alebo jeho prenájom. Tento aspekt (predaj resp.
prenájom) je pre obyvateľov Sučian veľmi závažný, nakoľko ŠD bol
vybudovaný fakticky rukami obyvateľov našej obce. Na túto otázku
formy prestavby však môžeme v rámci obecného zastupiteľstva urobiť zodpovedné rozhodnutie až v danom čase, keď reálne kontúry
projektov prestavby budú na stole.
Doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.
V prvom rade chcem povzbudiť všetkých spoluobčanov, aby využili
túto anketu a „podelili“ sa takouto formou so svojím názorom. Považujem to za dôležité aj s ohľadom na vznik, budovanie, históriu
a účel, na ktorý Športový dom slúžil.
Čo sa týka môjho názoru na jeho ďalšie využitie – chcel by som nájsť
zmysluplný a pre obec výhodný účel avšak s možnosťou zachovať
aj športový potenciál celého komplexu (Športový dom + „staré“
ihrisko). Z toho pohľadu sa mi ako najvhodnejšia alternatíva javí internát pre žiakov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu GBAS.
A dôvod? U nás a predovšetkým v zahraničí vznikali / vznikajú internáty spolu so športoviskami v ich priamom okolí. V našej obci máme
školu celoslovenského významu, avšak bez adekvátnych ubytovacích kapacít (ak nerátame privátne ubytovanie). Práve zriadenie internátu, ktorého súčasťou by bolo aj športovisko by mohol ešte viac
pozdvihnúť jeho význam, a dovolím si povedať, že význam a povedomie o celej obci. Zároveň by internát v prázdninovom období
mohol využívať svoje ubytovacie kapacity aj pre ostatných záujemcov o ubytovanie v Sučanoch.
Za predchádzajúceho starostu / v minulom funkčnom období OcZ sa
už iniciovali určité kroky v tomto smere, žiaľ vo výsledku sa v projekte
ďalej nepokračovalo. Verím, že v budúcnosti sa nájde vôľa a cesta
na všetkých zainteresovaných stranách.
Ako alternatívu, v prípade nerealizovania tohto zámeru, by som videl
možnosť hotelového zariadenia, ktoré by využívalo plochu ihriska
(respektíve jeho časti) pre ponukou športových aktivít.
Ing. Marián Dianovský
Využite pre športové účely s využitím na ubytovanie aj s priľahlým
ihriskom.
Mgr. Veronika Ďaďová
Zastávam názor, že uvedený objekt je vhodný na zriadenie internátu
pre žiakov Bilingválneho gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch. Škola
má výborné meno doma i v zahraničí, no potrebuje internát. V minulosti už boli snahy o zriadenie internátu, no spoločenské zmeny negatívne ovplyvnili tento zámer. V každom prípade je to objekt, ktorým
je potrebné sa zaoberať a nájsť mu vhodný účel využitia v prospech
obce a jej obyvateľov.
Martin Giert
Prerobenie na bytové jednotky a v priestoroch bývalého pohostinstva veľké FIT-CENTRUM, s možnosťou kondičnej prípravy pre
obecné športové kluby: kolkársky klub, futbalový oddiel a stolnotenisový klub.
Mgr. Róbert Kováč
1. Nadstaviť 1-2 poschodia. Mohlo by tam byť ubytovanie, reštaurácia + posilňovňa.
Na prízemí multifunkčná sála (ako prednášková resp. využívaná na
kultúrne podujatia). Prestavbu realizovať vo vlastnej réžií obce +
úver.
2. Nadstaviť dve poschodia a využiť ako ubytovanie pre potreby
obce + internát Gymnázia Milana Hodžu.

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI
Na prízemí multifunkčná sála (ako prednášková resp. využívaná
na kultúrne podujatia).
Časť priestoru bývalého futbalového ihriska využiť na postavenie
multifunkčnej haly pre potreby športovcov (za spoluúčasti sponzorov, vklad obce pozemok).
MUDr. Richard Koyš
Športový dom stavali naši rodičia a starí rodičia, takže máme k nim
záväzok, môj starý otec vozil na furmanku drevo z Magury na koňoch na stavbu, takže by som nebol rád, aby sa to niekomu predalo. Moja predstava je, aby Športový dom zostal majetkom obce
a bol ňou aj prevádzkovaný, alebo daný do prenájmu. Sála na prízemí s bufetom a terasou by mali slúžiť buď ako reštaurácia alebo
ako kaviareň s možnosťou usporadúvania rodinných, spoločenských, športových alebo obecných akcií, severná časť prízemia
by mala zostať slúžiť športovcom, mohla by tam byť napríklad posilňovňa. Poschodia by mali byť zrekonštruované a poskytovať
ubytovanie v štandarde ubytovne alebo penziónu pre študentov,
robotníkov, obchodných cestujúcich alebo turistov. Takéto ubytovacie zariadenie v Sučanoch dlhodobo chýba a takáto veľká obec
ho potrebuje.
Ľubomír Kyselica
Možností by bolo viac. V minulosti sa hovorilo, o internáte pre žiakov Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu. To by nebola zlá
voľba. Otázka je, kto by to financoval. Ak by sa budova bývalého
Športového domu mala prerábať resp. rekonštruovať, obec by si
musela zobrať úver. Po veľkom záujme o nájomné byty v novopostavenej 40-bytovke, by som si vedel predstaviť, že by sa budova prerobila na bytový dom a občania by mali ďalšiu možnosť
prenajať si byty. Ďalej si myslím, že keby sa priestory prerobili, boli
by nové, možno by prilákali lekárov a mohlo by sa v budove zriadiť
zdravotnícke centrum s viacerými ambulanciami, lekárňou a bolo
by to všetko na jednom mieste. K tomu možno nejaké fitnescentrum, alebo zriadiť obecné múzeum, premiestniť obecnú knižnicu.
V budove by tak mohlo vzniknúť kultúrne aj zdravotnícke centrum.
No a potom je tu ešte jedna možnosť, budovu odpredať súkromnému investorovi, developerovi a zmluvne zaistiť ako sa bude
s budovou narábať. Športový dom má svoju históriu, tak to by sa
asi občanom moc nepozdávalo. V každom prípade by bola škoda,
keby budova naďalej chátrala.
JUDr. Miroslav Miert
Môj názor je, že by tam mal byť internát pre žiakov Bilingválneho
gymnázia Milana Hodžu.
Mgr. Gabriela Pecková
V otázke využitia športového domu by som podporila prestavbu
tohto objektu na internát pre žiakov Bilingválneho gymnázia Milana
Hodžu.
MUDr. Iveta Trnovská, MPH
Bolo by vhodné nadstaviť budovu, nakoľko je stavba ,,zdravá“, využitie - ubytovacie kapacity pre Bilingválne gymnázium M. Hodžu,
ev. pár izieb hotelového typu.
Sála - prednášková, kultúrne podujatia, kary, svadby.
Kuchynka- vybaviť základnými spotrebičmi pre cateringové firmy.
Priestor futbalového ihriska využiť na postavenie multifunkčnej
haly pre potreby športovcov, využiteľnosť počas celého roku viď.
hala Diaková, možnosť výstavby pre cvičenie agility psov, streetworkout prvky.
Finančné prostriedky čerpať úverom, europrojektami, predajom
nájomných domov vo vlastníctve obce a hlavne zriadiť obecný
podnik!!!
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V predchádzajúcom čísle sme vám predstavili komisie, ktoré spolupracujú s obecným zastupiteľstvom obce Sučany. Dnes
prinášame priblíženie činnosti komisie Verejného poriadku, o činnosti ďalších komisii sa dočítate v nasledujúcich číslach Sučianskych zvestí.
Pod pojmom komisia najvšeobecnejšie
rozumieme skupinu ľudí – prevažne odborníkov ktorí majú skúsenosti v určitej oblasti. Komisie sa zriaďujú v rôznych oblastiach spoločnosti. Verejný poriadok je súhrn
pravidiel a spoločenských vzťahov, ktoré
vznikajú a prejavujú sa pri správaní ľudí
prevažne na verejnosti. Účelom verejného poriadku by malo byť zabezpečenie príjemného a pohodlného života občanov v obci alebo v meste.
V zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v oblasti miestnej samosprávy môže obecné zastupiteľstvo (OcZ)
zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Aj v našej obci už celé desaťročia obecné
zastupiteľstvo využívalo a využíva možnosť zriaďovať rôzne komisie. V dávnejšej
minulosti ich bolo viac a ich činnosť bola
zamerané na najrôznejšie riešenia problémov v obci. V posledných volebných obdobiach sa spravidla zriaďuje v obecnom
zastupiteľstve v priemere šesť stálych komisií.
Zloženie, úlohy a ďalšie podrobnosti komisií
upravuje „Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva obce Sučany“. Komisie
sa skladajú z poslancov OcZ a občanov,
ktorých volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Návrhy na obsadenie komisií obecného zastupiteľstva môže predkladať starosta a poslanci obecného zastupiteľstva.
Počet členov každej komisie (okrem komisie na ochranu verejného záujmu) je minimálne tri a maximálne sedem, pričom
aspoň dvaja z nich sú poslancami OcZ
(jeden z nich je predseda komisie a druhý
podpredseda, ktorý v neprítomnosti predsedu zastupuje). V odôvodnených prípadoch môže obecné zastupiteľstvo zvýšiť
počet členov jednotlivých komisií na osem
členov.
V niektorých mestách alebo obciach sú
členmi komisií z väčšej polovice poslanci
a z radových občanov je zastúpenie menšie. Je na chválu celého obecného zastupiteľstva, že v Sučanoch to tak nie je
a možno povedať, že do riešenia obecných problémov sa zapája okrem 11 poslancov ďalších (okrem verejnosti) cca 23
občanov – oficiálnych členov jednotlivých
komisií.
Komisia verejného poriadku (VP) je jednou zo šiestich stálych komisií, ktoré zriadilo obecné zastupiteľstvo v našej obci
pre posledné volebné obdobie na ustanovujúcom zasadnutí v decembri roku 2018.
Zloženie komisie je nasledovné:
www.sučany.sk

8

Predseda komisie VP : JUDr. Mgr . Peter
Belica (od roku 2010)
Podpredseda komisie VP: Ľubomír Kyselica (od roku 2018)
Členovia komisie VP :
Mgr. Róbert Kováč ( od roku 2014 bývalý
podpredseda, od roku 2018 člen)
PhDr. Miloš Bella (od roku 2008 bývalý
predseda a podpredseda, od roku 2014
člen)
Mgr. Marta Lamošová (od roku 2008 člen
komisie)
Ing. Ľubomír Turan (člen komisie od roku
2008).
JUDr. Mária Masnicová ( od roku 2018 člen
komisie)
Mgr. Róbert Matula ( od roku 2018 člen komisie)
Zapisovateľ komisie VP : Peter Slobodník
(od roku 2016)

Medzi najdôležitejšie subjekty v obci, s ktorými činnosť komisie verejného poriadku
veľmi úzko súvisí patrila obecná polícia pokiaľ nebola zrušená v roku 2016. V súčasnom období je to najmä Dobrovoľný hasičský
zbor v Sučanoch (DHZ), ktorého členovia čiastočne vykonávajú niektoré úlohy zrušenej
obecnej polície a plnia aj veľa iných činností,
potrebných pre chod obce. Členovia komisie
bývajú každý deň pravidelne informovaní od
DHZ formou emailu (záznam zo služby) jednak o mimoriadnych udalostiach, ktoré sa za
posledných 24 hodín udiali, ale aj o rôznych
vykonaných prácach v obci.
Ďalšími subjektmi, s ktorými komisia aktívne
spolupracuje sú Miestne občianske poriadkové hliadky ( MOPS – štyria pracovníci),

zriadené od roku 2017. Tieto čiastočne
riešia aj problémy, ktoré mala na starosti
obecná polícia. Ďalej je to terénna sociálna
práca (TP- dve terénne sociálne pracovníčky), ktoré fungujú tiež od roku 2017 a najnovšie aj novozriadené Komunitné centrum
v bývalej reštaurácii Gól (KC- tri sociálne
pracovníčky). Všetky tri vyššie uvedené
subjekty medzi sebou úzko spolupracujú
a 1x za týždeň sa pravidelne stretávajú na
informačných poradách za účelom vymenenia si informácií z vykonanej činnosti a kompetencií. Členovia komisie VP bývajú pravidelne informovaní o činnosti MOPS, TSP
a KC jednak formou zaslaných zápisníc zo
stretnutí, ako aj osobnou účasťou pracovníkov na zasadnutiach komisie. Je potrebné
zdôrazniť, že všetky tri vyššie uvedené subjekty boli zriadené a sú financované v rámci
projektov EÚ - Operačný program Ľudské
zdroje, pričom na ich činnosť obec dostane
až 95% finančných prostriedkov.
Neoddeliteľnou súčasťou činnosti komisie je aj
Základná škola v Sučanoch, konkrétne problémoví žiaci, záškoláctvo, prevencia kriminality
a toxikománie, a to aj formou predvolávania
rodičov problémových žiakov na zasadnutie
komisie VP. Tu je potrebné vyzdvihnúť aktívnu
a hlavne odbornú spoluprácu s pani riaditeľkou školy, ktorá je dlhoročnou členkou komisie.
Okrem vyššie uvedenej problematiky sa na
základe podnetov komisie podarilo vyriešiť aj
niektoré technické nedostatky, ako bolo oplotenie školského areálu, kamerový systém
a iné. V súčasnom období sa komisia zaoberá
najmä riešením nepovoleného vjazdu motorových vozidiel (rodičov pri dovoze detí) do
areálu školy.
Komisia VP rieši na svojich zasadnutiach aj
množstvo rôznych sťažností a podnetov
najmä v oblasti susedského spolunažívania
občanov a medziľudských vzťahov. Podarilo sa vyriešiť veľa problémov aj v tejto oblasti, ale sú aj také, ktoré pretrvávajú už viac
ako desať rokov u tých istých spoluobčanov.
V neposlednom rade sa zaoberá aj problematikou našich rómskych spoluobčanov
najmä na ulici Partizánskej a Pri Váhu
a v minulosti aj na ulici Ď. Langsfelda (bývalé unimobunky).
Komisia sa už dlhé roky zaoberá aj riešením
parkovania motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách hlavne v zimnom období, keď vznikajú
problémy pri odhŕňaní ciest a chodníkov.
Veľmi úzko spolupracuje aj s inými komisiami, hlavne s komisiou sociálno-zdravotnou, s ktorou mala už niekoľko spoločných
zasadnutí.
V závere je potrebné skonštatovať, že komisia verejného poriadku má svoje miesto
a opodstatnenie aj keď len ako poradný
orgán pre kvalitnejšiu a efektívnejšiu prácu
obecného zastupiteľstva. Jej členovia sa
snažia o čo najlepšie a najrýchlejšie riešenie vyššie uvedených problémov v oblasti
verejného poriadku v obci.
PhDr. Miloš Bella
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Podmienky užívania priestorov a majetku v Robotníckom kultúrnom
dome
Obec Sučany ponúka na prenájom sálu a zasadačku RKD na komerčné účely (napr. semináre, predajné akcie) ako aj na súkromné účely
(napr. rodinné oslavy, svadby, významné udalosti ako stužkové slávnosti, stretávky a podobne). Sála je svojou kapacitou 120 osôb vhodná
aj na usporiadanie väčších kultúrno-spoločenských podujatí, zábav a plesov. Zasadačka má kapacitu cca 20 osôb.

Sála RKD a príslušenstvo
Komerčné účely (zábava, ples, zhromaždenie politických strán, reklamné podujatia ...):
Obdobie letné ( 01.04. - 31.10. )

15,00 €/hod.

Obdobie zimné ( 01.11. - 31.03. )

20,00 €/hod.

Predajné akcie do 8 hod.

100,00 €

Predajné akcie nad 8 hod.

150,00 €

Sála na súkromné účely pre občanov obce s trvalým pobytom:
– svadba, rodinná oslava a pod.

10,00 €/hod.

– kar

30,00 €

Zasadačka malá RKD
Komerčné účely ( školenie, schôdza, prednáška ... )

15,00 € hod.

Komerčné účely pre občanov obce ( školenie, prednášky, kurzy ... )

10,00 €/ hod.

Súkromné účely pre občanov obce ( rodinná oslava ... )

5,00 € /hod.

Inventár
Zapožičanie inventáru ( poháre, šálky, lyžičky )

20,00 €

Úhrada za rozbitý, chýbajúci inventár

1,50 €/ks

Poplatok za použitie umývačky riadu

5,00 €

Prenájom obrusov

1,00 € /ks

Miestnosti sa prenajímajú minimálne na dve
hodiny. Pri prenájme nad 5 hodín je pre občanov
Sučian možnosť zľavy do výšky 25% v prípade výnimočných príležitostí (svadba,50, 60,70,80..
rokov).
Podmienky prenájmu miestností a majetku
RKD Sučany:
– nájomca nemôže mať záväzky voči obci ( napr.
daň z nehnuteľnosti a poplatok za KO)
– poplatok sa uhrádza aj za použitie miestnosti
a majetku RKD časti predchádzajúceho alebo
nasledujúceho dňa akcie
– na prenájom priestorov a majetku RKD nie je
právny nárok
– sankcie za poškodenie majetku alebo porušovanie verejného poriadku : 200,00 €
a následný zákaz ďalšieho prenájmu
– kuchyňa slúži len na prípravu studených jedál
popr. prihriatie už vopred pripraveného pokrmu.
Kompletný „catering“ prípadne prípravu hlavného
menu si nájomca zabezpečuje vo vlastnej réžii
– kaucia na prenájom: 200,00 €
– poplatok za zrušenie prenájmu : do 7 dní pred
termínom nájmu bezodplatne, menej ako 7 dní:
za zasadačka 20,00 € a veľká sála 50,00 €
Starosta obce môže v odôvodnených prípadoch nájomné pred začatím znížiť alebo rozhodnúť o prenájme a zapožičaní majetku obce - bezodplatné
užívanie na základe odôvodnenej žiadosti.
Užívateľ zodpovedá za škody vzniknuté na majetku
obce v zmysle osobitných právnych predpisov.
Kontakt: t.č. 043 42 410 16, kultura@sucany.sk

Užívanie športovísk v obci Sučany
Obec Sučany za účelom rozvoja športu, zdravia obyvateľov a aktívneho trávenia voľného času v obci ponúka do užívania rozličné športoviská na území obce za nasledovných podmienok:

Multifunkčné ihrisko
Prevádzkové hodiny MI:
Deň

Čas

pondelok – nedeľa

8.00 hod. – 20.00 hod.*

podľa dohody so správcom

Cenník prenájmu MI:

Multifunkčné ihrisko (MI), ktoré sa nachádza pri ZŠ SNP v Sučanoch poskytuje
široké možnosti pre rôzne športové aktivity, a to napr. malý futbal a nohejbal.

občania s trvalým pobytom v obci Sučany

0 €/hod. bez použitia osvetlenia

ostatná verejnosť

10 €/hod. bez použitia osvetlenia

príplatok za použitie osvetlenia

5 €/hod.

Správca MI:
Meno: DHZ

telefónne číslo: 0903555159

e-mail: hasici@sucany.sk

* Prevádzkové hodiny športoviska sa môžu meniť, informácia bude zverejnená na web stránke obce
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Prevádzkové hodiny SH:
Deň

Čas

pondelok – nedeľa

8.00 hod. – 20.00 hod.*

podľa dohody so správcom

Cenník prenájmu MI:
20,- €/hod.

verejnosť
Správca SH:
Meno: Peter Balko

telefónne číslo: 0948280883

e-mail: peter.balko@zoznam.sk

Stolnotenisová hala (SH) sa nachádza
na ul. Kollárova v budove kolkárne na
1. poschodí.

Kolkáreň

Prevádzkové hodiny MI:
Deň

Čas

pondelok – nedeľa

16.00 hod. – 20.00 hod.*

podľa dohody so správcom

Cenník prenájmu MI:
30,- €/hod.

verejnosť
Správca SH:
Kolkáreň sa nachádza na ul. Kollárova.

Meno: Ján Ondrejčík

telefónne číslo: 0918636879

e-mail: kultura@sucany.sk

Tenisové kurty
Tenisové kurty sa nachádzajú v časti Prefa a v časti Hradiská.
Prevádzkové hodiny TK:
Deň

Čas

pondelok – nedeľa

8.00 hod. – 20.00 hod.*

podľa dohody so správcom

Cenník prenájmu TK:
8,- €/hod.

verejnosť
Správca TK Prefa:
Meno: Ľubomír Kyselica

telefónne číslo: 0907657180

e-mail: kyselica@sucany.sk

telefónne číslo:0903186909

e-mail:vladimirvrabec71@azet.sk

Správca TK Hradiská:
Meno: Vladimír Vrabec

Staré futbalové ihrisko
Prevádzkové hodiny a cenník prenájmu : podľa dohody so správcom*
Správca SFI:
Kultúrna referentka obecného úradu

telefónne číslo: 043/4241016

e-mail: kultura@sucany.sk

Nové futbalové ihrisko

Prevádzkové hodiny a cenník prenájmu : podľa dohody so správcom*
Správca NFI:
Kultúrna referentka obecného úradu
www.sučany.sk
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Podmienky užívania športovísk:
Úhrada a rezervácia športovísk:
Poplatok za užívanie športoviska sa platí na mieste v hotovosti správcovi. Fyzická osoba, alebo skupina osôb si môže športovisko prenajať
najviac na 2 hodiny denne. V prípade, že nie je ďalší záujemca o prenájom, môže po dohode so správcom športoviska prenájom pokračovať o ďalší časový úsek. Dlhodobý nájomca uzavrie nájomnú zmluvu. Správca športoviska vedie evidenciu o používaní športoviska
a poplatkoch.
Rezerváciu športoviska je potrebné dopredu dohodnúť so správcom športoviska buď telefonicky alebo zaslaním emailovej správy, z ktorej
je zrejmé, kto si športovisko objednáva, na aký dátum, účel a čas.
Prenájom športoviska sa poskytuje na celú hodinu.
Poplatok za použitie osvetlenia / kúrenia sa platí za celú hodinu.
Podmienky používania športovísk:
• Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na športovisku vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko s povinnosťou dodržiavať podmienky užívania športoviska.
• Užívateľ športoviska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním nedošlo k zraneniu a ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku
obce. Užívateľ alebo jej zákonný zástupca je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
• Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru športoviska výhradne cez vstupnú bránu.
• Vodenie psov a iných zvierat do priestoru športoviska je zakázané (ak nie je výslovne dohodnuté inak).
• Na vonkajších športoviskách je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
• V areáli športovísk je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov a toxických omamných látok, je zakázaný vstup zo zmrzlinou, nápojmi či potravinami, je zakázané správať sa hlučne a narúšať verejný poriadok.
• Každý užívateľ športoviska je povinný v priestore športoviska a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a nočný kľud.
• Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv.

Informovanie o dianí v obci
Pre lepšiu komunikáciu obce a jej občanov ako aj pre aktívny život
v našej obci je pre nás všetkých dôležité využívať dostupné možnosti vzájomného informovania sa.
Obec Sučany preto svojim občanom dáva do pozornosti :

Web stránku obce www.sucany.sk, kde sú zverejnené všetky fakty
o dianí v obci, či už v sekcii aktuality alebo v časti úradnej tabule.
Dozviete sa viac o projektoch obce, činnosti obecného úradu a zastupiteľstva, odstávkach dodávky elektriny a vody, zbere odpadov
a nájdete tu aj kalendár akcií, kde sú prehľadne poskytované informácie k pripravovaným alebo prebiehajúcim akciám. Zároveň, ak
plánujete usporiadať akciu prístupnú verejnosti (ples, divadlo), môžete ju dať zverejniť prostredníctvom žiadosti na e-mail: kultura@sucany.sk alebo na t.č. 043/4241016.
Obec ponúka na svojej webovej stránke aj možnosť zaregistrovať
sa, a najnovšie informácie o obci si môžete nechať posielať na svoj
email domov a byť tak včas informovaní o udalostiach obci.

Z web stránky obce sú prístupné elektronické služby, účelom ktorých
je umožniť občanom obce ako aj podnikateľom v obci vybaviť svoje
záležitosti rýchlejšie z pohodlia svojho domova (napr. splnenie daňových ohlasovacích povinností alebo podanie žiadostí na obec).
Zoznam elektronických služieb, ktoré obec poskytuje, ako aj ich
popis a návod na ich používanie sú uvedené na portále.

Takisto je aktívna aj
mobilná
aplikácia
„V OBRAZE“, vďaka
ktorej vám už neunikne
žiadna informácia zverejnená na webstránke
mesta. Ak si vo svojom mobilnom telefóne
nastavíte
aplikáciu
„V OBRAZE“, každá
informácia, ktorú zverejníme na webovej
stránke sa vám okamžite zobrazí v nastavenej aplikácii.
Odporúčame aj mobilnú aplikáciu „MESTO VO VRECKU“,
ktorá slúži na jednoduché nahlasovanie
napr. nefungujúceho
osvetlenia, rozbitej
cesty, čiernych skládok, túlavých zvierat
a pod. Občania maju
možnosť nahlásiť akýkoľvek podnet alebo
závadu vo svojom
okolí na pár klikov aj
s presnou lokáciou na
mape bez nutnosti prihlásenia.
Samozrejme, vždy Vás radi uvidíme na obecnom úrade, nakoľko
osobný kontakt je ten najcennejší. Ak sa však potrebujete dozvedieť čo najviac o dianí v obci alebo súrne niečo vybaviť, môžete
využiť aj tieto možnosti.

11 www.sučany.sk
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Lyžiarsky kurz v materskej škole
Druhý februárový týždeň deti z predškolských tried z materskej školy „Zvonček“ v Sučanoch
absolvovali lyžiarsky kurz v stredisku Snowland vo Valčianskej doline. Prvý deň sa deti zoznamovali s lyžami a lyžiarkami, inštruktori si ich vzali pod krídla a začali sa prvé krátke
zjazdy. Predškoláci, ktorí už vedeli lyžovať, spoločne s inštruktorom brázdili zjazdovku.
Menej zdatní lyžiari sa učili technike do kopca, po menej šmykľavom koberci a brzdiť do
pluhu. Lyžiarov, ktorým šlo brzdenie na lyžiach perfektne, zobrali inštruktori na vlek. Začiatky
boli veru ťažké, deti sa zoznamovali s pomou, 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 všetci sa tešili na lyžiarske preteky. Dosiahnuté
výsledky z lyžovania potešili deti aj rodičov. Lyžiarsky kurz naši predškoláci zvládli bravúrne,
tešíme sa aj na budúci rok.
Mgr. Andrea Krčulová

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
Rodičovské združenie pri Materskej škole, Hurbanova 10, 038 52 Sučany
Občianske združenie
IČO/SID : 173196170711

Ďakujeme

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

Spoznaj Slovensko - 2. výlet
Počas tejto zimy sme si zatiaľ snehu veľmi neužili. Práve preto sa naši turisti z krúžku Spoznaj Slovensko rozhodli, že navštívia Tatry, kde je
predsa len aspoň trochu snehu. Jedno sobotné ráno sme sa vybrali vlakom, v ktorom sme zistili, že takéto rozhodnutie spravilo aj mnoho
ďalších ľudí. Veru, Tatry, ako vždy, praskali vo švíkoch. My sme sa však od väčšiny ľudí odpojili, aby sme si pozreli Poliankovo, digitálnu
galériu, ktorá nám ponúkla netradičné pohľady na naše majestátne hory, ale aj na ďaleký svet. Aktuálna výstava totiž niesla názov Dialóg
s planétou, ktorej autorom je známy dokumentarista Pavol Barabáš. A bolo sa na čo pozerať. Vyskúšali sme si, aké namáhavé je byť horským
nosičom a niesť ťažký náklad terénom, ktorý dáva zabrať aj bez neho, pokochali sme sa pohľadmi na Tatry a slovenské jaskyne, ale aj ďaleké
kontinenty, dozvedeli sme sa zaujímavé a nie veľmi pozitívne informácie o tom, ako my, ľudia, narábame s prírodou a čo by sme mali robiť
pre to, aby sa táto situácia zmenila. Prehliadku sme zakončili v 3D galérii obrazov, ktoré pred nami zrazu ožívali. Po oddychu a občerstvení
sme sa vlakom previezli na zastávku Štrbské Pleso, aby sme sa prešli okolo tohto známeho jazera (pozor, to už nesie názov Štrbské pleso
– okrem zaujímavostí sme nezabudli ani na slovenčinárske okienko. Viete aj vy, aký je rozdiel medzi týmito názvami? :) ). A tu sme sa
konečne mohli aspoň trochu nabažiť snehu, i keď aj tu ho je zvyčajne v tomto ročnom období omnoho viac. Aj to nás utvrdilo v tom, že
výstava je aktuálna aj pre našu krajinu a naozaj by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako čo najviac pomôcť našej prírode. Po príjemnej prechádzke a výdatnom obede sme sa vrátili na železničnú stanicu, aby sme sa opäť, s množstvom iných ľudí, vydali na cestu späť. Tatry nám
opäť učarovali, a preto sme sa rozhodli, že sa do nich tento rok ešte vrátime, aby sme sa nimi prešli aj v teplejšom, jarnom počasí.
Petra Palubjaková

Predvianočný kvíz
Žiaci druhého stupňa si posledný deň pred vianočnými prázdninami zmerali sily pri vianočne ladenom vedomostnom kvíze. Zápasili s otázkami nielen z hudobnej a filmovej oblasti, ale mnohých potrápila aj slovenská ľudová slovesnosť. Moderátorky p. uč. Janíková a p. uč.
Majková vytvorili príjemnú súťažnú atmosféru. Najúspešnejšie zmiešané družstvá boli odmenené sladkými odmenami.
www.sučany.sk
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Žiaci 1. stupňa sa stretli v jedálni školy na
spoločnom vystúpení „Tešíme sa na Vianoce“. Triedy si pre svojich spolužiakov
pripravili tie najlepšie čísla zo svojich tried-

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

nych vianočných besiedok. Pani učiteľky
Szabová, Melišíková, Stehlíková, Brunčáková, Pecková a Roštárová sa prezentovali spolu so žiakmi aj pred rodičmi. Spo-

ločne sme prežili príjemné predvianočné
dopoludnie.
Všetkým žiakom a pani učiteľkám ďakujeme.

Okresné kolo technickej olympiády
Dňa 28.11.2019 sa uskutočnilo v priestoroch Spojenej školy v Martine okresné kolo Technickej olympiády. Našu školu reprezentovali
3 žiaci. V kategórii B – mladší žiaci: Ivan Gríger zo 7. A triedy a v kategórii A – starší žiaci: Matúš Piroh z 8. A a Marcel Baláž z 8. B triedy.
Súťaž pozostávala z dvoch častí, teoretickej a praktickej. V teoretickej časti žiaci riešili test z oblasti techniky a v praktickej časti vyrábali
výrobok z dreva podľa technického výkresu. Naši žiaci si v silnej konkurencii počínali veľmi dobre a zo 16 zúčastnených škôl v kategórii
A získali 3. miesto: Matúš Piroh z 8. A a Marcel Baláž z 8. B triedy. Žiakov pripravovala p. učitelka Hudáková. Chlapcom ďakujeme
za reprezentáciu a prajeme veľa ďalších úspechov.

30. rokov slobody
Pri pamätníku nespravodlivo
odsúdených sme si 17.11.
pripomenuli pamätné udalosti z roku 1989.
foto: Ctibor Pročka

13 www.sučany.sk
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Mesto Fulnek a Sučany
Už to je 46 rokov, odkedy medzi mestom
Fulnek a Sučanmi začala prebiehať družba.
Na základe pozvania starostky mesta Fulnek, Radky Krištofovej, sa zúčastnili pracovníci obecného úradu, členovia troch miestnych organizácií, JDS, SZPB, SZZP
a občania obce opätovného stretnutia s občanmi Fulneku. Po vzájomnom privítaní
a občerstvení bol pre návštevu pripravený
program. Pozreli sme si miestnosti zariadené v retro štýle, kde sa nachádzali

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania udelila Ústredná rada
SZPB Bratislava Pamätný list za trvalé udržiavanie odkazu protifašistického odboja, za
národné a sociálne oslobodenie, za aktívnu
prácu členom SZPB Sučany: Miriam Balážovej, Marte Lamošovej, Františkovi Lublinskému, Martinovi Matulovi, Jarmile Matúškovej, Ľubici Pivkovej, Jozefovi Pročkovi,
Danuši Pročkovej, Milošovi Skokňovi a Jozefovi Petrášovi.
www.sučany.sk
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rôzne veci dennej potreby, ktoré ľudia
bežne používali pred 30 rokmi. Prezreli sme
si aj novú knižnicu spojenú s čitárňou. Autobusom sme sa presunuli do mesta Hradec
nad Oravicí v okrese Opava, kde sa nachádza zámok s rovnomenným názvom.
V rozsiahlom areáli je veľká záhrada, v ktorej sme mali možnosť pozrieť si empírový
Biely zámok, historický Červený zámok
a Bielu vežu v novogotickom slohu. V roku
2001 bol zámok vyhlásený za kultúrnu pa-

miatku. Prezreli sme si historický interiér,
zámockú čitáreň, reprezentačné jedálne,
spoločenské sály a dámske rokokové izby.
Náš ďalší program pokračoval v sále kultúrneho domu vo Fulneku, kde sme sa stretli
s miestnymi obyvateľmi. Pripraveným spoločným programom sme si spríjemnili posedenie.
Text a foto: Danuša Pročková
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XXVI. Sučiansky jarmok ľudových remesiel a Mikuláš
V sobotu 7.12.2019 sa konal v našej obci - XXVI. Sučiansky jarmok ľudových remesiel a Mikuláš. Tento rok sme akciu opäť pripravili
spoločne s Poľovníckym združením Jarolím Sučany a Urbárskou spol. Sučany. V programe vystúpili skupiny: ÚSVIT, Hanuliakovci, Parobci. O 15:45 hod. rozsvietil Mikuláš vianočný stromček a o 16:00 vystúpila hudobná skupina SČAMBA. V budúcnosti chceme v tejto
peknej akcii pokračovať.
Text: K. Miháliková Foto : C. Pročko

Blahoželáme dlhoročnej pracovníčke obecného úradu, matrikárke p. Anne Jamriškovej,
ku krásnym narodeninám 90. rokov, prajeme veľa zdravia.

15 www.sučany.sk
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Akcia Naši jubilanti 2019.

ZO SZZP bilancuje a pozýva
Základná organizácia zväzu zdravotne postihnutých vyhodnotila svoju ročnú aktivitu
na výročnej členskej schôdzi v januári t.r. Za
vysokej účasti svojich členov predsedníčka
organizácie Dr. A. Bellová vyhodnotila aktivity, na ktorých sa zúčastnilo veľké množ-

stvo členov, ale aj občanov obce. Kladne
hodnotila záujem členov o účasť na organizovaných podujatiach, ktorí sa starajú
o svoje zdravie, navštevujú kultúrne podujatia či športujú. O 188 členov organizácie
sa v minulom roku aktívne staral a podujatia

Výbor :
zľava hore: Ing. Skyva E., Ondrejkovičová S., Štangová D., Christová Ľ., Laššúthová D.,
Pavelicová J., Bellová A., Neumanová A., Klimáčková V., Pročková D.,
zľava dole: Podstrelená Ž., Galisová E.,
na foto chýbajú: Ing. Vydra L., Dubovcová A.
(foto : Pročka C.)

www.sučany.sk
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pre nich pripravoval 13 členný výbor
a 3 členná revízna komisia:
Na tento rok organizácia pre svojich členov
ponúka kultúrne vyžitie návštevou divadelných predstavení, koncertov a programov
v rámci sviatkov, pravidelné športovanie –
cvičenie SM systém - každú stredu v RKD,
od apríla severská chôdza každú nedeľu.
Svoje zdravie si môžu členovia upevňovať
aj relaxačnými a kúpeľnými pobytmi, t.r. sú
v ponuke na jar Piešťany a v jeseni Trenčianske Teplice, turistika v Tatrách, cez leto
rekreačné pobyty. Tiež máme v ponuke
prednášky zo zdravej výživy a byliniek.
Pre ženy na marec pripravujeme ukážky
starostlivosti o pleť. Každý štvrtok okrem
1. týždňa v mesiaci prebiehajú tvorivé
dielne v klube dôchodcov – pletenie, háčkovanie, práca s papierom. Od septembra plánujeme otvoriť kurz paličkovania.
O aktuálnych informáciách k jednotlivým
podujatiam budeme občanov informovať
prostredníctvom správ v miestnom rozhlase, na FB stránke obecného úradu,
alebo budú uverejnené na vývesnej tabuli v obci. Prihlasovať sa na podujatia
môžu členovia aj občania obce na informáciách na obecnom úrade, alebo
priamo u členiek výboru. Všetci ste na
naše podujatia pozvaní a budete na nich
vítaní.
Dr. A. Bellová preds. ZO SZZP Sučany
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Členky ZO SZZP navštívili 22.1. 2020 na pozvanie prof. MUDr. J. Plevkovej PhD. Simulačné centrum lekárskej fakulty v Martine, kde sa
teoreticky oboznámili so základmi prvej pomoci pri infarkte, mozgovej príhode a prakticky si vyskúšali základy prvej pomoci pri oživovaní,
zástave dýchania a iných život ohrozujúcich situáciách.
(Foto Pročka C.)

Vianočné Košice
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Sučany usporiadal výlet vlakom na vianočné trhy do Košíc. Trhy sa nachádzajú v centre mesta.
Nechýbal na ňom tradičný vianočný sortiment. Navštívili sme aj dominantu nielen námestia, ale aj celých Košíc: Košický dóm, ktorý je
zasvätený sv. Alžbete uhorskej. Jeho súčasťou je najväčší súbor 48
gotických tabuľových malieb. Vo vianočnej nálade s novými zážitkami
nám cesta domov ubehla rýchlo.
Text a foto: Danuša Pročková

JDS – SZZP - SZPB Sučany: Výlet na Hrebienok a Rajnerovú chatu
foto: Ctibor Pročka

17 www.sučany.sk
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Adventný koncert
V druhú adventnú nedeľu sa o 18:00 hod.
v evanjelickom kostole konal krásny adventný koncert speváckeho zboru Nitria. Nitriansky spevácky zbor pod vedením dirigenta docenta Ondreja Šáraya na vysokej
úrovni zaspieval niekoľko adventných a vianočných klasických latinských piesní
a v druhej časti programu speváci pridali
krásne pásma slovenských kolied v dynamických a osviežujúcich aranžmánoch. Pri
jednej piesni nezneli iba nádherné hlasy
a sprievodný klavír, ale zazneli aj „spievajúce“ poháre. Na záver zaznela pieseň – Daj
Boh šťastia, po ktorej sme našim vzácnym
hosťom poďakovali. Po záverečných slovách nasledovala posledná pieseň- Jingle
bells. Koncertu sa zúčastnilo mnoho našich cirkevníkov, spoluobčanov aj priateľov
z okolia, ktorí sa rozišli obohatení o krásny

kultúrny aj duchovný zážitok. Ďakujeme našej obci za podporu pri organizovaní koncertu
a tiež všetkým, ktorí sa tohto krásneho koncertu zúčastnili.
Beňuch Daniel, evanjelický farár

Dajme Vianociam
zmysel
O čom sú Vianoce? O výzdobe? Darčekoch? Zhone? Či peniazoch? My, mladí
z farnosti Sučany, sme sa pokúsili poukázať
na pravý zmysel Vianoc. V emotívnom vianočnom pásme, v ktorom sa hlavná postava rozhodne nesláviť Vianoce, prichádzajú Štedrosť. „Vraj najkrajší dar je bozk
z pravej lásky.“ Nádej. „Máme nádej že to
s nami nie je až také zle, lebo prišiel Ten,
ktorý nás zachránil.“ Láska. „Na Vianoce je
čas prísť domov.“ Dieťa. „Deti dokážu dávať
dary,
na
ktoré
sa
nemôže
čakať.“ Tradícia. „Starý elf nemôže vytlačiť
z čestného miesta nášho Kráľa.“ A Neobyčajnosť. ,,Každý svojou troškou môžeme
prispieť k tomu, aby mali Vianoce zmysel.“ V ich spoločnosti sme po kúskoch odkrývali podstatu Vianoc. Zakončili to vlastnou “troškou“ vianočného hip hopu. A samozrejme všetci spolu sme si zaspievali
neodmysliteľnú Tichú Noc.

Vianočné pásmo Dajme Vianociam zmysel sa uskutočnilo 25. decembra 2019 v Robotníckom dome.
Text : Katka Čechová
Foto : C. Pročka

Farský ples
V sobotu 1. februára 2020 sa v Robotníckom dome v Sučanoch uskutočnil Farský ples, ktorý pripravila mládež z rímsko-katolíckej farnosti
Sučany. Mladí sa už v septembri chopili iniciatívy s cieľom obnoviť plesovú tradíciu, keďže farský ples sa v Sučanoch naposledy konal
v roku 2012.
Ples sme začali svätou omšou vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sučanoch o 18:00 hodine, ktorá bola obetovaná za organizátorov, účastníkov a sponzorov plesu. Ples bol oficiálne otvorený o 19:00 hodine v Robotníckom dome. Večerom nás sprevádzala moderátorská dvojica Katka Čechová a Aďo Benko.
Naša mládež sa postarala o bohatý program. Od novembra sa stretávali na nácvikoch, kde všetko usilovne a poctivo pripravovali. Pod vedením Jerguša Radačovského nacvičili dve tanečné čísla – valčík na otvorenie plesu a o trochu uvoľnenejšiu cha-chu (čaču), ktorú odtancovali
pred polnocou. Súčasťou programu bolo aj emotívne scénické divadlo o sile modlitby a uzdravujúcej a oslobodzujúcej Božej láske.
Ako to na dobrom plese býva, nesmelo chýbať dobré jedlo, hudba a samozrejme tanec. Ľudia sa taktiež mohli zabaviť a lepšie spoznať
pri metlovom či srdiečkovom tanci, alebo len tak posedieť v bare so známymi aj neznámymi. O polnoci nasledovalo losovanie veľmi
www.sučany.sk
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bohatej tomboly, ktorej hlavnou cenou bol pútnický zájazd do Svätej Zeme. Odovzdávanie tomboly moderoval náš pán farár Mgr. Pavol
Pečko. Ako vždy, nezaobišlo sa to bez jeho vtipného komentára. J A nakoniec, zábava pokračovala až do skorého rána.
Na záver by sme sa chceli aj týmto spôsobom poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa táto akcia mohla uskutočniť. Fantastickému cateringu,
hudobníkom, dídžejovi, ochotným ľuďom z obecného úradu, všetkým sponzorom a dobrodincom. Ďakujeme aj účastníkom plesu za dôveru
a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré nás spolu čakajú. Obrovská vďaka patrí nášmu pánovi farárovi za jeho neustálu podporu, povzbudenia
a modlitby. A v neposlednom rade ďakujeme dobrotivému Bohu za nesmierne požehnanie, ktorým nás obdaroval a obdarúva každý jeden
deň. Lebo s tebou Pane, sa aj nemožné stáva možným.
Mária Koyšová, v mene mladých z farnosti Sučany
Foto: Pavol Pečko

Stolnotenisová šou z projektu Stolný tenis do škôl na základnej škole
SNP v Sučanoch
Slovenský stolnotenisový zväz v roku 2018 úspešne spustil projekt
Stolný tenis do škôl. Po celom Slovensku sa v období od septembra do decembra uskutočnilo pätnásť podujatí, ktorých cieľom
bolo predstaviť stolný tenis najmä najmladším žiakom základných
škôl, zvýšiť popularitu stolného tenisu a následne priviesť k stolom
nové nádeje. Vzhľadom na pozitívne ohlasy športovej verejnosti
a na postupne vznikajúce školské stolnotenisové ligy výkonný
výbor SSTZ (Slovenského stolnotenisového zväzu) odsúhlasil pokračovanie tohto projektu aj v roku 2019.
O zapojenie sa do projektu mohla požiadať ktorákoľvek základná
škola na Slovensku. Na základe predložených žiadostí bolo vybraných 18 škôl, kde sa v roku 2019 stolnotenisová šou uskutoční,
a to šesť na východnom Slovensku, šesť na strednom a šesť na
západnom Slovensku. Pri výbere sa dôraz kládol na samotnú ak-

Riaditeľka ZŠ Mgr. Lamošová s trénerom stolného tenisu Ing. Mariánom Kľuchom

tivitu a kreativitu školy. Žiadosť podala aj Základná škola SNP v Sučanoch, reprezentovaná pani riaditeľkou Mgr. Martou Lamošovou,
a to v spolupráci s miestnym stolnotenisovým oddielom TJ Tatran
Sučany, ktorý zastupoval Ing. Marián Kľuch, ktorý zároveň na škole
vedie stolnotenisový krúžok. A naša škola bola napokon so svojou
žiadosťou úspešná.
Moderovaná stolnotenisová šou zavítala do sučianskej základnej
školy vo štvrtok 21.11.2019. V školskej telocvični sa na dvojhodinovom programe zišlo 140 žiakov prvého až štvrtého ročníka. Úspešní
slovenskí stolnotenisoví reprezentanti Alexander Valúch a Fedor
Kallay predstavili deťom stolný tenis, predviedli základné údery i hru
s viacerými druhmi a veľkosťami rakiet a loptičiek. Šou bola interaktívna a moderátor i hráči s deťmi počas šou diskutovali a deťom vysvetľovali základy tohto športu.
Po ukončení hlavnej časti boli pre deti pripravené rôzne stanovištia, na ktorých si vyskúšali viacero stolnotenisových aktivít zameraných najmä na prvé kontakty s raketou a loptičkou – nosenie loptičky na rakete cez prekážky, triafanie loptičky s raketou na cieľ,
hra na stolnotenisovom robote. Tí, čo mali záujem, mohli si krátko
zahrať aj s našimi reprezentantmi. Následne sa uskutočnila autogramiáda.
Ako súčasť tohto projektu naša škola dostala od SSTZ kvalitný
súťažný stolnotenisový stôl s príslušenstvom. Každý žiak, ktorý sa
na šou zúčastnil, dostal diplom za absolvovanie jednotlivých stanovíšť, informačné a propagačné materiály SSTZ, omaľovanky na
tému stolný tenis a tiež malé sladké prekvapenie.
Finálnym cieľom projektu je pritiahnuť čo najviac detí k systematickému hraniu stolného tenisu a ich postupná účasť v novovznikajúcich školských stolnotenisových ligách. Dúfame, že sa nám tento
cieľ aj podarí naplniť.
Peter Balko
FOTKY na facebooku Sučian:
https://www.facebook.com/sucany/photos
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Reprezentanti v akcii

Nádejný stolnotenisový dorast

Nádejný stolnotenisový dorast

Nádejný stolnotenisový dorast

Ocenení účastníci
www.sučany.sk
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Rekonštrukcia podlahy v sučianskej stolnotenisovej herni
Stolný tenis má v Sučanoch dlhú a silnú tradíciu – tohto roku sme si pripomenuli 95 rokov tohto športu v našej obci. Začiatky stolného
tenisu v Sučanoch spadajú do obdobia medzi dvoma svetovými vojnami. V druhej polovici 30-tych rokov sa u nás stolný tenis stal
propagovaným rekreačným športom a od roku 1947 sa sučianski stolní tenisti začali pravidelne zúčastňovať aj organizovaných
súťaží.
Najväčší rozmach stolného tenisu v Sučanoch nastal potom, čo v roku 1986 bola do užívania odovzdaná nová herňa na poschodí kolkárne.
Na stavbe priestorov stolnotenisovej herne a šatní odpracovali štyria nadšenci zo stolnotenisového oddielu – Ján Gregor, Ján Bajdich,
Ľubo Šauša a Šimon Hulák – v rámci svojho voľného času každý okolo 500 hodín bez nároku na finančnú odmenu. Ich odmenou bola
možnosť využívať tieto priestory na športovanie. Teší nás, že prví dvaja menovaní sú dodnes aktívnymi hráčmi a úspešnými reprezentantmi
nášho oddielu.
Dnes – po 33 rokoch – sa v týchto priestoroch stále hráva stolný tenis. Za ten čas prešla herňa niekoľkými úpravami: zamurovali sa prebytočné okná (8) a tie, ktoré zostali (4), sa vymenili za plastové; elektrické pece sa vymenili za radiátory napojené na plynovú pec. Úpravy
herne nabrali spád najmä v uplynulom roku. Keďže na južnej stene sa v zime tvorila pleseň, nainštalovali sa na ňu dva nové radiátory
a pribudol aj turbínový ventilátor. Okrem toho sa zrealizovala jednak kompletná výmena osvetlenia – bežné žiarovky a neónky sa vymenili
za led-svetlá resp. led-trubice (lepšie svetlo a zároveň ušetrené náklady za elektrinu) – a jednak kompletná revízia a oprava zásuviek
a vypínačov v herni. Väčšinu týchto úprav inicioval a všetku elektrikársku robotu urobil náš člen Ivan Butkaj.
Samostatnou kapitolou je podlaha herne, ktorá slúžila 33 rokov bez toho, že by sa s ňou niečo robilo. Je prirodzené, že za taký dlhý čas
došlo k jej značnému opotrebovaniu, čo so sebou nieslo okrem iného aj zdravotné riziká pre hráčov. Jednak sa povrch betónového podkladu pod podlahovou krytinou za tie desaťročia rozdrobil a keďže medzery medzi pásmi podlahovej krytiny neboli vyplnené, pri každom
pohybe sa z týchto medzier víril prach a hráči ho dýchali. Pred tromi rokmi sme to provizórne vyriešili tým, že sme tieto medzery zalepili
páskou na koberce, (ktorá sa však drala a bolo ju treba pravidelne meniť). Bolo to však naozaj len provizórne riešenie. Podlahová krytina
bola okrem toho po viac než troch desaťročiach poriadne zodratá, šmýkalo sa na nej a hrozili úrazy. A v neposlednom rade bola hra na
takejto podlahe veľkou záťažou na kolená hráčov.
Pred rokom a pol sa stav podlahy stal akútnym natoľko, že sme začali hľadať riešenia tejto neuspokojivej situácie. Na zhodnotenie
stavu podlahy sme prizvali odborníka z oboru stavebníctva. Podľa jeho záverov nestačilo len vymeniť podlahovú krytinu, ale bolo
tiež treba opraviť betónový podklad. Oslovili sme rôznych dodávateľov športovej podlahovej krytiny, ktorí nám poslali kalkulácie na
materiál a práce potrebné na výmenu povrchovej krytiny a opravu betónového podkladu v herni. Tie sme v januári 2019 poslali aj na
obecný úrad. Samotná rekonštrukcia mala mať tri fázy: 1) odstránenie starej krytiny a rozdrobeného betónu pod ňou; 2) sanácia betónového podkladu – po jeho očistení ho bolo treba natrieť penetračným náterom a urobiť niveláciu podlahy; 3) položenie novej podlahovej krytiny.
Podľa zistených skutočností mali náklady na rekonštrukciu podlahy dosiahnuť výšku cca 10 000 eur. Menšie úpravy a opravy v stolnotenisovej herni (pokiaľ sa pohybujú rádovo v stovkách eur) si zabezpečujú členovia oddielu sami, no takáto suma bola nad naše finančné
možnosti. Preto sme sa obrátili na obecný úrad v Sučanoch so žiadosťou o zafinancovanie tejto rekonštrukcie. Prisľúbili sme, že v rámci
rekonštrukcie by sa do prác zapojili aj členovia oddielu, ktorí by svojpomocne urobili prvú časť prác – odstránenie starej krytiny a rozdrobeného betónu pod ňou a jeho očistenie – čím by prispeli k zníženiu celkových nákladov.
Pán starosta Martin Rybár vyjadril pre našu žiadosť svoje pochopenie, no jej schválenie záviselo od dvoch okolností: 1) či obec bude mať
na túto rekonštrukciu prostriedky; a ak áno, 2) či poslanci sučianskeho obecného zastupiteľstva schvália takéto využitie týchto prostriedkov.
Napokon sa naša žiadosť dostala na program zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 17. septembra 2019, kde poslanci žiadosť stolnotenisového oddielu o rekonštrukciu podlahy v herni v sume 10 000 eur schválili.
Prvú fázu rekonštrukcie si vzali na starosť samotní členovia oddielu a zrealizovali ju v sobotu 30.11.2019. Išlo o už spomenuté odstránenie
starej krytiny a rozdrobeného betónu pod ňou a jeho očistenie. Zazmluvnená firma následne zrealizovala druhú fázu, čo bola sanácia betónového podkladu. Čas potrebný na vyzretie novej nivelácie sme potom využili na kompletné vymaľovanie herne. Následne bola položená
nová podlahová krytina.
Členovia stolnotenisového oddielu tak za posledné dva mesiace roku 2019 zorganizovali dve veľké a niekoľko menších brigád, počas
ktorých odpracovali viac než 200 brigádnických hodín. Spomedzi 42 členov sa na brigádach zúčastnila dokopy takmer polovica (18). Silné
zastúpenie mali medzi nimi ako rekreační hráči (amatéri), tak aj hráči hrajúci súťaže. Je príznačné, že najviac hodín (30) odpracoval 73ročný Ján Gregor, ktorý bol aktívny už aj pri samotnej výstavbe našej herne.
Dnes sa Sučany môžu pochváliť modernou herňou, ktorá patrí medzi najlepšie a najkrajšie v okrese. Úprimná vďaka patrí jednak pánovi
starostovi, členom jednotlivých odborných komisii pri OZ, ktoré sa danou vecou zaoberali, a tiež poslancom obecného zastupiteľstva –
za ich pochopenie, ústretovosť a podporu –, a taktiež členom oddielu, ktorým nie je ľahostajné, v akých podmienkach hrajú a sú (vo
svojom voľnom čase) ochotní priložiť ruku k dielu. Všetkým nám ide o to isté – zveľaďovanie obecného majetku a rozvoj stolného tenisu
v Sučanoch, pritiahnutie detí a mládeže, aby pokračovali v bohatej tradícii tohto športu v našej obci.
Vo vynovenej herni si už žiaľ nezahrá náš dlhoročný, zaslúžilý a mimoriadne aktívny člen Viliam Kúdelka, ktorý nás navždy opustil 5. januára 2020. Česť jeho pamiatke.
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Herňa pred rekonštrukciou

Maľovanie herne

Strhávanie starej podlahovej krytiny

Čistenie betónového podkladu

Herňa po rekonštrukcii

Viliam Kúdelka, dlhoročný zaslúžilý člen stolnotenisového oddielu
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Volejbalisti Tatranu Sučany
Tak ako každý rok, volejbalisti Tatranu Sučany začali Nový rok malým turnajom s posedením. Turnaja sa zúčastnilo 5 zmiešaných družstiev:
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany, Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha Martin a tri zmiešané družstvá Tatranu Sučany.
Text a foto: Danuša Pročková

Vyhodnotenie 62. ročníka amatérskeho turnaja v kolkoch

Turnaja sa zúčastnilo 10 družstiev a do
hry sa zapojilo 80 hráčov. Na 1. mieste
Traktor Sučany. na 2. mieste Rozvodňa,
na 3.mieste družstvo obce Sučany. V jednotlivcoch skončil na prvom mieste
Radovan Bolibruch. Organizátorom patrí
vďaka.
Text a foto: Ľubomír Kyselica

Rok 2019
Počet obyvateľov

:

4 754

Počet narodených detí
– z toho chlapcov
– z toho dievčat

:
:
:

38
20
18

Zosobášených párov
– z toho cirkevné
– z toho civilné

:
:
:

32
16
16

Zomrelo
Prihlásilo sa
Odhlásilo sa
Najstarší občan

:
:
:
Pavla Matulová 99 r.

40
83
81
nar. 13.12.1920
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O sučianskom meste

Dovoľte mi teraz opísať odviate časom, zaspomínať si a preniesť vás do zaniknutého sveta sučianskeho
mesta 60. rokov 20. storočia. Najprv však spomeniem bufet pri železničnej stanici. Chodila som si doň
kupovať pomarančovú krachelku, vo fľaši s porcelánovým patentovým uzáverom. Tu ma milo obslúžila
naša susedka, pani Amálka Fuljerová. Potom nasledovala cukráreň, o ktorej som už písala. Kúsok
ďalej, na ulici Ď. Langsfelda, ste si mohli vo Vaváke dome dať opraviť topánky u pána Potančoka. Keď
ste podišli o pár metrov už ste boli pri Kafehauze. Bývalá „Svätá Trojica“, neskôr potraviny, sa stali známym pohostinstvom. Za reštauráciou bola budova starej kolkárne. Už vtedy Sučanci hrali prvú ligu. Nesmiem zabudnúť ani na povestný bufet, zvaný Koniareň, ktorý sa tiež nachádzal v dnešnej budove
Orey. Tam som vstúpila len raz. A v Kafehauze som bola prvýkrát až ako dospelá. Mňa reštauračné
priestory nikdy nelákali. Rovnako tak aj mäsiarstvo u Grambličkov. Prvý krámik v meste. Bola to malá,
tmavá miestnosť. Tú pochmúrnosť v ňom umocňovala aj čierna olejová dlážka, typická pre miestnosti
prvorepublikových obchodov. Sem, raz-dvakrát do týždňa skoro ráno, chodila stáť rad na mäso stará
mama. Aj to patrilo ku koloritu doby.
Zato do sučianskej knižnice v robotníckom kultúrnom dome som chodila často a rada. Pani Olinka Lazišťanová ma vždy s úsmevom privítala a poradila dobrú knihu na čítanie. Myslím si, že práve ona by
mohla predstavovať ideálnu sučiansku ženu minulého storočia. Oproti knižnici bol obchod, do ktorého
som chodila najradšej. Papiernictvo. Najprv bolo v miertovskom dome, potom ho preložili do prízemia
susedného (dnes už nestojaceho) hodžovského domu. Keď som doň vošla cítila som sa ako v krajine
zázrakov. Všetky tie zošity, pravítka, perá, štetce, pastelky, farbičky, výkresy, notesy, balíčky kancelárskeho papiera a neviem čoho ešte, ma priťahovali tak, ako magnet priťahuje železo. Pani Marta Ličková
bola šikovná, druhogeneračná obchodníčka. Nepoznala slovko nemáme. Nakupovať u nej bola radosť.
Zohnala všetko, čo ste potrebovali. Keď nie, ponúkla náhradu. Nuž mala som kde míňať rodičmi ťažko
zarobené peniaze. Ďalším obchodom na tej strane ulice boli až potraviny Budúcnosť. (Dnes na tomto
mieste stojí pekná novopostavená budova s módnou konfekciou.) Bola to miestnosť zapchatá regálmi.
Kraľovala v nej pani Hrdeková s paňou Pokrievkovou. Sem sme chodili nakupovať len výnimočne. Pretože potraviny sme mali hneď cez cestu, oproti bráne do dvora nášho domu. V bývalej obecnej práčovni
pri meštianke. Tu neohrozene vládla pani Koreňová. V tých rokoch tu predávala aj pani Buganová a po
nej pani Ľudmila Janíková. Bola som ich pravidelným kunčaftom. Jój, čo som minula koruniek na cukríky
a keksíky. Ale aj na jarnú zeleninu, ktorá bola vtedy vzácnosťou. Pamätám si papierové vrecia s múkou,
ktorú predavačky museli rozvažovať. Mlieko privážali vo veľkých kanviciach a zákazníci si ho odnášali
vo svojich, malých. Neskôr bolo mlieko balené v sklenených fľašiach, ktoré sa po dokonalom umytí
vracali do obchodu. Maslo bolo balené v povoskovanom papieri. Nebolo toľko zbytočných, prírodou
nestráviteľných obalov.
(úryvok z knihy Naháňanie tieňa)
Anna Ursíni-Jamrišková
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