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Obecný úrad Sučany a Základná organizácia SZPB Sučany si Vás
dovoľujú pozvať na oslavy

70. VÝROČIA OSLOBODENIA OBCE SUČANY,
ktoré sa uskutočnia v našej obci dňa 11.4.2015 o 13.00 hod.
1. časť na miestnom cintoríne
2. časť na starom futbalovom ihrisku
PROGRAM:
1.časť: hymna • báseň • príhovor starostu obce • príhovor predsedu ZO SZPB •
príhovory hostí • vystúpenie súboru Sučianka • položenie pietnych vencov k pamätníku
2.časť: výstava zbraní 1.a 2. svetovej vojny • rekonštrukcia bojov
oslobodenia obce • povstalecký guláš

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

Uznesenia
Obecného
zastupiteľstva
dňa 15.12.2015 Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že novozvolení poslanci
zložili zákonom stanovený sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Sučanoch:
1. Veronika Ďaďová, Mgr.
2. Martin Rybár
3. Eva Bencová, Ing.
4. Peter Belica, JUDr. Mgr.
5. Iveta Trnovská, MUDr. MPH
6. Róbert Kováč, Mgr.
7. Jaroslav Makovník
8. Lenka Orelová, Mgr.
9. Vladimír Bulej, Ing.PhD.
10. Ján Jamriška, Ing.
11. Peter Belica, Ing.

ZO ŽIVOTA OBCE
•
•

votná, školstva, mládeže a bytová
kultúry a športu
verejného poriadku

volí predsedov komisií:
•
•
•
•
•

Ekonomická: Martin Rybár
Komisia výstavby, územného plánu, dopravy a životného prostredia: Eva
Bencová Ing.
Komisia sociálno-zdravotná, školstva, mládeže a bytová: Iveta Trnovská,
MUDr. MPH
Komisia kultúry a športu: Veronika Ďaďová Mgr.
Komisia verejného poriadku:Peter Belica,JUDr.Mgr.

poveruje k vykonávaniu občianskych obradov:
•
•
•

Veronika Ďaďova, Mgr,
Iveta Trnovská MUDr. MPH
Eva Bencová, Ing.

schvaľuje:
•

vypracovanie žiadosti na rozšírenie kamerového systému v obci

dňa 9. 2. 2015 Obecné zastupiteľstvo schválilo:
vzalo na vedomie:
•

funkciou zástupcu starostu bol poverený Peter Belica, Ing.

Poveruje:
•

Veroniku Ďaďovú Mgr. zvolaním a vedením OZ v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch v súlade so zákonom

•
•
•
•
•
•
•

zriaďuje:
•
•
•
•

•

komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení:
Peter Belica, JUDr. Mgr, za KDH
Iveta Trnovská, MUDr. MPH, za nezáv. poslancov
Jaroslav Makovnik, za SMER–SD

5 stálych komisií pri OZ:
•
•

ekonomická
výstavby, územneho plánu, dopravy a životného prostredia sociálno-zdra-

•
•
•
•
•
•

plán činností OcZ na rok 2015
zásady hospodárenia s majetkom obce
poskytnutie dotácií spoločenským a športovým organizáciám nasledovne:
Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 1. 000 €
Spevokol Sučianka 350 €
Živena Sučany 550 €
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Sučany
500 €
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Sučany 300 €
Futbalový oddiel Tatran Sučany 12.500 €
Kolkársky klub Tatran Sučany 1.300 €
Klub Sučianskych turistov 700 €
Volejbalový klub Tatran Sučany 400 €
Športový krúžok Sučany – volejbalový oddiel ženy 300 €
Skialpinistický klub Sučany 700 €

Naša obec má komunitné centrum

Pracovníčky komunitného centra
v nových priestoroch.

Z dôvodu narastajúcej potreby riešenia problematiky marginalizovanej rómskej komunity, sa
naša obec zapojila do Národného projektu Komunitné centrá, ktorý prebieha v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia za podpory Európskeho sociálneho fondu.
Cieľom tohto projektu je snaha dosiahnuť sociálnu inklúziu a pozitívne zmeny najmä, ale nielen v rómskej komunite prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných centrách.
Úlohou komunitnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom na komunitnej,
ale aj individuálnej úrovni, a to hlavne tým, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii, sú sociálne vylúčení alebo sú v ohrození sociálneho vylúčenia a nie sú schopní sami
ani s pomocou rodiny, blízkych osôb, či komunity nájsť riešenie svojho sociálneho problému. Zároveň sa komunitná práca stáva nástrojom vzdelávania, prostredníctvom ktorého sa
vytvárajú predpoklady a podmienky na zvyšovanie vzdelanostnej a kultúrnej úrovne najmä, ale
nielen úrovne rómskeho obyvateľstva. Komunitná práca sa taktiež stáva mostom medzi majoritnou a minoritnou skupinou obyvateľstva v našej obci a komunitné centrum je vnímané ako
priestor pre spoločný dialóg a aktivity. Táto skutočnosť samozrejme zvyšuje nároky nielen na
daný priestor , ale hlavne na samotných odborných pracovníkov komunitného centra, ktorých
poslaním je poskytovanie odborných činností, ktoré pozostávajú zo sociálneho poradenstva,
poskytovaného ambulantnou formou v administratívnych priestoroch komunitného centra, ale
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Dňa 5.marca 2015 Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
doporučuje:
•

•
•

rokovať vo veci odkúpenia nedostavanej budovy vo vlastníctve psychiatrickej liečebne a následne zistiť možnosti získania ﬁnancií (dotácia, úver)
na prestavbu na bytový dom resp. dom sociálnych služieb pre potreby
obce a predložiť o tom správu do budúceho OcZ
starostovi obce, aby pre riešenie rekonštrukcie osvetlenia obce zriadil
pracovnú skupinu
aby VZN obce Sučany boli prepracované do podoby úplného znenia
v zmysle doplnkov a takto zverejnené na úradnej tabuli obce
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ukladá:
•
•

•

veliteľovi DHZO, aby na budúcom zasadnutí predložil,
správu o činnosti v oblasti údržby komunikácií,v oblasti údržby zelene,
ďalších činností, ktoré má v kompetencii DHZO Sučany a k uvedeným
činnostiam vyčíslil náklady a príjmy obce v r. 2014
hlavnej kontrolórke obce, aby preskúmala a na budúcom zasadnutí OZ
predložila správy z kontroly o dielo/uznesenie č.36/2015/

žiada:
•

prednostu OÚ Sučany o organizovanie Dňa zeme v spolupráci s komisiami OZ vo forme čistenia verejných priestranstiev obce

schvaľuje:
•
•

predaj 22 kusov cenných papierov – akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., v sume 600, za jednu akciu t. j. celkom 13.200, - €
vstup obce do Občianskeho združenia Mikroregión Fatry v Turci

Poznámka redakcie: Plné znenia Uznesení OcZ rovnako ako zápisnice zo zasadnutí OcZ sú prístupné na www.sucany.sk v časti Obecné zastupiteľstvo.

prerokovalo:
•

výzvy na zaplatenie doručené od advokátskej kancelárie na sumu
22.712,87 €, ktoré majú byť ešte vyplatené na základe mandátnej zmluvy s obcou z januára 2008 a mali by sa týkať mesačných poradenských
činností bývalého projektového manažéra obce za obdobie od januára
2013 do novembra 2014

OZNAM:
Vážení občania, oznamujeme Vám, že správy v miestnom rozhlase si môžete vypočuť aj v káblovej televízii Martico. Je potrebné si naladiť infokanál
Martico. V miestnych správach sa bude používať aj názov – obec Sučany,
nakoľko prenos ide aj do okolitých obcí a mesta Martina.

schvaľuje:
•

•
•

postup starostu obce podaním trestného oznámenia vo veci podozrenia
z trestného činu podvodu, týkajúceho sa uplatňovania si nárokov voči
obci Sučany od advokátskej kancelárie zastupujúcej bývalého projektového manažéra obce vo výške 156.365,63 €, ktoré mali byť vyplatené ako
odmena za činnosti spojené s uzavretím zmlúv na rekonštrukciu školy,
hasičiarne a námestia a vyplývajúcich z predloženého uznania pohľadávok obcou z 18. 2. 2013, ako aj doterajší postup starostu obce v danom
prípade
za člena redakčnej rady p. Katarínu Mihálikovú
za člena ekonomickej komisie p. Jána Adamovského

doporučuje:
•

aby starosta obce spoločne s právnikom pristúpil k realizácii ďalších krokov smerujúcich k ochrane záujmov obce v prípade oboch vyššie uvádzaných odmien požadovaných od bývalého projektového manažéra obce

podľa potreby taktiež prichádza do úvahy aj možnosť terénnej formy sociálneho
poradenstva v prirodzenom prostredí klienta. Ďalšie činnosti sú zamerané na
pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, čo v praxi znamená
asistencia a pomoc pri osobnej a písomnej komunikácii s úradmi a inštitúciami. Neoddeliteľnou súčasťou komunitných aktivít je práca s deťmi a mládežou,
ktorá v sebe zahŕňa vzdelávacie činnosti v predškolských kluboch ( jedná sa
o tzv. predškolskú prípravu), taktiež doučovanie školákov a pomoc s prípravou
do školy, ale aj aktivity určené pre matky s deťmi od 0 do 5 rokov a pre mládež končiacu základnú školu je určené kariérne poradenstvo. Komunitné centrum v rámci svojich aktivít taktiež organizuje a zabezpečuje aktívne, bezpečné
a zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže a tým prispieva k znižovaniu

V predvianočnom období nás svojim vystúpením v evanjelickom
kostole potešila Katka Košová s kapelou.

sociálno – patologických a väčšej akceptácii medzi deťmi a mládežou z rôznych
sociálnych vrstiev.
Obec poskytla komunitnému centru priestory v budove Robotníckeho kultúrneho domu, kde sa na prízemí nachádza klubovňa, určená na voľnočasové
aktivity pre matky s deťmi, a taktiež administratívna miestnosť určená na poskytovanie odborného individuálneho sociálneho poradenstva. V priestoroch
školy sa nachádza špeciálna učebňa na poskytovanie edukačných aktivít.
V komunitnom centre pracujú dve odborné pracovníčky, ktoré zabezpečujú
komunitné činnosti na profesionálnej úrovni. Komunitné centrum spolupracuje najmä s pracovníkmi obce, ale uvíta aj spoluprácu a podporu zo strany
dobrovolníkov, sponzorov, mimovládnych a iných organizácií pracujúcich
s deťmi a mládežou.
Verím, že sa staneme pozitívnou inšpiráciou v oblasti realizácie komunitných
aktivít aj pre iné obce, nakoľko sú prospešné nielen pre komunitu, ale pre
celú našu obec.
PhDr. Eva Holíková – odborný pracovník poverený
vedením komunitného centra
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Valentínska kvapka
krvi
Valentín – sviatok zamilovaných oslávili na Bilingválnom gymnáziu darovaním kúska seba tým,
ktorí to naozaj potrebujú. 24. 2. 2015 žiaci a pedagógovia v spolupráci s výjazdom NTS Martin
zorganizovali Valentínsku kvapku krvi. Zúčastnilo
sa až 34 osôb. Potešujúci je najmä fakt, že záujem darovať krv prejavilo aj mnoho prvodarcov.
Cieľ viesť žiakov k humanite a sebadarovaniu sa
darí napĺňať práve aktivitami podobného typu. Aj
z uvedeného dôvodu plánujú v uvedenej aktivite
pokračovať aj v budúcnosti. Organizátorom i darcom patrí úprimné ďakujeme.
Mgr. Veronika Ďaďová

Lyžiarsky kurz detí
z MŠ v Jasenskej
doline
Zažili sme úžasné dobrodružstvo a máme množstvo nádherných zážitkov. Konečne nám priali
snehové podmienky a tak sme sa rozhodli zrealizovať lyžiarsky výcvik. V dňoch od 2.2. do
6.2.2015 sa 22 detí z Materskej školy v Sučanoch
zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v spolupráci s lyžiarskym strediskom FATRA SKI Jasenská dolina.
Deti boli podľa stupňa pokročilosti v lyžovaní rozdelené do skupín, kde spoznali aj nových kamarátov z Turian a z Bojníc. Prvý deň si privykali na
výstroj, chodili a otáčali sa na lyžiach, jazdili priamo. Druhý deň sa učili brzdiť, zastaviť na lyžiach,
jazdiť v pluhu. Tretí deň bol motivačný doplnený
animačným programom, pokročilejší jazdili so
zmenou smeru, aj na vleku. Štvrtý deň bol zaujímavý karnevalom na lyžiach. Na zasneženom
kopci sme tak mohli stretnúť – „Lienku, motýľa,
krtka, čerta, čarodejníka...“. Piaty deň deti čakali
slalomové preteky – zúročenie ich celotýždenných poznatkov z lyžovania. V kategórii pokročilejších lyžiarov deti z materskej školy v Sučanoch
obsadili nasledovné miesta:
1.miesto: Broňka Marčeková
2.miesto: Simonka Segečová
3.miesto: Filipko Podhorský
Na konci lyžiarskeho kurzu boli deti obdarené pochvalou, medailou, diplomom a samozrejme sladkosťou. No najväčšou odmenou pre nás všetkých
bola radosť z pohybu a veľa nezabudnuteľných
zážitkov. Určite si to zopakujeme aj o rok.
Fotogalériu z lyžiarskeho kurzu si môžete pozrieť
na stránke: www.mssucany.eu
Mgr. Andrea Krčulová

Zápis
Dňa 21. januára – 22. januára 2015 sa konal na
ZŠ SNP Sučany zápis do 1. ročníka pre všetky
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deti, ktoré do 1. septembra 2015 dosiahnú 6 rokov. Na deti sa tešili všetky pani učiteľky 1. stupňa, ktoré pod vedením špeciálnej pedagogičky p.
Marčekovej pripravili rôzne úlohy. Tento rok sme
sa rozhodli viesť tieto dva dni trošku netradične.
Deti spolu s učiteľkou museli prejsť 5 stanovíšť.
Každé stanovište bolo zamerané na preskúšanie
určitej zručnosti od hrubej motoriky cez slovnú
zásobu, matematické predstavy, jemnú motoriku
či krátkodobú pamäť. Za odmenu si každé dieťa
odnieslo sladkosť a darček, ktoré im pripravili
pani učiteľky. A aby nezabudli na dnešný deň,
každému pani učiteľka Gábrišová na pamiatku
vypísala pamätný list.
Mgr. Andrea Krčulová

Karneval
Hovorí sa, že dátum 13. v piatok je nešťastný
deň. Pre žiakov našej základnej školy to však
vôbec neplatilo. Veľkú radosť mali preto, lebo to
bol posledný deň pred prázdninami. No ešte väčšiu radosť z tohto dňa mali preto, lebo sa konal
Karneval. Hneď ako sa otvorili dvere školy 13. 02.
2015 bolo vidno, že dnes je výnimočný deň.. Na

niektorých žiakoch to prezradili iskričky v očiach
a na iných už doma pripravené líčenie. Od rána
pobehovali po škole rôzny hrdinovia, víly, princezné no aj strašidlá. Spolu s pani učiteľkami sa
presunuli do veľkej telocvične našej školy, kde
ich peknou hudbou a s úsmevom na tvári privítal DJ MIRO. Zábava bola poprepletaná rôznymi
súťažnými aktivitami a tombolou. Na masky však
nezabudli ani naše pani kuchárky a na desiatu im
pripravili občerstvenie v podobe čerstvo upečených , chutných šišiek s lekvárom a sladký čaj. Za
to sa im chceme v mene nás aj našich detí touto
cestou poďakovať.
Mgr. Lucia Vrábelová

Noc v škole
V piatok 27.2.2015 dali pani učiteľky trom najlepším žiakom z každej triedy na druhom stupni
možnosť prežiť jednu noc v škole. Hneď po príchode sme sa ubytovali v telocvični našej školy.
V jedálni nás rozdelili do farebných tímov. Tímy
boli zložené zo žiakov z každého ročníka. Potom
na nás čakali rôzne súťaže, za ktoré sme dostávali

body. Medzi deťmi mali najväčší úspech ,Pevnosť
Boyard,, čo bola uzavretá miestnosť, z ktorej
sme sa dostali až po tom, ako sme zdolali mnohé úlohy a získali sme heslo, ktoré nám otvorilo
dvere; Orienťák, pri ktorom sme chodili po celej
škole potme a hľadali indície, ktoré nám pomohli

rozlúštiť celú úlohu. No zábavná bola aj úloha,
v ktorej sme mali prerozprávať rozprávky svojím
spôsobom. Každý tím bol jedinečný a známe rozprávky získali nový nádych. Po mnohých ďalších
úlohách sme sa nadránom pobrali do telocvične,
kde sme mali rozložené spacáky a zaspávali sme
pri rozprávke, premietanej na plátne. Ráno, po
raňajkách, sme sa dozvedeli, ako sa jednotlivé
skupiny umiestnili. Po týchto dvoch perfektne
strávených dňoch sú mnohí žiaci, ale (dúfame) aj
pani učiteľky rozhodnuté zopakovať si tieto úžasné chvíle. S. Balážova, V. Schmidtová, 9.A
A tu sú reakcie ďalších žiakov:
Keď sme prišli do školy, dali sme sa do skupín.
Posadali sme si v jedálni, tam sme dostali súťaž
uhádnuť zvuky vecí, ďalej sme museli chodiť cez
prekážky s lyžicou a na nej bola pingpongová
loptička.Za tým sme mali dve súťaže a potom
romantickú večeru pri sviečkach v skupinách.
Večera trvala asi pol hodinu. Po navečeraní sa
sme mali súťaž pevnosť Boyard. Organizátori
nás zavreli v cvičnej kuchynke a tam sme mali
plniť úlohy a získavať indície. Podobná súťaž
bola, aj keď sme chodili po škole. Po súťažení
sme mohli chodiť po škole a strašiť sa. Potom
sme zaľahli do spacákov a pozerali sme sa na
ﬁlm, ktorý sme vopred losovali. Bola tiež tombola, v ktorej dostal každý nejakú výhru. Na raňajky sme mali párky s rožkom a čaj. Po raňajkách
sme mali vyhodnotenie súťaži a odovzdanie
cien. O pol deviatej sme mali rozchod.
Piatková akcia bola lepšia ako som čakal. Najlepšie bolo behanie v noci po škole. Ak by to bolo
aj nabudúce, určite by som išiel znovu.
Najviac sa mi páčilo večerné hľadanie indícii
v tme, bolo to náročné, ale stálo to za to. Bolo
dobré, že sme boli pomiešané rôzne typy ľudí. Ale
i tak bolo najsrandovnejšie a divadlo a kulisy.
Keď sme sa o tejto akcii dozvedeli cez rozhlas,
pomysleli sme si, že to nemôže byť odmena, byť
dlhšie v škole, opak bol však pravda, bola to su-
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per akcia, kopec srandy a dúfam, že sa čoskoro
zopakuje. V neskorých hodinách sme sa rozhodli
spať a ráno stávali s „radosťou a úsmevom“.
Páčilo sa mi, že tam bolo veľa dobrých súťaží
a išli sme neskoro spať. Mohli tam byť ešte ďalšie hry... Bolo to super!
Veľmi sa mi to páčilo. Moc som sa nevyspala,
ale to nevadí. Bola som rada, že sme boli v skupinách rôzneho veku. Páčili sa mi všetky súťaže,
ale do tých ﬂiaš sa mi nechcelo strkať ruky. Určite by som tam chcela ísť ešte raz.
Na akcii sa mi páčilo všetko. Všetko bolo dokonalé. Nemalo to chybu.

Aktivizujúce metódy
vo výchove
Nie je vzdelávanie ako vzdelávanie. Až vzdelávanie v tom, ako tablety vhodne začleniť do vzdelávacieho prostredia školy a ako ich využívať
pre tvorivú prácu žiakov naprieč predmetmi je
okamih, kedy sa dobrému didaktikovi zablysne
v očiach. A ten okamih je práve tu!
Národný projekt – „Aktivizujúce metódy vo
výchove“ je projekt, do ktorého je zapojená aj
naša základná škola. Účelom projektu je skvalitnenie vzdelávania pedagógov a odborných
zamestnancov v oblasti výchovy, pričom sa špecializuje na profesionálne zvládnutie využívania
aktivizujúcich metód vo výchove ako nástroja na
eliminovanie výchovných problémov, formovanie
základných hodnotových systémov a zvyšovanie
mediálnej gramotnosti a to nielen v reálnom prostredí ale i spojení s novými informačnými technológiami. Je zameraný na tieto hlavné oblasti
výchovy.

a. Inovovať profesijné kompetencie formou
zdokonaľovania zručností, schopností, vedomostí zamestnancov pracujúcich v oblasti
vzdelávania a výchovy.
b. Naučiť jeho účastníkov pracovať so základnými technológiami, ktoré deti milujú.
c. Byť atraktívnym vyučujúcim a adekvátnym
partnerom digitálne zdatnej mládeže.
d. Interaktívne využívať získané edukačné balíč-
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ky obsahujúce špeciálne audiovizuálne obsahy, ﬁlmy z domácej produkcie a interaktívne
digitálne pomôcky, kreatívne audiovizuálne
zadania a pracovné listy v elektronickej podobe.
e. Naučiť pedagógov povyšovať dôležité obsahy
na zaujímavé.
Mgr. Ivana Remeňová, Mgr. Ľudmila Sýkorová,
Mgr. Mária Petrikovičová

Podmienky a kritériá
na prijatie dieťaťa do
materskej školy
Podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona NR SR č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve rozhoduje o prijatí dieťaťa do
materskej školy riaditeľka MŠ, ktorá tiež určí
miesto a dátum konania zápisu. Spolu s miestom
a termínom prijímania detí do MŠ zverejní na
verejne prístupnom mieste aj ďalšie podmienky
prijímania detí, ktoré sú prerokované s pedagogickou radou a uvedené v školskom poriadku MŠ.
K základným podmienkam prijímania detí do MŠ
patrí:
1. Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s osobnými
údajmi o deťoch (meno a priezvisko, dátum
a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, údaje o fyzickom
zdraví a duševnom zdraví, údaje o mentálnej
úrovni vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky)
a údajmi o zákonných zástupcoch dieťaťa
(meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa,
trvalé bydlisko, telefónny kontakt, prípadne aj
e-mailový kontakt).
2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca
predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie. Ak ide
o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím,
predkladá tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára.
3. O prijatí (neprijatí) dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie do materskej školy rozhoduje riaditeľ školy.
4. Do MŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré:
a) dovŕšili piaty rok veku,
b) majú odložený začiatok plnenia povinnej
školskej dochádzky,
c) majú dodatočne odložený začiatok plnenia
povinnej školskej dochádzky.
V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do
MŠ, ktorý by mohol prekročiť kapacitu MŠ , sú
schválené ďalšie kritéria prijímania, a to:
1. trvalý pobyt aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, alebo dieťaťa v Sučanoch,

2. k 31.08. príslušného kalendárneho roku dieťa
dovŕši fyzický vek tri roky,
3. zamestnanosť zákonných zástupcov,
4. starostlivosť slobodnej matky alebo osamelého rodiča o dieťa,
5. sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa potrebné predložiť potvrdenie z príslušného
úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
Okrem uvedených kritérií odporúča riaditeľka MŠ
uplatniť tieto postupy :
1. výnimočne je možné prijať aj dieťa mladšie
ako tri roky – ak to umožnia kapacitné možnosti MŠ a budú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky napr. ak má
dieťa zvládnuté základné hygienické návyky
a súčasne ak má osvojené samoobslužné činnosti v obliekaní, jedení a pod.
2. pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa
môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným
zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky
dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas,
3. riaditeľ MŠ je oprávnený rozhodnúť o prijatí
dieťaťa do MŠ v priebehu školského roka v prípade uvoľnenia miesta v MŠ - za predpokladu , že sa jedná o dieťa ktoré predtým splnilo kritéria prijatia do MŠ , ale z kapacitných
dôvodov nebolo možné jeho prijatiu vyhovieť.
Mgr. Andrea Krčulová
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Most cez Váh v Sučanoch zničený 10. 4. 1945
ustupujúcou nemeckou armádou

70. výročie

oslobodenia Sučian
Sedemdesiat rokov je doba približná priemernému vek
veku človeka, ale aj doba
za ktorú uzrú svetlo sveta aj tri generácie ľudského ppokolenia. Je preto celtýmito rokmi a pamätajú,
kom prirodzené, že generácia tých, čo tu boli pred tým
pamätať prirodzene nemôžu,
už svoj čas neodbytne dožíva. Nové generácie to pamät
tu však podáva svedectvo tzv. historická pamäť, dejiny. O dejinách koluje jeden výstižný a žiaľ aj z veľkej mieri pravdivý aforizmus, že ich píšu víťazi. Táto
skutočnosť urobila neraz medvediu službu aj svojím víťazným zadávateľom
a veľkú šarapatu v mysliach nových generácií. Pokúšajme sa teda pozrieť aj
na to, čo pred sedemdesiatimi rokmi bolo u nás v Sučanoch čo najobjektívnejšie, prostredníctvom zachovalej faktograﬁe, ale aj spomienok posledných
pamätníkov.
Druhá svetová vojna sa schyľovala k deﬁnitívnemu koncu a porážke nemeckých nacistických a fašistických síl v Európe, ale aj v širšom kontexte víťazného ťaženia spojencov v Ázii a Afrike. Kým vo východnej a tiež strednej
časti Európy bol jednoznačným činiteľom víťazného protifašistického postupu ZSSR, spojenci Anglicko, USA a tiež francúzsky odboj vytláčali nacistov
hlavne zo západnej Európy a z afrických teritórií, naviac USA bojovali ešte aj
proti Japonsku v Ázii.
Slovensko, predtým súčasť Československa prešlo zložitou cestou. Po Mníchovskej dohode sa síce po prvýkrát v histórii osamostatnilo, no bol to štát
plne podriadený Nemecku, ktoré mu síce udelilo istú vnútornú samosprávnu,
no v medzinárodnom ponímaní to bol len vzťah silno vazalský. Slovensko
sa stalo teda nemeckým spojencom a účastníkom po jeho boku vo vojne
proti ZSSR, i iným štátom. Táto skutočnosť a autoritatívne, totalitné vedenie
Slovenského štátu veľmi kriticky vnímala prevažná časť protifašisticky naladených Slovákov, čo vyústilo až do vyhlásenia protifašistického povstania
Slovákov v auguste roku 1944. Toto povstanie bolo síce po neúspechu kruto
potlačené a zaplatené tisíckami životov, no malo za následok dva závažné
aspekty. Prvý, že v neskoršej budúcnosti bolo Slovensko zaradené k národom
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ktoré sa postavili proti fašizmu. Druhým bolo, že Slovensku tým prišlo vtedy
o akúkoľvek i keď dovtedy len proklamovanú samostatnosť, stalo sa plne
štátom okupovaným Nemeckom so všetkými neblahými dôsledkami.
Sučany takto dostali nemeckí okupanti pod kontrolu dňa 19. septembra
1944 popoludní za podpory delostrelectva a mínometov tankami a z obrnených vozidiel zaútočili na povstalecké pozície a do večera obsadili obec. V tuhých bojoch o Sučany vtedy padlo 26 povstalcov, medzi ktorými boli aj naši
občania. Okupanti sa chovali k obyvateľstvu povýšenecky ako dobyvatelia,
rekvírovali statok, kone, potraviny, prenasledovali ľudí. Zhromaždili a internovali ihneď po obsadení 326 obyvateľov obce. Osemdesiat z nich odvliekli na
nútené práce do Nemecka, iróniou osudu medzi nimi aj mnohých z rodín ich
domácich podporovateľov. Nemec vtedy nerozlišoval...
V obci, ktorá zostala po obsadení bez vedenia, bola v októbri ustanovená
správa z domácich pomáhačov. Ľudí označených ako partizánov a účastníkov
boja proti Nemcom zatýkali, gestapo vyšetrovalo, časť z nich bola umučená
a popravená. Obyvateľstvo bolo nútené kopať obranné línie a pokračovali rekvirácie majetku. Na druhej strane vznikol však tiež solidárny obecný výbor,
ktorý pomáhal rodinám zajatých odbojárov a deportovaných a taktiež pomáhal zásobovať aj ukrývajúcich sa partizánov v okolitých horách.
Na jar v roku 1945 sa frontová línia Červenej armády a I. čs. armádneho zboru
začala podstatne približovať k nám. Dňa 7. apríla započali jednotky 1., 3. a 4.
brigády I.čs. arm. zboru od Ľubochne útok smerom Turiec na nemecké opevnenia a uvolnili priesmyk za Kraľovanmi. Od juhu útočili na nemecké vojská
a vytláčali ich jednotky rumunskej streleckej divízie. Postupne oslobodzovali
podhorské obce a podľa pamätníkov v slnečné ráno dňa 11. apríla 1945 boli
oslobodené Sučany a následne aj celý Turiec. Obyvatelia našej obce sa následne ešte zúčastnili pomoci postupujúcej armáde pri obsadzovaní hrebeňa
Lúčanskej Malej Fatry a pri odstraňovaní vojnových škôd, obnove zničenej trate, mostov a budov. V samotnom boji o Sučany zahynulo 9 československých
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Železničná stanica v Sučanoch po tom,
ako ju 10. 4. 1945 zničila ustupujúca
nemecká armáda

vojakov, pochovaných bez mien v spoločnom hrobe pri vchode do nášho
cintorína. Na pamätnej tabuli sú tu ešte vytesané mená všetkých padlých
či popravených Sučancov v rokoch 1944-1945 a mená všetkých povstalcov
padlých v septembri 1944 v bojoch o Sučany pri potlačení SNP. Naša spoločná obeť v najničivejšej vojne je 113 Sučancov. Pri oslobodzovacích bojoch
a odboji ich padlo 33 a 80 Sučancov židovského pôvodu zahynulo v koncentračných táboroch, kde boli deportovaní v roku 1942. Pamiatku a úctu
všetkých týchto obetí nezabúdame ani po siedmich desaťročiach po skončení
týchto tragických udalostí.
Miroslav Miert

„Vojna sa už končila a Nemci ustupovali. Oslobodzujúce vojská už boli pri
Kraľovanoch. Cesty boli veľmi nebezpečné. Nemci boli nervózni a značne
vyčerpaní. Nemali už zbrane ani potraviny. Boli ubytovaní v Meštianke
a vrchný dôstojník u nás na manzarde. Zišiel dolu pre vodu. Ja som už
vtedy dobre vedela nemecky zo školy. Pýtala som sa, či nie je hladný. Povedal, že už tri dni nič nejedol. Ponúkla som mu našu polievku – šajtľavú,
ktorú sme mali navarenú. Odmietol, bal sa, že mu dáme otravu. Nabrala
som pre seba a aj on jedol.
Povedal – to je moje posledné teplé jedlo.

Pri oslave oslobodenia našej obce od fašizmu si
pripomeňme, ako to v tom čase bolo:
•
•

•
•
•
•
•

•
Prišli osloboditelia – ruskí vojaci. Zas boli ubytovaní v Meštianke. Aj teraz
býval u nás vrchný veliteľ a v letnej kuchynke varili v kotloch nejaké jedlo.
Tento dôstojník mal aj pucera, takého prideleného vojaka. Voda bola len
v kuchyni a môj otec mal budík na kredenci. Tento budík mal nastavený
na šiestu hodinu ráno. Vojaci už tiež odchádzali, napredovali ďalej – smer
Martin alebo Strečno. Milý pucer mal batoh na chrbte a v kuchyni bol sám,
zobral ten budík a spokojný chcel odísť. V tom ten budík v batohu začal
silne zvoniť, chcel ho už zahodiť. Počul ho jeho šéf – nadporučík a tento
zlodej dostal poriadny výprask. Ešte je veľa iných príhod z týchto čias, ale
myslím, že to bude zatiaľ dosť. Všetko je pravda.“
Vilma Grunwaldová, rod. Pálušová,
narodená 5.6.1925 v Sučanoch

Koľajisko Sučany – Vrútky
zničené 10. 4. 1945 ustupujúcou
nemeckou armádou

•

•

•
•

v marci 1945 sa rozprúdila tzv. Ostravská operácia vojsk 4. ukrajinského
frontu
hlavný úder viedli vojská červenej armády z poľského územia na Ostravu.
Pomocný úder na smer Ružomberok – Žilina – Vsetín zasadzovalo ľavé
krídlo frontu, ktoré tvorila 18. armáda generálporučíka A. J. Gastiloviča.
V jej zostave bojoval aj 1. čs. armádny zbor generála Karla Klapálka, ktorý
v tom čase v bojoch o Ružomberok prebral velenie po odchode armádneho generála Ludvika Svobodu do funkcie ministra národnej obrany.
Prvý čs. armádny zbor v zostavách 2.,3. a 4. brigády mal približne 14.000
príslušníkov
tretia brigáda bojovala v priesmyku pri Kraľovanoch a prenasledovala
Vážskou úžinou nepriateľa – 320. nemeckú divíziu a jednotky SS
8. apríla 1945 oslobodili Šútovo, Ratkovo a po úpornom boji aj Turany
prechodom cez Ľubochnianske sedlo poverili 1. brigádu
štvrtá brigáda dostala úlohu oslobodiť Martin prekročením zasneženého
pohoria Veľkej Fatry
k najúpornejšiemu boju došlo o Podhradie 8. apríla, kde nepriateľ slabé
jednotky 4. čs. brigády vytlačil. Zorganizovaním 7. a 9. poľného práporu
obec bola znovu 9. apríla o 4.00 hod. oslobodená
jednotky čsl. armádneho zboru prichádzajúce od Ľubochne museli prejsť
horstvom Veľkej Fatry – Kľak, cez Úplaz s ťažkou muníciou – kanónmi – vo
veľkom snehu
v Sučanoch za Sokolským ihriskom bola zasadená delostrelecká batéria
320. nemeckej divízie, ktorá odstreľovala tieto jednotky, a tým brzdila
postup našej armády, čo vyriešili stíhačky (raty) červenej armády, ktoré
uvedenú batériu zničili.
pri ústupe 10. apríla 1945 Nemci vyhodili železničný a cestný most
cez Váh a vypálili sučianskú železničnú stanicu. Od turistického mostu
k Vrútkam zničili trať a telefónne vedenie
dňa 11. apríla ráno o 6.00hod. boli Sučany oslobodené vojskami 1.čs.
armádneho zboru z podhradskej strany
pre úplne vysvetlenie oslobodenia treba dodať, že od Banskej Bystrice a Kremnice postupovali vojská II. ukrajinského frontu pod vedením
maršala R.J. Malinovského a 4. rumunská armáda pod vedením armádneho generála N. Dascalescu a oslobodili Martin
Martin Matula
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Ocenenie pre našich

dobrovoľných hasičov
V januári
jan
tohto roku sa veľkej
pocty dostalo sučianskemu Dobrovoľnému
hasičskému zboru.
rovoľ
Ako jeden z mála bol ocenený
podpredsedom
vlády a minipod
strom
stro vnútra Róbertom Kaliňákom
čestnou plaketou
liň
ministra
vnútra Slovenskej
m
republiky
za mimoriadny
r
prejav statočnosti, odvahy
a úsilia pri záchrane osôb
a majetku počas povodní
a následného odstraňovania škôd v obci Terchová v júli 2014. Z turčianskych dobrovoľných
hasičských zborov dostal okrem toho sučianskeho ocenenie aj priekopský dobrovoľný hasičský zbor. Okrem toho boli tiež ocenené viaceré útvary dobrovoľných
hasičov zo Slovenska, útvary štátnej polície ako aj hasičských záchranných
zborov. Niekoľko otázok sme teda položili členovi DHZ Petrovi Barčákovi, ktorý sa na prácach v Terchovej zúčastnil najviac krát a Petrovi Slobodníkovi,
ktorý sa spoločne s Jánom Kapalom zúčastnil slávnostného odovzdávania
čestných plakiet.
• Zúčastnili ste sa vy osobne niekedy v minulosti akcie takéhoto rozsahu?
Nie, akcie v takomto rozsahu som sa ešte neúčastnil.
• Keď vás zavolali, čakali ste, že to bude až v takom rozsahu?
Nečakal, ten prvý pohľad, keď sme prišli na miesto, bol hrozný.
• Koľko času ste tam dohromady strávili?
Ako Dobrovoľný hasičský zbor sme tam boli spolu viac ako 60 hodín.
• Čo konkrétne ste robili?
Čo bolo potrebné.... vyťahovanie zdemolovaných áut, pílenie vyvrátených
a polámaných stromov a prvý deň sme evakuovali ľudí z Trusalovej, ktorí
sa kvôli katastrofe nemohli dostať späť vlastnými silami.
• Ako to celé na vás pôsobilo?
My sme to brali ako klasický zásah, na ktorých sa zúčastňujeme pravidelne. Áno, samozrejme, tie škody, ktoré tam boli, boli obrovské, no pri našej práci sa s takými vecami stretávame často a tiež musíme byť pri tejto
práci psychicky obrnení. Boli sme však radi, že sa niečo takéto nestalo na
našej strane pohoria.
• Čo bolo najťažšie?
Čo sa fyzickej práce týka, tak konkrétne z prác v Terchovej nič, keďže sme
na podobné akcie zvyknutí. Čo nás však mrzelo a s čím bolo ťažšie sa
vyrovnať, bol postoj niektorých našich spoluobčanov, ktorým prekážalo,
že sme nepracovali pre Sučany, ale boli sme pomáhať v inej obci. Pritom
chod obce nebol v žiadnom prípade v ohrození. Vždy sme boli traja dobrovoľne vo voľnom čase pomáhať v Terchovej a zároveň ďalší členovia
DHZ zabezpečovali chod obecných povinností. Taktiež čo sa týka ﬁnancovania, tak náklady s týmto spojené boli hradené z prostriedkov DHZ a až
následne bola ich časť preplatená ministerstvom vnútra. Napriek tomu
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•

všetkému sme sa často stretli s obviňovaním, že zanedbávame obecné
povinnosti.
Čo pre vás toto ocenenie znamená?
Je to pocta a zároveň akési poďakovanie za našu prácu. Sme radi, že si to
ľudia všimli.
Mgr. Alena Matulová
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Výlet na Zimnú univerziádu 2015
Vo Vysokých Tatrách v týchto dňoch prebieha Zimná univerziáda. Turistický oddiel Skala Sučany zorganizoval pre záujemcov výlet do Vysokých
Tatier, aby aj oni podporili svojou účastou atmosféru na Štrbskom Plese,
ktorá bola veĺkolepá s množstvom návštevníkov. Pozreli si skoky na veľkom
mostíku, bežkárov, prešli sa okolo Štrbského plesa, ktoré bolo celé zamrznuté a obdivovali krásu zimnej prírody. Na tento výlet budú dlho spomínať.
Text: Danuša Pročková
Foto: Ľubomír Klimaček

Výlet na Hrebienok
a Rajnerovú chatu
Po minuloročnom úspešnom roku, sa Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Sučanoch
rozhodol založiť turistický oddiel Turisti „Skala“ Sučany. Hneď na začiatku roka pod týmto
názvom zorganizovali túru do Vysokých Tatier, na Hrebienok. Kde bol vystavený krásny ľudskými rukami vyrobený farebný oltár z ľadu. Odtiaľ sme prešli vysokohorským chodníkom
na Rajnerovú chatu. Po krátkom oddychu a občerstvení nasledovala cesta do Starého Smokovca a domov. Počasie sa veľmi vydarilo, čo sa podpísalo aj na veľmi vysokej návštevnosti.
Danuša Pročková

Medzinárodný deň žien
V nedeľu 8.marca pod záštitou obecného úradu, starostu Ing.
Vladimíra Plžika a v spolupráci s JDS Sučany oslávili ženy v RKD
svoj sviatok. So zaujímavým programom sme sa snažili spríjemniť ženám krásne slnečné popoludnie, a pripomenúť im aké sú
potrebné a dôležité. Prispela k tomu aj folklórna skupina Drienok
z Krpelian. Po ukončení programu starosta obce obdaroval každú
ženu peknou ružičkou.
K. Miháliková,
foto: T. pročka
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„Na Kriváni teplo,

na Koniarke chladno, ale dobrá nálada“
Tento rok to, chvalabohu, vyšlo. Takto si 7.marca ráno vydýchol asi každý člen prípravného tímu skialpinistických pretekov - 10. ročníka Memoriálu Jana Doboša, a 4. kola Slovenského pohára v skialpinizme.
Tento rok to naozaj vyšlo. Ešte v pondelok sme nevedeli kde budú mať preteky štart a kde cieľ. Bolo
teplo a situácia so snehom sa každý deň menila
.Pomohla príroda. V týždni dva dni snežilo a tak
štart aj cieľ mohol byť pri Koniarke . Z hľadiska
organizácie pretekov, pre samotných pretekárov
a tiež divákov je to to najlepšie. Veď boli roky bez
snehu keď bol štart a cieľ na Drgovej, a rok 2014,
keď sneh nebol vôbec a preteky sa nekonali.
V sobotu ráno sa na Sučany usmieval slnkom zaliaty Kriváň a na Koniarke v „organizovanom zmätku
všetko šlapalo“, veď s prácami sa tu začalo už v piatok ráno. V rezkom rytme coutry hudby bolo aj
veselo. Chlapci „pre všetko“ Miro Benca, Miňo Had,
Paťo Michálek vešali posledné reklamy, vynášali
lavice, rúbali drevo a pomáhali, kde to bolo v tej
chvíli najviac treba. Dievčatá na prezentácii,Janka
Hagarová, Evka Turanová, Ivka Drobková, Lenka
Lamošová,Milka Kučková a Maťka Laciková, ktoré
sa neskôr presunuli na kontrolu výstroja a do
priestoru časomiery v cieli, čakali na prvých pretekárov . Každému museli vypísať prihlášku, potvrdenku o zaplatení štartovného, na základe čoho
mu bolo vydané štartové číslo, čip, a upomienkový
predmet (tričko), časomiera na základe prihlášok
chystala štartovú listinu, Gabika Malková s Makou
Obžutovou pripravovali „veselý“ bufet a varili vínko, kuchynská smena v zložení Zdenka Lamošová,
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Evka Pavlíková, Maťka Laciková chystala do varníc
čaj pre pretekárov a občerstvenie pre sponzorov,
guľáš- majstri Janko Bukový a Ľubo Bukový už hodinu skákali okolo kotlov a kúrili, neskôr sa k nim
kamarátsky pridal aj Vlado Škuta. Na svojom mieste boli aj Ľubo Tomaška, Viktor Sinák,Miloš Oberuč
a Ľubo Petrov usmerňujúci parkovanie pretekárov,
Šaňo Brodzák dokresľoval a inštaloval mapy pre
výklad tratí, Ivko Malko pri vysielačke kontroloval spojenie s Vendovkou a hliadkami, s hlavným
rozhodcom preteku, Ing. Jánom Siakľom sme si
odsúhlasili posledné veci týkajúce sa jednotlivých
kategórii, štartových čísel, štartu. Štyri sponzorsky
poskytnuté skútre ktoré, od štvrtku pomáhali pri
vynášaní materiálu na Vendovku s vodičmi Šaňom
Brodzákom ml., Jožkom Čechom, Danom Molnárom a „neprehliadnuteľným“ Miškom Ličkom boli
v pohotovosti. Dorazil aj MUDr. Jaroslav Lúčan.
Tento rok nám na Koniarke pri guľáši kvôli „pokazenej“ ruke chýbal Daňo Zubček, Janko Zubček,
Vierka Dobošová, ktorú zložila chrípka a z vyššej
moci aj Peťo Šperka, ktorý pred pretekmi robieval
lavínové sondy navrhovaných tratí a každoročne
čistil cesnak do guľášu.
Trate preteku vytyčovali chlapci už od štvrtku.
V sobotu ráno boli všetky hliadky na svojich miestach. V Sedielku Ďuri Malko, Zuzka Malková, Erik
Benca, Laura Obžutová, Džigo Langa a 2 členovia

HS Malá Fatra–Juh, v Studenci Cifo - Maťo Lacika,
Jano Dikoš a Maťo Koyš, na Mojskom Rišo Oberuč
a 1člen HS, v lieviku Majo Malko a Dodo Benca,
na Kriváni Fiťo - Ivo Lamoš, Peťo Mušinský, Maťo
Litvaj a doktor Riško Koyš, v Západnom žľabe
Zuzka Dobošová, Jaro Cesnek, Jaro Jamriška, na
Meškalke Jaro Ondák, Robo Matula a Maťo Matula, na Vendovke držal stráž a hrnce Fero Bolibruch
a Milan Chládek, na Pálenici bol Jožo Kopkáš a Milan Bobuľa, na konci asfaltky Miro Miert a Ľubko
Kapolka. Fero Príhoda na tratiach, Miro Kuka na
štarte a v cieli fotili. Riaditeľ preteku, Braňo Kottek
a hlavní stavitelia tratí Ďuri Malko a Ľuboš Obžut
mohli byť spokojní.
Keby sme to spočítali, zistíme, že na príprave Memoriálu Jana Doboša v Sučanoch, teda skialpinistického preteku na úrovni Slovenského pohára,
bez ohľadu na počet pretekárov pracuje každoročne 60-70 ľudí. Sučancov aj „cezpoľných“, skialpinistov aj nelyžiarov. Ľudí, ktorí to robia zdarma,
z nadšenia, z priateľstva, pre spomienku, pre dobrý pocit zo stretnutia a zo spoločne vykonanej, vydarenej akcie. Možno práve preto je Memoriál Jana
Doboša v Sučanoch zaradený ako jeden z pretekov
Slovenského pohára v skialpinizme.
Na prezentácii sa prihlásilo a preteku zúčastnilo
celkom 67 pretekárov, vrátane 12 pretekárov z ČR
a 4 z PĽR. Súťažilo sa v dvoch kategóriach. V ka-
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tegórii „A“, ktorá má predpísané určité parametre
tratí a je bodovaná do Slovenského pohára a v turistickej, otvorenej kategórii „B“ pre neregistrovaných skialpinistov . Štart bol spoločný, od Koniarky,
trate rôzne. „ Á“-čkari, teda muži, ženy a veteráni
kategórie „A“ na trati s prevýšením 1860m šľapali do Sedielka, cez Mojsky, zjazdom do Studenca,
druhý výšľap na Mojsky, zjazd do lievika, výšľap na
Kriváň, zjazd do Západného žľabu, cez Meškalku,
na Kráľovú, Pálenicu, Drgovú a po svážnici na Koniarku. Najrýchlejší pretekár Peter Volnár z Horoklubu
Banská Bystrica to zvládol za čas 2:03:41,0 pričom
Matúš Danko zo Skialpu Bobrovec za ním zaostal
len o 0:00:00,3 sekundy, najrýchlejší veterán (nad
40 rokov) Milan Pisarčík, skialpinista .sk mal čas
2:09:11,2.Najrýchlejšou ženou bola Zuzana Dudášová, skialpinista.sk . Trať zvládla za čas 2:28:28,7
„B“-éčkari“, teda turistická open kategória mala
spoločnú trať s juniormi a kadetmi s prevýšením
1260m. Až do Sedielka išli spoločnou traťou s „Á“-čkarmi, ďalej pokračovali na Kriváň, zjazdom do
Západného žľabu, výšľapom na Meškalku, zjazdom
cez Kráľovú na Pálenicu, Drgovú a po svážnici na
Koniarku. Túto trať zvládli najlepšie mladí. V kategórii juniorov s časom1:40:57,4 prišiel do cieľa ako
úplne prvý pretekár Peter Polovka,skialpinizmus.
sk. Za ním s časom 1:46:08,6 prišiel Martin Janík
z HO Hosty štartujúci za mužov „B“, v kadetoch
bol najrýchlejší Boris Obergries z Active planet/
New-wave multisport s časom 2:01:31,6.
Za domáci klub Skialp Sučany ako jediná v kategórii junioriek štartovala Miška Malková, 17r., v kategórii „A“ muži Vašo Slivka, v kategórii „B“ muži Maťo
Albert a Miro Kalas,62r.,ktorý si za takýto športový
výkon a chuť pretekať určite zaslúži náš obdiv .
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A keby sme chceli hodnotiť?
Počasie vyšlo. Asi nám to Jano, tento rok už aj
s Peťom Šperkom „ tam hore“ zariadili.
Podľa pretekárov: „na Kriváni bolo teplo (nečudo,
po takom výšľape), na Koniarke chladno, ale dobrá
nálada“.
A podľa nás? Prezentáciu a štart sme zvládli. Značenie tratí bolo dobré. Hliadky fungovali, nikto sa
nezranil, nikto nestratil. V cieli sme neriešili žiadny
protest. Len pretekárov mohlo byť viac. Nemali sme
však možnosť ovplyvniť skutočnosť, že v rovnaký
deň sa konali na Slovensku ešte dva skialpinistické
preteky . Termíny pretekov Slovenského pohára sa
určujú v lete rok vopred. Pretekári súťažnej kategórie „A“ k nám, B-éčkari si vybrali asi ľahšie preteky
inde, alebo bližšie. Aj divákov mohlo byť viac, veď
bolo krásne počasie. A nielen pretekárov, aj organizátorov potešia diváci. Veríme, že v ďalších rokoch
sa aj z tejto strany účasť zlepší. Veď ceny v diváckej
tombole sú každý rok hodnotnejšie. Aby sme čakanie divákov spríjemnili a čas skrátili, v budúcnosti
chceme robiť vyhlásenie diváckej tomboly pred vyhlásením výsledkov preteku.
Na záver patrí naše poďakovanie všetkým sponzorom. Pretože aj keď sa na organizácii nezištne
podieľa celá kopa ľudí, pri všetkej snahe, chuti a nadšení by sme tieto preteky nemohli robiť
bez sponzorskej podpory. Každoročnou dotáciou
prispieva Obec Sučany. Generálnym sponzorom
už niekoľko rokov je ﬁrma METIS Consulting a.s.
Bratislava. Tento rok najväčším ﬁnančným sponzorom bol Ing. Peter Prokopčák zastupujúci ﬁrmy
WINTER WINE, Hotel Martinské hole, Západoslovenskú televíziu, ﬁrmy PROFI JOBS, proﬁ steel,
KALYPSO a MO cargo. Finančnou podporou sa

na organizácii pretekov podieľali aj ﬁrmy Falck, RI
OKNA, KPK, Delicom, Autodiely INCAR, HACOM,
Autodoprava Vladimír Borsík, DASS, BMSV Ing.
Boris Morgoš, Senium Medica, Dikoš – lešenia, p.
Roman Šalaga, p. Roľko, p. Langsfeld. Športové
a iné vecné ceny poskytujú každoročne ﬁrmy ADVENTURA SPORT, Just a nahrin, Piso Sport, SI-narex s.r.o., Lacný skialp, PIXEL elektro a JM sport .
Občerstvenie poskytli a tovarom do bufetu prispeli
Vladimír Schwarz, Pizza Pub Orea, cukráreň Jozef
Hariel, reprograﬁcké služby robili Marcela Obžutová a Colorprint s.r.o., dopravné služby Michal Ličko
a ozvučenie poskytol a divákom country hudbou
spríjemnil deň Mirko Mihálik a ďalší, ktorí nechceli
byť menovaní, ktorí však vedia, že urobiť pretek
na úrovni Slovenského pohára s medzinárodnou
účasťou, v zime, keď je počasie nevyspytateľné,
v dvoch kategóriách, ôsmych podkategóriach,
s rozdielnymi traťami, s niekoľkými výšľapmi
a zjazdmi, lekárskou službou a zabezpečením HS
nie je maličkosť, preto nám pomáhajú . Všetkým
ešte raz srdečne ďakujeme.
Vážení čitatelia, minulé roky som písala o pretekároch a ich výsledkoch, o cenách, o tom, čo
všetko je potrebné urobiť k ich zorganizovaniu.
Tento rok som viac napísala o ľuďoch, ktorí preteky robia, o tratiach a o sponzoroch, ktorí nám
pomáhajú pravidelne. Verím že aj táto informácia
dotvorí obraz, ktorý o skialpinistických pretekoch
v Sučianskej doline máte. Veď boli už dvanáste.
Prvé dva sme pomáhali robiť Janovi, ktorý to
všetko vymyslel a začal, ďalších desať sme už robili ako jeho memoriál.
za klub Skialp Sučany
Eva Bencová

50. rokov volejbalu v Sučanoch
História sučianskeho volejbalu sa začala písať 15.
apríla 1964, keď niekoľko nadšencov tohto športu
v Sučanoch založilo volejbalový oddiel. V minulosti reprezentovali obec v rôznych súťažiach muži
„A“ družstvo, muži „B“družstvo a aj žiaci. Neskôr
vznikli aj dve ženské družstvá ktoré aktívne hrávali v okresnej súťaži. V posledných rokoch pôsobia
spoločne muži aj ženy vo „Volejbalovom klube
Sučany „ .
Kým oslavy 40. a 45. výročia volejbalu v Sučanoch
prebiehali na veľmi vysokej športovej a spoločenskej úrovni vždy v letných mesiacoch na volejbalovom ihrisku pri vodnej elektrárni za veľmi početnej
účasti všetkých generácií, jubilejné oslavy polstoročia sa konali dosť netradične a to dňa 6.12.2014
na Mikuláša v telocvični ZŠ v Sučanoch.
Za účasti troch zmiešaných družstiev – dve zo
Sučian a jedno z družobnej Ľubochne a za veľmi skromných podmienok prebehol turnaj až do

neskorých popoludňajších hodín. Pri záverečnom
vyhlásení boli podľa dosiahnutých výsledkov
ocenené všetky tri družstvá podľa poradia ale
„celkovým víťazom“ sa stali všetci aktéri, ktorých
napĺňalo heslo „ športom ku zdraviu“. Po vyhodnotení nechýbalo ani spoločenské posedenie pri
špecialitách ktoré už ako tradične výborne pripravili volejbalistky.
Volejbalový oddiel možno s dosiahnutými výsledkami a celkovou činnosťou hlavne v minulom období zaradiť medzi úspešné športové kluby v našej
obci. Históriu a dianie tohto športu je možné si
prečítať v kronike, ktorá sa toho času nachádza na
Obecnom úrade v Sučanoch. Počas celého polstoročia ju písal zanietený športovec a nestor tohto
športu v Sučanoch pán Karol Klein.
Záverom je potrebné poďakovať Obci Sučany za
ﬁnančnú dotáciu, ktorá bola použitá na zaplatenie priestorov, kde sa turnaj a oslavy uskutočnili.

Vďaka patrí aj novozvolenému starostovi obce Ing.
Vladimírovi Plžikovi, ktorý osobne prišiel pozdraviť
účastníkov tohto šporového ppodujatia.
j
PhDr. Miloš Bella
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