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NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

ZO ŽIVOTA OBCE

UZNESENIA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V SUČANOCH, KONANÉHO 15. FEBRUÁRA 2018
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo:
– Dodatok č. 2 k VZN obce Sučany č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce,
– Dohodu o spolupráci partnerov na malom
projekte s názvom „Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti“, ktorý sa uchádza o spolufinancovanie z prostriedkov Europského
fondu pre regionálny rozvoj v rámci Fondu
malých projektov Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, uzatvorenú medzi žiadateľom Obcou Sučany a cezhraničným
partnerom Obcou Jasenná,
– predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie malého projektu „Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti“,
zabezpečenie realizácie malého projektu
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie realizovaného malého
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Sučany nasledovným kultúrnym, spoločenským, športovým a cirkevným organizáciám:
a/ FO Tatran Sučany vo výške 12.500 € na
zabezpečenie činnosti FO, rozvoja mládežníckeho futbalu a prípravu mladých talentov
v Sučanoch v roku 2018,
b/ Kolkársky klub Tatran Sučany vo výške
2.000 € na úhradu cestovných nákladov súvisiacich s činnosťou klubu v roku 2018,
c/ Klub sučianskych turistov Sučany vo
výške 1.300 € na dokončenie vrcholového
stĺpa na Malom Fatranskom Kriváni, opravu
studničky pod Meškalkou, obnovenie značenia, terénne úpravy úseku Kráľova – Vendovka, na údržbu turistickej základne, zakúpenie novej solárnej batérie na solárne
osvetlenie chaty Vendovka, bežné výdaje
v roku 2018 a oslavy 90. výročia vzniku organizovanej turistiky,
d/ Skialpinistický klub Sučany vo výške
1.000 € na zabezpečenie jednej etapy
z dvojdňových skialpinistických pretekov jednotlivcov K2 Malá Fatra, ktoré sa budú konať
03. a 04.03.2018 v spolupráci so skialpinistickým klubom Skialp Klub Kriváň Turany,
e/ Volejbalový klub Tatran Sučany vo výške
400 € na uhradenie nákladov na prenájom
telocvične v ZŠ Sučany,
f/ TJ Tatran Sučany /STO/ vo výške 300 €
na materiálno technické zabezpečenie tréningového procesu, osvetlenie pre dva stoly,
zabezpečenie tréningu pre mládež, nákup
suvenírov a občerstvenia pre stolnotenisový
turnaj o pohár starostu obce v roku 2018,
g/ Športový klub pri tenis. kurtoch obce Sučany vo výške 300 € na nákup antuky, kúpu
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tenisovej siete, postreku proti burine, vápna
na čiary a iných tenisových potrieb,
h/ Základná organizácia JDS v Sučanoch vo
výške 1.600 € na spoločenské a športové
podujatia /dopravu na podujatia/ pre členov
a starších občanov obce Sučany na rok
2018. Názov projektu : „Aktívne starnutie“,
i/ Základná organizácia SZPB ZO Sučany
vo výške 800 € na akcie, kytice, admin. činnosť /poštovné + pohľadnice/, výlet pre členov ZO SZPB, účasť na celoslovenských
oslavách ukončenia Druhej svetovej vojny
a výročia SNP, návšteva imobilných členov,
posedenie s jubilantmi nad 80 rokov, účasť
členov ZO SZPB na kult. Podujatiach /koncert, divadlo/, spoluúčasť na majstrovstvách
v streľbe zo vzduchovky „Strieľa celá rodina“, účasť na oslavách Ď. Langsfelda, občerstvenie na členských schôdzach,
j/ Základná organizácia SZZP ZO Sučany
vo výške 1.000 € na kultúrnu činnosť organizácie, odvoz a dovoz autobusom na
kúpeľnú liečbu a spoločenské akcie a na
oslavu 50. výročia založenia Zväzu invalidov – SZZP,
k/ Občianske združenie Sučianka vo výške
800 € na dopravu na vystúpenia, nákup materiálov : odev, obuv - muži, ženy a nákup
občerstvenia,
l/ Miestny odbor Živena Sučany, Živena,
spolok slovenských žien vo výške 500 € na
materiálno-technické zabezpečenie, dopravné náklady, organizáciu a zabezpečenie
celoslovenského predsedníctva Živeny,
m/ Miestny odbor Matice slovenskej Sučany
vo výške 300 € na čiastočné hradenie dopravy, návšteva družobnej slov. enklávy
v maďarskom Piliši a čiastočné hradenie dopravy tematického zájazdu na tzv. „južnú
zem Slovákov“ v Srbsku, resp. návštevu Rijeky, usporiadanie vatry zvrchovanosti, usporiadanie festivalu matičných súborov, besedy
pre verejnosť s národnou tematikou a zabezpečenie chodu miestneho odboru MS,
n/ Stredisko Ev. DIAKONIE, Sučany vo
výške 200 € na debarierizáciu 33 izieb klientov, zlepšenie prístupu personálu ku klientom, ktorí sú väčšinou odkázaní na invalidný vozík, v lepšom prípade na chodítko
so snahou uľahčiť pohyb klientov po zariadení a zároveň prácu zamestnancov,
o/Rímskokatolícka cirkev farnosť Sučany
vo výške 560 € na rozšírenie a skvalitnenie
ozvučenia.
Obecné zastupiteľstvo v ďalšom prerokovalo informácie o stave objektov - rodné
domy Ď. Langsfelda a M. Hodžu a zobralo
ich na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo tiež prerokovalo
a zobralo na vedomie:
– plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a vyhodnotenie ankety na zmenu názvu ulice Fučíkova na základe Uznesenia OcZ Sučany

č. 164/2017 s tým, že občania bývajúci na
tejto ulici nesúhlasia so zmenou názvu ulice,
Obecné zastupiteľstvo neschválilo predložený návrh kúpnej zmluvy Poľovníckym
združením Jarolím Sučany na kúpu areálu
strelnice Pod Brezinou, nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Sučany a trvalo na pôvodnom návrhu zmluvy schváleného v uznesení č. 112 / 2017.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zobralo na vedomie:
– Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017,
– Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch
vykonaných kontrol,
– Správu č. 15/2017 z kontroly inštalovaných reklamných, informačných a propagačných zariadení na území obce,
– Správu č. 17/2017 z kontroly dodržiavania
§29 a §30 Zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve - vykonania inventarizácie majetku
obce v roku 2016,
– Správu č. 1/2018 z kontroly dodržiavania
VZN obce Sučany č. 6/2015 o poskytovaní
dotácií v roku 2017,
– Správu o kultúrnej činnosti vykonávanej
referentom kultúry za rok 2017,
– informácie o projektoch a realizovaných
investičných zámeroch obce Sučany /Hasičská zbrojnica, Šatne pre FO, zmluva so
spoločnosťou SOAR sk, a. s. – bytový dom
Hradiská/,
– Prehľad aktuálneho stavu riešenia významných súdnych konaní, v ktorých je
obec Sučany účastníkom konania,
– správy z činnosti komisií OcZ obce Sučany.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a neschválilo zmenu územného plánu pre spoločnosť LMT plus s.r.o., Vrútky na vybudovanie firmy na spracovanie, balenie a distribúciu tuhých palív v jestvujúcom areáli firmy
Fatran Sučany.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo:
– predaj obecného pozemku KN 4547/4
k.ú. Sučany o výmere 568 m2 Petrovi Móricovi, nakoľko predmetný obecný pozemok
je priľahlý k jeho záhrade a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľnú celok
so stavbou na nej postavenou,
– zámer vykonania monitorovania kvality
ovzdušia v určených lokalitách obce Sučany v časti Hrabiny, Námestie SNP, sídlisko Prefa, ul. 1. mája a ul. Ď. Langsfelda,
– udelenie odmeny hlavnému kontrolórovi
obce za obdobie júl až december 2017
v súlade so zákonom zákona číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení vo výške
20% z polročného hrubého príjmu,
Obecné zastupiteľstvo odvolalo z Komisie
výstavby, územného plánu, dopravy a životného prostredia OcZ Sučany jej členku
Ing. Ľubicu Reguliovú na návrh predsedu
komisie na základe jej žiadosti.
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ZO ŽIVOTA OBCE

NOVÉ SUČIANSKE ZVESTI

UZNESENIA Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V SUČANOCH, KONANÉHO 24. APRÍLA 2018
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zobralo
na vedomie:
– správu o činnosti DHZO za rok 2017,
– správu o bezpečnostnej situácii v obci Sučany /OO PZ Sučany/ za rok 2017,
– Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol,
– Správu č. 2/2018 z kontroly plnenia uznesení OcZ v Sučanoch prijatých v roku 2017,
– Správu č. 3/2018 z kontroly bežných príjmov: položka 133 013: poplatok za komunálny odpad,
– Správu č. 4/2018 z kontroly plnenia opatrení
z vykonaných kontrol v roku 2017,
– petíciu obyvateľov obce Sučany týkajúcu sa
opravy cesty na ul. 29. augusta,
– informácie o projektoch a zrealizovaných investičných zámeroch obce Sučany /Komunitné
centrum, prístavba garáže hasičskej stanice,
kontajnerové šatne, obytné kontajnery, verejné
osvetlenie, elektromobil ai./,
– správu stavebného referátu o stavebnej činnosti v obci za rok 2017,
– informáciu o ÚPN-O Sučany,
– správu referátu životného prostredia za rok
2017,
– správu o odpadoch za rok 2017,
– správy z činnosti komisií OcZ obce Sučany,
OZ zobralo na vedomie správu zo zasadnutia
komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov OcZ obce
Sučany z 16.4.2018, týkajúcu sa majetkového
priznania starostu obce a ktorá konštatovala
dodržanie zákona
Obecné zastupiteľstvo ďalej prerokovalo
a schválilo:
a/ Záverečný účet obce Sučany za rok 2017
a celoročné hospodárenie obce za rok 2017
bez výhrad
b/ výsledok hospodárenia obce za rok 2017
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy t.j.
z bežného a kapitálového rozpočtu - prebytok
vo výške 40 908,77 € a po odpočítaní účelových prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo
výške 40 908,77 €
c/ celkový prebytok rozpočtového hospodárenia zistený v zmysle zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 306 997,36 €
d/ odvod do rezervného fondu obce z celkového
prebytku hospodárenia v zmysle zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške 306 997,- €
e/ použitie rezervného fondu vo výške 250
000,- € na kapitálové výdavky v roku v roku
2018 a to na: - rekonštrukcia komunikácií 55
000,- € - rekonštrukcia verejného osvetlenia
100 000,- € - nákup pozemkov 55 000,- € - výstavba šatní pri kolkárni 35 000,- € - nákup
elektromobilu 5 000,- €.
Zmeny rozpočtu v položkách nasledovne /v €/
Príjem: Navýšenie v položke: Vlastné príjmy
ZŠ -7 000,- /poníženie vlastných príjmov ZŠ –
zakúpenie konvektomatu/, Príjem z prenájmu
obec +7 000, Poplatky ZŠ -7 000, ostatné poplatky obec +7 000, Rezervný fond +250 000,

SFZ – dotácia na kontajnerové šatne +19 000,
ŠR- dotácia na prístavbu garáže DHZO
+29 196.
Výdaj: Tovary a služby odpad -10 000, Detské
ihrisko +10 000, Rekonštrukcia biol. laboratórií 23 000, Výstavba šatní FO +50 000, Konvektomat ŠJ ZŠ +14 000, Vybudovanie garáže DHZO
+21 196, a použitie rezervného fondu: Rekonštrukcia verejného osvetlenia +100 000, Rekonštrukcia komunikácií +55 000, Nákup pozemkov
+55 000, Nákup elektromobilu +5 000, Výstavba
šatní +35 000,-,
-zrušenie Združenia miest a obcí Turčianska
Vážsko-Fatranská cesta s likvidáciou z dôvodu naplnenia účelu združenia,
a/ poradovník náhradníkov na jednoizbové nájomné byty na ul. Tehelná č. 5,7,9,11 na obdobie jedného roka od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019
týmto záujemcom:
1. Mgr. Radka Adamicová, Sučany ul. Podhradská cesta 1002/1,2. Anna Čuriaková, Turany ul. Budovateľská 757/4 ,3. Ján Mráz.,
Martin-mesto
b/ poradovník náhradníkov na trojizbové nájomné byty na Ul. Tehelná 5,7,9, 11 na obdobie
jedného roka od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 týmto
záujemcom: 1.Peter Slobodník ml. Sučany ul.
Tehelná 1235/2 2. Adam Dlhý, Spišská Nová
Ves ul. Štúrska 226/13 3. Helena Kučková, Sučany ul. Osloboditeľov 780/3 4. Michaela Hlaďová, Sučany ul. Tehelná 9,
– pridelenie obytného kontajnera na Ul. Pri
Váhu 9/A pre rodinu Michala Cicka,
– poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Sučany
nasledovným CVČ: CVČ Ul. A. Kmeťa 22 Martin 1.260,- € CVČ DOMINO Vrútky 2.280,- €
OZ Centrum environmentálnej výchovy TURIEC Martin 2.670,- € Deep Dance Center
s. r. o. M. Haľamovej 21 Martin 2.340,- € ZŠ
a MŠ A. Bernoláka Martin 490,- € /JM Centrum/ Súkromná ZŠ BellAmos Martin 360,- €
/SCVČ/ Súkromné CVČ Vajanského 805,- €
nám. 2 Martin celkom: 10 .205,- € Dotácia poskytnutá pre CVČ zriadené na území obce Sučany podľa VZN č. 4/2017 /dodatok č. 8 k VZN
č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Sučany/,
– udelenie Ceny obce Sučany p. Petrovi Štefánekovi za získanie diamantovej plakety
Prof. MUDr. Jána Kňazovického za bezpríspevkové darcovstvo krvi v zmysle VZN obce
Sučany 2/2017 s finančným darom vo výške
200,- €,
– schvaľuje udelenie Ceny obce Sučany
p. Ing. Jarmile Bohušovej za významné zásluhy o hospodársky a kultúrny rozvoj obce
Sučany v zmysle VZN obce Sučany 2/2017
s finančným darom 200€,
– poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Sučany
pre Tenisový klub Sučany vo výške 300,- € na
nákup antuky a vápna pre tenisovo-volejbalový areál pri VE Sučany,
– schvaľuje kúpu pozemkov vyčlenených
z pozemkov vedených na liste vlastníctva
číslo 3448 k.ú. Sučany do výlučného vlastníctva obce Sučany od podielového spoluvlast-

níka - Evanjelický a.v. cirkevný zbor Sučany
za cenu stanovenú znaleckým posudkom
č. 58/2013 vypracovaným Petrom Ďurkovičom, a to spoluvlastníckych podielov vo výške
1/5 na pozemkoch: KN-C, parc. č. 974 – ostatné plochy o výmere 12 504 m² v k.ú.. Cena
v zmysle znaleckého posudku je 1,34 Eur/m²,
čo pri výmere 2 500,8 m² pripadajúcej na kupovaný spoluvlastnícky podiel predstavuje čiastku 3 351,- Eur. KN-C, parc. č. 975 – zastavané plochy o výmere 13 m² v k.ú. Sučany.
Cena v zmysle znaleckého posudku je 1,34
Eur/m², čo pri výmere 2,6 m² pripadajúcej na
kupovaný spoluvlastnícky podiel predstavuje
čiastku 3,48,- Eur. KN-C, parc. č. 976/2 – ostatné plochy o výmere 2 052 m² v k.ú. Sučany.
Cena v zmysle znaleckého posudku je 1,34
Eur/m², čo pri výmere 410,4 m² pripadajúcej
na kupovaný spoluvlastnícky podiel predstavuje čiastku 554,04,- Eur. KN-C, parc.
č. 976/3 –zastavané plochy o výmere 152 m²
v k.ú. Sučany. Cena v zmysle znaleckého posudku je 1,34 Eur/m², čo pri výmere 30,4 m²
pripadajúcej na kupovaný spoluvlastnícky podiel predstavuje čiastku 40,73,- Eur. KN-C,
parc. č. 1979/4 – zastavané plochy o výmere
568 m² v k.ú. Sučany. Cena v zmysle znaleckého posudku je 1,34 Eur/m², čo pri výmere
113,6 m² pripadajúcej na kupovaný spoluvlastnícky podiel predstavuje čiastku 155,22,Eur. t.j. celkom za všetky vyššie uvedené pozemky 4.104,47 €,
– poslanci OcZ sa verejne hlásia k hodnotám,
ktoré vykonal a nimi žil Ján Kuciak: Žiť
v pravde, osobným príkladom dávať ľuďom
nádej, že sa dá na Slovensku slušne a morálne žiť, nedať sa umlčať, keď sa deje zlo
a keď sa zneužíva moc. „Nie klamstvo, ale
pravda nás oslobodí.“
– odstránenie stavby vo vlastníctve Obce Sučany: Rodinný dom, súpisné číslo 73 na ul. 29
augusta, na par. č. KN-C 1094, vedeného na
liste vlastníctva číslo 678 k.ú. Sučany. Odôvodnenie: Stavba je v zlom stavebno-technickom stave a nie je možné ju hospodárne
opraviť,
– zakúpenie resuscitačnej sady pre AMBULANCIE v sume 478,05 € , ktorá bude súčasťou vybavenia sanitného vozidla v užívaní
DHZO Sučany a bude slúžiť pri záchranných
akciách občanov.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a neschválilo:
– zámer predaja pozemku parcela KN C
č. 538/3 o výmere 472 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vedená n a LV
1881 vlastník v podiele 1/1 Obec Sučany, k.ú.
Sučany , forma predaja verejnoobchodnou
súťažou za cenu minimálne 40 €/m2.
Obecné zastupiteľstvo na záver prerokovalo
a schválilo:
– odvolanie zástupcov Obce Sučany ako členov Rady školy pri MŠ – Ing. Katarína Malková a Anna Ferková,
– zástupcov Obce Sučany za členov Rady
školy pri MŠ - Ing. Dagmar Rendkovú
a Mgr. Eva Belicovú.
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KONTROLNÁ ČINNOSŤ

PREDMET KONTROLY: KONTROLA
INŠTALOVANÝCH REKLAMNÝCH
INFORMAČNÝCH A PROPAGAČNÝCH
ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ OBCE
Cieľom kontroly bolo zmapovať problematiku
inštalovaných reklamných informačných
a propagačných zariadení na pozemkoch
a stavbách vo vlastníctve obce vo vzťahu
k efektívnemu využívaniu jej majetku. K týmto
zariadeniam patria reklamné stavby a ďalšie
reklamné zariadenia ako napr. reklamné
plachty či tabule. Problematiku rekl. stavieb,
ktorú upravuje stavebný zákon, nie je možné
z hľadiska vykonávania kontroly hlavným
kontrolórom obce riešiť, nakoľko sa jedná
o prenesený výkon štátnej správy. Rovnako
obec vnútornú normu upravujúcu problematiku rekl. stavieb a zariadení nemá, nakoľko
takéto všeobecne záväzné nariadenie obce
by bolo v rozpore so zákonom č. 369/1990
o obecnom zriadení, podľa ktorého „vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy,
môže vydávať nariadenie len na základe splnomocnenia a v jeho medziach“ s tým, že vykonávanie agendy stavebného úradu obcou
je preneseným výkonom štátnej správy a stavebný zákon neobsahuje žiadne ustanovenie,
ktoré by splnomocňovalo obec na vydanie
vlastnej normy. Ak by obec chcela nejakým
spôsobom regulovať reklamné stavby na svojom území, môže tak konať len prostredníctvom územného plánu obce, kde v jeho záväznej časti sú stanovené záväzné regulatívy
pre reklamné stavby. Reklamné zariadenia,
ktoré nespadajú pod legislatívnu úpravu, je
možné riešiť v rámci užívania majetku obce
len v prípadoch, kedy sa tieto nachádzajú na
objektoch resp. stavbách v majetku obce, pri
reklamných stavbách sa jedná o využitie pozemkov v majetku obce, na ktorých stoja.
Z tých reklamných zariadení, ktoré v rámci
svojho umiestnenia využívajú majetok obce,
sa jedná o zariadenia, ktoré sú umiestnené
na betónovom plote starého futbalového
ihriska, budovy bývalej reštaurácie Gól, plotu
popri Ulici Hlavná pred potravinami Kama, na
novom futbalovom ihrisku a rekl. stavby, ktoré
sú postavené na pozemkoch v majetku obce.
Za reklamné zariadenia, ktoré sú umiestnené
na betónovom plote na starom futbalovom
ihrisku a ktorý je vo vlastníctve obce Sučany
rovnako ako oplotenie na Ul. Hlavná pred potravinami Kama a na novom futbalovom
ihrisku nie sú obci odvádzané žiadne platby.
Majetok obce je takýmto konaním využívaný
bez adekvátneho finančného plnenia, ktoré
by sa z neho mohlo získať. Užívanie týchto
stavieb resp. pozemkov v majetku obce by
malo byť predmetom zmluvného záväzku
medzi obcou a majiteľmi daných reklamných
zariadení. S majiteľmi týchto zariadení nie je
uzatvorený žiadny zmluvný nájomný vzťah
ani daný súhlas obce, nakoľko obec nemá vytvorený systém pre správu tejto problematiky.
www.sučany.sk
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Aj preto majitelia reklamných zariadení, ktorí
prejavia záujem o uzatvorenie zmluvného
vzťahu s obcou vo veci užívania jej majetku
pre tieto účely, nie sú riešení. Obec by preto
mala vytvoriť podmienky, podľa ktorých by
úsek správy majetku postupoval v prípadoch
užívania majetku obce pre reklamné zariadenia. Zahŕňal by uzatvorenie zmluvného
vzťahu s majiteľom reklamného zariadenia
a kontrolu obecného majetku a reklamných
zariadení na budovách a stavbách v majetku
obce. Je potrebné po pripravení vnútorného
systému osloviť majiteľov týchto zariadení
s návrhom nájomnej zmluvy a po jej prípadnom neuzatvorení pristúpiť k odstráneniu daného zariadenia. Na pozemkoch v majetku
obce sú postavené reklamné stavby spoločností RABAKA (bigboard prešiel k 1.1.2018
na spoločnosť AKZENT Media), BigMedia,
LORD, Trebor, Arton, Hakom, EUROAWK,
GRYF, Slovenské národné múzeum, ISPA.
V týchto zmluvách boli zistené viaceré nedostatky, ako napr. nepresné vymedzenie predmetu nájmu, čím dochádza k neurčitosti predmetu zmluvy, čo môže spôsobiť jej neplatnosť. V rámci takto uzatvorených nájomných

zmlúv bude potrebné vykonať ich revíziu,
osloviť nájomcov a uzatvoriť dodatky k nájomným zmluvám. Kontrolou bolo taktiež zistené,
že nie všetky spoločnosti, ktoré majú s obcou
uzatvorenú nájomnú zmluvu, plnili záväzky
z tejto zmluvy vyplývajúce. Úhrada podľa
zmluvy č. 51/2016 nebola zaplatená v roku
2016 ani v roku 2017. Podľa nájomnej zmluvy
č. 146/2005 bola suma za predmet nájmu stanovená vo výške 15 000 Sk/ rok na základe
faktúr vystavených obcou a podľa nájomnej
zmluvy č. 109/2004 vo výške 8 000 Sk/ rok
tiež na základe faktúr vystavených obcou.
Nakoľko obec faktúry nevystavovala, prenajímateľ obci určený zmluvný nájom neplatil.
Podľa zmluvy č. 19/2005 s dodatkom
č. 73/2015 je nájomné stanovené vo výške
500 € za rok za jeden billboard. Podľa zmluvy
č. 147/2005 je nájomné stanovené vo výške
8 000 Sk za rok za dva kusy reklamných zariadení a podľa zmluvy č. 158/2011 je výška
nájomného stanovená na 500 € za dva kusy
reklamných zariadení za rok. Všetky platby sa
podľa zmluvy mali uskutočniť prevodom na
účet na základe faktúr vystavených obcou.
V rámci týchto nájomných zmlúv nebola za
rok 2016 uhradená žiadna čiastka, za rok
2017 len platba vo výške 500 €. Na základe
kontroly bolo zistené, že v období rokov 2016
a 2017 neboli prenajímateľovi vystavované
faktúry a neboli tak ani uhrádzané platby
podľa predmetných zmlúv. Na základe kontroly boli vystavené a následne uhradené viaceré faktúry prenajímateľom za roky 2016
a 2017.

PREDMET KONTROLY: KONTROLA
DODRŽIAVANIA VZN Č. 6/2015
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ V ROKU 2017
Obec Sučany poskytla v roku 2017 z rozpočtu obce dotácie na činnosť centier voľného
času v celkovej výške 12 030 €.
Názov organizácie

Výška schválených
poskytnutých finančných prostriedkov (€)

Výška skutočne poskytnutých
finančných prostriedkov (€)

630

585

CVČ Domino Martin

4 275

3 915

CVČ Ul. A. Kmeťa Martin
(Kamarát)

1 620

1 530

Deep Dance Center

1 530

1 215

765

765

3 560

3 540

480

480

12 860

12 030

ZŠ A. Bernoláka
(JM centrum)

CVČ Juniorklub Martin
OZ Centrum environmentálnej výchovy
S CVČ BellAmos
SPOLU
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Obec Sučany poskytla v roku 2017 z rozpočtu obce občianskym združeniam a spolkom
dotácie v celkovej sume 20 500 €.
Názov organizácie

Výška poskytnutých finančných prostriedkov (€)

Futbalový oddiel Tatran Sučany

12 500

Kolkársky klub Tatran Sučany

2 000

Volejbalový klub Tatran Sučany

400

Športový krúžok Sučany

300

SZZP

600

SZPB

300

ZO JDS

1 000

Skialpinisti

1 000

Miestny odbor Matice slovenskej

200

Stolnotenisový oddiel

300

Stredisko Ev. Diakonie

450

OZ Sučianka

350

Klub sučianskych turistov Sučany

800

Šport. klub pri tenis. kurtoch

300

SPOLU

20 500

Čo sa týka nedostatkov zistených kontrolou,
v dvoch zmluvách o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sučaby je chybou v písaní v čl. I.
ods. 2 nesprávne uvedený dátum uznesenia
OZ. Namiesto správneho “Dotácia je poskytnutá v zmysle platného VZN …. a na základe uznesenia OZ č. 18/2018 zo dňa
13.2.2017“ je v zmluve so SZZP uvedený
dátum 14.2.2017 a v zmluve so Živenou je

uvedený dátum 2.3.2017. Chyba v písaní je
taktiež v Zmluve č. 47/2017, kde je v čl. I.
ods. 1 miesto „tristo“ uvedené „jednostopäťdesiat“. Športový krúžok Sučany ako príjemca dotácie vyúčtoval v súlade so zmluvou
o poskytnutí dotácie len 80 % poskytnutých
finančných prostriedkov. Vzhľadom k nedodržaniu účelu poskytnutých finančných prostriedkov a porušeniu Zmluvy o poskytnutí

Multifunkčné ihrisko

dotácie (čl. II. ods. 2) je potrebné vyzvať príjemcu dotácie k vráteniu časti dotácie, ktorá
nebola vyúčtovaná v zmysle predmetu
zmluvy. Pri niektorých žiadostiach o poskytnutie dotácie nebolo dodržané ustanovenie
čl. 68 ods. 3 VZN č. 6/2015 týkajúce sa predkladania žiadostí o dotáciu v termíne do 15.
januára, a to konkrétne stolnotenisový oddiel
(doručené 24.1.2017) a kolkársky oddiel (doručené 16.1.2017). Vyúčtovania športových
klubov a spoločenských organizácií nespĺňajú ustanovenie čl. II ods. 7 Zmluvy o poskytnutí dotácie, a to konkrétne podmienku
stanovujúcu, že „prijímateľ predloží účtovné
doklady, na ktorých bude vyznačené, že ich
úhrady boli vykonané z prijatej dotácie obce
Sučany“. Pri žiadosti o poskytnutie dotácie od
Centrum environmentálnej výchovy Turiec
nie sú priložené fotokópie dokladov preukazujúcich zaradenie dieťaťa do činnosti podľa
Prílohy č. 3 VZN č. 6/2015, nakoľko informatívny súhlas rodiča resp. žiadosť o zaradenie
dieťaťa do činnosti nepredstavuje doklad preukazujúci zaradenie dieťaťa do činnosti centra ako právnickej osoby.
Úplné verzie vykonaných kontrol (Správa č.
12/2017 a Správa č. 13/2017) sa nachádzajú na stránke www.sucany.sk a taktiež
ich majú všetci poslanci obecného zastupiteľstva, s ktorými boli výsledky kontrol taktiež prejednané.
Mgr. Lenka Žuchová
hlavná kontrolórka obce

Zmena otváracích hodín zberného dvora od soboty 21.4.2018

Správca: FO Tatran Sučany
Cena prenájmu: 1 hod. = 10 € (bez osvetlenia)
1 hod. = 15 € (s osvetlením)
Obyvatelia s trvalým pobytom v Sučanoch bezplatne!
V prípade záujmu volať min. 24 hodín vopred na tel. čísla:
0915 803 925
0908 272 763
0940 399 552

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:
Nedeľa:

7:00-15:00
zatvorené
7:00-17:00
7:00- 15:00
7:00-14:00
7:00- 17:00
zatvorené

Odvoz zmesového komunálneho odpadu (110 l a 120 l) kuka nádob
Odvoz zmesového komunálneho odpadu
(110 l a 120 l) kuka nádob sa vykonáva
v obci Sučany v utorok a v stredu raz za
dva týždne tak ako v roku 2017. Na internetovej stránke www.brantnerfatra.sk si
každý občan môže vygenerovať harmonogram odvozu odpadu podľa ulice a čísla
domu.

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

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

Vážení občania,
obec Sučany dostala rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na záhradné kompostéry dňa 27.4.2018.
Týmto rozhodnutím sa začal proces ďalšej povinnej administratívy pri Európskych fondoch. Najprv musí byť uzavretá zmluva s Ministerstvom životného prostredia. Taktiež je potrebné vykonať verejné obstarávanie, ktoré pôjde na kontrolu. Po úspešnom verejnom
obstarávaní sa budú vyzývať občania podľa doložených čestných vyhlásení na prevzatie záhradného kompostéra do domácnosti.
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Vážení občania,
oznamujeme Vám, že od soboty t. j. 05. mája bude
v našej obci prebiehať zber „zeleného“ odpadu
– t. j. posekanej trávy zo záhrad a okolia rodinných
domov. Na jednotlivých stanoviskách v obci bude
pristavená traktorová vlečka, do ktorej môžete „zelený“ odpad umiestniť. Táto aktivita bude prebiehať
každú sobotu počas vegetačného obdobia na týchto
stanoviskách v určenom čase:

ZO ŽIVOTA OBCE
Lokalita

Čas (h)

(od - do)

Sídlisko Prefa - park

10:00 – 10:50

Hrabiny – Fatranská cesta - aut. zastávka v strede

11:00 – 11:45

Okále – parkovisko - bývalá JEDNOTA

12:00 – 12:50

Ul. Fučíkova – pri obchode JEDNOTA

13:00 – 13:50

Stlač odpad, ušetríš viac ako si myslíš
Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku predtým, než ju hodím do zbernej nádoby?
Môže sa zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká
na to aby pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj bez
toho aby ju musel človek stláčať. Je síce pravda, že
väčšina z nich má síce malú hmotnosť, ale za to veľký
objem, najmä PET fľaše. Napríklad nestlačené PET
fľaše v zberných nádobách zbytočne zaberajú veľa miesta a v konečnom dôsledku zberová spoločnosť odváža vzduch. Rovnako to platí aj pre kartón či plechovky. Preto je veľmi dôležité obal jednoducho stlačiť.
V prípade, že je to pre niekoho namáhavé, môže obal
položiť na zem a pristúpiť ho. Prešľapávanie, stláčanie
a skrúcanie týchto obalov je preto veľmi dôležité.
Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde približne
4-krát viac zmenšených odpadov. Napríklad do nádoby o objeme 1100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5 litrových PET fliaš. Ak by sme ich do nádoby
hádzali nestlačené, zmestilo by sa ich tam len približne

Harmonogram vývozu žltých
vriec s plastami na rok 2018

200. S tým súvisí i ďalšia vec. Čím viac sa PET fliaš, kartónov či plechoviek zmestí
do nádoby, tým viac sa zníži interval zvozu zberných nádob a ušetrí sa na prepravných nákladoch. Zmenšenie obalov pomáha aj pri ich jednoduchšej manipulácii a následnej recyklácii, čím sa znova znižujú náklady. A častokrát to môže byť
aj niekoľko desaťtisíc eur za rok. Preto nezabúdajme šetriť i takýmto spôsobom
naše životné prostredie.

Zdroj: ENVI-PAK, a. s.

OZNAMY
Vážení občania,

Deň
4
17
31
14
28
14
28
11
25
9
23
6
20
4
18
1
15
39
12
26
10
24
7
21
5
19
3

Mesiac
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
1
www.sučany.sk

Štvrtok
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Streda
Štvrtok
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obecný úrad pre Vás poskytuje službu zasielania správ prostredníctvom SMS hlásnika a E-mail hlásnika. Správa Vám bude zaslaná na váš mobilný telefón prostredníctvom SMS správy. Žiadame občanov, ktorí majú záujem o túto službu, aby zaslali
svoje údaje a telefónne číslo na obecný úrad, na nižšie uvedené čísla. Môžete zaslať
aj svoj e-mail a budú vám zasielané správy aj prostredníctvom e-mailu. SMS správy
sú stručné, nakoľko správa má len 160 znakov, e-mail nie je obsahovo obmedzený,
je zasielaný ucelene. Zasielajú sa len oznamy obce, nie predaj na trhovisku.
č.t. 42 410 16, kultura@sucany.sk
č.t. 42 410 10, sekretariat@sucany.sk
V našej obci Sučany je zriadená bezplatná právna poradňa pre obyvateľov obce
Sučany. Poradňu môže využiť každý, kto potrebuje právnu radu v oblasti
občianskeho práva, obchodného dedičského, rodinného alebo pracovného práva.
Poradňa sa netýka práva sociálneho zabezpečenia / napr. dôchodkové veci, sociálne dávky/. Právna poradňa je určená občanom s trvalým pobytom v obci
Sučany. Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.
Právna poradňa je zriadená v priestoroch Robotníckeho kultúrneho domu na
1. poschodí každú stredu od 14:00 – 16:00 hod.

Hlásenie porúch verejného osvetlenia
a rozhlasu
– osobne na Hasičskej stanici Sučany, alebo
– na telefónnych číslach 043 4293 010, 0903 555 159.
Prosíme občanov, ktorí majú doma staré fotografie /patina/ a boli by
ochotní poskytnúť ich ako materiál na pripravovaný kalendár na rok
2019, aby fotky priniesli na referát kultúry č. dverí 1 alebo na informácie
na obecnom úrade. Ďakujeme.
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Plavecký výcvik
V mesiaci máj sa predškoláci z Materskej školy Zvonček zúčastnili
plaveckého výcviku v ZŠ Hurbanova v Martine. Deti navštevovali
plavecký výcvik 3 x do týždňa v odpoludňajších hodinách. V tomto
šk. roku bolo 27 predškolských detí prihlásených na plavecký výcvik - sprevádzali ich štyri pani učiteľky.
Pod vedením p. MUDr. L. Szaba a ďalších inštruktoriek sa deti oboznámili s alternatívnym prostredím, nacvičovali si dýchanie do vody,
učili sa pohybovať vo vodnom prostredí bez strachu a zábran, rozvíjali si základné plavecké zručnosti – kraul, prsia, znak a zároveň
si posilnili imunitu. Väčšina detí sa tešila z hodín plávania a tí čo
mali spočiatku obavy, v závere plaveckého kurzu ich prekonali primeraným a hravým prístupom inštruktorov.
V závere si deti overili nadobudnuté zručnosti v plaveckých pretekoch a odmenou pre každé dieťa bolo „ Mokré vysvedčenie“ o absolvovaní plaveckého výcviku spolu s veselým dreveným delfínikom.
Kurz bol veľmi zaujímavý a zábavný a už teraz sa tešíme na Ahóóóój v bazéne.
Text a foto: Silvia Pálešová

Deň narcisov
Piatok 13. apríla nebol obyčajný deň, bol
to Deň narcisov. Táto verejná zbierka bola
organizovaná už po dvadsiaty druhýkrát.
V škole a aj v uliciach Sučian, Turčianskej
Štiavničky a Podhradia sa vo veľkom množstve objavoval tento žltý kvietok ako symbol
charitatívnej pomoci. Naši deviataci a pani
učiteľky sa nezľakli nepriaznivého počasia
a rozbehli sa do ulíc. Vďaka svojmu zanieteniu a energii sa im podarilo vyzbierať
krásnu sumu 1350,61 €. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí sa zúčastnili ako dobrovoľníci
a aj všetkým, ktorí prispeli do zbierky.

pásmi stužiek a s mašľou okolo pása. Dielo
má aj svoje praktické využitie. Ak figuríne
„prepožičiate“ svoju tvár a ruky, stanete sa
zemiankou zo Sučian v kroji typickom pre
tento región. A prečo práve takéto dielo? Inšpirovala nás pani učiteľka Janíková, ktorá
so svojimi Kamarátkami reprezentovali Turiec na nedávnej súťaži Zem spieva práve
so spevmi zo Sučian. Naším dielom sme
nadviazali na tradíciu a všetci sa môžu
oboznámiť, ako asi vyzeral kroj z našej oblasti, lebo sme hrdí Turčania.
Ak nás chcete podporiť, pri návšteve v OC
Tulip zahlasujete za naše dielo. Už teraz
vám vopred ďakujeme.
Dievčatá z 9. A a 9.B

Ďakujeme.

Mária Petrikovičová

Hrdí Turčania
zo Sučian v OC Tulip
Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. v spolupráci s mestom Martin a OC Tulip pripravili
pri príležitosti Dňa Zeme tematickú súťaž
pre žiakov základných škôl.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
1. Vytvor obraz obľúbeného ročného obdobia
(zadanie pre žiakov I. stupňa)
2. Vytvor 3D (priestorové) dielo na tému Hrdý
Turčan z materiálovo využiteľných surovín
(zadanie pre žiakov II. stupňa)
Naša škola mala zastúpenie v 2. kategórii ,
ktorú tvorili šikovné ruky dievčat z 9.A a 9.B
: Rebeky Móricovej, Gitky Hüberovej, Julky
Stehlíkovej, Mirky Vladárovej, Jasmínky
Benkovej – Rybárovej a Lucky Mikloškovej.
Pod vedením p. učiteliek Hlavatej, Závatzkej a Janíkovej vytvorili veľmi pekné 3D
dielo Turčianskej zemianky zo Sučian s využitím materiálu z recyklovaných vecí. Naša
zemianka má na sebe čipkovaný čepiec,
rukávce s ozdobnými stužkami, lajblík, zásteru s čipkou, sukňu s typickými dvoma

... a opäť nám pred
školou vyrástol máj
V noci z 30. apríla na 1. mája je zvykom,
že mládenci postavia máj dievčaťu, ktoré sa
im páči a o ktoré majú vážny záujem.
Podľa etnológov sa máje na našom území
stavali hneď počas niekoľkých dátumov.
Okrem 1. mája, aj na Turíce a na Jána,
kedy sa pálili aj jánske vatry.
Máj je pôvodne mladý stromček, najčastejšie
smrekový, jedľový alebo brezový, ktorý mal
symbolický význam a bol výrazom prírodného mýtu v boji zimy s jarou, smrti so životom; symbol na jar sa obnovujúcej prírody.
Takmer u všetkých národov bolo zvykom
nosiť máje na začiatku jari alebo leta v slávnostnom sprievode po dedine za spevu starodávnych obradných piesní ospevujúcich
tvorivú silu prírody a pri tanci prejavujúcom
radosť z víťazstva jari na zimou. Často sa
máje rozlične ozdobovali, najmä pestrými
stužkami, farebnými papiermi a podobne;
miestami sa tiež obliekali do ženských šiat
alebo sa na ne vešali malé bábky.
Spočiatku sa stavali pred domami bohatých
mešťanov, neskôr sa tradícia rozvinula

o stavanie stromčekov pred domom obdivovaného dievčaťa. V 15. storočí bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu
o dievča.
Aj my sme sa rozhodli pokračovať v tejto tradícii a postavili sme si máj nielen pre dievčatá našej školy, ale pre nás všetkých.
Keďže by sme to sami nezvládli, opäť našim
deviatakom pomohli šikovní a ochotní členovia hasičského zboru z našej obce. Pripravenými stužkami sme ozdobili nielen korunu,
ale v zápale zdobenia aj kmeň stromu.
Siedmaci, ôsmaci a deviataci si pripravili
krátku ukážku tanca, ktorý sme chceli naučiť aj našich najmenších. Žiaľ, zlyhala
technika a nebolo dobre počuť hudbu, ktorá
nám hrala do tanca. A mnohí z tanečníkov
boli viac smelí na hodine ako na verejnosti,
a tak naša snaha nebola korunovaná úspechom, aký by sme si priali.
Ale nevadí, o rok budeme pripravení, „vychytali sme všetky muchy“, a tak pred školou vyrastie nový máj pre nás všetkých.
Júlia Janíková

Jarný zber papiera
– vyhodnotenie
V apríli sa v našej škole opäť zbieral papier.
Zapojili sa takmer všetky triedy, za čo im
veľmi pekne ďakujeme. Dohromady sa vám
podarilo vyzbierať krásnych 4 114, 46 kg.
Najúspešnejšími triedami sa stali 7.
A s 1 045,5 kg, 2. B – 561,4 kg a 3.
A – 460,25 kg. Najaktívnejšími jednotlivcami
boli Marko Lisík (7. A) – 361,1 kg, Klaudia
Kolníková (4. A) – 211,2 kg a Romana Špirková (1. C) – 172,8 kg. Celé vyhodnotenie si
môžete pozrieť tu: ZBER VYHODNOTENIE.docx.
Ďakujeme tiež 7. A triede, ktorá pomáhala
s celým priebehom zberu.
Petra Palubjaková
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MONŽVAŠ 2018
Blížia sa majstrovstvá okresu najmladších
žiakov v atletickom štvorboji, preto v našej
škole 3. mája 2018 prebehlo školské kolo.
Žiaci 3. a 4. ročníka súťažili v štyroch disciplínach: beh na 50 m a 400 m, skok do diaľky a hod loptičkou. Teší nás zvýšený záujem žiakov (14 dievčat a 18 chlapcov)
a tiež zlepšenie v technických disciplínach.
Na majstrovstvá okresu však postupujú len
4 žiaci a 4 žiačky.
Vyhodnotenie:
1. Pašková Simona
2. Hlavatá Nina
3. Vladárová Sarah

Špirko Matej
Matula Šimon
Mihálik Filip

Okrem uvedených žiakov našu školu budú
reprezentovať Socháňová Radka a Schuster Adam.
Všetkým žiakom ďakujeme za predvedené
výkony a gratulujeme víťazom.
Mária Slouková

Daj si čas
Po dvoch rokoch sa naši siedmaci rozhodli,
že by si opäť chceli zmerať sily so súperom
v televíznej relácii Daj si čas. A keďže nás
RTVS opäť vybrala, nič nám nebránilo, aby
sme si mohli znova užiť výlet v Bratislave.
Rozhodli sme sa dať šancu aj žiakom iných
ročníkov, aby strávili pekný deň v našom
hlavnom meste. A tak sa z každej triedy na
druhom stupni vybrali 2 - 3 žiaci, ktorí za odmenu strávili zaujímavý deň. Vo štvrtok 26.
4. 2018 sme sa v skorých ranných hodinách
stretli pred školou, aby sme už doobeda
navštívili TV Markíza, ktorá bola našou
prvou zastávkou. Pozreli sme si priestory,
v ktorých sa natáčajú hlavné spravodajské
relácie a Teleráno, vyškúsali si, aké je to sedieť na mieste moderátorov, ale aj ako vyzerá nakrúcanie relácií. Prekvapili nás maličké priestory, v ktorých je sústredené
všetko, čo Markíza produkuje. Po prehliadke sme sa rozdelili na dve časti. Vybraní
žiaci z jednotlivých ročníkov navštívili centrum Bratislavy, kde si obzreli pamiatky, vyšli
na Bratislavský hrad, do ktorého sa však,
kvôli aktuálnej návšteve prezidenta, nemohli
dostať a skryli sa pred dažďom v najväčších
bratislavských obchodných centrách.
Naši siedmaci zatiať v RTVS čakali na natáčanie relácie Daj si čas. Súperom im bola
ZŠ J. Matúšku z Dolného Kubína. Tentokrát
dostal šancu reprezentovať našu školu tím
v zložení: Romana Skrisová, Dušan Segeč,
Lukáš Vojtek (7. A) a Silvia Benková (7. B).
Čakalo ich päť náročných úloh, v ktorých
ukázali svoj postreh, ale aj šikovnosť, snahu
a trpezlivosť. Daj si čas je súťaž, v ktorej sa
žiaci na mieste dozvedia nejakú tému z histórie, ktorá je ústrednou témou relácie
a v rámci ktorej plnia rôzne športové, postrehové, logické, ale aj kvízové úlohy.
Našou témou bolo tentokrát mesto Bardejov. A hoci je to pre našich žiakov menej
www.sučany.sk
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známe mesto, s úlohami sa popasovali naozaj výborne. Z piatich úloh vyhrali štyri,
a tak sme sa opäť stali víťazmi súťaže.
Okrem výhry sme si užili celé natáčanie
a ukázali, že sme výborný kolektív, ktorý si
dokáže pomáhať a navzájom sa podporuje.
Po úspešnej súťaži sme šli za našimi spolužiakmi do mesta a po chvíľke oddychu
sme sa vybrali na cestu späť, aby sme sa
neskoro večer vrátili späť do Sučian. Po
celom dni strávenom v zápchach a davoch
ľudí sme zhodnotili, že doma je predsa len
doma a cítime sa tu najlepšie :)
Reláciu, v ktorej súťažia naši žiaci, bude
RTVS vysielať koncom júna, o presnom termíne vysielania Vás budeme informovať.
Medzitým si môžete pripomenúť snaženie
našich siedmakov v čase, keď tam súťažili
ako piataci: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12111/95944
Petra Palubjaková
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Moricove Sučany
Blížiaci sa koniec apríla býva na našej škole predzvesťou príprav na recitačnú
súťaž, ktorá je venovaná nášmu rodákovi Rudovi Moricovi. Tentokrát až 45 recitátorov z 8. škôl nášho regiónu sa po roku /27. apríla/ opäť stretli v pamätnej
izbe nášho rodáka pána Eugena Lazišťana.
Vypočuli sme si nádherné ukážky s tematikou prírody.
1. a 3. kategória súťažila v pamätnej izbe.
O víťazoch rozhodovala: pani doktorka M. Drimalová – dcéra E. Lazišťana,
bývalá pani učiteľka V. Žilková a naša pani asistentka učiteľa Ing. K. Závatzká.
I. kategória – poézia:
2. Daniela Dudová – ZŠ P. Mudroňa
3. Lucia Brandová – ZŠ H. Zelinovej, Vrútky
4. Eva Repková – ZŠ SNP Sučany
Próza:
5. Ema Gregorová – ZŠ H: Zelinovej, Vrútky
6. Tobiáš Peter Ondrľa – ZŠ Turany
7. Marek Bolibruch – ZŠ SNP Sučany
Recitátorov II. kategórie sme si vypočuli v priestoroch našej knižnice.
O víťazoch rozhodovali:
Mgr. J. Hanáková /ZŠ Krpeľany/, as. uč. Mgr. T. Gabčová /ZŠ P. Mudroňa/
a naša pani asistentka učiteľa Ing. A. Házerová.
Poézia:
8. Petra Najšelová – Gymnázium J. Lettricha
9. Klára Matulová – ZŠ SNP Sučany
10. Katarína Kozáková a Matúš Piroh – ZŠ SNP Sučany
Próza:
11. Sarah Foťková – ZŠ Turany
12. Timea Hanáková – ZŠ SNP Sučany
13. Daniel Čech – ZŠ SNP Sučany
III. kategória – poézia:
14. Patrícia Najšelová - Gymnázium J. Lettricha
15. Natália Beláčiková - ZŠ SNP Sučany
16. Margita Huberová - ZŠ SNP Sučany

Noc s Andersenom
Ako každý rok, aj tento, si žiaci štvrtých
tried užili vynikajúcu Noc s Andersenom. Tá sa konala predposledný marcový piatok v priestoroch Základnej
školy Slovenského národného povstania v Sučanoch.
Žiaci rozdelení do skupín plnili rôzne
úlohy na stanovištiach, ktoré boli rozmiestnené v triedach a chodbách prvého stupňa a v školskej knižnici. Ako
príklad uvádzam hľadanie kníh podľa
zadania, alebo nájsť v piesni rozprávku
od Andersena. Žiakov neskôr čakala
výborná večera a po nej, pred budovou
školy mali úžasnú šou s ohňom. Neskôr ešte hľadali na chodbách druhého
stupňa písmenká podľa farieb a z nich
skladali názov rozprávky od Andersena. Po úspešnom vyriešení úlohy sa
už odobrali do svojich spacích vakov
na nočný spánok.

Próza:
17. Michal Stančok - Gymnázium J. Lettricha
18. Leonarda Vrabcová - ZŠ SNP Sučany
19. Marika Majáková - ZŠ SNP Sučany
Víťazom srdečne blahoželáme. Tešíme sa na stretnutie
opäť o rok.
Jarmila Hanáková

Po rannej hygiene sa naraňajkovali,
pobalili si veci a v školskej knižnici im
boli udelené odznaky o absolvovaní
Noci s Andersenom. No a potom si ich
už vyzdvihli rodičia a štvrtákom ostali
len príjemné zážitky a milé spomienky
na nevšednú noc, ktorú prežili s úsmevom na tvári.
Lea Závatzká, 4.A

bola ohňová šou. Spravili ju pre nás
Lukáš s Dankou, ktorí tiež kedysi chodili do našej školy. No a ešte, pani učiteľky boli na nás veľmi dobré a ďakujeme im za to, že pre nás obetovali
svoj čas a niečo takéto pripravili.
Richard Vrábel, 4.A
Mgr. Pecková Gabriela, ZŠ SNP Sučany

Noc s Andersenom sa páčila asi všetkým štvrtákom našej školy. Bolo tam
veľmi dobre, aj keď sa nám trošku zle
spalo, lebo zem bola tvrdá. No oplatilo
sa vydržať aj trochu nepohodlia. Ani
chvíľu sme sa nenudili, lebo pani učiteľky si pre nás pripravili veľa zaujímavých aktivít. Mne sa najviac páčili tímové úlohy, pri ktorých sme si nielen
niečo nové vyskúšali, ale sa aj poriadne zabavili. Na záver bolo pre nás
pripravené veľké prekvapenie, ktorým
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Spoznaj Slovensko – 6. výlet
Meteorologické predpovede na utorok 1.
mája hlásili krásne počasie, preto sme nelenili a vybrali sa na ďalší výlet. Náš cieľ bol
tentokrát neďaleko - obec Strečno a novovybudovaná vyhliadka, týčiaca sa priamo nad
hradom. Cestou sme sa zastavili pozrieť si
okolie mohyly, ktorá je postavená na pamiatku padlým francúzskym partizánom, ktorí
sa zaslúžili o to, že 2. svetová vojna sa skončila aj v našom okolí. Pri pamätníku sme si
dali rýchlu rozvičku - beh do schodov a dokázali sme, že to pre nás nie je žiadny problém. Cestou sme si našli nového kamaráta obecného psa, ktorého sme pomenovali
Dunčom a ktorý nás sprevádzal takmer celý
zvyšok výletu. Bolo veru kriku, keď od nás
odbehol k pasúcej sa koze! Našťastie vedel,
kde nájde jedlo a pohladenie a netrvalo dlho
a znova bol pri nás. Po osviežení sa sme pokračovali do strmšieho kopca. Chvíľu sme sa
báli, ako to zvládneme, ale s Dunčom na čele
sa nám kráčalo lepšie. Po náročnom výstupe
nás čakala odmena v podobe nádherných

výhľadov na okolie. Ako na dlani sme mali
hrad Strečno, v pozadí sa črtal Starý hrad
a tí bystrozrakejší z nás mohli v diaľke vidieť
aj Lietavský hrad a Budatínsky zámok. Pokochali sme sa panorámou a po opačnej
strane kopca sme sa vracali naspäť do dediny. Cestou cez les sme sa aj vykúpali v lístí. Bolo ho toľko, že keď sme sa doň posadili, celé nás zakrylo. Výlet sme zakončili
pohľadom na hrad z opačnej strany - vyšli
sme na skalu, na ktorej je koliba s krásnou
panorámou. Tu sme si užili rôzne zvieratká,
ktoré tu chovajú v rámci svojej minizoo a vyskúšali sme si aj rôzne atrakcie, ako napríklad chodenie na chodúľoch (ešte chvíľku
potrénujeme a pohľad na nás bude stáť za
to :) ). Cestu na vlak nám „spríjemnil“ somárik, ktorý sa veľmi chcel hrať, no nerozumel,
že my sa jeho kopýtok celkom bojíme. Nikomu sa však nič nestalo a plní energie z celodenného slniečka a príjemných zážitkov
sme sa opäť vrátili domov.
Petra Palubjaková

Vajanského Martin v Sučanoch
Na Deň svätého Valentína 14.2.2018 16 žiakov našej školy ukázalo, že majú radi nielen svojich blízkych, ale aj literatúru. Ako? Aktívnou účasťou
na školskom kole recitačnej súťaže Vajanského Martin. Hoci zúriaca chrípka nebrala ohľad ani na recitátorov a výrazne preriedila ich rady, žiaci sa
s chuťou pustili do prednesu poézie a prózy. Porota to tak, ako každý rok, nemala jednoduché. Nakoniec sa zhodli sa nasledovných výsledkoch:
I. kategória:
Poézia: 1. miesto - Nina Hlavatá – 4.B
2. miesto – Eva Repková – 3.A
3. miesto – Veronika Bellová – 2.A
Próza: 1. miesto – Tomáš Marček – 4.B
2. miesto- Radka Socháňová – 4.B
3. miesto – Veronika Kotteková – 4.A
II. kategória:
Poézia: 1. miesto: Klára Matulová 5.A
3. miesto: Terézia Staňová 6.B
Próza: 1. miesto: Timea Hanáková 5.B
3. miesto: Karin Vladárová 6.A
III. kategória
Poézia: 1. miesto: Margita Hüberová 9.A
2. miesto: Katarína Kyselicová 7.A
3. miesto: Natália Beláčiková 8.B
Próza: 1. miesto: Júlia Stehlíková 9.A
3. miesto: Matej Marček 8.A
Všetkým recitátorom ďakujeme a prajeme veľa ďalších úspechov pri prednese poézie a prózy. Žiakom, ktorí sa umiestnili na prvom
mieste, držíme palce v okresnom kole.
Daniela Gregová

Deň učiteľov trochu inak...
28. marec je v našich končinách známy aj
ako Deň učiteľov. Oslavujeme tak výročie
pedagogického velikána Jána Amosa Komenského a pripomíname si sviatok všetkých učiteľov, ktorí sa celoročne snažia preniesť svoje vedomosti na žiakov a vychovať
z nich plnohodnotných, inteligentných a empatických mladých ľudí.
V tomto školskom roku sa pani učiteľky na
podnet Žiackej školskej rady rozhodli, že
v Deň učiteľov nebude prebiehať tradičné
vyučovanie, ale žiaci si preveria nielen svoje
www.sučany.sk
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vedomosti v rôznych súťažných disciplínach. Najskôr bojovali v triedach v súťažiach, ktoré si pripravili triedne pani učiteľky,
aby sa potom víťazné tímy stretli v telocvični, kde si zmerali svoje schopnosti v netradičných súťažiach ako kreslenie prísloví
či porekadiel, triedenie hrachu, šošovice
a fazule, spoznávanie miest na základe postupného odkrytia ich pamiatok a následného umiestnenia na slepej mape či v balónovom tanci. Diváci sa takisto nenudili - plnili rôzne úlohy, ktoré mali pripravené

v pracovných listoch, aby následne pred
všetkými spolužiakmi splnili úlohu, ktorú
mali rozšifrovať.
Súťažné tímy doplnil aj tím našich pani učiteliek, ktoré sa nedali zahanbiť, a hoci sa
úporne snažili, predsa len ich o pár bodov
predbehol iný tím a vo finále tak skončili
druhé.
Všetci sme spoločne strávili zábavné dopoludnie, ktorým sme ukončili náš školský týždeň, aby sme mohli vyraziť na veľkonočné
prázdniny.
Petra Palubjaková
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Deň Zeme
Dňa 28. 4. 2018 sa pri príležitosti Dňa Zeme
uskutočnila dobrovoľnícka akcia „Vyčistime
si našu obec“. Od odpadkov sme vyzbierali
priestory parku pri tenisových kurtoch na
ulici Podhradskej a okolie studničky (smerom na Podhradie). Naplnilo sa približne
pätnásť vriec rôznymi druhmi odpadov.
Našli sa aj pneumatiky, motorové oleje
a izolačné obaly od káblov. Je smutné, že
kvôli našej nezodpovednosti si takto znečisťujeme naše prostredie. Pomôcť prišli zamestnanci OcÚ spolu so starostom
Ing. Vladimírom Plžikom, pani Špáleková,
rodina Geľanová a Belicová, pán I. Konvit.
Pripojili sa aj obyvatelia bytovky na ulici
Stromovej na čele s rodinou Ondrejčikovcov, ktorí si upratali okolie svojej bytovky.
Ďakujeme všetkým za pomoc a veríme, že
sa stretneme aj o rok ešte v hojnejšom
počte.
Referát životného prostredia

Odpad náš
každodenný
Za rok 2017 vyviezla spoločnosť Brantner
Fatra od obyvateľov obce Sučany
1 434,51 t zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov, čo predstavuje
nárast oproti roku 2016 o 117,95 t. Plastov
sme vytriedili 56,68 t, papiera a lepenky
23,016 t a skla 63,160 t. Spoločnosť ENVIPAK, ktorá v súlade so zákonom a zmluvou
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financuje obci Sučany triedený zber, vytvorila rebríček miest a obcí v triedení odpadu.
Obec Sučany je z obcí do 4 999 obyvateľov,
ktorých bolo 1 464, až na 1069. mieste. Ako
všetci vieme, sme povinní odpad triediť nielen kvôli zákonu, ale hlavne by sme mali
myslieť na to, že naša obec, Zem je len
jedna a nechceme si ju zasypať skládkami
odpadov. Triedenie je veľmi dôležité.
Správne vytriedené odpad neputuje na
skládku, môžu sa znovu využiť.
V našej obci sa nachádzajú zelené kontajnery na sklo, modré kontajnery na papier
a žlté kontajnery na plasty + kovové obaly
+ tetrapakové obaly. Dôležité je, aby sme
plasty a kartónové krabice stláčali. Keď nebudeme odpady stláčať, zmestíme ich
menej do kontajnera. Následne bývajú kontajnery preplnené a odpady sa zhromažďujú vedľa nich a vzniká neporiadok. V prípade plných kontajnerov a rozmerných odpadov je potrebné využiť zberný dvor
v našej obci. Taktiež je dôležité, aby sme
vkladali správny odpad do správneho kontajnera. Ak je nádoba na triedený zber znečistená inými odpadmi, potom takýto obsah
nádoby na triedený zber neputuje na dotriedenie, ale je nutné ho odovzdať na skládku
komunálneho odpadu. Vývoz odpadu
z takto znečistených nádob nám neprefinancuje spoločnosť ENVI-PAK, a. s., ale
vývoz a likvidáciu takéhoto odpadu musí
zaplatiť obec a tým pádom všetci jej obyvatelia.
Snažme sa odpad netvoriť, alebo aspoň minimalizovať. Nešetríme tým len naše peňaženky, ale hlavne našu prírodu.
Text a foto: Ing. M. Korčeková

Výročná členská schôdza
Jednoty dôchodcov Slovenska
8.3.2018 sa v Sučanoch v sále RKD konala výročná členská
schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska. Zúčastnilo sa jej 158 členov
a ako hostia starosta obce Vladimír Plžik, referentka kultúry Katarína
Miháliková, predseda okresnej organizácie Miroslav Pazdzivka.
Z miestnych organizácii prijali pozvanie predseda SZPB Martin
Matula a predsedníčka SZZP Ľudmila Gejdošová. Na schôdzi bol
vyhodnotený rok 2017, bolo konštatované, že to bol úspešný rok.
Následne bol prerokovaný a prednesený plán aktivít na rok 2018.
V závere oficiálneho programu boli oceneným odovzdané vyznamenania, ďakovné listy a diplomy za aktívnu pomoc pri vedení organizácie.
Dátum 8. marec, na realizovanie schôdze, bol vybraný zámerne ako
pripomenutie si Medzinárodného dňa žien. Po naplnení programu
schôdze, podľa osvedčenej zásady, po práci zábava, muži zo speváckej skupiny Sučianka pozdravili naše členky kyticou piesní. Na dobrú
náladu, do tanca a na počúvanie zahrala skupina Úsvit.
text a foto: Pročková Danuša
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60. ročník v kolkoch
Na prelome rokov 2017-2018 sa uskutočnil na 4-dráhovej kolkárni v Sučanoch jubilejný 60. ročník medzipodnikového turnaja v kolkoch amatérov. Je to najstarší
amatérsky turnaj na Slovensku. Tento turnaj sa teší veľkej obľube fanúšikov v kolkoch, ktorí sa v hojnom počte zúčastňovali napínavých zápasov, v ktorých niekedy o víťazstve rozhodoval jeden,
alebo dva kolky. Tohto ročníka sa zúčastnilo 10 družstiev. Hralo sa podľa kolkárskych pravidiel, na 80 hodov združených
(10 hodov plné, 10 hodov dorážka na 4
dráhach). Po základnej časti, kedy každé
družstvo medzi sebou odohralo zápas sa
hralo play-off a to 4 najlepšie družstvá
o víťazstvo v turnaji a ostatné družstvá
o konečné poradie na piatom až desiatom mieste. V posledných ôsmych rokoch si prvenstvo vždy delia len dve družstvá a to Traktor Podskala A a Obec Sučany. A tak tomu bolo aj v jubilejnom, 60.
ročníku.
Konečné poradie 4 najlepších družstiev:
Poradie Družstvo

Priemer po
Body základnej
časti

Traktor
Podskala A

34

2.

Obec
Sučany

30

2173,56

3.

Cukrári
Sučany

28

2128,89

4.

Rozvodňa
Sučany

25

2143,44

1.

2186,44

12 najlepších jednotlivcov v turnaji:
Meno

Družstvo

1

Vyletel Michal

Cukrári

380,89

2.

Kulichová Andrea

Prefa

377,56

3.

Tkáč Ján

Prefa

376,75

4.

Hudec Peter

Traktor A

373,43

5.

Matula Robert

Traktor A

370,13

6.

Matuška Michal

Obec

368,50

7.

Červenec Matúš

Záturčie

368,14

8.

Kyselica Ľubomír

Obec

367,33

9.

Malko Jakub

Rozvodňa

366,38

10.

Lacika Martin

Traktor A

366,13

11.

Bazger Rastislav

Obec

365,86

12.

Paštrnák Stanislav

Traktor A

365,63

Poradie

Ostatné poradie družstiev:
5. Prefa Sučany
6. Záturčie
7. Eva Team Sučany
8. Kamaráti MT
9. Do.Ra.St. Sučany
10. Traktor Podskala B
Turnaja sa zúčastnilo vyše 80 hráčov a najstarší účastník bol Záborský Rudolf z družstva Kamaráti, ktorý má viac ako 80 rokov.
Prvé dve družstvá z konečného poradia,
Traktor Podskala A a Obec Sučany si zabezpečili účasť na majstrovstvách Slovenska amatérov v kolkoch, ktoré sa uskutočnia
v novej kolkárni v Trenčíne v máji 2018.
Prvé dve družstvá hrali v týchto zostavách:
Traktor Podskala A: Hudec Peter, Matula
Robert, Lacika Martin,
Paštrnák Stanislav, Bránik Ladislav ml., Pilka
Marcel, Gejdoš Peter.
Obec Sučany:
Matuška Michal, Kyselica Ľubomír, Bazger

Medzinárodný deň žien
Obecný úrad v Sučanoch v nedeľu 11.3.2018 v RKD pripravil
kultúrny program pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
Hostí v sále privítala referentka kultúry Katarína Miháliková
a odovzdala slovo starostovi obce Vladimírovi Plžikovi, ktorý
v príhovore spomenul dôležitosť našich žien pre spoločnosť.
Nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z MŠ
Zvonček, žiaci ZŠ SNP v Sučanoch, žiaci Základnej umeleckej školy na ul. P. Mudroňa v Martine a Detský spevácky zbor
Svetluška. Popoludnie si mohli ženy, v prípade záujmu, spríjemniť i odbornými radami kozmetičiek. Na záver slávnostného stretnutia bola každá žena obdarovaná červenou ružou
z rúk pána starostu obce alebo prednostu obecného úradu.
text a foto: Pročková Danuša
www.sučany.sk
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Celkový priemer

Rastislav, Bella Juraj,
Čech Peter, Plazák
Jozef, Babiš Martin,
Plazák Jaroslav.
Na koniec treba poďakovať kolkárskemu
oddielu Tatran Sučany za organizáciu tohto
jubilejného turnaja a hlavne jeho prezidentovi, Jánovi Ondrejčíkovi, ktorý tam strávil
najviac hodín pri rozhodovaní zápasov.
V mesiaci február po skončení play-off starosta obce Ing. Vladimír Plžik slávnostne
odovzdal najlepším družstvám a jednotlivcom putovné poháre a vecné ceny.
Dušan Malko
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Čisté hory
Tradičná májová akcia Klubu sučianskych
turistov a priateľov prírody Čisté hory konala sa tohoto roku dňa 1.mája v Sučianskej doline. Tucet zúčastnených sa tentokrát zameral hlavne na likvidáciu odpadu
v nižších lokalitách a tiež na rekultiváciu
terénu pri urbárskej chate Koniarka. Chrániť, čistiť a zveľaďovať zanechalo všetkým účastníkom dobrý pocit, umocnený
ešte záverečným posedením a debatovaním. Tešíme sa na stretnutie o rok, zase
vo vyšších lesných a hôľnych pásmach.
Miroslav Miert

Deň matiek
Mama je slnko so zlatým vlasom,
malé slniečko – to zasa ja som.
Preto sa na svete krásne máme,
mne svieti mama a ja mame.
Aj takto sa 20. mája v Robotníckom kultúrnom dome prihovorili detičky z Materskej školy Zvonček a Základnej školy
SNP svojim mamám a starým mamám
slovami básnikov. Veršami vyjadrili vďaku
tým, ktoré ich milujú za každých okolností
a robia ich životy krajšími. Ich slová leteli
v sále k tým, ktoré pri nich stoja s porozumením, nekonečnou trpezlivosťou, nesú
v sebe neuveriteľnú múdrosť a robia životy i nás všetkých krajšími. V sále sa
vznášali aj pocit hrdosti a dojatia tých,
ktoré potreby iných kladú nad tie svoje.
Prekonanie trémy, odprezentovanie naučeného detičkami a vnúčencami pohladilo srdcia všetkých prítomných.
Tento deň patril každej mame, starej
mame, ktorá môže nahradiť všetkých, no
ju nenahradí nik.
Ďakujeme.

Veronika Ďaďová

Deň učiteľov
Dňa 27. 3. 2018 pripravila obec Sučany
pre pedagogických pracovníkov, ktorí pracujú v školských zariadeniach našej obce
slávnostné popoludnie s kultúrnym programom. Akcia sa konala z príležitosti Dňa
učiteľov. Starosta obce Ing. Vladimír Plžik
odovzdal oceneným plaketu J.A. Komenského za obetavú prácu s mládežou.
ZŠ SNP: Mgr. Erika Segečová, Mgr. Magdaléna Kleinová /ocenenie prebrala v.z.
Mgr. Marta Lamošová/
MŠ Sučany: Marcela Lilgová, Tatiana
Malková
Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany: Mgr. Tatiana Stanová
Katarína Miháliková

13 www.sučany.sk
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Návšteva divadla
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
a Jednota dôchodcov Sučany usporiadali
návštevu Mestského divadla v Žiline. Navštívili divadelnú hru Anna Franková.
Židovské dievča Anna Franková sa počas
2. svetovej vojny s rodinou a ďalšími štyrmi
ľuďmi ukrývala dva roky, od 12. júna 1942
do 1. augusta 1944, v jednej budove v Amsterdame. Počas ukrývania si zapisovala
udalosti a zážitky všetkého, čo sa okolo nej
dialo, až do doby, keď ich objavili vojaci.
Všetkých odvliekli do koncentračných táborov. Prežil len Annin otec Otto Frank. Zápisky sa zachovali a po vojne vyšli v knižnom vydaní.
Text a foto: Danuša Pročková

Oslobodenie Sučian
Na konci 2. svetovej vojny boli Sučany
11.apríla 1945 oslobodené. V tento deň sa
po 73. rokoch na miestnom cintoríne, pri pamätníku padlých, zišli miestni občania, aby
si spomienkou uctili tých, ktorí položili to najcennejšie - svoje životy za našu slobodu.
Prítomných privítal starosta obce Ing. Vladimír Plžik. Za miestnu organizáciu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa
prihovoril predseda organizácie Martin Matula. Vo svojom prejave spomenul priebeh
oslobodenia našej obce, v ktorej padlo 113
Sučancov. Žiaci zo ZŠ SNP Sučany predniesli básne a zaspievala spevácka skupina
Sučianka. Pietna spomienka sa zakončila
položením vencov k pamätníku.
Text a foto: Pročková Danuša

Ako môže vzdelanie
a pracovitosť ovplyvniť
osud celého národa?
10. ročník Hodžovho novinového
článku o odkaze Milana Rastislava
Štefánika
Do tohtoročnej súťaže sa celkovo zapojilo 91
žiakov vo veku 13-16 rokov. Z nich traja boli zo
slovenských škôl v Srbsku – z Báčskeho Petrovca a Kovačice. Bokom nezostala ani základná škola v Sučanoch. Na hodine slovenčiny obyčajne dostali žiaci zadanie s prípadným
usmernením od učiteľov a doma rozmýšľali
nad tým „Ako...“ Pomôckou im bolo motto zostavené z výrokov tohto nášho velikána:
„Účelne a logicky žije len ten, kto využíva
každý okamih na prehĺbenie intelektu. Čím
bystrejší je náš um, čím väčšie je množstvo
v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia
je súdnosť človeka, tým jasnejší a vrúcnejší
jeho pomer k vonkajšiemu svetu...
www.sučany.sk
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...Kto kráča energicky a vedomý si cieľa,
ovláda svoj osud takmer úplne. Demokracia
je organizovaná myšlienka, to je idea proti
chaosu. Demokracia, to znamená myslieť
skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať,
ale problémy riešiť. Je potrebné učiť ľudí
veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.
...Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie
jednotlivcov mohutnie tou mierou, ktorou sa
množí vôkol neho...Nech každý z nás je
dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude
veľká a slávna...“
Každá škola mala možnosť zaslať do súťaže
5 najlepších prác. Milan Rastislav Štefánika je
žiakom dobre známy. Učili sa o ňom jednak na
hodinách dejepisu a tiež na občianskej výchove. To sa napokon odrazilo aj v niekoľkých
pomerne podrobne spracovaných životopisoch. Pre dobré umiestnenie to ale nepostačovalo. Najviac porota ocenila také práce,

v ktorých mladí ľudia písali o vlastných skúsenostiach a poznatkoch. Napríklad o úspechoch svojich rodičov, starých rodičov, kamarátov i svojich vlastných. Boli však často kritickí
k samým sebe a tiež k svojím spolužiakom neoplývajúcimi usilovnosťou v učení. Nezabudli
ani na ďalšie významné osobnosti, ktoré ovplyvnili národ, či celé ľudstvo v oblasti vedy,
kultúry alebo politiky. Dotkla sa ich aj udalosť
spojená s Jánom Kuciakom, i keď bolo vidieť,
že tomu ešte celkom dobre nerozumejú.
Pani učiteľka Jarmila Hanáková zo základnej
školy v Sučanoch vybrala do súťaže práce
nasledujúcich svojich žiakov: Natálie Beláčikovej, Margity Huberovej, Samuela Húsku,
Júlie Stehlíkovej a Leonardy Vrabcovej. Rovnako ako vo vlaňajšej súťaži svoje majstrovstvo nezaprel Samko Húska. Jeho schopnosť vnímať okolie a vysoká miera empatie
– schopnosť vžiť sa do pocitov iných spojená
s talentom na písanie dávajú dobrý predpoklad na úspechy v jeho budúcej práci.
K úspechu Samkovi gratulujeme
Eleonóra Petrovičová
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Tlačové vyhlásenie 14. mája 2018

ALPHA MEDICAL zodpovedne k okoliu
BRATISLAVA, 14. 5. 2018 – Spoločnosť Alpha medical, s. r. o. sa rozhodla prostredníctvom dobrovoľnej
aktivity svojich zamestnancov prispieť výsadbou
stromčekov k obnove lesoparku v Sučianskej doline.
Zamestnanci upozornili na fakt, že jedným z vedľajších dôsledkov poskytovania laboratórnej diagnostiky je aj vysoká spotreba papiera spôsobená tlačou
výsledkov vyšetrení.
Ročne Alpha medical vytlačí viac než 7 miliónov
hárkov papiera A4 s výsledkami vyšetrení. Napriek
našej snahe minimalizovať tento obrovský objem
spotreby papiera elektronizáciou, stále sme povinní
doručovať výsledky aj v papierovej podobe.
Na základe dohody s obcou Sučany sme sa rozhodli
pomôcť pri obnove lesného porastu v Sučianskej doline. Výsledkom práce takmer 40 dobrovoľníkov
z našej firmy počas 4. mája sa tak stala výsadba
malých stromčekov v počte viac než 550 kusov. Jedným z cieľov našej spoločnosti je aj podpora využívania elektronickej žiadanky na strane lekárov,
pričom už dnes prijímame takmer 45 % žiadaniek
elektronicky a tento objem každým dňom rastie.
Vieme, že je to len symbolické gesto, ale veríme, že
sa k našej snahe pridajú aj spolupracujúci lekári,
ktorí sa rozhodnú používať naše moderné elektronické laboratórium AlphaLAB, alebo požiadajú
o zrušenie zasielania predbežných výsledkov.
V skupine UNILABS, ktorej súčasťou sme sa stali
minulý rok, sa v rámci programu CARE BIG snažíme
aj o minimalizáciu negatívnych dosahov na životné prostredie. Túto aktivitu vnímame ako jeden z našich prvých počinov v rámci programu
CARE BIG na Slovensku.
Na získanie ďalších informácií, prosíme, kontaktujte:
Jana Martanovičová
Marketing a PR manager
tel.: +421 2 32 11 22 44 | mobil: +421 911 029 435
martanovicova.jana@alphamedical.sk

Ocenenie Biele srdce
do Sučian
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
odovzdala ocenenie Biele srdce v kategórií sestra manažér Mgr. Martine Dubovcovej, PhD., rodáčke zo
Sučian, ktorá pracuje na pozícii vedúcej sestry na psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice v Martine. Je
predsedníčkou Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii,
spoluzakladateľkou V4 Psychiatric nurses. Blahoželáme!
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ŠANCA PRE
KAŽDÉHO
XIV. ročník

JEDENÁSTKY 2018
30.JÚNA 2018
NA NOVOM FUTBALOVOM IHRISKU V SUČANOCH
9 : 00 HOD. PREZENTÁCIA
10 : 00 HOD. ŠTART
VÍŤAZ V HLAVNEJ KATEGÓRII ZÍSKA
P U TO V N Ý P O H Á R S TA R O S T U O B C E S U Č A N Y
A FINANČNÚ ODMENU 300,- €

